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جمل�س �لأمن: �حلوثي �أطلق �سجناء 
�لقاعدة مقابل عمليات �إرهابية بالوكالة

•• نيويورك-وكاالت:

اأكد تقرير حديث ملجل�س الأمن الدويل، ا�ستمرار تهديد تنظيم القاعدة 
يف �سبه اجلزيرة العربية، وامتداده اإىل خارجها، عالوة على طموحه يف 
تنفيذ عمليات دولية، موؤكداً وجود تعاون بني التنظيم وميلي�سيا احلوثي 
بـ»داع�س  املعنية  اللجنة  رئي�سة  �سلمته  الــذي  التقرير  وقــال  الإرهابية. 
والقاعدة«، تراين هاميرباك، اإىل رئي�س جمل�س الأمن الدويل، اإنه على 
ل  فاإنه  الأخــرة،  الفرتة  يف  التنظيم  تكبدها  التي  النك�سات  من  الرغم 
يزال ي�سكل تهديداً م�ستمراً يف اليمن وخارجه، م�سراً اإىل اأن "القاعدة" 

يطمح اإىل اإحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا.
واأورد التقرير معلومات قدمتها دولة ع�سو مبجل�س الأمن الدويل، عن 
اآلية التخادم بني قيادات وعنا�سر التنظيم من جهة، وميلي�سيا احلوثي 

من جهة ثانية.
واأفاد باأن »التنظيم يتعاون مع قوات احلوثيني، حيث توؤوي هذه القوات 
بع�س اأفراده وتفرج عن �سجناء مقابل قيامه بعمليات اإرهابية بالوكالة، 

وتوفر التدريب العملياتي لبع�س املقاتلني احلوثيني«.
جلنة  �سمنها  مــن  جلـــان،  بــوا�ــســطــة  يعمل  »الــقــاعــدة«  تنظيم  اأن  وذكـــر 
ع�سكرية يقودها �سعد بن عاطف العولقي »غر مدرج يف القائمة« وجلان 
ب�سبب اخل�سائر  املالية  اللجنة  وُحلت  واإعالمية،  و�سرعية وطبية  اأمنية 

املتكبدة على م�ستوى القيادة.
بع�س  الــقــوات  هــذه  تـــوؤوي  حيث  احلوثيني،  قــوات  مــع  يتعاون  التنظيم 
اأفراده وتفرج عن �سجناء مقابل قيامه بعمليات اإرهابية بالوكالة وتوفر 
التدريب العملياتي لبع�س املقاتلني احلوثيني وقال التقرير الذي ن�سره 
�سريان وقف  ا�ستمرار  الرغم من  اإنــه على  الإخــبــاري،  موقع»نيوز مين« 
فعلياً  ي�ستغل  القاعدة  تنظيم  فــاإن  مــوؤخــراً،  اإليه  املتوا�سل  النار  اإطــالق 
النزاع يف اليمن، م�ستفيداً من جناح ا�سرتاتيجية الندماج داخل القبائل 

املحلية التي جتعله يك�سب املوؤيدين.
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الإعالن عن اختيار �ضلطان النيادي كاأول رائد ف�ضاء عربي ملهمة طويلة الأمد على منت حمطة الف�ضاء الدولية 
رئي�س �لدولة: �لإمار�ت ت�سعى لرت�سيخ مكانتها يف جمال �لف�ساء باإر�دة �أبنائها وطموحهم

حممد بن را�ضد : �ضبابنا رفعوا روؤو�ضنا لل�ضماء ..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات امل�ضتحقة 
•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نــهــيــان،  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأكـــد 
»حفظه اهلل« ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
دولة  اأن  اهلل«  »رعـــاه  دبــي  حــاكــم  الــــوزراء  رئي�س جمل�س  الــدولــة  رئي�س 
جمال  يف  مكانتها  لرت�سيخ  وطموحة  حثيثة  بخطى  ت�سعى  الإمــــارات 
 .. امل�ستحيل  يعرف  الذي ل  اأبنائها وهمتهم وطموحهم  بــاإرادة  الف�ساء 
النيادي ميثل  �سلطان  الإمــاراتــي  الف�ساء  رائــد  اأن  اإىل  �سموهما  واأ�ــســار 
منوذجا م�سرفا ل�سباب الإمارات وال�سباب العربي والذي يحمل اآمالهم 
وطموحات لت�سجيل اإجنازات جديدة للعرب ت�ساف اإىل ر�سيدهم يف هذا 

املجال احليوي.
رائد  اختيار  للف�ساء  را�سد  بن  اإعــالن مركز حممد  ذلك مبنا�سبة  جاء 
الف�ساء الإماراتي �سلطان النيادي للم�ساركة يف اأول مهمة طويلة الأمد 
على منت حمطة الف�ساء الدولية �سمن بعثة وكالة الف�ساء المريكية 
»نا�سا« و»�سبي�س اإك�س "Crew-6«، التي �ستنطلق يف ربيع عام 2023، 
اأول رائد ف�ساء عربي يف مهمة طويلة الأمد يف حمطة  ليكون النيادي 

الف�ساء الدولية.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل«: »نهنئ �سعب الإمارات باختيار �سلطان النيادي لهذه املهمة العلمية 
الطويلة الأمد يف الف�ساء.. م�سرا اإىل اأن الإمارات اأ�سبحت الدولة الـ 
الف�ساء«.                يف  الأمد  طويلة  مهمة  يف  ت�سارك  التي  التاريخ  يف   11
)التفا�سيل �س2(
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رئي�س الدولة ي�سافح رائد الف�ساء الإماراتي �سلطان النيادي    )وام - اأر�سيفية(

لفروف يعلن من الكونغو عزم بالده اق�ساء احلكومة الأوكرانية   )ا ف ب(

عجوز تون�سي حر�س  على امل�ساركة يف القرتاع »رويرتز«

مو�ضكو ت�ضتهدف م�ضتودعًا ملعدات منظومة هيمار�س الأمريكية غرب اأوكرانيا

لفروف: هدفنا �لأ�سمى من �حلرب »�لإطاحة بحكومة زيلين�سكي«
بدء ا�ضتفتاء تون�س بتجاهل »ت�ضوي�س« الإخوان

قي�س �سعّيد: حكم �لرجل �لو�حد �نتهى

دولر  م���ل���ي���ون   476
لل�سومال �أمريكية  م�ساعد�ت 

•• وا�شنطن-وكاالت:

املـــتـــحـــدة تقدمي  الــــوليــــات  تــعــتــزم 
بقيمة  واإمنائية  اإن�سانية  م�ساعدات 
476 مليون دولر لل�سومال، حيث 
ت�سببت اأ�سواأ موجة جفاف ت�سهدها 
اأكرث  تعري�س  يف  عقود  منذ  البالد 
خلطر  �ـــســـخـــ�ـــس  مــــاليــــني   7 مـــــن 

املجاعة.
لالنباء  وكــالــة»بــلــومــرغ«  ونــقــلــت 
الأمريكية  الـــوكـــالـــة  عــــن  اأمــــ�ــــس، 
لها  بيان  الدولية قولها يف  للتنمية 
من  اأكـــرث  اإىل  ي�سيف  الإعــــالن  اإن 
امل�ساعدات  من  دولر  مليون   700
اإىل  املتحدة  الوليات  قدمتها  التي 
القرن الأفريقي  الواقعة يف  الدولة 

خالل ال�سنة املالية احلالية.
 200 من  اأكــرث  هناك  اأن  واأ�سافت 
األف �سخ�س يف ال�سومال يواجهون 

خطر املجاعة الو�سيك.
الآبـــــار  مـــن  الــكــثــر  اأن  اإىل  ــار  يــ�ــس
املــــوجــــودة يف الــ�ــســومــال قـــد جفت 
وارتفعت اأ�سعار �سحنات املياه بن�سبة 

نوفمر 2021-. % منذ   71

اغتيال �ضينزو اآبي:
ما هو �لوزن �حلقيقي لطائفة مون يف �ليابان؟

•• الفجر -اأرنو جريفود -ترجمة خرية ال�شيباين

بعد ع�سرة اأيام من اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق �سينزو اآبي، جتد طائفة 
العنا�سر  ووفــق  واأ�سوائها.  الإعــالم  و�سائل  اهتمام  حمور  نف�سها  مون 
والدة  من  مالياً  ا�ستفادت  قد  الطائفة  اأن  يبدو  التحقيق،  من  الأوىل 

القاتل، تيت�سويا ياماغامي، واأن هذا الأخر �سعى لالنتقام.
ا طائفة مون، تاأ�س�ست عام 1952 من  كني�سة التوحيد، التي ت�سمى اأي�سً
قبل الق�س الكوري اجلنوبي �سون ميونغ مون »1920-2012«، وهي 
جمموعة دينية م�سيحية ذات انحرافات طائفية متعددة. يقدم موؤ�س�سها 

نف�سه على اأنه امل�سيح اجلديد.                        )التفا�سيل �س11(

•• عوا�شم-وكاالت:

الع�سكرية  الــعــمــلــيــة  تـــوا�ـــســـلـــت 
اأمـــ�ـــس  اأوكـــــرانـــــيـــــا  الـــرو�ـــســـيـــة يف 
الثــنــني يف يــوم جديد مــن النزاع 
ال�ساد�س، حيث  �سهره  دخــل  الــذي 
الرو�سي يف �سرب  ي�ستمر اجلي�س 
التحتية  والبنية  الــقــوات  مــواقــع 
وحترير  الأوكـــرانـــيـــة،  الع�سكرية 
اأرا�سي دونبا�س، فيما تتلقى كييف 

الدعم الغربي والعتاد الع�سكري.
وزارة  اأعلنت  التطورات،  اآخــر  ويف 
ا�ستهداف  الــــرو�ــــســــيــــة  الـــــدفـــــاع 
منظومة  ملــــــعــــــدات  مــــ�ــــســــتــــودع 
غرب  يف  الأمــركــيــة  "هيمار�س" 
تدمر  اإىل  مــ�ــســرة  اأوكــــرانــــيــــا، 
زورقني للبحرية الأوكرانية خالل 

حماولة ت�سلل اإىل خر�سون.
الدفاع  وزارة  قــالــت  املــقــابــل،  ويف 
�سواريخ  منظومة  اإن  الأوكــرانــيــة 
خمباأ   50 دمـــــرت  »هـــيـــمـــار�ـــس«  

رو�سيا للذخرة.
اأعــلــن الأمـــن الفيدرايل  وتــزامــنــا، 
عملية  اإحـــــــــبـــــــــاط  الـــــــرو�ـــــــســـــــي 
لختطاف  الأوكرانية  للمخابرات 
مــقــاتــالت رو�ــســيــة. وبــــنينّ �سابط 
الفيدرايل  الأمــن  جهاز  يف  رو�سي 
املخابرات  24" اأن  "رو�سيا  لقناة 
نظرتها  دعـــمـــت  الـــريـــطـــانـــيـــة 

•• تون�س-وكاالت:

قال الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد، 
عــقــب مــ�ــســاركــتــه اأمــ�ــس الثــنــني يف 
القرتاع على د�ستور جديد للبالد، 
لتاأ�سي�س  �سيمهد  ال�ــســتــفــتــاء  اإن 

»جمهورية جديدة خمتلفة«.
ت�سريحه  يف  �ـــســـعـــيـــد،  واأو�ــــــســــــح 
خروجه  بعد  العمومي  للتلفزيون 
مبنطقة  القــــــــــرتاع  مــــركــــز  مـــــن 
قائاًل  الــعــا�ــســمــة  يف  الــنــ�ــســر  حـــي 
»�سنوؤ�س�س جلمهورية جديدة يف يوم 
عيد اإعالن اجلمهورية..جمهورية 
خمتلفة عن اجلمهورية التي �سادت 
حتى  اأو  املا�سية  �سنوات  الع�سر  يف 
لكن  جمهورية  الظاهر  يف  قبلها.. 
ل  احلــكــم  كر�سي  على  يجل�س  مــن 
يريد اأن يتحرك ول يخرج اإل ميتاً 
اأو مطروداً». وتابع �سعيد »نريد اأن 
القانون  على  تقوم  لدولة  نوؤ�س�س 
حيث  القانون  على  يقوم  وجمتمع 
اأنـــه هــو مــن و�سع  املــواطــن  ي�سعر 
التون�سيون  وبــــداأ  هـــذا  الــقــانــون«. 
الثنني  اأمــ�ــس  بــاأ�ــســواتــهــم  الإدلء 
اإذ  جديد،  د�ستور  على  ا�ستفتاء  يف 
حملياً  اهــتــمــامــاً  ال�ــســتــفــتــاء  يلقى 
ودولياً كونه ميثل النهاية الفعلية 

الإرهابية  الإخــوان  جماعة  حلقبة 
الدولة،  و�سيطرتها على موؤ�س�سات 
وتاأجيج  الفو�سى  لن�سر  وتوظيفها 
ال�سيا�سية  والغتيالت  ال�سراعات 

ومتويل التنظيمات الإرهابية.
األــــف مركز   11 اأكــــرث مـــن  وفــتــح 
املواطنني  اأمــــــام  اأبــــوابــــه  اقــــــرتاع 
بتوقيت  اخلــامــ�ــســة  الــ�ــســاعــة  مــنــذ 

غرينت�س.
اأن   ،»24 »الـــقـــاهـــرة  مــوقــع  وذكــــر 
الإخـــــوان يف دولـــة تون�س،  قــيــادات 
النه�سة  حـــركـــة  متــثــلــهــا  والــــتــــي 
حماولة  يف  تــ�ــســتــمــر  واأعــــوانــــهــــا، 
يعي�سه  الــذي  الفرح  �سورة  ت�سويه 

بالد�ستور  الـــتـــونـــ�ـــســـي  الـــ�ـــســـعـــب 
عليه  ال�ستفتاء  وعملية  اجلــديــد، 
التي جتري اليوم، وذلك من خالل 
ال�ستفتاء  �ــســورة  ت�سويه  حمــاولــة 

وو�سفه ب�سفات ل تنا�سبه.
وحول حماولت الإخوان الت�سوي�س 
رئي�س  قال  ال�ستفتاء،  عملية  على 
امل�ستقلة لالنتخابات  العليا  الهيئة 
اإن  بــوعــ�ــســكــر،  فـــــــاروق  تـــونـــ�ـــس  يف 
»هــنــاك فــئــة مــن الــنــاخــبــني غرت 
لتتوجه  عـــمـــداً  اقــرتاعــهــا  مـــراكـــز 
اإىل مــراكــز القـــرتاع لإحـــداث نوع 
العملية  �سر  على  ال�سو�سرة  مــن 

النتخابية.

موقف الكرملني يف بداية احلرب، 
حــــني كـــــان املــــ�ــــســــوؤولــــون الـــرو�ـــس 
يـــوؤكـــدون مــــرارا وتـــكـــرارا اأنــهــم ل 
الرئي�س  حكومة  لإطاحة  ي�سعون 

الأوكراين.
قــمــة جامعة  حــديــثــه يف  وخـــــالل 
اأم�س  القاهرة  يف  العربية  الـــدول 
اإن  لفــــــروف  قــــال  الأحــــــد  الأول 
م�ساعدة  عــلــى  عـــازمـــة  »مــو�ــســكــو 
اأنف�سهم  حترير  على  الأوكرانيني 
من عبء هذا النظام غر املقبول 

على الإطالق«.
و»حلفاءها  كييف  لفــروف  واتهم 
تهدف  دعــايــة  بــرتويــج  الغربيني« 
الأبدي  »العدو  اأوكرانيا  اإىل جعل 

لرو�سيا«.
ال�سعبان  »�ــســيــ�ــســتــمــر  واأ�ـــــســـــاف: 
العي�س  يف  والأوكــــــراين  الــرو�ــســي 
ــنــ�ــســاعــد الأوكــــرانــــيــــني  مـــعـــا، و�ــس
بالتاأكيد على التخل�س من النظام 

املعادي لل�سعب وللتاريخ«.
م�ستعدة  كــانــت  »رو�ـــســـيـــا  وتـــابـــع: 
ينهي  اتـــــفـــــاق  عـــلـــى  لـــلـــتـــفـــاو�ـــس 
الأعــمــال الــعــدائــيــة يف مــار�ــس، اإل 
املحادثات  م�سار  غــرت  كييف  اأن 
واأعلنت عزمها على هزمية رو�سيا 
يف �ساحة املعركة مرزا اأن »الغرب 
موا�سلة  عــلــى  اأوكــــرانــــيــــا  �ــســجــع 

القتال «.

الأوكــرانــيــة يف حمــاولــة اختطاف 
من  بــاإ�ــســراف  الرو�سية  املــقــاتــالت 

الأجهزة ال�سرية لدول الناتو.
اأفــــــــادت وزارة  فــيــمــا  ذلـــــك  يــــاأتــــي 
اأن  الــريــطــانــيــة  ال�ـــســـتـــخـــبـــارات 
وخر�سون  دونـــبـــا�ـــس  يف  املـــعـــارك 
حا�سمة،  غــــر  لــكــنــهــا  مــ�ــســتــمــرة 
موؤكدة اأن القادة الرو�س يواجهون 
اأو  الـــ�ـــســـرق  الــــدفــــاع يف  مــعــ�ــســلــة 
اأ�سارت  كــمــا  الـــغـــرب.  يف  الــهــجــوم 
ع�سكرية  عربة   300 ت�سرر  اإىل 

وناقالت  دبـــابـــات  بــيــنــهــا  رو�ــســيــة، 
جند باأوكرانيا.

اخلارجية  وزيــــر  قـــال  ذلــــك،  اإىل 
اأم�س  لفـــروف  �سرغي  الرو�سية 
الأ�سمى  اإن هدف مو�سكو  الثنني 
من احلرب هو »الإطاحة بحكومة 
فولودمير  الأوكــــــراين  الــرئــيــ�ــس 

زيلين�سكي«.
وتاأتي ت�سريحات وزير اخلارجية 
الــــرو�ــــســــي و�ــــســــط جــــهــــود دولـــيـــة 
واأممـــــيـــــة ل�ـــســـتـــئـــنـــاف �ــــســــادرات 

على  اأوكرانيا  موانئ  من  احلبوب 
البحر الأ�سود، وهو اأمر من �ساأنه 
اأزمــــة  يــ�ــســاعــد عــلــى تــخــفــيــف  اأن 

الغذاء العاملية.
وحــــديــــث لفـــــــروف عــــن اإطـــاحـــة 
اأطلقه  الــذي  زيلين�سكي،  حكومة 
التي  الــدميــقــراطــي  الكونغو  مــن 
رو�سي  ت�سريح  اأول  يعد  يــزورهــا، 
عــن هــذا الــهــدف، يف احلــرب التي 

دخلت موؤخرا �سهرها ال�ساد�س.
وتتناق�س ت�سريحات لفروف مع 

�لإطار �لتن�سيقي يف �لعر�ق ير�سح 
حممد �ل�سود�ين لرئا�سة �حلكومة

•• بغداد-وكاالت:

ت »الإطار التن�سيقي« يف العراق اأم�س الثنني على اختيار حممد �سياع ال�سوداين  �سونّ
ت الإطار التن�سيقي  مر�سحاً ملن�سب رئا�سة الوزراء. وبح�سب م�سادر اإعالمية، �سونّ
الذي  اجتماعه  خالل  املقبلة  احلكومة  لرئا�سة  ال�سوداين  تر�سيح  على  بالإجماع 

عقده يف منزل زعيم »حتالف الفتح« هادي العامري ببغداد ام�س.
يف  جــرت  التي  الرملانية  النتخابات  منذ  الــعــراق  يف  جديدة  حكومة  تت�سكل  ومل 
اأكتوبر املا�سي. ول يزال م�سطفى الكاظمي يرتاأ�س احلكومة يف انتظار اتفاق الكتل 

ال�سيا�سية على مر�سح للمن�سب.
ل يف مار�س  و»الإطار التن�سيقي« هو حتالف من اأحزاب �سيعية مقربة من اإيران ت�سكنّ
2021. ميدانياً، اأفادت م�سادر اأمنية عراقية اأم�س الثنني باأن اثنني من عنا�سر 
�سرايا ال�سالم التابعة للزعيم ال�سيعي مقتدى ال�سدر قتال يف هجوم �سنه عنا�سر 
�سمايل  الدين  �سالح  مبحافظة  �سامراء  ق�ساء  يف  املا�سية  الليلة  داع�س  بتنظيم 

بغداد. 
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الذيد للرطب يختتم فعالياته 
م�ستقطباً اأكرث من 30 األف زائر

اأخبار الإمارات

ال�رصاعات تدفع لييبا اإىل 
حافة النار.. والعنف يتو�سع

عربي ودويل

قبل بداية الدوري الإجنليزي 
كلوب يتوقع تتويج ال�سيتي

الفجر الريا�سي

تن�سيب دروبادي مورمو �أول رئي�سة للهند من �أ�سول قبلية 
•• نيودلهي-اأ ف ب:

رئي�سة  مــورمــو  دروبـــــادي  بت  ن�سنّ
الثنني  اأمــــ�ــــس  لــلــهــنــد  جــــديــــدة 
البلد  لــهــذا  رئي�سة  اأول  لت�سبح 
الآ�ــــســــيــــوي الـــكـــبـــر مــــن اأ�ـــســـول 
الهندي  الـــرملـــان  وكــــان  قــبــلــيــة. 
مورمو  املا�سي  الأ�ــســبــوع  انتخب 
مر�سحة احلزب القومي الهندي 
ناريندرا  الـــوزراء  رئي�س  بزعامة 
بح�سولها  للبالد  رئي�سة  مــودي، 
النواب  % مــن   64 تــاأيــيــد  عــلــى 
الوليات  جمال�س  اأعــ�ــســاء  ومــن 
الــهــنــديــة. وتــنــتــمــي مـــورمـــو اإىل 
قبيلة �سانتال الهندية. وتوجهت 
نــ�ــســب بطل  اإىل  املــرا�ــســم  قــبــيــل 
ال�ــســتــقــالل املــهــامتــا غـــانـــدي يف 
اإقليم  نيودلهي. ولدت مورمو يف 
مــايــوربــانــد يف وليـــة اأوديــ�ــســا يف 
م�سرتها  وبــــــداأت  الـــبـــالد  غـــرب 
تــخــو�ــس غمار  اأن  قــبــل  �ــســة  مــدرنّ

�أوروب�������ا ت�����س��ت��ع��د مل��وج��ة 
»كورونا« جائحة  من  جديدة 

•• بروك�شل -وام:

ال�سحة يف الحتاد  اأكــدت مفو�سة 
 ، كــريــاكــيــد�ــس  �ستيال  الأوروبــــــي، 
الأع�ساء  الــــدول  عــلــى  يتعني  اأنـــه 
تبداأ  اأن  ــــــــــي  الأوروب الحتـــــــاد  يف 
من  جديدة  ملوجة  الآن  ال�ستعداد 
اخلريف  يف  كوفيد19-  جــائــحــة 
والــ�ــســتــاء ،مــنــوهــة بــوجــود »زيــــادة 

مقلقة« يف تف�سي املر�س.
كــمــا حــــذرت املــفــو�ــســة الأوروبــــيــــة 
لــلــ�ــســحــة و�ـــســـالمـــة الأغـــــذيـــــة يف 
اأنــه ل يوجد  ت�سريح �سحفي من 
جمال للر�سا عن النف�س، قائلة اإن 
الوباء مل ينته بعد بل اأظهر زيادة 

مقلقة يف العديد من البلدان.
كنا  �سهرين  مدى  على  انه  وقالت 
ن�ستعد للخريف وال�ستاء، مدركني 
القادمة ل  الوباء  اأن موجة  متاما 
ميكن ول ينبغي اأن تزيد من عبء 

اقت�ساداتنا اأو جمتمعاتنا.

�إىل  �سوريا  ح�سام زكي: عودة 
لي�ست قريبة �لعربية  �جلامعة 

•• القاهرة-وكاالت:

قال الأمني العام امل�ساعد للجامعة 
اإن  زكــي،  ح�سام  ال�سفر  العربية، 
�سوريا  عـــودة  مــن  العربي  املــوقــف 
يحتاج  الــعــربــيــة،  الـــدول  جلامعة 
اإىل توافق ب�ساأنه »وهو مل يحدث 
ولي�س  بعيد  اأمــر  وهــو  الآن،  حتى 
بــ�ــســبــب حتــفــظــات بع�س  قـــريـــبـــاً، 

الدول».
واأو�سح زكي يف ت�سريحات متلفزة 
اأن  املـــ�ـــســـريـــة  لـــقـــنـــاة »احلـــــــــدث« 
الرو�سي  تو�سيف وزير اخلارجية 
�سرغي لفروف للموقف العربي 
العربي  واملوقف  �سليم،  »تو�سيف 
ال�سادر من جامعة الدول العربية 
حمــــايــــد ودقــــيــــق ومـــــتـــــوازن بني 

اجلانبني الرو�سي والأوكراين«.
العربية  القمة  اأهمية  اىل  واأ�ــســار 
بدولة  نــوفــمــر-املــقــبــل  اأول  يف 

اجلزائر.

البالغة  مورمو  وقالت  ال�سيا�سة. 
اليمني  اأق�سمت  بعدما  عاما   64
يف  م�سرتي  "بداأت  الد�ستورية 
املحيط  يف  �ــســغــرة.  قبلية  بــلــدة 
الذي ترعرعت فيه، كان احل�سول 
على تعليم اأ�سا�سي ب�سيط مبثابة 
حـــلـــم. لــكــن رغــــم وجـــــود عقبات 

كثرة، ثابرت واأ�سبحت اأول �سابة 
يف بلدتي تدخل اجلامعة".

ومــورمــو هــي ثــاين امــــراأة تتوىل 
براتيبا  بـــعـــد  الـــــبـــــالد  رئــــا�ــــســــة 
املن�سب  هـــذا  �سغلت  الــتــي  بــاتــيــل 
مــدة خم�س �ــســنــوات اعــتــبــارا من 

 .2007

قال قاتل �سينزو اآبي اإنه يريد النتقام من كني�سة التوحيد

رئي�س الهند املنتهية وليته يقف بجوار الرئي�سة اجلديدة يف الق�سر الرئا�سي 
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اأخبـار الإمـارات

 الإعالن عن اختيار رائد الف�ضاء الإماراتي �ضلطان النيادي كاأول رائد ف�ضاء عربي ملهمة طويلة الأمد على منت حمطة الف�ضاء الدولية يف 2023

رئي�س �لدولة: دولة �لإمار�ت ت�سعى بخطى حثيثة وطموحة لرت�سيخ مكانتها يف جمال �لف�ساء باإر�دة �أبنائها وطموحهم

ملــــوا�ــــســــلــــة تــــطــــويــــر بـــرنـــاجمـــنـــا 
الإمارات  الف�سائي، وتعزيز مكانة 
كدولة يف عامل ا�ستك�ساف الف�ساء.

- فريق املهمة.
ومــــع تــوقــيــع دولـــــة الإمـــــــــارات يف 
مع  اتــــفــــاقــــيــــة   2022 اأبــــــريــــــل 
ال�سركة  �سبي�س"،  "اأك�سيوم 
الف�ساء  رحــــالت  يف  املــتــخــ�ــســ�ــســة 
التحتية  البنى  وتطوير  املــاأهــولــة 
املتحدة  الـــوليـــات  يف  الــفــ�ــســائــيــة 
ل�ستك�ساف الف�ساء، وقع الختيار 
على �سلطان النيادي للم�ساركة يف 
ملحطة  اأ�سهر   6 �ست�ستغرق  رحلة 
و�سينطلق  الــــدولــــيــــة.  الـــفـــ�ـــســـاء 
الــنــيــادي يف رحــلــتــه طــويــلــة الأمد 
اإىل حمطة الف�ساء الدويل �سمن 
فريق ي�سم 4 رواد ف�ساء رئي�سيني 
من بينهم "�ستيفن بوين" و"وارن 
هوبورغ"، بهدف اجراء �سل�سلة من 
اإىل  والتو�سل  والأبحاث  التجارب 
الف�ساء  حــول  مهمة  علمية  نتائج 

اخلارجي.

بعلوم  املرتبطة  ال�سناعات  ودعـــم 
الف�ساء.

ا�ستك�ساف  برامج  تعك�س  واأ�ــســاف: 
املاأهولة  وغــر  املــاأهــولــة،  الف�ساء 
الطابع امل�ستدام ملختلف م�سروعات 
الـــفـــ�ـــســـاء الــــتــــي يـــتـــم اإطـــالقـــهـــا 
بــا�ــســتــمــرار، و�ــســول لــبــلــوغ اأهـــداف 
اأف�سل  م�ستقبال  حتــقــق  مـــوحـــدة 
الكت�سافات  تـــعـــززهـــا  لــلــبــ�ــســريــة، 
العلمية ال�ستثنائية يف هذا القطاع، 
ب�سمة  النيادي  ل�سلطان  و�سيرتك 
�سفحات  يف  تــاريــخــيــة  اإمــــاراتــــيــــة 

الإجنازات الدولة يف هذا القطاع.

- جتارب علمية معمقة ومتقدمة.
من جانبه قال �سعادة �سامل حميد 
املــري، مدير عــام مركز حممد بن 
را�سد للف�ساء: خ�سع رائد الف�ساء 
مكثفة  لتدريبات  النيادي  �سلطان 
كــرائــد فــ�ــســاء بــديــل خـــالل مهمة 
حيث   ،2018 زايد" عام  "طموح 
اجــتــهــد، وخــا�ــس تــدريــبــات مكثفة 
حتى ح�سل على �سارة رواد الف�ساء 

اإىل جمموعة كبرة من التدريبات، 
�ــســمــمــت خــ�ــســيــ�ــســا لــتــتــنــا�ــســب مع 
مــتــطــلــبــات املــهــمــة ومــدتــهــا؛ حيث 
"يوري  مبــــركــــز  تـــدريـــبـــاتـــه  بـــــــداأ 
الف�ساء  رواد  لتدريب  غاغارين" 
مبــديــنــة الــنــجــوم يف مــو�ــســكــو؛ كما 
بولية  هيو�سنت  يف  تدريبات  تلقى 
تــكــ�ــســا�ــس الأمـــركـــيـــة، وكـــولـــن يف 
مع  �سراكة  اتفاقيات  �سمن  اأملانيا، 
وهي  الف�سائية،  الــوكــالت  كــرى 
/اإي�سا/  الأوروبــيــة  والوكالة  نا�سا، 

واليابانية /جاك�سا/.
برناجما  الــفــ�ــســاء  رائـــــدا  وخـــا�ـــس 
ووحـــدات  اأقــ�ــســام  بجميع  تــدريــبــيــا 
للتدرب  الدولية،  الف�ساء  حمطة 
عــلــى كــيــفــيــة ا�ــســتــخــدام الأجـــهـــزة 
واملعدات املوجودة داخلها، وتدريبات 
عــلــى احلــــالت الــطــارئــة، الــتــي قد 
الدولية  املحطة  مــنت  على  حتــدث 
م�ستوى  وانخفا�س  احلريق،  منها 
ال�سغط، وت�سرب غاز الأمونيا. كما 
حال  يف  الــنــجــاة  لــتــدريــبــات  خ�سعا 
الهبوط ال�سطراري للكب�سولة يف 

ال�سركة  "اأك�سيوم �سبي�س"،  و�سركة 
الف�ساء  رحـــــالت  يف  املــتــخــ�ــســ�ــســة 
التحتية  البنى  وتــطــويــر  املــاأهــولــة 
املتحدة  الــــوليــــات  يف  الــفــ�ــســائــيــة 

ل�ستك�ساف الف�ساء.

- ب�ضمة اإماراتية تاريخية.
املن�سوري،  �سعادة حمد عبيد  واأكد 
حممد  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
برنامج  اأن  لــلــفــ�ــســاء  را�ــــســــد  بــــن 
يرتكز  للف�ساء  الوطني  الإمــــارات 
الر�سيدة  الــــقــــيــــادة  روؤيــــــــة  عـــلـــى 
امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  يف  ال�سباقة 
والـــــدعـــــم الـــكـــبـــر الـــــــذي تـــوفـــره 
لــتــطــويــر قــطــاع الــفــ�ــســاء، والـــذي 
الإقليمي  التواجد  تعزيز  يف  �ساهم 
والــدويل لدولة الإمــارات يف قطاع 
الف�ساء وتاأكيد مكانتها بني الدول 
وا�ستك�ساف  علوم  جمال  يف  البارزة 
تر�سيخ  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الــفــ�ــســاء، 
دعائم القطاع يف الدولة من خالل 
اإطالق م�سروعات عديدة ومتنوعة 
وتكوين اخلرات، وتدريب املواهب، 

- تدريبات مكثفة.
�سنوات   5 النيادي  �سلطان  وق�سى 
الف�ساء  لـــــرحـــــالت  حتـــ�ـــســـريـــة 
املــــــدى، خا�س  الــبــ�ــســريــة طــويــلــة 
خـــاللـــهـــا تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة حتى 
الف�ساء من  رواد  �سارة  ح�سل على 
التابع  لــلــفــ�ــســاء  جــونــ�ــســون  مــركــز 

لوكالة "نا�سا".
ويـــعـــد الـــنـــيـــادي مـــع زمــيــلــه رائـــد 
الــفــ�ــســاء هــــزاع املــنــ�ــســوري رائـــدي 
الإمارات  لرنامج  الأوىل  الدفعة 
لرواد الف�ساء، الذي اأطلقه �ساحب 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان 
و�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حممد 
بــن را�ــســد اآل مــكــتــوم، نــائــب رئي�س 
الـــدولـــة، رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء، 
العام  يف  اهلل،  رعـــــاه  دبـــــي،  حـــاكـــم 
فريق  واإعــــــداد  لــتــدريــب   2017
الإمـــاراتـــيـــني،  الــفــ�ــســاء  رواد  مـــن 
واإر�سالهم اإىل الف�ساء لتنفيذ مهام 

علمية خمتلفة.
املن�سوري  برفقة  النيادي  وخ�سع 

من مركز جون�سون للف�ساء التابع 
اأبـــــدع وتاألق  ــا، وقــــد  نــا�ــس لــوكــالــة 
املهمة  هــــذه  الإمـــــــارات يف  لــيــمــثــل 

التاريخية.
واأ�ساف املري: اأن اأول مهمة طويلة 
الأمد لرواد الف�ساء العرب، تعتر 
الوطني  للرنامج  كــبــرة  خــطــوة 
الإمـــارات  �ستجعل  حيث  للف�ساء، 
تنجز  الــتــي  عــاملــيــا  الـ11  الـــدولـــة 
منت  على  اأ�ــســهــر  لـ6  متتد  مهمة 
حمطة الف�ساء الدولية، و�ستمكننا 
مــن اإجــــراء جتـــارب طــويــلــة الأمد 

ذات نتائج قيمة، ودقة عالية.
وتــطــرق �ــســعــادة املــــري اإىل الـــدور 
ـــد  ـــس املــــهــــم ملــــركــــز حمـــمـــد بـــــن را�
قطاع  جنــاحــات  تعزيز  يف  للف�ساء 
يقدمه  مبـــا  الـــدولـــة  يف  الــفــ�ــســاء 
اأ�سبحت  متعددة،  م�سروعات  من 
خلدمة  تقدمه  مبا  العامل  حديث 
معلومات  مــن  وتـــوفـــره  الــبــ�ــســريــة 

جديدة عن هذا القطاع.
اأهمية التبادل املعريف  اإىل   م�سرا 
الدوليني  ال�سركاء  مــع  والــتــعــاون 

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأكــد 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايــد  بــن 
ال�سمو  و�ــســاحــب   ، اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"  "رعاه  دبــــي  حـــاكـــم  الـــــــوزراء 
بخطى  ت�سعى  الإمــــــارات  دولـــة  اأن 
مكانتها  لرت�سيخ  وطموحة  حثيثة 
اأبنائها  بـــــاإرادة  الــفــ�ــســاء  جمـــال  يف 
وهمتهم وطموحهم الذي ل يعرف 
اإىل  �سموهما  واأ�ــســار   .. امل�ستحيل 
�سلطان  الإماراتي  الف�ساء  رائد  اأن 
م�سرفا  منـــوذجـــا  ميــثــل  الـــنـــيـــادي 
العربي  وال�سباب  الإمـــارات  ل�سباب 
وطموحات  اآمــالــهــم  يحمل  والـــذي 
للعرب  جــديــدة  اإجنــــازات  لت�سجيل 
ت�ساف اإىل ر�سيدهم يف هذا املجال 

احليوي.
مركز  اإعــــالن  مبنا�سبة  ذلـــك  جـــاء 
اختيار  للف�ساء  را�ــســد  بــن  حممد 
الإمـــاراتـــي �سلطان  الــفــ�ــســاء  رائـــد 
مهمة  اأول  يف  للم�ساركة  الــنــيــادي 
طــويــلــة الأمـــــد عــلــى مـــنت حمطة 
بعثة  �ــســمــن  الــــدولــــيــــة  الـــفـــ�ـــســـاء 
"نا�سا"  المريكية  الف�ساء  وكالة 
 ،"Crew-6" اإكـــ�ـــس  و"�سبي�س 
التي �ستنطلق يف ربيع عام 2023، 
ف�ساء  رائــــد  اأول  الــنــيــادي  لــيــكــون 
عــربــي يف مــهــمــة طــويــلــة الأمــــد يف 

حمطة الف�ساء الدولية.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 
�سعب  نــهــنــئ   " اهلل":  "حفظه 
النيادي  �سلطان  باختيار  الإمـــارات 
الطويلة  الــعــلــمــيــة  املــهــمــة  لـــهـــذه 
اأن  اإىل  م�سرا  الف�ساء..  يف  الأمــد 
 11 الـــ  الإمــــارات اأ�سبحت الــدولــة 
يف الــتــاريــخ الــتــي تــ�ــســارك يف مهمة 

طويلة الأمد يف الف�ساء".
ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  واأ�ــــســــاف 
حممد بن زايد اآل نهيان: "النيادي 
ميثل قدوة ل�سباب الإمارات الذين 
نــفــخــر بــهــم و�ــســيــكــون �ــســفــرا لكل 
العلمي  الــفــ�ــســاء  �ــســبــاق  الــعــرب يف 
واإميان  عالية  بثقة  دخــلــنــاه  الـــذي 

را�سخ بقدرات اأبنائنا".
الــدولــة ما�سية يف  اإن  �سموه  وقــال 
احليوي  القطاع  هذا  دعائم  اإر�ساء 
من خالل رفده بالكفاءات الوطنية 
املــوؤهــلــة ومــوا�ــســلــة اإطـــــالق مزيد 
النوعية  العلمية  املــ�ــســروعــات  مــن 
ا�ستك�سافات  بـــرامـــج  يف  لــالإ�ــســهــام 
املرتبطة  ال�سناعات  ودعم  الف�ساء 
باخلر  ويــعــود  الب�سرية  يــخــدم  ملــا 

على حا�سرها وم�ستقبلها.
ال�سمو  �ــســاحــب  قــــال  مـــن جــانــبــه 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"  "رعاه  دبــــي  حـــاكـــم  الـــــــوزراء 
رواد  مـــن  جمــمــوعــة  بـــني  "من   :
مركز  يف  الإمــــاراتــــيــــني  الـــفـــ�ـــســـاء 
حمـــمـــد بــــن را�ــــســــد لـــلـــفـــ�ـــســـاء، مت 
اأول  النيادي ليكون  �سلطان  اختيار 
مهمة  �سيق�سي  عربي  ف�ساء  رائــد 
طويلة ت�ستغرق 6 اأ�سهر يف حمطة 
باإذن  املقبل  العام  الدولية  الف�ساء 
اهلل . �سبابنا رفعوا روؤو�سنا لل�سماء 
..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات 

امل�ستحقة ".
الإماراتي  الف�ساء  رائد  و�سيق�سي 
�سلطان النيادي 6 اأ�سهر على منت 
حمــطــة الــفــ�ــســاء الــدولــيــة، يجري 
التجارب  مــــن  الـــعـــديـــد  خـــاللـــهـــا 
�سمن  واملتقدمة،  املعمقة  العلمية 
الف�ساء"  لرواد  الإمارات  "برنامج 
لــتــدريــب واإعــــــداد فــريــق مـــن رواد 
واإر�سالهم  الإمـــاراتـــيـــني،  الــفــ�ــســاء 
علمية  مــهــام  لتنفيذ  الف�ساء  اإىل 
النيادي  مهمة  وجــــاءت  خمــتــلــفــة. 
بــــعــــد تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة �ـــســـراكـــة 
بني  املا�سي  اأبريل  يف  ا�سرتاتيجية 
للف�ساء  را�ـــســـد  بـــن  مــركــز حمــمــد 

غابة �سديدة الرودة، وتدربا كذلك 
على بدلة الف�ساء التي ي�سل وزنها 
10 كيلوغرامات وعلى كيفية  اإىل 
ارتدائها يف بيئة منعدمة اجلاذبية، 
اأنــهــيــا الــتــدريــبــات يف خمتر  كــمــا 
الــطــفــو املـــحـــايـــد، وتــقــيــيــمــا حول 
الف�ساء  يف  ال�سر  بدلة  ا�ستخدام 
EMU، و�سيانة حمطة الف�ساء 
يف  الف�ساء  رواد  واإنــقــاذ  الــدولــيــة، 
فيما   ،ICR الـــــطـــــوارئ  حــــــالت 
وتدريبات  نظرية  ح�س�سا  اأكــمــال 
وبلغ   ،T-38 طــائــرة  على  عملية 
عدد جمموعة الدورات التدريبية، 
 90 اأكـــرث مــن  الــتــي ح�سال عليها 
دورة، وو�سل عدد �ساعاتها اإىل اأكرث 
ح�سال  فيما  �ــســاعــة،   1،400 مــن 
مركز  من  الف�ساء  رواد  �سارة  على 
لوكالة  الــتــابــع  للف�ساء  جون�سون 
العامة  اإمتام تدريباتهما  بعد  نا�سا 

التي ا�ستمرت نحو 20 �سهرا.

- برنامج الف�ضاء.
لرواد  "الإمارات  برنامج  ا�ستهدف 
الف�ساء" الذي اأطلقه مركز حممد 
البنية  تاأ�سي�س  للف�ساء،  را�سد  بن 
التحتية لقطاع الف�ساء الإماراتي، 
حيث يعد من اأكرث الرامج اإلهاما 
وتلبية لطموحات ال�سباب اأ�سحاب 
امل�ستوى  عــلــى  املــتــفــردة  الـــقـــدرات 
كما  ال�سخ�سية،  واملــهــارات  العلمي 
يديرها  التي  امل�سروعات  اأحــد  يعد 
برنامج الإمارات الوطني للف�ساء، 
تكنولوجيا  �ــــســــنــــدوق  وميـــــولـــــه 
املعلومات والت�سالت التابع لهيئة 
واحلكومة  التــــ�ــــســــالت  تــنــظــيــم 
والــــذي   ،/TDRA/ الــرقــمــيــة 
والتطوير  البحث  دعــم  اإىل  يهدف 
املعلومات  تــكــنــولــوجــيــا  قـــطـــاع  يف 
والتــــ�ــــســــالت يف دولـــــة الإمـــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة املــــتــــحــــدة، فـــ�ـــســـال عن 
ال�سعيد  الدولة على  تكامل  تعزيز 

العاملي.
ويــجــ�ــســد اإعــــــداد الإمــــــــارات لــــرواد 
الـــفـــ�ـــســـاء، روؤيــــــــة قــــيــــادة الـــدولـــة 
بتمكني ال�سباب نحو ت�سميم الـ50 
مئوية  اإىل  و�ــســول  املــقــبــلــة،  عــامــا 
اقت�ساد  وبــنــاء   2071 الإمــــــارات 
املعرفة يف جمتمع امل�ستقبل الذكي 
والتكنولوجيا  البتكار  على  القائم 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي. وتــــاأتــــي هذه 
اإمكانات  تــطــويــر  بــهــدف  اخلــطــوة 
رواد الف�ساء الإماراتيني وقدراتهم 
ملحطة  "م�سغلني"  ي�سبحوا  حتى 
ذلك  �سكل  فيما  الدولية،  الف�ساء 
وناجحة  متقدمة  جــديــدة  حمطة 
يف برنامج الإمارات للف�ساء، الذي 
اأفــــرز فــريــقــا وطــنــيــا يــتــكــون مــن 4 
تاأهيلهم وتدريبهم  رواد ف�ساء، مت 
بــ�ــســكــل احـــــــرتايف ومــــتــــقــــدم، وقد 
�سلطان  الــفــ�ــســاء  رائـــد  اخــتــيــار  مت 
اجلديدة  املــهــمــة  �ــســمــن  الـــنـــيـــادي 
اإعــــدادهــــم لها  الـــتـــي مت  الــنــوعــيــة 
جون�سون  مــركــز  يف  حــثــيــث  ب�سكل 

للف�ساء التابع لـوكالة "نا�سا".

- �ضلطان النيادي.
ولد �سلطان النيادي يف عام 1981 
حيث  العني  يف  غافة  اأم  منطقة  يف 
والثانوي،  البتدائي  تعليمه  تلقى 
بني  وتــفــوق  تعليمه  يف  متيز  فيما 
امل�سلحة  بالقوات  ليلتحق  زمالئه 
لدرا�سة  ابتعثته  الــتــي  الإمــاراتــيــة 
م�سواره  وبــداأ  الت�سالت،  هند�سة 
املتحدة،  اململكة  يف  العايل  العلمي 
حتديدا يف جامعة برايتون وح�سل 
على �سهادة البكالوريو�س يف هند�سة 
كما  املعلومات،  وتقنية  الت�سالت 
حاز �سهادة املاجي�ستر عام 2008 
يف تــخــ�ــســ�ــس اأمــــن املــعــلــومــات من 
كما  الأ�سرتالية.  غريفيث  جامعة 
حــ�ــســل عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراة يف 
املعلومات  ت�سريب  منع  تخ�س�س 
مواقع  يف  اأبحاث   6 خاللها  ون�سر 

عاملية متخ�س�سة.

ومو��سلة  �ملوؤهلة  �لوطنية  بالكفاء�ت  رفده  خالل  من  �لقطاع  دعائم  �إر�ساء  ز�يد:  بن  • حممد 
�إطالق مزيد من �مل�سروعات �لنوعية �لتي ت�سهم يف ��ستك�سافات �لف�ساء و�سناعاته 

�مل�ستحقة  �لإمار�ت  دولة  ومكانة  مكان  ..حيث  لل�سماء  روؤو�سنا  رفعو�  �سبابنا   : ر��سد  بن  • حممد 

�لدولية  �لف�ساء  حمطة  يف  �لأمد  طويلة  مهمة  تنجز  �لتي  عامليا  �ل�11  • �لإمار�ت 
 2023 �لعام  ربيع  يف  �ستنطلق  �لتي   ،»Crew-6 �إك�س  و»�سبي�س  »نا�سا«  �لأمريكية  �لف�ساء  وكالة  بعثة  �سمن  �سي�سارك  • �لنيادي 

و�ملتقدمة  �ملعمقة  �لعلمية  �لتجارب  من  �لعديد  خاللها  يجري  �لدولية،  �لف�ساء  حمطة  منت  على  �أ�سهر   6 �لنيادي  �سلطان  �لإمار�تي  �لف�ساء  ر�ئد  • �سيق�سي 
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اأخبـار الإمـارات

••دبي-الفجر:

تــوا�ــســلــت �ــســيــدة مـــع مــركــز حماية 
ملكافحة  الــعــامــة  بــــــــالإدارة  ـــــدويل  ال
املخدرات يف �سرطة دبي، لال�ستف�سار 
عن ا�ستخدامات ُحقن وعقاقر طبية 
بخزانته  يخفيها  زوجها  اأن  لحظت 
ل�سرية  اطمئنانها  وبــعــد  اخلــا�ــســة، 
املُبِلغ  بيانات  الإجراءات وخ�سو�سية 
ـــة احلالة  ـــس ـــغ عـــنـــه، متـــت درا� واملـُــبـــلَ
مــدمــن عقاقر  زوجــهــا  اأن  واتــ�ــســح 
بتعاطي  لـــلـــبـــدء  ويـــخـــطـــط  طــبــيــة 
يكمن  كان  التحدي  ولكن  املخدرات، 
يف رغــبــة الـــزوجـــة مبــعــاجلــة الأمــــر 
زوجها  ِعلم  دون  اأي  ُبعد،  كاماًل عن 
املركز،  اإىل  حــ�ــســوره  اأو  ومــعــرفــتــه 

وتوجيهاً  نف�سياً  دعــمــاً  طلبت  حيث 
ال�ست�ساريني  قبل  مــن  لها  مبا�سراً 
ميكنها  مبا  املــركــز،  يف  الجتماعيني 
من م�ساعدة زوجها على اتخاذ قرار 
الــــعــــالج، ومبــتــابــعــة املـــركـــز جنحت 
اإنــقــاذ زوجها وبيتها من  الــزوجــة يف 

النهيار. 

تفا�ضيل
وقــــــال الــعــقــيــد عــــبــــداهلل اخلـــيـــاط، 
قامت  الـــدويل:  حماية  مركز  مدير 
�ــســيــدة بــالــتــوا�ــســل مـــع املـــركـــز عر 
اإحدى قنوات �سرطة دبي املخ�س�سة 
وا�ستقبال  اجلــمــهــور  مــع  لــلــتــوا�ــســل 
�سورة  بر�سالتها  واأرفقت  البالغات، 
حُلقن وعقاقر طبية ترغب مبعرفة 

التوا�سل  وبـــعـــد  ا�ـــســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا، 
ا�ست�سارات  ق�سم  بينها وبني  الهاتفي 
الإدمان والرعاية الالحقة يف املركز، 
زوجها  عــلــى  خــوفــهــا  اأن  لــنــا  اأكـــــدت 
دفعها  ما  هو  وم�ستقبله  وم�سلحته 
املـــركـــز واأنها  املــ�ــســاعــدة مـــن  لــطــلــب 
املركز  مع  توا�سلها  يكون  اأن  تف�سل 
اأو�سحنا  جــانــبــنــا  ومــــن  ُبـــعـــد،  عـــن 
تـــوا�ـــســـلـــهـــا معنا  نـــقـــدر  بـــاأنـــنـــا  لـــهـــا 
حالتها  درا�ـــســـة  عــلــى  �سنعمل  واأنـــنـــا 
املمكنة، كما  ال�سبل  بكل  وم�ساعدتها 
ت�ستعمل  احُلقن  تلك  اأن  لها  �سرحنا 
اأما  عالجية،  لأغــرا�ــس  اأو  للتعاطي 
نف�سي  عــالج  فهي  للحبوب  بالن�سبة 
لــالكــتــئــاب، ويــحــكــم تــنــاول الأدويــــة 
اأبرزها  مـــن  لــعــل  عـــديـــدة  �ــســوابــط 

واملدة  وكميتها  بــاجلــرعــات  اللــتــزام 
عدم  على  ويرتتب  املحددة  الزمنية 
التقيد بذلك م�ساعفات خطرة قد 

ت�سل اإىل حد الوفاة.

مفاجاأة
وب�سوؤالها عن كيفية عثورها على تلك 
اأو�سحت  الطبية،  والعقاقر  احلقن 
ال�سغر  طفلها  عبث  لحــظــت  اأنــهــا 
والده  يف خزانة خم�س�سة لأغرا�س 
ومقتنياته ال�سخ�سية، فذهبت لنقله 
كانت  وهــنــا  لللعب،  اآخـــر  مــكــان  اإىل 
املفاجاأة حيث وقع نظرها على بع�س 
املخباأة  واحلــقــن  الطبية  الــعــقــاقــر 
بت�سويرها  وقــامــت  اخلــزانــة،  داخـــل 
املنزل  ل�سالة  توجهت  ثــم  بهاتفها، 

احتفاظه  �سبب  عــن  زوجــهــا  و�ــســاألــت 
ال�سدمة  تاأثر  حتت  فاأخرها  بها، 
له  ولي�ست  ل�سديقه  باأنها  والتوتر 
لأنها  منها  التخل�س  باإمكانها  واأن 
غــر مــهــمــة، فـــبـــادرت اإىل رمــيــهــا يف 

�سلة املهمالت.

ت�ضرفات مريبة
اترياح  عدم  اخلياط:  العقيد  وتابع 
�ـــســـجـــعـــهـــا على  لــــــالأمــــــر،  الــــــزوجــــــة 
الدويل،  حماية  مركز  مع  التوا�سل 
وقـــد اأفــ�ــســحــت الـــزوجـــة لحــقــاً عن 
لزوجها  املــريــبــة  الــتــ�ــســرفــات  بع�س 
نف�سية  عــــيــــادات  عــلــى  تــــــردده  مــثــل 
ب�سكل  اأثــرت  طبية  لعقاقر  وتناوله 
كبر على عالقتهم الزوجية وجعلته 

�سهره  جــانــب  اإىل  النـــفـــعـــال،  كــثــر 
اأ�سدقائه،  مع  بعيدة  اأماكن  يف  لياًل 
وافتعاله للم�سكالت معها دون �سبب، 
طبيعياً  يـــبـــدو  اأنـــــه  اإىل  لــفــتــت  كــمــا 
ويتحول  الأوقــــات  بع�س  يف  وم�ساملاً 
لتلك  تــنــاولــه  بعد  اآخـــر  �سخ�س  اإىل 
العقاقر الطبية، الأمر الذي جعلها 
تفكر اأكرث من مرة بالنف�سال، ولكن 
ما  هو  للِع�سرة،  واحرتامها  وفــاءهــا 
والتحمل  ال�سر  على  ي�سجعها  كان 
ومراجعة نف�سها وقرارها والتوا�سل 
مع اجلهات املخت�سة لإيجاد احللول 

املنا�سبة.

خطوات التوجيه
مــــن رغبة  انـــطـــالقـــاً  ـــتـــطـــرد:  وا�ـــس

الزوجة باأل يكون للمركز اأي توا�سل 
ملعاجلة  اأو تدخل مبا�سر  مع زوجها 
ا�ست�سارات  قــ�ــســم  حـــر�ـــس  الأمـــــــر، 
الإدمــــــان والـــرعـــايـــة الــالحــقــة على 
متكينها من فهم تاأثرات العقاقر 
الطبية على نف�سية زوجها و�سلوكه، 
اأهــمــيــة توجيه  ثـــم تــوعــيــتــهــا حــــول 
الزوج خالل الأوقات التي ت�سعر فيها 
كما  ومــ�ــســامل  طبيعي  �سخ�س  بــاأنــه 
اأفــادت، للجوء اإىل اجلهات املخت�سة 
ال�ستمرار  مــن  بـــدًل  لــلــعــالج  طــلــبــاً 
�ستهدم  الــتــي  الــعــقــاقــر  تــعــاطــي  يف 
ومبتابعتنا  واأ�سرته،  و�سحته  حياته 
جنحت  احلــالــة،  لتطورات  امل�ستمرة 
اإقــنــاع زوجــهــا بخطورة  الــزوجــة يف 
تــنــاول اأدويـــــة اكــتــئــاب ملــجــرد املـــرور 

خلف  والنــقــيــاد  ع�سيبة،  اأوقــــات  يف 
على  �سجعته  ثــم  الــ�ــســوء،  اأ�ــســدقــاء 
املراكز  اأحد  اإىل  اللجوء  قرار  اتخاذ 
الدولة،  يف  املتخ�س�سة  الــعــالجــيــة 
لــبــدء مــ�ــســوار الــتــعــايف حتــت اإ�سراف 
وتراجعت  واملتخ�س�سني،  اخلـــراء 
ــال بــ�ــســكــل كلي،  عـــن قـــــرار النــفــ�ــس
خــا�ــســة بــعــد حتــ�ــســن زوجــهــا وعـــودة 
احلـــيـــاة اإىل جمـــراهـــا الــطــبــيــعــي يف 

املنزل.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  الــعــامــة لــلــدولــة، مــن خـــالل تــغــريــدة ن�سرتها  الــنــيــابــة  اأو�ــســحــت 
على  العــتــداء  عقوبة  الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  يف  ح�ساباتها  على 

اخل�سو�سية با�ستخدام �سبكة معلوماتية.
واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم 34 
2021 يف �ساأن مكافحة ال�سائعات واجلرائم اللكرتونية، ن�ست  ل�سنة 
املادة 44 على انه يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن 6 اأ�سهر والغرامة التي 
ل تقل عن 150 األف درهم ول تزيد على 500 األف درهم، اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني، كل من ا�ستخدم �سبكة معلوماتية، اأو نظام معلومات 
املــعــلــومــات، بق�سد العــتــداء على  و�ــســائــل تقنية  اإحـــدى  اأو  اإلـــكـــرتوين، 

خ�سو�سية �سخ�س اأو على حرمة احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد من 
غر ر�سا ويف غر الأحوال امل�سرح بها قانوناً باإحدى الطرق الآتية : 

اإف�ساء  اأو  بث  اأو  نقل  اأو  ت�سجيل  اأو  اعــرتا�ــس،  اأو  ال�سمع،  ا�ــســرتاق   .1
حمادثات اأو ات�سالت اأو مواد �سوتية اأو مرئية.

2. التقاط �سور الغر يف اأي مكان عام اأو خا�س اأو اإعداد �سور اإلكرتونية 
اأو نقلها اأو ك�سفها اأو ن�سخها اأو الحتفاظ بها.

م�ساهد  اأو  فوتوغرافية  �سور  اأو  اإلكرتونية  �سور  اأو  اأخبار  ن�سر   .3
بق�سد  كانت �سحيحة وحقيقية  ولو  اأو معلومات  بيانات  اأو  تعليقات  اأو 

الإ�سرار بال�سخ�س.
الكوارث  اأو  احلــوادث  �سحايا  اأو  املوتى  اأو  امل�سابني  �سور  التقاط   .4

ونقلها اأو ن�سرها بدون ت�سريح اأو موافقة ذوي ال�ساأن.

املواقع اجلغرافية للغر اأو اإف�سائها اأو نقلها اأو  بيانات  ر�سد  اأو  تتبع   .5
ك�سفها اأو ن�سخها اأو الحتفاظ بها.

كما يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة والغرامة التي ل تقل عن 250 
األف درهم ول تزيد على 500 األف درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 
تقنية  و�ــســائــل  اإحـــدى  اأو  اإلــكــرتوين،  نــظــام معلومات  ا�ستخدم  مــن  كــل 
املعلومات، لإجراء اأي تعديل اأو معاجلة على ت�سجيل اأو �سورة اأو م�سهد، 

بق�سد الت�سهر اأو الإ�ساءة اإىل �سخ�س اآخر.
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة 
الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع  اأفــراد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
بالقانون،  اجلمهور  وعي  م�ستوى  ورفــع  بالدولة،  واملحدثة  امل�ستحدثة 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

طلبت دعمًا نف�ضيًا وا�ضت�ضارات اجتماعية يف اإطار من ال�ضرية

 »حماية �لدويل« ي�ساعد زوجة -عن بعد- على �إنقاذ زوجها من �لإدمان 

�لنيابة �لعامة للدولة تو�سح عقوبة �لعتد�ء على 
�خل�سو�سية با�ستخد�م �سبكة معلوماتية

••  اأبوظبي-الفجر:

ليوا  مهرجان  فعاليات  وتــاأمــني  م�ساركتها  اأبــوظــبــي،  �سرطة  اختتمت 
للرطب 2022 مبنطقة الظفرة .

منطقة  �سرطة  مديرية  مدير  املن�سوري،  �سيف  حمدان  العقيد  واأكــد 
الظفرة اهتمام املديرية  بتعزيز ال�سراكة املجتمعية من خالل امل�ساركة 
والعمل  الظفرة،  منطقة  ت�سهدها  التي  الفعاليات  خمتلف  يف  الفاعلة 
�سمن فــريــق واحـــد يف خمتلف الأنــ�ــســطــة  والإ�ـــســـهـــام  يف تــعــزيــز ثقة 

اجلمهور باخلدمات التي تقدمها الإدارات ال�سرطية املختلفة.
واأعرب زوار املهرجان عن تقديرهم  الكبر بخدمات �سرطة اأبوظبي يف 
املهرجان، و م�ساركة اإداراتها املختلفة  بتقدمي خدمات ريادية ومتميزة 
، و �سهد املهرجان اإقباًل كبراً من الزوار، وتوافدهم يومياً ب�سكل كبر  

على مدار اأيامه  الأربعة ومن خمتلف الدول .
 و�ساركت يف املهرجان  اإدارة ترخي�س ال�سائقني واملركبات  واإدارة املهام 
اخلا�سة و اإدارة مرور الظفرة ، واإدارة مكافحة املخدرات واإدارة الإعالم 
وق�سم  العامة  العالقات  وق�سم   ، واملتفجرات  الأ�سلحة  ق�سم  و  الأمني  

�سوؤون ال�سرطة املجتمعية يف مديرية �سرطة الظفرة . 
وقـــدمـــت مــديــريــة �ــســرطــة الــظــفــرة الــعــديــد مـــن اخلـــدمـــات وابرزها 
اإجـــراءات دخــول وخــروج الــزوار للمهرجان ، وتوفر عــدد من  ت�سهيل 
موقع  لزيارة  املرورية  احلركة  ان�سيابية  لت�سهيل  ال�سرطية  الدوريات 
والأمنية  ال�سرطية  باخلدمات  وتعريفهم  واإر�ساد اجلمهور   ، املهرجان 
بالت�سال على  اأمـــان  ، وخــدمــة  املركبات  اإجــــراءات ترخي�س  وابــرزهــا  
الهاتف 8002626  يف �سرية تامة ، وال�سكاوى واملقرتحات وغرها  
الأمن  اإجـــراءات  حــول   توعية  كتيبات  توزيع  جانب   اإىل  خدمات  من 
وال�سالمة  الوقائية وقدم ق�سم ال�سرطة املجتمعية اإر�سادات ومعلومات 

حملة �سيف باأمان .

�سرطة �أبو ظبي تختتم م�ساركتها مبهرجان »ليو� للرطب 2022«

»ق�ساء �أبوظبي« توعي 
مبخاطر �جلر�ئم 

�لإلكرتونية على �ملجتمع
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي بالتن�سيق مع جمال�س اأبوظبي يف ديوان 
وخماطرها  الإلكرتونية  "اجلرائم  حول  توعويتني  حما�سرتني  الرئا�سة 
الوعي  ن�سر  لتعزيز  املــتــوا�ــســلــة  جــهــودهــا  اإطــــار  يف  املجتمع" وذلـــك  عــلــى 
القانوين لدى فئات املجتمع مبا ي�سمن حمايتهم ووقايتهم من خماطر 
النت�سار  التقنيات احلديثة ول�سيما يف ظل  با�ستخدام  املرتبطة  اجلرائم 

الوا�سع ل�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي.
ُعقدت املحا�سرتان مبجل�س فلج هزاع وجمل�س الطوية مبدينة العني وذلك 
�سمن مبادرة " جمال�سنا " التي اأطلقتها دائرة الق�ساء تنفيذاً لتوجيهات 
الــوزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو 
الثقافة  ن�سر  بتعزيز  اأبــوظــبــي  يف  الق�ساء  دائـــرة  رئي�س  الرئا�سة  ديـــوان 

القانونية بني اأفراد املجتمع مبا يدعم احلفاظ على الأمن وال�ستقرار.
رئي�س  املن�سوري  حمد  عبداهلل  امل�ست�سار  قدمها  التي  املحا�سرة  وتناولت 
نيابة ماهية اجلرائم الإلكرتونية وخماطر البتزاز الإلكرتوين والعقوبات 
القانونية يف هذا ال�سدد ف�ساًل عن الرتكيز على الأ�سباب والعوامل التي 
من  وذلــك  اإلكرتونياً  للمبتزين  ك�سحايا  املجتمع  اأفــراد  وقــوع  اإىل  تــوؤدي 
خالل طرح عدد من الأمثلة العملية من واقع ملفات الق�سايا املعرو�سة 

اأمام النيابة العامة.
وا�ستعر�س امل�ست�سار املن�سوري خماطر ال�ستخدام اخلاطئ ملواقع التوا�سل 
مواد  وفــق  م�ستخدميها  على  املرتتبة  القانونية  وامل�سوؤولية  الجتماعي 
املر�سوم بقانون احتادي رقم 34 ل�سنة 2021 يف �ساأن مكافحة ال�سائعات 

واجلرائم الإلكرتونية.
النتباه  الأ�سخا�س  على  يجب  التي  وال�سوابط  املحاذير  اأبــرز  على  وركــز 
للو�سائل  الآمن  ال�ستخدام  الإنرتنت ل�سمان  �سبكة  التعامل مع  لها عند 
التقنية مبختلف اأنواعها وجتنب اأي حماولت قد تعر�س �سالمة الأفراد 
للخطر اأو اإيقاعهم �سحايا اأو كل ما من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل ارتكاب اأفعال 

قد تعر�سهم للم�ساءلة القانونية.

•• عجمان -الفجر:

اخلدمات  مبوؤ�س�سة  متمثلة  -عجمان  النقل  هيئة  ك�سفت 
مركز  خــدمــات  عــن  املتعاملني  ر�ــســا  نتائج  عــن  التجارية 
الن�سبة  بــلــغــت  و  املـــركـــبـــات  تــ�ــســجــيــل  و  لــفــحــ�ــس  �ــســبــيــد 

 2022 عام  من  الأول  الن�سف  %97.29خالل 
و تعد �سعادة املتعاملني من اأولويات الهيئة و احد الأهداف 
ال�سرتاتيجية التي تركز عليها الهيئة و ت�سعى اىل حتقيق 
ا�ستباقية  خــدمــات  تــوفــر  خـــالل  مــن  ر�ــســا  ن�سبة  اعــلــى 
للمتعاملني ، و التعرف على احتياجاتهم و رغباتهم ب�سكل 
دوري من خالل ا�ستطالعات الراأي عن اخلدمات املقدمة 

وحتليل املالحظات و ال�ستف�سارات.
التنفيذي  املــديــر  املطرو�سي  �سقر  اأحــمــد  ال�سيد  اأ�ــســار  و 
على  يعمل  �سبيد   مركز  اأن  التجارية  اخلــدمــات  ملوؤ�س�سة 
املــتــعــامــلــني ب�سكل  اآراء  لــقــيــا�ــس  اآلـــيـــات  مــتــابــعــة  تــوظــيــف 

تطوير  عملية  يف  بالنتائج  ال�ستعانة  يتم  حيث  منهجي، 
اآليات  وفق  املتعامل،  جتربة  وتعزيز  والقنوات،  اخلدمات 
اآرائهم،  على  للوقوف  املتعاملني  مــع  للتوا�سل  متطورة 
وال�ستفادة منها يف املراجعة الدورية مل�سفوفة اخلدمات، 
اأنظمة متابعة  املتعامل، ف�ساًل عن توظيف  ور�سم جتربة 
ودليل  املتعامل  ميثاق  وفــق  اخلــدمــات  تقدمي  يف  اجلـــودة 
اخلدمات. و اكد ان املركز تبنى هدفاً رئي�سياً يعنى مبا�سرة 
بــاإ�ــســعــاد املتعاملني مــن خــالل تــوفــر جتــربــه فــريــدة من 
نوعها تعزز �سعادة املواطنني واملقيمني والزوار من خالل 
اخلدمات  ارقــى  لتوفر  العاملية  املمار�سات  اف�سل  اعتماد 
مدير  ال�ساعر  عمار  ال�سيد  اأ�ــســاف  و  املتميزة   احلكومية 
نعمل �سمن  اننا  املركبات  ت�سجيل  و  لفح�س  �سبيد  مركز 
ذلك  و   ، امل�ستمر  التح�سني  ي�سمن  متكامل،  عمل  اإطـــار 
اإ�سعاد  جمــال  يف  املمار�سات  لأف�سل  مرجعاً  املــركــز  جلعل 

املتعاملني واملجتمع .

مركز �سبيد لفح�س و ت�سجيل �ملركبات 
يحقق ن�سبة 97.29 % يف �سعادة متعامليه

�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ  تطلع على 
�أنظمة �ملدينة �لآمنة  يف �سرطة �أبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

اطلع وفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
على الأنظمة الأمنية واملرورية املتطورة مبركز"املدينة الآمنة" 
ال�سطناعي  الذكاء  بتقنيات  ت�ستعني  والتي  اأبوظبي  �سرطة  يف 
واأنظمة البيانات والتحليالت واخلرائط . والتقى اللواء نا�سر 
�سلطان اليبهوين مدير قطاع �سوؤون القيادة يف �سرطة اأبوظبي 
الوفد برئا�سة �سعادة عبيد را�سد احل�سان ال�سام�سي نائب رئي�س 
ورافقهم  والكوارث،  والأزمــات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 

�سوؤون  وقــدم مدير قطاع  الآمنة.  املدينة  خالل اجلولة مبركز 
والأنظمة  التقنيات  حـــول  �ــســرحــا  اأبــوظــبــي  �ــســرطــة  يف  الــقــيــادة 
الــذكــيــة واآلــيــة العمل وارتــبــاطــهــا بـــالأبـــراج والــكــامــرات ونظم 
الرقابة يف  اأنظمة  باعتماد  لل�ساحنات  والأمني  التتبع اجلغرايف 
نائب  واأكد  املرورية.  ال�سالمة  اإدارة  املبتكرة يف  املركز والأنظمة 
رئي�س الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على 
املبادرات  وتبني  احلكومية  ال�سراكات  وتطوير  التعاون  اأهمية 
العمل  مبنظومة  لالرتقاء  اخلــرات  من  وال�ستفادة  امل�سرتكة 

العام وحتقيق التكامل والتن�سيق يف العمل احلكومي.
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اأخبـار الإمـارات
�ضملت مدينة حممد بن زايد و�ضخبوط وربدان

بلدية مدينة �أبوظبي ُت�سعد �لعمال باملياه �لباردة و�لتمور خالل فرتة �ل�سيف
�ملخيم �ل�سيفي ملكتبات دبي يحفل بالأن�سطة �لتفاعلية 

•• اأبوظبي –الفجر:

اأطلقت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل قطاع عمليات البلديات الفرعية – 
العامة  القيادة  كل من  وال�سراكة مع  وبالتعاون  زايــد،  بلدية مدينة  مركز 
اأغذية، و�سركة مياه  اأبوظبي، ومديرية املرور والدوريات، و�سركة  ل�سرطة 
عن  التعبر  ا�ستهدفت  جمتمعية  اإن�سانية  حملة  للتمور،  والفوعة  العني، 
والتمور  الــبــاردة  املــيــاه  عــبــوات  تــوزيــع  مــن خــالل  للعمال  والتقدير  ال�سكر 
على العمال، حيث متتد احلملة من منت�سف يوليو اجلاري حتى منت�سف 

اأغ�سط�س املقبل.
زايــد، �سخبوط، ربدان  التي ت�سمل مدن: حممد بن  وتاأتي هذه احلملة - 
- جت�سيداً للقيم العليا واملبادئ الإن�سانية لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
التكافل  قيمة  على  وتاأكيداً  والإن�سانية،  واملحبة  الت�سامح  قيم  تعزز  والتي 

الجتماعي وتقدير ال�سرائح املجتمعية املهمة.  
للوطن  والنــتــمــاء  بــالــولء  العاملني  �سعور  تعميق  احلملة  ت�ستهدف  كما 
والتفاين يف خدمته، واإ�ساعة روح التعاون والألفة داخل جمتمع الإمارات، 

وتر�سيخ معاين العطاء وقيم التكافل والرتاحم الجتماعي.

•• دبي-وام:

هذا  مميزة  ن�سخة  "دبي للثقافة"  ت هيئة الثقافة والفنون يف دبي  اأعــدنّ
العام من خميمها ال�سيفي يف مكتبات دبي العامة لترثي خميلة ال�سغار 
واليافعني يف العطلة ال�سيفية عر باقة غنية من الور�س التفاعلية يف 
اأجواء ثقافية متزج بني الفنون والرتفيه واملرح، من 1 اإىل 28 اأغ�سط�س 

املقبل .
من  باقة  الــعــام  لهذا  ال�سيفي  خميمها  يف  العامة  دبــي  مكتبات  وتــقــدم 
التي  الأن�سطة  وخمتلف  التفاعلية،  القرائية  واجلل�سات  العمل،  ور�ــس 
تتعلق بالر�سم والأعمال اليدوية، والتي ت�ستهدف ال�سغار �سمن فئتني 
15 عاماً، وذلك مقابل  11 حتى  اأعــوام، ومن   9 5 اإىل  عمريتني؛ من 
بينها  اأن�سطة غنية هادفة من  ال�سيفي  املخيم  . ويت�سمن  ر�سوم رمزية 

اليدوية،  والأ�سغال  والأدب  والر�سم  الفنون  رحــاب  يف  ا�ستك�سافية  رحلة 
ف�ساًل عن امل�سابقات والت�سلية. واأكدت اإميان احلمادي مدير ق�سم �سوؤون 
املكتبات مكلف يف دبي للثقافة حر�س الهيئة على تقدمي طيف وا�سع من 
الفر�سة  متنحهم  لالأطفال  والرتفيهية  التعليمية  والــور�ــس  الــرامــح 
ب�سكل  طاقاتهم  وتفريغ  الإبداعية  مهاراتهم  وتطوير  معارفهم  لتعزيز 
اإيجابي وق�ساء اأوقات ممتعة ومفيدة يف اآن معاً خالل عطلتهم ال�سيفية 
اإىل بناء جيل مثقف  وال�ستفادة من جتربة املكتبات العامة التي ت�سعى 

يتمتع مبهارات اإبداعية يف جمالت متنوعة.
الأطفال  مــواهــب  اكــتــ�ــســاف  اإىل  يــهــدف  ال�سيفي  املــخــيــم  اأن  واأو�ــســحــت 
ت�سجعهم  زة  حمفنّ اأجـــواء  �سمن  الإبــداعــيــة  قدراتهم  وتنمية  واليافعني 
اإ�سراف  على اإطالق العنان لطاقاتهم وتطوير مهاراتهم احلياتية حتت 

متخ�س�سني وخراء يف جمالت عدة .

حاكم �أم �لقيوين يطلع على خطط وبر�مج و�إجناز�ت وز�رة تنمية �ملجتمع

نهيان بن مبارك ي�سيد بامل�ستوى �ملتميز ملهرجان ليو� للرطب 

•• اأم القيوين-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
املجتمع  تنمية  وزارة  واإجنــــازات  وبــرامــج  خطط  على  القيوين  اأم  حاكم 
بــتــقــدمي خدمات  الأ�ـــســـري والــتــي تعنى  الــتــمــا�ــســك  تــعــزيــز  اإىل  الــهــادفــة 
اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأ�سر والأبناء ودعم م�سرة 

ا�ستقباله  خالل  �سموه  واأكــد  الدولة.  م�ستوى  على  الجتماعية  التنمية 
مبكتبه بالديوان الأمري اأم�س معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة 
تنمية املجتمع على اأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة يف تعزيز الرفاهية 
ودعـــم م�سرة  املجتمعي  والــتــالحــم  الأ�ـــســـري  والــتــمــا�ــســك  الجــتــمــاعــيــة 

التنمية.
باخلدمات  والرتــقــاء  بالهتمام  القيوين  اأم  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ووجــه 

التي  الر�سيدة  القيادة  لنهج  تر�سيخا  املجتمع  تنمية  وزارة  تقدمها  التي 
ت�سع ال�سعب يف مقدمة اأولوياتها . من جانبها تقدمت معايل ح�سة بنت 
عي�سى بو حميد بال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد 
وزارة  خلطط  دعمة  على  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال 
من  الجتماعي  بالعمل  بالرتقاء  الـــوزارة  دور  يعزز  مما  املجتمع  تنمية 
خالل تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات اجتماعية متميزة تلبي 

احتياجات ومتطلبات الأ�سر والأبناء بالدولة.
ح�سر اللقاء .. ال�سيخ حممد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة الرقابة 
دائرة  املعال رئي�س  را�سد  �سعود بن  القيوين وال�سيخ ماجد بن  باأم  املالية 
ال�سياحة والآثار باأم القيوين و�سعادة نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان 
الأمري و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات بالديوان الأمري 

و�سعادة موزة الأكرف ال�سويدي وكيل وزارة تنمية املجتمع.

•• اأبوظبي-وام: 

والتعاي�س  الت�سامح  وزيــر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأ�ــســاد 
�ساحب  بدعم  يحظى  الــذي  للرطب  ليوا  مهرجان  وفعاليات  مب�سابقات 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، ومتابعة 
 ، الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو 
رفع  كبر يف  ب�سكل  و�ساهم  عاملية  ب�سمعة  اأ�سبح ميتاز  املهرجان  اأن  موؤكداً 
اإنتاج التمور وتعدد اأ�سنافها، وتطور املزارع لي�س فقط يف زراعة النخيل واإمنا 

يف زراعة اأ�سجار مثمرة خمتلفة. جاء ذلك خالل زيارة معاليه مهرجان ليوا 
للرطب بدورته الـ 18 الذي اأقيم حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الــوزراء وزير ديوان الرئا�سة، ونظمته جلنة 

اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلــائــزة  العامة  الأمــانــة  و�ساركت 
الزراعي يف مهرجان ليوا للرطب ، بهدف ن�سر الوعي بثقافة نخيل التمر 
�سمن  للتناف�س  للم�ساركة  والباحثني  املزارعني  من  عدد  اأكــر  وا�ستقطاب 
امل�ستوى  على  الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  فئات جائزة خليفة 

الدويل.
وذكر الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة اأن جناح اجلائزة ا�ستمل 
على عدد من املطبوعات التي توثق م�سرتها على مدى خم�سة ع�سر عاماً 
حافلة بالإجنازات واملكت�سبات والريادة الذي حققتها الأمانة العامة للجائزة 
التي  اخلا�سة  الرعاية  بف�سل  والـــدويل  والإقليمي  الوطني  امل�ستوى  على 
حتظى بها اجلائزة من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  "حفظه اهلل" ودعــم  الدولة  رئي�س 
ومتابعة معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س رئي�س 

ال�سنوية  امل�ساركة  اأن  اإىل  اجلائزة  عام  اأمــني  واأ�سار  اجلائزة.  اأمناء  جمل�س 
كافة  يف  ح�سورها  تعزيز  يف  اجلائزة  اإ�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي  املهرجان  يف 
املحافل والفعاليات ذات ال�سلة ب�سجرة نخيل التمر، واإتاحة الفر�سة ملزارعي 
ومنتجي التمور يف دولة الإمارات العربية املتحدة وحتفيزهم على امل�ساركة 
اإتاحة  اإىل  بالإ�سافة  بالإمارات  املبتكر  واملــزارع  املتميز  املــزارع  �سمن جائزة 
"النخلة  الدولية  الت�سوير  م�سابقة  امل�ساركة يف  ال�سباب من  لفئة  الفر�سة 
ال�سعر العربية  2023 وم�سابقة  الرابعة ع�سرة  يف عيون العامل" بدورتها 

.2023 ال�سابعة  ال�سعراء" بدورتها  باأل�سنة  "النخلة 

املزاينة  م�ضابقات  يف  للم�ضاركني  درهم  مليون  بقيمة  نقدية  جائزة   145

�لذيد للرطب يختتم فعالياته م�ستقطبًا �أكرث من 30 �ألف ز�ئر
فعاليات تر�ثية وم�سابقات متنوعة وعر�س لأجود منتجات �لرطب و�لتمور �ملحلية

�لنخيل زر�عة  قطاع  ودعم  �لعريق  �لإمار�ت  موروث  على  باملحافظة  ُتعنى  �لتي  �لفعاليات  �أهم  من  و�حد�  غد�  �ملهرجان  • �لعوي�س: 
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت م�ساء اأم�س  الأول الأحد فعاليات الدورة ال�ساد�سة 
جتارة  غرفة  نظمته  الــذي  للرطب،  الــذيــد  مهرجان  مــن 
اإك�سبو  مركز  يف  اأيـــام  اأربــعــة  مــدار  على  ال�سارقة  و�سناعة 
رائدة  كمن�سة  مكانته  تر�سيخ  من  احلــدث  ومتكن  الذيد، 
على  التمور  واإنــتــاج  النخيل  زراعـــة  قطاع  وتنمية  لتعزيز 
ــــــوروث ال�سعبي  امل اإحـــيـــاء  املــحــلــي، فــ�ــســال عـــن  املــ�ــســتــوى 
الإمـــارات، يف ظل ما حققه من  العريقة لدولة  والتقاليد 
زائر،  األــف   30 اأكــرث من  با�ستقطابه  التوقعات  فاق  جناح 
املتميزة  الــرتاثــيــة  املــهــرجــان  بفعاليات  ا�ستمتعوا  الــذيــن 
لالطالع  الفر�سة  لهم  اأتــاحــت  التي  املتنوعة  وم�سابقاته 

على اأجود منتجات الرطب والتمور ملو�سم 2022.
"عبق  كما �سهد املهرجان الذي نظمته الغرفة حتت �سعار 
نقدية  جائزة   145 توزيع  الزاهر"،  واحلا�سر  املا�سي... 
املزاينة  م�سابقات  يف  امل�ساركني  على  درهــم  مليون  بقيمة 
ك  مالنّ من  املئات  بني  كبراً  تناف�ساً  �سجلت  والتي  ال�ستة، 
الــنــخــيــل واملـــزارعـــني، الــذيــن قــدمــوا مــن خــاللــهــا عر�ساً 
لأف�سل اأ�سناف الرطب والفواكه من الإنتاج املحلي لإمارة 

ال�سارقة ب�سكل خا�س والدولة ب�سكل عام.
�سعادة  تنظيم حفل تكرمي بح�سور  اليوم اخلتامي  و�سهد 
غرفة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الــعــويــ�ــس  �ــســلــطــان  اهلل  عــبــد 
اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  وعــدد  ال�سارقة،  و�سناعة  جتــارة 
العام  املدير  العزيز حممد �سطاف، م�ساعد  الغرفة، وعبد 

لــقــطــاع التــ�ــســال والأعـــمـــال يف الــغــرفــة وحمــمــد م�سبح 
الطنيجي من�سق عام املهرجان، واأع�ساء اللجنة التنظيمية 
املدراء وامل�سوؤولني وممثلي اجلهات  للمهرجان، وعدد من 
مب�سابقات  الفائزين  تكرمي  مت  حيث  امل�ساركة،  احلكومية 

املزاينة وعدد من اجلهات احلكومية و�سركاء احلدث.

مكانة رائدة
واأعـــــرب �ــســعــادة عــبــد اهلل �ــســلــطــان الــعــويــ�ــس، عــن �سعادته 
العام  هــذا  للرطب  الــذيــد  مهرجان  حققه  الــذي  بالنجاح 
ك النخيل  �سواء على م�ستوى امل�ساركة الكبرة من قبل مالنّ
اأو احل�سور الوا�سع من الزوار، متوجهاً باأ�سمى اآيات ال�سكر 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والــعــرفــان  والتقدير 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
الــ�ــســارقــة، عــلــى دعـــم �ــســمــوه الـــالحمـــدود ملــهــرجــان الذيد 
الرائدة  احلــدث  و�سمعة  مكانة  عــزز من  ما  وهــو  للرطب، 
الفعاليات  اأهــــم  مـــن  واحـــــدا  غـــدا  حــتــى  اأخـــــرى  تــلــو  دورة 
القت�سادية والرتاثية والجتماعية التي ُتعنى باملحافظة 
الــعــريــق، ودعـــم وتنمية قطاع  الإمـــــارات  تـــراث دولـــة  على 
زراعة النخيل التي تعد واحدة من اأهم الزراعات يف الدولة 
الغذائية  ومــواردهــا  الطبيعية  بيئتها  مــن  اأ�سيال  وجـــزءاً 
والعاملني  املــزارعــني  مــن  كــبــرة  ل�سريحة  دخــل  وم�سدر 
غرفة  �سعي  العوي�س،  واأكــد  عليها.  القائمة  ال�سناعات  يف 
الذيد  مــهــرجــان  فعاليات  تطوير  موا�سلة  اإىل  ال�سارقة 
منوه  وتـــرة  على  واملــحــافــظــة  املقبلة  الأعــــوام  يف  للرطب 

الإيجابي واملت�سارع، انطالقاً من حر�سها على امل�ساهمة يف 
تر�سيخ املكانة التاريخية ل�سجرة النخيل واملحافظة عليها، 
الإمارات  لأبناء  العريق  والرتاثي  الثقايف  املــوروث  و�سون 
ودعم اأ�سحاب املزارع املنتجة للنخيل وتعزيز تنمية قطاع 
املزيد  ابتكار  خالل  من  ا�ستدامته  و�سمان  النخيل  زراعــة 
وتقدمي   املناف�سات  زخم  وتعزيز  والفعاليات،  الرامج  من 
اخلدمات الإر�سادية للمزارعني بهدف ت�سجيعهم على اتباع 

املمار�سات اجليدة لإنتاج التمور وحت�سني جودتها.

حتقيق امل�ضتهدفات
عام  مدير  ال�سام�سي  العزيز  عبد  �سعادة  اأ�ــســار  جانبه  من 
املهرجان  اأن  اإىل  بالإنابة،  ال�سارقة  و�سناعة  جتــارة  غرفة 
خا�سة  مكانة  حجز  من  متمكناً  الرائدة  م�سرته  يوا�سل 
له على خارطة الفعاليات القت�سادية والرتاثية املهمة يف 
دولة الإمارات يف ظل توجيهات القيادة الر�سيدة وجهودها 
الرامية اإىل احلفاظ على املوروث الثقايف الإماراتي، ونقله 
املــتــعــاقــبــة مــن خـــالل دعـــم خمــتــلــف الفعاليات  لــالأجــيــال 
الدولة،  امــتــداد  على  تنظم  التي  والقت�سادية  الــرتاثــيــة 
التي  امل�سابقات  كافة  يف  املختلفة  امل�ساركات  اأن  اإىل  م�سراً 
العام، كانت م�ساركات قيمة وذات  املهرجان هذا  احت�سنها 
جـــود عــالــيــة، ممــا يــوؤكــد مـــدى الــتــزام املـــزارعـــني ب�سروط 
امل�سابقة من جهة، ومن جهة اأخرى التزامهم جتاه تطوير 
مزارعهم ومنتجاتها، وهذا ما يعك�س جناح غرفة ال�سارقة 
هذا  خـــالل  مــن  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  م�ستهدفاتها  حتقيق  يف 

الغذائي  الأمـــن  بتح�سني  امل�ساهمة  يف  واملتمثلة  احلـــدث 
للدولة عر ت�سجيع ومتكني املزارع على موا�سلة العتناء 
ب�سجرة النخيل، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على جودة املنتج 
الإماراتي واأ�سالته وتعزيز تناف�سيته العاملية وتنوع اأ�سنافه 
ورفع العائد ال�ستثماري من قطاع زراعة النخيل، متوجهاً 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  جلميع  والتقدير  بال�سكر 

على دعمها وتعاونها لجناح دورة املهرجان ال�ساد�سة.

حمطة متميزة 
مـــن جــهــتــه قــــال حمــمــد مــ�ــســبــح الــطــنــيــجــي: اإن الــــدورة 
تــعــد حمــطــة متميزة يف م�سرة  املــهــرجــان  الــ�ــســاد�ــســة مــن 
جناحات احلدث الذي حفل هذا العام مبجموعة متنوعة 
من الفعاليات والأن�سطة القت�سادية والتجارية والثقافية، 
قوي  وتناف�س  ممــيــزة  تراثية  اأجـــواء  و�ــســط  نظمت  والــتــي 
اأ�سناف  واملــزارعــني يف عر�س خمتلف  النخيل  ك  بني مــالنّ
ا�ستقطاب عدد  املهرجان على  الرطب، مما عزز من قدرة 
ل من�سة  "الذيد للرطب" �سكنّ اأن  الــزوار، موؤكدا  كبر من 
قدم  حيث  النخيل،  زراعـــة  قــطــاع  وتطوير  لتنمية  مهمة 
اأ�ساليب  حول  للمزارعني  العلمية  الإر�ــســادات  من  العديد 
املعتمدة لتطوير جودة  املمار�سات  واأهم  الزراعة احلديثة، 
اإنتاج الرطب، كما �ساهم يف تعزيز ا�ستدامة اإنتاج ال�سناعات 
الرتاثية والتقليدية من خالل اعتماد اللجنة التنظيمية 
على دعم الأ�سر املنتجة عر اإ�سراكهم يف احلدث، متوجهاً 
بال�سكر اإىل قناة الو�سطى على اجلهود الكبرة التي بذلتها 

على �سعيد ت�سليط ال�سوء على فعاليات املهرجان الرتاثية 
ومــ�ــســابــقــاتــه الــتــحــفــيــزيــة، مـــا �ــســاهــم يف تــعــزيــز جناحات 

احلدث.

فعاليات متنوعة
و�سهد املهرجان زيارة وفد من الفريق التنفيذي ملهرجان 
متور بريدة من اململكة العربية ال�سعودية، بهدف العمل على 
تن�سيق التعاون وتبادل اخلرات مع غرفة ال�سارقة، حيث 
وجهوا دعوة للغرفة للم�ساركة وح�سور فعاليات مهرجان 
متور بريدة يف دورته اجلديدة املزمع تنظيمها يف اأغ�سط�س 
اإطالق  ال�ساد�سة  ن�سخته  يف  احلــدث  ت�سمن   كما  الــقــادم، 
ومن�سات  الــيــدويــة  واملــ�ــســغــولت  احلـــرف  لعر�س  من�سات 

لالأ�سر املنتجة وعرو�ساً للفرق الرتاثية ال�سعبية.  
واأعرب العديد من زوار املهرجان عن اإعجابهم وتقديرهم 
للفعاليات التي مت تنظيمها على هام�س احلدث، متوجهني 
الذي  املــهــرجــان  تنظيم  على  ال�سارقة  غرفة  اإىل  بال�سكر 
الذيد  مدينة  و�سكان  زوار  على  وال�سعادة  البهجة  يدخل 
املــــوروث الإمـــاراتـــي الــعــريــق يف نــفــو�ــس الأجيال،  ويــر�ــســخ 
التمور  اأنــواع  اأجــود  اإتاحة الفر�سة لهم ل�سراء  اإىل  اإ�سافة 
الرطب  ومنتجو  املــزارعــون  اأكــد  فيما  واأفخرها،  والرطب 
والفواكه امل�ساركون يف املهرجان اأهمية احلدث الذي ميثل 
املنتج  واإبـــراز  منتجاتهم  وت�سويق  بينهم  للتناف�س  من�سة 
يف  امل�ساركة  على  عزمهم  موؤكدين  لــه،  والــرتويــج  الوطني 

الدورات املقبلة.
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•• دبي -وام:

عززت موؤ�س�سة الإمارات للخدمات 
الـــ�ـــســـحـــيـــة مـــــن كـــــفـــــاءة خـــدمـــات 
م�ست�سفياتها  يف  ال�سحية  الرعاية 
من خالل من�ساتها الذكية "بي�س 
 16 عــلــى  احلــا�ــســلــة   "PaCE
عاملية  14جائزة  مــنــهــا  جــــائــــزة 
ل�ستمالها  حمليتني  وجــائــزتــني 
ملراقبة  ذكية  عر�س  �سا�سات  على 
املن�ساآت  يف  الكــلــيــنــيــكــي  الأداء 
جهود  �سمن  ذلــك  ياأتي  ال�سحية. 
الرائدة يف جمال مواكبة  املوؤ�س�سة 
وم�ساعيها  الــرقــمــيــة  الـــتـــحـــولت 
ال�سحية  اخلــــــدمــــــات  لـــتـــعـــزيـــز 

واملمكنات فائقة الذكاء.
ممثلة  الإمــــــــــارات  دولــــــة  فــــــازت  و 
للخدمات  الإمـــــــــارات  ــ�ــســة  مبــوؤ�ــس
"اأف�سل  هما  بجائزتني  ال�سحية 
لـــوحـــة اإلـــكـــرتونـــيـــة لـــنـــظـــام ذكــــاء 
الأعمال الالحمدود لعام 2022" 
عن م�سروع "بي�س" و"اأف�سل لوحة 

الكرتونية ذات قيمة " عن م�سروع 
"كوفيد19-"  بـــحـــالت  الـــتـــبـــوء 
" الندوة  فــعــالــيــات  خـــالل  وذلــــك 
الـــعـــاملـــيـــة لــــذكــــاء الأعـــــمـــــال الــــذي 
تتظمه �سركة "اإنفو�سول" الرائدة 
يف جمال تزويد برجميات لوحات 
بالوليات  كاليفورنيا  يف  التحكم 
بذلك  متفوقًة  الأمريكية  املتحدة 
م�سروع   100 مــــن  اأكــــــرث  عـــلـــى 

م�سارك من كافة اأنحاء العامل.
واأكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد 
موؤ�س�سة  عـــــام  مـــديـــر  الـــ�ـــســـركـــال 
اأن  ال�سحية  للخدمات  الإمـــــارات 
املــنــظــومــة الــ�ــســحــيــة يف الإمـــــارات 
املنطقة  مـــ�ـــســـتـــوى  عـــلـــى  رائـــــــــدة 
ــاريــع ومــــبــــادرات  والــــعــــامل يف مــ�ــس
نظراً  املبتكرة،  ال�سحية  الــرعــايــة 
لرتـــكـــاز ا�ــســرتاتــيــجــيــة الإمــــــارات 
والإعداد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على 
ال�ـــســـتـــبـــاقـــي ملـــواجـــهـــة الأزمــــــــات 
وريادة  متينّز  يف  اأ�سهم  ما  الطارئة 
اإدارة  يف  ال�سحية  الــرعــايــة  قــطــاع 

اأوج  اإبــــــان  "كوفيد19-"  اأزمــــــة 
ت�ساعده.

حققها  التي  املكت�سبات  اأن  واأو�سح 
الدولة  ال�سحية يف  الرعاية  قطاع 
ال�سيا�سات  لـــهـــذه  ثـــمـــرة  جــــــاءت 
جميع  �سملت  الــتــي  ال�ست�سرافية 
ب�سرورة  وجهت  والتي  القطاعات 
الإ�سطناعي  الـــــذكـــــاء  تـــوظـــيـــف 
وت�سجيع البتكار والريادة وتاأ�سي�س 
مراكز بحثية للعلوم الطبية تعمل 

باحللول التكنولوجية.

مــن جــانــبــه اأ�ــســار الــدكــتــور ع�سام 
التنفيذي  املدير  الزرعوين  حوير 
اأن  اإىل  الطبية  اخلــدمــات  لقطاع 
اأحد  يعد  "بي�س" الــذكــي  بــرنــامــج 
املمار�سات  يف  املبتكرة  النماذج  اأهــم 
اأثبتت  الــتــي  الــوقــائــيــة  الــ�ــســحــيــة 
الــتــطــورات التي  كــفــاءتــهــا يف ظــل 
اأ�سهمت  حـــيـــث  الــــعــــامل  �ـــســـهـــدهـــا 
مراقبة  يف  الأ�ـــســـرة  اإدارة  من�سة 
الأق�سام  يف  الأ�ــســرة  اإ�ــســغــال  ن�سبة 
املركزة  العناية  واأق�سام  الداخلية 
الطوارئ  حلظياً يف مركز عمليات 
من�سة  اإىل  بالإ�سافة  املوؤ�س�سة  يف 
تعمل  التي  الــطــوارئ  اأق�سام  اإدارة 
الأداء  ملوؤ�سرات  حية  بث  كمن�سات 
على اإ�سدار بيانات تف�سيلية تظهر 
على لوحات عر�س خا�سة وتخ�سع 
ت�سهم  تنبوؤية  نتائج  توفر  لهدف 
على  املــ�ــســتــ�ــســفــيــات  مـــ�ـــســـاعـــدة  يف 
ا�ستخدام املوارد يف اأق�سام الطوارئ 
انتظار  وقـــت  تــقــلــيــل  اإىل  اأدى  مـــا 
الطبيب  تــقــيــيــم  ووقـــــت  املـــريـــ�ـــس 

وكــذلــك حت�سني طرق  واملــمــر�ــســة 
التوا�سل ل�سيما يف �ساعات الذروة 
الإنتاجية  عـــلـــى  املـــحـــافـــظـــة  مــــع 
اأوقات  واإدارة  واجلـــودة  وال�سالمة 

النتظار.
بـــــدورهـــــا ذكـــــــرت الــــدكــــتــــورة نـــور 
املهري مديرة جلنة الأداء والتميز 
اأن   "PaCE "بي�س  الكلينيكي 
تطويرية  اأعمال  ي�سهد  الرنامج 
م�ستمرة حيث مت حتديث وت�سمني 
اأبرزها  عدة من�سات ذكية تفاعلية 
ومن�سة  الأ�ـــــســـــرة  اإدارة  مــنــ�ــســة 
العيادات  واإدارة  الـــطـــوارئ  اإدارة 
العناية  اأقــ�ــســام  واإدارة  اخلــارجــيــة 
املركزة والأق�سام الداخلية ومن�سة 
واملوؤ�سرات  اجلـــودة  اإدارة  بــرنــامــج 
ت�سمل  التي  املخت�سة  الكلينيكية 
خدمات  ومن�سة  ال�سكري  من�سة 
اأن  اإىل  لفـــتـــة  والـــــــولدة  الــنــ�ــســاء 
من�سات  تن�سيب  على  جــار  العمل 
اأخرى جديدة �سيتم الإعالن عنها 

خالل العام احلايل.

•• اأبوظبي-وام: 

�سكلت العالجات والأدوية املبتكرة اأحد اأبرز العوامل التي عززت تناف�سية 
اإقليمية  وجــهــة  مكانته  ور�ــســخــت  الإمـــــارات  دولـــة  يف  ال�سحي  الــقــطــاع 
على  واأخطرها  الأمــرا�ــس  اأعقد  من  الطبي  والعالج  ال�سحية  للرعاية 

�سحة الإن�سان.
اعتماد  عــاملــيــا يف  ال�سباقة  المـــــارات  كــانــت  املــا�ــســيــة،  الــ�ــســنــوات  وخـــالل 
املزمنة  المــرا�ــس  من  للكثر  املبتكرة  والعالجات  الأدويـــة  وا�ستقطاب 
وامل�ستع�سية مثل ال�سكري وبع�س اأنواع ال�سرطان والزهامير، اإ�سافة اإىل 

الأدوية اخلا�سة بعالج م�سابي فرو�س كورنا امل�ستجد.
التي  املبتكرة  الأدويــة  ت�سجيل  يف  الثانية عاملياً  املرتبة  الإمــارات  وحتتل 
وزارة  بح�سب  وذلك  لالأمرا�س،  الفاعلة  ال�ستجابة  يف  فعاليتها  اأثبتت 

ال�سحة ووقاية املجتمع.

"كوفيد19-"..
البداية مع فرو�س "كوفيد-"19، الذي �سكل اأكر واأخطر حتد �سحي 
 2021 مايو  يف  الإمـــارات  اأعلنت  حيث  الـ21،  القرن  يف  العامل  �سهده 
Sotrovimab- VIR-" لــــدواء  الــطــارئ  ال�ــســتــخــدام  مــنــح  عــن 

الن�سيلة" لعالج  اأحادية  امل�سادة  "الأج�سام  يعتمد على  الذي   "7831
12 عاما فاأكرث والذين يواجهون خطرا  اأعمارهم  امل�سابني ممن تبلغ 
اء  كبرا لالإ�سابة باأعرا�س الفرو�س احلادة والدخول اىل امل�ست�سفى جرنّ

تداعيات املر�س، ولتغدو بذلك دولة الإمارات الأوىل عامليا يف ا�ستخدام 
الأمريكية  والــــدواء  الــغــذاء  هيئة  ومــوافــقــة  ت�سديق  بعد  الــــدواء  هــذا 

له. الطارئ  ال�ستخدام  "FDA" على 
الــتــي ت�ستدعي الــدخــول اإىل  الــــدواء بــاحلــد مــن عــدد احلـــالت  ويتميز 
عن  الناجمة  الــوفــيــات  عــدد  وخف�س  �ساعة   24 مــن  لأكـــرث  امل�ست�سفى 
عند  بــاملــائــة   85 اإىل  ت�سل  19-" بن�سبة  "كوفيد  بــفــرو�ــس  الإ�ــســابــة 

اإعطائه للمر�سى كعالج مبكر.
تطوير  يف  جناحها  عــن   2020 يونيو  يف  اأعلنت  قــد  الإمــــارات  وكــانــت 
عالج داعم للتهابات فرو�س /كوفيد19-/ بوا�سطة اخلاليا اجلذعية 
..يت�سمن ا�ستخراج اخلاليا اجلذعية من دم املري�س واإعادة اإدخالها بعد 

تن�سيطها.

الزهامير..
يف 3 اأكتوبر املا�سي، وافقت اجلهات ال�سحية املخت�سة يف دولة الإمارات 
اأدوكانوماب" الأول والوحيد  "اأدوهيلم -  على ت�سجيل وا�ستخدام عقار 
"بيوجن" بعد  �سركة  اإنتاج  من  الزهامير  ملر�س  املبكرة  املراحل  لعالج 
ت�سديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، لتغدو 

بذلك ثاين دولة يف العامل توافق على ت�سجيل وا�ستخدام هذا العقار.
الأ�سبقية ملر�سى الزهامير بالدولة  اأهمية هذا الإجنــاز يف منح  وتكمن 
اخلطة  لت�سريع  املبتكر  الــــدواء  هــذا  على  احلــ�ــســول  يف  املنطقة  ودول 

العالجية وحت�سني جودة حياتهم.

دواء  ت�سجيل  عــلــى  املــوافــقــة  املجتمع  ورعــايــة  ال�سحة  وزارة  ومــنــحــت 
ممن  الزهامير  مر�سى  لعالج  100ملغم  بجرعة  كحقنة  "اأدوهيلم" 
طريق  عــن  الأوىل  اخلــرف  مرحلة  يف  اأو  خفيفا  اإدراكــيــا  �سعفا  يعانون 

تثبيط لويحات "بيتا اأميلويد" يف الدماغ.

ال�ضرطان..
ويف اإجناز نوعي، ك�سفت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وموؤ�س�سة الإمارات 
للخدمات ال�سحية يف يونيو 2021 عن عالج مناعي مبتكر لل�سرطان 
يف  اليابانية   "Kyoto" جامعة  مــع  بالتعاون  الفرو�سية  والــعــدوى 
اإطار جهود الوزارة واملوؤ�س�سة لإيجاد حلول م�ستدامة لالأمرا�س املزمنة 
وانطالقا من م�سوؤوليتهما جتاه املجتمع يف تقدمي خدمات �سحية وفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
ويقوم مبداأ العالج على اإنتاج اخلاليا التائية املناعية التي لديها القدرة 
وحماربتها  امل�سابة  واخلــاليــا  ال�سرطانية  اخلــاليــا  على  الــعــثــور  على 
وذلــك من خالل  عــام  ب�سكل  الفرو�سات  كبرا يف حماربة  دورا  وتلعب 
 T" وت�سكل   "iPS Cells"سناعيا� امل�ستحثة  اجلــذعــيــة  اخلــاليــا 
بالدم وهي تلعب  املوجودة  الليمفاوية  اخلاليا  من  جمموعة   "Cell
دورا اأ�سا�سيا يف املناعة اخللوية و�سيكون من املمكن اإنتاج اخلاليا التائية 
للمر�سى  ا�ستخدامها  ليتم  منا�سبة  اأجـــواء  يف  وحفظها  كبرة  بــاأعــداد 
عند احلاجة ..ومن خالل جناح هذا امل�سروع ي�ستفيد املر�سى امل�سابون 

بال�سرطان اأو العدوى الفرو�سية من �سهولة الو�سول اإىل العالج. 

ال�ضكري..
املراقبة  تقنية  وفـــرت  الــتــي  الــعــامل  دول  اأوىل  مــن  الإمــــارات  دولـــة  تعد 
�سغر  م�ست�سعر  على  بامل�سح  للمري�س  ت�سمح  التي  لل�سكري  امل�ستمرة 
يتم اإدخاله حتت اجللد، با�ستخدام جهاز حممول باليد اأو جهاز الهاتف 
املحمول، ليح�سل على قراءات فورية حول اآخر ثماين �ساعات من بيانات 

اجللوكوز اإ�سافة اإىل تقدمي اإ�سارة حول اجتاه اجللوكوز احلايل.
 2018 املجتمع يف عام  ال�سحة ووقاية  وزارة  �سياق مت�سل ك�سفت  ويف 
عن �سريحة لعالج ارتفاع ن�سبة ال�سكر بالدم من النوع الثاين، التي تعد 
اأول  الإمــارات  اأن  اإىل  العامل، م�سرة  »ال�سكري« يف  اأحــدث تقنية لعالج 
ال�سركة  مع  اتفاق  مبوجب  م�ست�سفياتها  يف  العالج  هــذا  �ستدخل  دولــة 

امل�سنعة.
وتعتر ال�سريحة اأول عالج ل ُيعطى عن طريق احلقن اأو احلبوب، وهي 
الثقاب،  عــود  حجم  يف  التيتانيوم  مــن  م�سنوع  �سغر  جهاز  عــن  عــبــارة 
ال�سغر تتوىل �سخ  يو�سع حتت اجللد، ويحتوي على م�سخة متناهية 
اجلرعة اليومية الالزمة ملري�س ال�سكري من النوع الثاين ب�سكل منتظم 

ودائم حتى مدة ترتاوح من 6 اإىل 12 �سهراً.
يعد  عاملي  م�ستوى  على  ال�سحية  الــرعــايــة  توفر  اأن  بالذكر  اجلــديــر 
اإحدى الركائز ال�ست يف الأجندة الوطنية لدولة الإمــارات، حيث تبذل 
لل�سكان  ال�سحية  والرعاية  الرفاهية  لتعزيز  م�ستمرة  جهوداً  احلكومة 

من مواطنني ومقيمني على حد �سواء.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  تــــريــــنــــدز  مــــركــــز  اأ�ـــــســـــدر 
وال�ــســتــ�ــســارات درا�ــســة جــديــدة باللغة 
�ست�سمد  "هل  بــعــنــوان  الإجنــلــيــزيــة، 
النيوزيلندية  الــ�ــســيــنــيــة  الــعــالقــات 
 The الزمن؟"  اخـــــتـــــبـــــار  اأمـــــــــــام 
 “maturity” of the
 Sino-New Zealand
 relationship: Will it
 ،?stand the test of time
عالقة  والتحليل  بــالــعــر�ــس  تــنــاولــت 
التوترات  �سوء  بال�سني يف  نيوزيلندا 
ال�سني  بــني  الأخــــرة  اجليو�سيا�سية 

والوليات املتحدة يف املحيط الهادي.

و�ــســلــطــت الـــدرا�ـــســـة الـــتـــي اأعـــدهـــا د. 
نيكول�س رو�س �سميث، زميل م�ساعد 
اأوروبا  الوطني لالأبحاث يف  املركز  يف 
التابع جلامعة كانرتبري بنيوزيلندا، 
الـــ�ـــســـوء عـــلـــى تـــطـــور الـــعـــالقـــة بني 
ملحوظ  ب�سكل  والــ�ــســني  نــيــوزيــلــنــدا 
منذ توقيع اتفاقية التجارة، مو�سحة 
الآن  حتى  نيوزيلندا  ا�سرتاتيجية  اأن 
�سماه  مــا  تتبع  الــ�ــســني  مــع  للتعامل 

الكاتب التحوط غر املتكافئ.
ا�سرتاتيجية  اأن  الـــدرا�ـــســـة  وبــيــنــت 
تتعر�س  الـــ�ـــســـني  مــــع  نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
لــ�ــســغــوط كـــبـــرة، لــكــنــهــا تــ�ــســتــمــر يف 
ا�ستخدام موقعها اجليو�سيا�سي املفيد 
ن�سبياً ملحاولة اإيجاد حل و�سط اإيجابي 

بـــني الــ�ــســني والــــوليــــات املــتــحــدة يف 
منطقة املحيطني الهندي والهادي.

واأو�سحت الدرا�سة اأن الوليات املتحدة 
الأمني  احلــــوار  تن�سيط  عــلــى  عملت 
اتفاقية  يف  الأع�ساء  للدول  الرباعي 
ت�سكيلها  مت  التي  الأمنية  "اأوكو�س" 
املتحدة  واململكة  اأ�سرتاليا  بني  حديثاً 
والوليات املتحدة، م�سرة اإىل اأن مثل 
ذكريات  ت�ستح�سر  الــتــطــورات  هـــذه 
وخا�سة  ــيــة،  ــل الأ�ــس الـــبـــاردة  احلــــرب 
ا�سرتاتيجية الحتواء الأمريكية �سد 
على  اأنــه  وبينت  ال�سوفيتي.   الحتـــاد 
الــرغــم مــن وجـــود اخــتــالفــات مادية 
واأيـــديـــولـــوجـــيـــة كـــبـــرة بـــني احلـــرب 
ــيــة والـــتـــوتـــر احلايل  ــل الــــبــــاردة الأ�ــس

مع  املــتــحــدة  الــوليــات  بــني  املت�ساعد 
الوا�سح  فمن  ال�سني،  �سد  حلفائها 
وا�سنطن  يف  الــتــهــديــد  تــ�ــســورات  اأن 
ما  باردة"؛  "حرباً  اأ�سبحت  وكانبرا 
يخلق اإطاراً نف�سياً مت�سائماً ميكن من 
ولتحقيق  ال�سيا�سة.  توجيه  خــاللــه 
هذه الغاية، يبدو اأن الوليات املتحدة 
الراغبني"  "حتالف  ت�سكيل  تت�سور 
�سعود  مكافحة  يف  �سرورية  كخطوة 
ال�سني. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه على 
اجلانب الآخر، �سعت ال�سني اأي�ساً اإىل 
مدى  على  الإقليمي  نفوذها  تعظيم 
الــعــقــد املــا�ــســي، ول�ــســيــمــا مــن خالل 
الرائدة  والـــطـــريـــق  احلـــــزام  مـــبـــادرة 
ال�سني  تبني  مع  بالتزامن   )BRI(

موقفاً اأكرث جراأة حتت قيادة الرئي�س 
�سي جني بينغ، الذي تخلى عن عقيدة 
اإىل  ال�سلمي" الأكرث �ساآلة  "ال�سعود 
الــرتكــيــز عــلــى جتـــديـــد قــــوة ال�سني 
الــعــظــمــى.  واأو�ــســحــت الــدرا�ــســة اأنه 
بعيدة  نيوزيلندا  اأن  مــن  الــرغــم  على 
بالن�سبة  الرئي�سية  الــتــوتــر  بـــوؤر  عــن 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  مثل   - لل�سني 
واملــــــواقــــــع عـــلـــى طــــــول احلــــــــدود مع 
اتفاقية ال�سني الأخرة  الهند - فاإن 
اإبرام  اإىل  و�سعيها  �سليمان  جــزر  مــع 
اتــفــاقــيــة عــلــى نــطــاق املــحــيــط الهادي 
وكانبرا  لوا�سنطن  الذعر  ت�سبنّب  مل 
اأي�ساً.  ولينغتون  يف  واإمنــــا  فح�سب، 
نيوزيلندا  اأن  اإىل  الــدرا�ــســة  وخل�ست 

اختيار  اإىل  الــنــهــايــة  يف  تــ�ــســطــر  قـــد 
الوليات املتحدة على ح�ساب ال�سني، 
"جماًل  لديها  اإن  القول  ولكن ميكن 

من  اأكـــرث  ال�سرتاتيجية"  لــلــمــنــاورة 
اأي دولة يف منطقة املحيطني الهندي 
اأن  والـــهـــادي، واأ�ـــســـارت الــدرا�ــســة اإىل 

نيوزيلندا تتمتع بعدد من املزايا التي 
اأكرث  خارجية  �سيا�سة  اتباعها  جتعل 

ا�ستقاللية اأمراً ممكناً. 

ويل عهد عجمان يعزي يف وفاة �ل�سيخة فاطمة بنت علي �ملعال

بالعالجات و�لأدوية �ملبتكرة.. �لإمار�ت تر�سخ مكانتها وجهة �إقليمية للرعاية �ل�سحية

در��سة ل� »تريندز« حتلل عالقة نيوزيلند� بال�سني يف �سوء �لتوتر�ت بني بكني وو��سنطن باملحيط �لهادي

»�لإمار�ت للخدمات �ل�سحية« تعزز خدمات �لرعاية من خالل من�ساتها �لذكية 

•• دبي - وام: 

بــدبــي طـــرح /350/  الــطــرق واملــوا�ــســالت  تــعــتــزم هيئة 
املركبات  للوحات  ممــيــزاً  وخما�سياً  وربــاعــيــاً  ثالثياً  رقما 
H-I-K-L-M-N-O- الــفــئــات:  مــن  اخل�سو�سية 

ويحمل   .P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
مزاداتها  �سل�سلة  يف   68 الــرقــم  الإلــكــرتوين  املـــزاد  هــذا 
..ويت�سدر  املركبات  للوحات  املمينّزة  لالأرقام  الإلكرتونية 

.V1102و O260 لوحات هذا املزاد الرقمان ال�سوبر
وبداأ الت�سجيل يف هذا املزاد الإلكرتوين اأم�س الثنني 25 
املوافق  الثنني  يــوم  املــزاد  �سينطلق  فيما  اجلـــاري،  يوليو 

وي�ستمر  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  يف  املقبل  اأغ�سط�س   1
املزاد  "5" اأيــام فقط. و�سيخ�سع بيع الأرقــام يف هذا  ملدة 
وت�سرتط   ،5% البالغة  امل�سافة  القيمة  لتطبيق �سريبة 
للمتعامل ملف مروري  اأن يكون  املــزاد  امل�ساركة يف  عملية 
اإيداع  اأنه يتطلب من امل�ساركني  اإمــارة دبي، ف�سال عن  يف 
�سيك تاأمني موجه للهيئة مببلغ 5 اآلف درهم، اإ�سافة اإىل 
120 درهما تدفع كر�سوم ا�سرتاك غر قابلة لال�سرتجاع 
وذلك يف مراكز اإ�سعاد املتعاملني اأم رمول، الر�ساء، ديرة،" 
كما ميكن الدفع عن طريق البطاقة الئتمانية على املوقع 
دبي  تطبيق  خالل  من  اأو   www.rta.ae الإلكرتوين 

درايف.

•• عجمان-وام:

قدم �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء 
اأحمد  ال�سيخ حميد بن  املعال زوجــة  ال�سيخة فاطمة بنت علي  يف وفــاة 
املعال ووالــدة ال�سيخ �سعود بن حميد بن اأحمد املعال وال�سيخ خالد بن 
ال�سلمة يف  املعال وذلك مبجل�س عود الطاير مبنطقة  اأحمد  حميد بن 

اأم القيوين.
..ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد  اإىل جانب �سموه  العزاء  كما قدم واجب 
ماجد  بــن  عــبــداهلل  وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية  دائـــرة  رئي�س  النعيمي 
النعيمي  حممد  يو�سف  و�سعادة  املواطنني  �ــســوؤون  عــام  مدير  النعيمي 

مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولني.
واأعرب �سموه عن �سادق موا�ساته لذوي املغفور لها ..�سائاًل املوىل العلي 
القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن 

يلهم اأهلها وذويها ال�سر وال�سلوان.

»طرق دبي« تطرح 350 رقما ثالثيا ورباعيا وخما�سيا مميز� 
للمركبات �خل�سو�سية يف مز�دها �لإلكرتوين �ل� 68

•• اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزيـــــادة  لتو�سيع  املــجــتــمــع  ووقـــايـــة  الــ�ــســحــة  وزارة  خــطــة  مــع    متا�سيا 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفرو�س 
اأعلنت الوزارة عن  كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم، 
24 املا�سية على فئات  الـ  157،949 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات  اإجراء 

خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
   و�ساهم تكثيف اإجــراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات على 
م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،298 حالة اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا 

للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حــالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد 
ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 984،267 حالة.

   كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة يف الأربع 
 2،332 الــدولــة  يف  الــوفــيــات  عــدد  يبلغ  وبــذلــك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين 

حالة.
كورونا  بفرو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   1،157 �سفاء  عن  الـــوزارة  واأعلنت 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 

حالة.  963،771

»�ل�سحة« جتري 157،949 فح�سا وتك�سف عن 1،298 
•• اأبوظبي-وام:�إ�سابة جديدة ب� »كورونا« و1،157 حالة �سفاء 

ا�سبوعا  الكوارث وت�ستمر  اأبوظبي لطب  اأم�س فعاليات ملتقى  انطلقت 
امليدانية  والتماريني  العمل  وور�ــس  املحا�سرات  من  العديد  وتت�سمن 
جمهز  ميداين  تدريبي  وم�ست�سفى  متنقلة  تدريب  وحــدات  با�ستخدام 

باحدث التكنولوجيا التدريبية.
يتم تنظيم امللتقى بهدف بناء قدرات خط الدفاع يف جمال طب الكوارث 
وزيادة جاهزيتها لال�ستجابة الطبية يف حالت الطوارىء والأزمات وفق 
المارات  برنامج  امللتقى  وينظم  ودولــيــا  حمليا  ومعتمد  موحد  مهنج 
اكادميية طب  "جاهزية" بال�سراكة مع  الطبية  للجاهزية وال�ستجابة 
الوطنية  للموؤ�س�سة  الــتــابــع  الــكــوارث  لطب  الــوطــنــي  واملــركــز  الــكــوارث 

للتدريب "تدريب" واملجل�س الماراتي لطب الكوارث و"ر�سبون�س بل�س" 
. يقدم امللتقى من�سة لتبادل اخلرات واملعرفة واكت�ساب املهارات العملية 
املتزايدة ملراكز  الكوارث خ�سو�سا يف ظل وجود احلاجة  يف جمال طب 
تدريب متخ�س�سة ت�ساهم يف الرتقاء يف م�ستوى واداء الكوادر الطبية 
واطباء  الوطن  اطلق مكتب فخر  املنطلق  وزيــادة جاهزيتها، ومن هذا 
التخ�س�سي  الطبي  التدريب  جمال  يف  �سامل  وطني  برنامج  المــارات 
اكر  من  ائتالفا  و�سكل  وافرتا�سية  ميدانية  تدريبية  مراكز  واأ�س�س 
التدريبية  واملوؤ�س�سات  اجلامعية  وامل�ست�سفيات  الطبية  التدريب  مراكز 
كم�سرع  تعمل  مبتكرة  تدريبية  منظومة  اإن�ساء  بهدف  الربحية  غــر 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  وا�ستدامتها  التدريب  منظومة  لتطوير  وحمــرك 

ال�سحية احلكومية واخلا�سة.

�نطالق ملتقى �أبوظبي لطب �لكو�رث 
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اأخبـار الإمـارات
نورة �لكعبي ل� »و�م«: �لكونغر�س �لعاملي لالإعالم 2022 يوؤكد مكانة �لإمار�ت وريادتها على خارطة �لعمل �لإعالمي

•• اأبوظبي-وام:

الثقافة  الكعبي وزيــــرة  بــنــت حمــمــد  نـــورة  اأكــــدت مــعــايل 
اأن دولــــة الإمــــــارات جنــحــت يف تــطــويــر قطاع  والــ�ــســبــاب 
مهنية  خـــرات  مــن  ميلك  مبــا  ا�ستطاع  متميز  اإعــالمــي 
اأن  مــن  طويلة  �ــســنــوات  امــتــداد  على  اكت�سبها  واإبــداعــيــة 
والعاملي حيث قدمت  الإقليمي  الإعالمي  امل�سهد  يت�سدر 
واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  الإعــالمــيــة  املنظومة  هــذه 
الدولة  الــقــطــاع مكن  بــه يف  والــرقــمــيــة منــوذجــا يحتذى 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  لكرى  مالئمة  بيئة  تكون  اأن  من 

الإعالمية العاملية .

 " الإمــــارات  اأنــبــاء  لوكالة  ت�سريحات  يف  معاليها  وقــالــت 
لالإعالم  العاملي  للكونغر�س  اأبوظبي  ا�ست�سافة  اإن  وام" 
وريادتها  الإمــارات  مكانة  يوؤكد   ، الأوىل  للمرة   2022
ب�سكل  ح�سورها  ويــدعــم  الإعــالمــي  العمل  خــارطــة  على 
اأكر ل�سيما واأن هذا احلدث يوفر من�سة لتبادل املعارف 
واخلرات بني خمتلف و�سائل الإعالم القليمية والعاملية 
الأ�ساليب  اأحدث  اأجندة فعالياته على  ال�سوء يف  وي�سلط 
واملمار�سات التي ي�سطلع بها واقع الإعالم الدويل الأمر 
الذي من �ساأنه اأن يفتح املزيد من اآفاق التعاون وال�سراكة 
بني املوؤ�س�سات الإعالمية الكرى التي ت�ستفيد من مكانة 

الدولة يف الدخول لأ�سواق جديدة يف املنطقة.

جدير بالذكر اأن الكونغر�س العاملي لالإعالم 2022 يركز 
على عدد من املحاور واملو�سوعات والق�سايا الرئي�سية من 
على  ال�سطناعي  الــذكــاء  واأثـــر  الرقمي  التوا�سل  بينها 
يف  والبــتــكــار  املتقدمة  التقنيات  ودمــج  املعا�سر  الإعـــالم 
اأعمال الكونغر�س �سل�سلة من  قطاع الإعالم. وت�ست�سيف 
احلـــوارات وت�سهد اإطـــالق ابــتــكــارات جــديــدة وور�ـــس عمل 
اإىل جانب تخ�سي�س عدد من  نقا�سية  وجل�سات  تفاعلية 
امل�ساركني  خمتلف  بــني  ثنائية  اجتماعات  لعقد  املناطق 
على هام�س الفعالية التي �ست�سم جمموعة من اجلل�سات 
والتلفزيون  والإذاعـــة  ال�سحافة  جمــالت  يف  املتخ�س�سة 

والإنرتنت والتوا�سل الجتماعي واملوؤثرين العامليني.

بهدف اإ�ضراكهن يف ب�ضط الأمن والأمان يف الإمارة

�سرطة دبي توؤهل �سباطًا مناوبني يف مر�كز �ل�سرطة من �لعن�سر �لن�سائي 
•• دبي-الفجر:

انـــ�ـــســـمـــت املــــــــــالزم مــــهــــا را�ــــســــد 
اخلـــــــوري، واملـــــــالزم مــــرمي �سامل 
�ــســابــطــا مناوبا  بــوظــيــفــة  حمــمــد 
يف مــركــز �ــســرطــة املــرقــبــات وذلك 

لــتــاأهــيــل وتدريب  اإطــــار خــطــة  يف 
واإحلــــــــاق الــعــنــ�ــســر الــنــ�ــســائــي يف 
العمل ال�سرطي والأمني يف مراكز 
الــ�ــســرطــة، واإميـــانـــاً بــاأهــمــيــة ودور 
العن�سر الن�سائي ك�سريك فاعل يف 

العمل اجلنائي. 
وقـــال �ــســعــادة الــلــواء خــبــر خليل 
اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد 
اإن  البحث اجلنائي،  ل�سوؤون  العام 
عـــبـــداهلل خليفة  الــفــريــق  مــعــايل 
دبي،  ل�سرطة  الــعــام  القائد  املــري 
بتمكني  بـــالـــغـــاً  اهـــتـــمـــامـــاً  يـــــويل 
ب�سكل  وتدريبه  الن�سائي  العن�سر 
مــ�ــســتــمــر، ويــوجــه بــال�ــســتــثــمــار يف 
املوظفني  وتــ�ــســجــيــع  الــــطــــاقــــات 
مــن فــئــة الــ�ــســبــاب عــلــى التميز يف 
والعلوم  املــعــارف  واكت�ساب  العمل 

�سمن  دبــي،  �سرطة  اأكادميية  من 
�سرطة  ملر�سحات  الأوىل  الدفعة 
تــدريــبــهــا يف مركز  وتــلــقــت  دبــــي، 
املــــرقــــبــــات يف اجلـــوانـــب  �ـــســـرطـــة 
واجلنائية  ـــيـــة  والأمـــن الإداريـــــــــة 
والــقــانــونــيــة، ثــم تــوجــهــت للعمل 
مناوب،  �سابط  بوظيفة  امليداين، 
الق�سايا  من  العديد  اإىل  لتنتقل 
يكون  التي  تلك  خا�سة  اجلنائية 
قامت  كــمــا  نــ�ــســائــي،  عن�سر  فيها 
امليدانية  اجلــــولت  مــن  بــالــعــديــد 

الأمنية واملرورية واجلنائية.
واأ�سافت اأن املراأة الإماراتية اثبتت 
قــدرتــهــا وجـــدارتـــهـــا يف الــعــمــل يف 
املجالت،  وكافة  امليادين  خمتلف 
لفتة اإىل اأنها حتر�س على تطوير 
لالرتقاء  وقــــدرتــــهــــا  مـــهـــاراتـــهـــا 

وال�ـــســـتـــفـــادة مـــن اخلـــــرات التي 
تزخر بها �سرطة دبي، واأن �سرطة 
دبي ومنذ وقت مبكر تتمتع بكادر 
وذي  متخ�س�س  نــ�ــســائــي  بــ�ــســري 
وا�ستمرت  عــالــيــة،  ومــهــارة  كــفــاءة 
على  زمن  منذ  ا�سرتاتيجياتها  يف 
ال�ستثمار يف املورد الب�سري ب�سكل 
مدرو�س، ومتكني العن�سر الن�سائي 
وتــطــويــره عــر الــتــدريــب اجليد 
حديثة  علمية  اأ�ــســ�ــس  على  املبني 
املمار�سات  اأحــــــدث  مـــع  تـــتـــوافـــق 
التخ�س�سات  كـــافـــة  يف  الــعــاملــيــة 
ميكنهن  مــا  وال�سرطية،  الأمــنــيــة 
من اإجناز املهام املنوطة بهن على 

اأكمل وجه.
ومـــن جــانــبــهــا قــالــت املـــــالزم مها 
تخرجت  اإنـــهـــا  اخلـــــــوري،  را�ـــســـد 

اأكادميية  يف  الع�سكرية  الــدرا�ــســة 
�سرطة دبي و�سعت اأمامي العديد 
مـــن الإجنـــــــــازات الـــتـــي اأرغــــــب يف 
دعماً  وجـــــدت  كـــذلـــك  حتــقــيــقــهــا، 
واأ�سدقائي  اأ�ـــســـرتـــي  مـــن  كـــبـــراً 
يف  خ�سو�ساً  الع�سكري  العمل  يف 
مركز �سرطة، بهدف خدمة وطني 
الذي له ف�سل كبر علينا جميعاً، 
الـــدفـــاع  خـــط  �ــســمــن  اأكــــــون  واأن 
الأمن  حتقيق  يف  ل�ــســاهــم  الأول 

والأمان.
ــــــراأة  امل �ـــســـامل ان  وقــــالــــت مـــــرمي 
البناء  يف  فاعل  �سريك  الإماراتية 
املنا�سب  اأرفــع  والزدهـــار، وتبواأت 
الع�سكرية  جمـــالت  اإىل  و�ـــســـوًل 
حمــقــقــة الــكــثــر مـــن الإجنــــــازات 

والنجاحات التي نفاخر بها.

مبنظومة المن والأمــان، خا�سة 
والت�سجيع  الدعم  كل  تلقت  واأنها 
دبي  �سرطة  القيادات يف  كافة  من 

على اختالف م�ستوياتهم.
اجتماعات  تعقد  اأنها  اإىل  اأ�ــســارت 
دوريـــة مــع مــرتــب املــركــز، وت�سرح 
احلـــالـــة الأمـــنـــيـــة، وتــ�ــســرف على 
تـــوزيـــع الــــدوريــــات الأمـــنـــيـــة على 
وكذلك  الخـــتـــ�ـــســـا�ـــس،  مــنــاطــق 
مبا�سرة العمل يف املكتب وا�ستقبال 

املراجعني، وتدوين البالغات.
ومن جهتها تقول زميلتها املالزم 
فخورة  انها  حممد،  �سامل  مــرمي 
بعملها يف �سرطة دبي التي حتظى 
اذ  كــبــرة،  عاملية  و�سمعة  مبكانة 
كان العمل يف ال�سرطي حلمي منذ 
اخرتت  اأن  ومنذ  طويلة،  �سنوات 

وتــرى املــالزم مرمي �سامل حممد 
دبـــي حتظى  �ــســرطــه  املـــــراأة يف  اأن 
الفريق عبداهلل  بدعم من معايل 
خليفة املري القائد العام ل�سرطه 

دبــــــي وبـــ�ـــســـكـــل عــــــام مــــن املـــــــدراء 
توافر  حـــيـــث  مــــن  واملــــ�ــــســــوؤولــــني 
والريادة  الدعم  وتقدمي  الفر�س 

والتميز وتقليد املنا�سب.

ر�أ�س �خليمة للقر�آن تطلق دورة �ل�سيخ �سقر �ل�سيفية �ل�سابعة
•• راأ�س اخليمة-وام:

اإبــداع ومتيز"  "�سيفنا  ال�سابعة حتت �سعار  ال�سيفية  ال�سيخ �سقر  الكرمي وعلومه، دورة  راأ�س اخليمة للقراآن  اأطلقت موؤ�س�سة   
عن بعد، واملخ�س�سة ملواطني دولة الإمارات ممن ترتاوح اأعمارهم بني 6 _ 18 �سنة، و�سط اإقبال كبر. وت�ستمل الدورة على 
برامج واأن�سطة متنوعة، منها حفظ القراآن الكرمي، وتعلم القاعدة النورانية، واأحكام التجويد، والأحاديث النبوية، بالإ�سافة اإىل 
الرامج الرتفيهية، وت�ستمر مواعيد الدرا�سة 4 اأيام يف الأ�سبوع. واأ�ساد �سعادة اأحمد حممد ال�سحي مدير عام املوؤ�س�سة بالإقبال 
املجتمعي الالفت على دورة ال�سيخ �سقر ال�سيفية ال�سابعة، اإذبلغ عدد امل�سجلني فيها 363 طالباً وطالبة، وزعوا على 22 حلقة 
قراآنية، يتخللها العديد من الأن�سطة التعليمية الهادفة. ومن جهته حتدث ال�سيد عبد الرحمن جمداد م�سرف التعليم عن بعد، 
عن اأهمية هذه الدورة ال�سيفية، واحلر�س امل�ستمر من قبل املوؤ�س�سة على تنظيمها عاما بعد عام، كونها دورة هادفة ومميزة ترثي 
مهارات املنت�سبني . ومن جهته اأ�ساد تيمور ال�سحي م�سرف الدورة، بالنطالقة املميزة لدورة ال�سيخ �سقر ال�سيفية ال�سابعة، والتي 
ت�سمل العديد من الرامج التعليمية والرتفيهية التي تنمي قدرات الدار�سني وتوفر اأجواء التناف�س الإيجابي ول �سيما الأن�سطة 
الأ�سا�سية املقررة وهي حفظ القراآن الكرمي وتعلم اأحكام التجويد والقاعدة النورانية وحفظ الأحاديث النبوية، منوهاًبا�ستمرار 

الدورة قرابة 4 اأ�سابيع تتخللها فرتة الختبارات، وتوزيع ال�سهادات واملكافاآت للطالب يف احلفل اخلتامي للدورة.

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بالن�شر 

 207/2022/3483 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ترين�س الن بينجامني  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�سرق الو�سط( �ــس.م.ب )م( المــارات )حاليا( 
�سركة امريكان اك�سر�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 

وقدره )127849.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن بالن�شر 
 2519/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- بدر احمد علي عبيد املناعي  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �س.م.ع

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
وقدره )264030.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 70197

اعالن بالن�شر 
 5000/2022/253 تنفيذ �شيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- م�سعود رازا �سيد ا�سكارى رازا  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نا�سر ح�سني �ساكراين
وميثله:حممد �سغر علي العوامي املن�سوري

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
وقدره )300.000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1390/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )245000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:علي جمعه نا�سر عبداهلل العلوي
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ال�سهامة اجلديدة - ال�سهامة - �سارع ال�ساحمه - مبنى فيال 324

 وميثله:فاطمة ح�سن �سليمان احلدبور ال�سحي 
املطلوب اإعالنهما :  1- مرا�س العقارية �س.ذ.م.م 2- �سيتي ووك ريزيدين�سال 1 �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع 

�سدهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )245000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/8/3 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3608/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7892 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)4030188( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة المارات ملياه ال�سرب الطبيعية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع البراج منطقة اخلليج التجاري باي �سكوير بناية رقم 12 
الطابق 3 مكتب رقم 303 304 - هاتف:044228410

املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة كيرتا للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- �سوجيث كاروناكاران - �سفتهما : منفذ 
�سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4030188( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  260/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/322 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )816283( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : عمار ح�سني عبدالكرمي كردي

امــارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - عود ميثاء مقابل نادي الن�سر بنايه ملتقى  عنوانه:المارات - 
العمال طابق امليزانني مكتب رقم 5

املطلوب اإعالنه : 1- املا�سة انرتنا�سيونال للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى  اأقـــام عليك  قــد   : الإعـــالن  مو�سوع 
وقدره )816283.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1395/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84

اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:382 ل�سنة 2022 جتاري جزئي ،  مو�سوع ال�ستئناف : 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

امل�ستاأنف:بلو �ستيل لل�سناعة �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سام - �سقة 1106 

- وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي 
اإعالنهما :  1- جورج مارتن كوت�س�سو�س 2- خاجة حمي الدين حممد بروفيتيل  -   املطلوب 

�سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/382 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/23  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم االإنذار )149936/2022(
املنذر :- حممد بن عثمان بن عمر العمودي - ب�سفته : املوؤجر

�سد / املنذر اليه :- حممد نظر ال�سالم جويل �سلطان احمد - ب�سفته : امل�ستاأجر
تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي

ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 231،388 درهم مائتان وواحد وثالثون الف درهم وثالثمائه وثمانيه وثمانون 
درهما قيمة بدل اليجار مف�سله علي النحو التايل )ب�سداد مبلغ وقدره 110،000 درهم قيمة �سيكات ايجار 
اليجار عن  بدل  والتي متثل   )100049 رقم )-100048-  ال�سيكات  ال�سالمي  دبي  بنك  امل�سحوبة علي 
30/09/2020 عن الفرتة اليجارية الخرة يف عقد اليجار الويل  01/04/2020 حتي  الفرتة من 
ال�سالمي  دبي  بنك  علي  امل�سحوبة  ايجار  �سيكات  قيمة  درهم   95،000 وقدره  مبلغ  ب�سداد  ايل  بال�سافة  و 
01/07/2021 حتي  100064( والتي متثل بدل اليجار عن الفرتة من  ال�سيكات رقم )-100063- 
�سداد مبلغ وقدره  بال�سافة ايل  الثاين  اليجار  عقد  يف  الخرة  اليجارية  الفرتة  عن   31/12/2021
26،388 درهم قيمة بدل اليجار للفرتة من 01/01/2022 حتي 20/02/2022( وذلك خالل خم�سة 
اأداء  اأمر  لإ�ست�سدار  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  اىل  اللجوء  واإل  الإخطار  هذا  ا�ستالمكم  تاريخ  من  اأيام 

لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�سد بذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

فقدان جواز �شفر
فــقــد املـــدعـــو / اكـــــرم ثــايــيــل كـــانـــدى قـــــادر حاجي 
بــوثــيــابــورايــل ، الــهــنــد اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
فاطمة   / املــــدعــــوة  فـــقـــدت  و   )P5992841(
حمــمــد عــلــي ، الــهــنــد اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
)R6154822(  من يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0508130334

احمد  فاطمة   / املــدعــو  فقد 
على حممد العتيقى ، اليمن   
�سفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
)10557167(  رقــــــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

    0509505721

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / يا�سمني حممد 
اليمن     ، القد�سى  عــبــداهلل 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )09432929( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

0508687776

فقد�ن جو�ز �سفر
مربوح  دنيا   / املــدعــو  فقد 
املـــــــــغـــــــــرب   اجلـــنـــ�ـــســـيـــة   ،
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــس جــــــــــــواز   -
)K Y 9 3 7 3 5 8 3 ( 

مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

0501787016

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / مامون ال�سالم 
بنغالدي�س     ، ح�سني  حمــمــد 
�سفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
)0030621BX(  رقــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

    0508693830

فقد�ن جو�ز �سفر
زيــــنــــبــــا   / املــــــــدعــــــــو  فــــــقــــــد 
اثيوبيا     ، ابـــامـــلـــكـــو  جـــبـــل 
�سفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
)5653670EP(  رقــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

    0501067760

فقد�ن جو�ز �سفر
فــقــد املـــدعـــو / لــيــه ادوريــــو 
الــــفــــلــــبــــني   ، مــــــيــــــلــــــجــــــار 
رقم  �سفره  جـــواز  اجلن�سية 
)P4918972A( يرجى 
ت�سليمه  عــلــيــه  يــعــرث  ممـــن 
بال�سفارة الفلبينية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

املو�شوع : اعالن ت�شفية �شركة 
مركز لندن امللكي الطبي

يعلن مركز لندن امللكي الطبي امل�سجل لدى دائرة �سحة 
 MF1844 ابوظبي حتت ترخي�س رقم

وبالتايل  اعـــاله  املــذكــور  الرتخي�س  بت�سفية  قمنا  بــانــه 
�سوف نقوم بايقاف التعامل مع �سركات التامني من تاريخ 
2022/7/25  وعليه يعلن مركز لندن امللكي الطبي انه 
انتهى من احل�سابات ولي�س له اي م�ستحقات مع �سركات 
التامني ال�سحي.  فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س على 
او مرا�سلتنا  ابوظبي  دائــرة �سحة  العــالن مراجعة  هــذا 

cfo@trustvision.ae :على المييل التايل
مركز لندن امللكي الطبي 

اإعالن ت�شفية �شركة  
العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  10/2022/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع وحجز بيع عقار مرهون عبارة عن اإمارة دبي - املنطقة موتر �سيتى ار�س 
الوحدة  م�ساحة   3 الطابق  رقــم   -  316 الــوحــدة  رقــم   2 هاو�س  �سرلوك  املبنى  ا�سم   30 11 مبنى  رقــم 
00/1332 قدم مربع - �سقة اأ�سماء املالك  1-عامر ح�سني �سودرى الت�سريح لطالب التنفيذ با�ستالم 

وقدره 1012500 درهم مليون واثني ع�سر الف وخم�سمائة درهم.
طالب التنفيذ: املنفذ : بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع حممد 

بن زايد - مبنى ابوظبي التجاري - �سقة 1 - واحة ال�سليكون  وميثله : اأبوبكر �سامل عو�س املنهايل  
املطلوب اإعالنه : عامر ح�سني �سودرى  - عنوانه : عامر ح�سني �سودري 

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/8/10 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإعــالن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لــدى  اأدنــاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلــال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  لــلــمــزادات  الإمــــارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يــرره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
)وحدة عقارية - احلبية الوىل - رقم الر�س 11 - ا�سم املبنى : �سرلوك هاو�س 2 - رقم املبنى : 30 - رقم 

العقار : 316 - امل�ساحة : 123،75 مرت مربع - املقدرة بـــ )716،061/62( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70634 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 2006/2015/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/1801 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2014/1872 ا�ستئناف جتاري 

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )15037169.80 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ: �سركة روبا�ست للمقاولت - ذ م م - واآخرون  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�سناعية 4 - �سارع رقم 14 - مقابل م�سنع روز 

للزجاج  - وميثله : من�سور عي�سى ابراهيم لوتاه 
املطلوب اإعالنه : عقار ديفيلوبرز ليمتد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جمرا ليك تاورز - بناية اند جو ايكون كال�س تاراف 3 - مكتب رقم 

info@canada-businesscentre.com  -  0552723338  -  3208
�سيجرى  احلــال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليــام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/8/10 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  اأنــه يف   : الإعـــالن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمــارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنــاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 250 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
بـــ  املقدرة   - 42.20 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1201  : العقار  رقــم   -1 الإن�ساء(   CANADA BUSINESS CENTER )حتــت   :
)409.247/62( درهم ،   2- رقم العقار : 1202 - امل�ساحة : 48.77 مرت مربع - املقدرة بـــ )460.474/55( درهم   ، 3- رقم العقار : 
1203 - امل�ساحة : 123.71 مرت مربع - املقدرة بـــ )1.124.812/08( درهم  ، 4- رقم العقار : 1204 - امل�ساحة : 94.02 مرت مربع - 
املقدرة بـــ )845.381/35( درهم  ، 5- رقم العقار : 1205 - امل�ساحة : 96.99 مرت مربع - املقدرة بـــ )870.182/55( درهم  ، 6- رقم 
العقار : 1206 - امل�ساحة : 71.77 مرت مربع - املقدرة بـــ )661.323/13( درهم  ، 7- رقم العقار : 1207 - امل�ساحة : 120.77 مرت مربع 
- املقدرة بـــ )1.087.425/80( درهم  ، 8- رقم العقار : 1208 - امل�ساحة : 94.16 مرت مربع - املقدرة بـــ )845.340/51( درهم  ، 9- 
رقم العقار : 1209 - امل�ساحة : 58.35 مرت مربع - املقدرة بـــ )545.534/58( درهم  ، 10- رقم العقار : 1210 - امل�ساحة : 58.06 مرت 
مربع - املقدرة بـــ )542.972/89( درهم  ، 11- رقم العقار : 1301 - امل�ساحة : 90.80 مرت مربع - املقدرة بـــ )827.269/86( درهم  
، 12- رقم العقار : 1302 - امل�ساحة : 122.13 مرت مربع - املقدرة بـــ )1.116.979/22( درهم  ، 13- رقم العقار : 1303 - امل�ساحة : 
64 مرت مربع - املقدرة بـــ )591.897/33( درهم  ، 14- رقم العقار : 1304 - امل�ساحة : 96.99 مرت مربع - املقدرة بـــ )874.092/22( 
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حممد   / املــــــــدعــــــــو  فـــــقـــــد 
يـــــا�ـــــســـــني احــــــمــــــد بـــــول�ـــــس 
بنغالدي�س     ، عـــلـــي  ـــار  خمـــت
�سفره رقم  اجلن�سية - جــواز 
من   )EC0176290(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0524380870    

فقد�ن جو�ز �سفر

جينيكا   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
الفلبني   ، بــيــنــالــو�ــســا  �ــســابــيــو 
اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
يرجى   )P1655401A(
ت�سليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
فــقــد املــدعــو / هــانــى حممد 
م�سر   ، حمــــمــــد  عــــــبــــــداهلل 
اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
)17674414A(  يرجى 
ت�سليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / ابراهيم عبدالنبي 
عـــبـــدالـــرزاق حمــمــد عـــبـــداهلل ، 
�سفره  جــــواز  مــ�ــســر اجلــنــ�ــســيــة 
 )A26644572( رقـــــــم 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
اقـــرب  او  املــ�ــســريــة  بــالــ�ــســفــارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�سادرة  ا�سهم  �ــســهــادات  فــقــدت 
من م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املن�سوري  �سيف  مـــوزه  بــا�ــســم 
 1056480 الــ�ــســهــادة  رقـــم 
من  فعلى   335 ال�سهم  عــدد 
لل�سركة  تــ�ــســلــيــمــهــا  يـــجـــدهـــا 
الإت�سال على رقم  او  املذكورة 

0504466074



الثالثاء   26  يوليو    2022  م   -    العـدد   13603  
Tuesday    26    July    2022   -  Issue No   13603

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

برئا�سة  اأبــوظــبــي  �سرطة  ناق�ست 
بن  زايــد  ال�سيخ  ركــن طيار  املقدم 
رئي�س  نهيان  اآل  بن حمدان  حمد 
" اللجنة امل�سرتكة حلماية البيئة 
اأبوظبي   - البيئة  وهيئة  الــريــة 
امل�سرتك،  التعاون  تعزيز  �سبل   "
لـــتـــاأمـــني املـــحـــمـــيـــات الــــريــــة من 
النادرة  ال�سيد اجلائر للحيوانات 
�سيخة  الــدكــتــورة  �سعادة  بح�سور 
العام  الأمــــــني  الـــظـــاهـــري  �ـــســـامل 

لهيئة البيئة – اأبوظبي.
واأكـــــد الــ�ــســيــخ زايــــد بـــن حــمــد بن 
الجتماع  اأن  نــهــيــان  اآل  حـــمـــدان 
القيادة  لتوجيهات  جت�سيداً  ياأتي 
الر�سيدة بالهتمام باملحافظة على 
الغزلن  مثل  الــنــادرة،  الــ�ــســاللت 
الــعــربــي، وطــائــر احلبارى،  واملــهــا 
حققت  الإمـــــارات  اأن  اإىل  مــ�ــســراً 
اإجنــــازات ريــاديــة عــاملــيــاً يف العمل 

املحميات  على  واملحافظة  البيئي 
وزيادة م�ساحاتها، واحتلت املرتبة 
ال�ستدامة  "موؤ�سر  يف  الأوىل 
يقي�س  عاملي  موؤ�سر  وهــو  البيئية 
تــقــدم الـــدول يف هــذا املــجــال، اإىل 
جـــانـــب جنــاحــاتــهــا املــتــوا�ــســلــة يف 
جمـــــال املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأنـــــــواع 

اإكثار  وبرامج  بالنقرا�س  املهددة 
واإعادة تاأهيل احليوانات النادرة.

الـــتـــعـــاون بني  اأهــمــيــة  اإىل  ولــفــت 
لتعزيز  والهيئة  امل�سرتكة  اللجنة 
احلـــمـــايـــة بــاملــحــمــيــات الـــريـــة يف 
اإمـــــارة اأبـــوظـــبـــي، واحلـــفـــاظ على 
الـــــريـــــة والــــعــــمــــل على  احلـــــيـــــاة 

ال�ستدامة  لــ�ــســمــان  تــنــمــيــتــهــا، 
البيولوجي وتعزيز برامج  للتنوع 
اإعــــادة الــتــوطــني لـــالأنـــواع الرية 
ورفع  الــنــادرة  للحيوانات  املــهــددة 
ب�ساأن  الــبــيــئــي  الـــوعـــي  مــ�ــســتــوى 
املحميات  عــلــى  املــحــافــظــة  اأهــمــيــة 

الرية.

•• ال�شارقة -الفجر:

جامعة  مــديــر  النعيمي،  جمــول  حميد  الــدكــتــور  الأ�ــســتــاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
ال�سارقة وفًدا من املكتب الثقايف بالقن�سلية العامة لدولة الكويت يف دبي 
املكتب  امل�ست�سار ورئي�س  الهاجري  الدكتور م�ساري  الأ�ستاذ  �سعادة  برئا�سة 
الثقايف بالقن�سلية الكويتية بهدف بحث �سبل تعزيز التعاون بني اجلامعة 
جلامعة  واملنت�سبني  املتقدمني  الكويتيني  الطلبة  يخ�س  فيما  واملكتب 

ال�سارقة.
يف بداية اللقاء رحب مدير اجلامعة برئي�س املكتب الثقايف والوفد املرافق، 
اأهمية  ملا له من  الثقايف  التعاون بني اجلامعة واملكتب  اأهمية  موؤكدا على 
يف تقدمي كل �سبل الدعم والراحة للطلبة الكويتيني املنت�سبني للجامعة، 
الكبرة  اجلــالــيــات  مــن  اجلامعة  يف  الكويتية  اجلالية  اأن  املــديــر  واأ�ــســاف 
بوجودهم  نعتز  ولــهــذا  والأخـــالقـــي،  الأكـــادميـــي  ال�سعيد  على  واملــتــمــيــزة 
ون�ساركهم كافة اأن�سطتهم الال�سفية، وجميع اأبواب امل�سوؤولني يف اجلامعة 
قد  م�سكالت  اأي  حلل  اأو   قبلهم  من  مقرتحات  لأي  لال�ستماع  مفتوحة 
تواجههم،  واأكد املدير �سعي اجلامعة من خالل التعاون مع املكتب الثقايف 
املمكن  من  التي  العقبات  كافة  وتذليل  الدعم  كافة  تقدمي  على  الكويتي 
اأو خالل  التحاقهم باجلامعة  �سواء عند تقدمي طلبات  الطلبة  اأن تواجه 

�سنوات درا�ستهم.
ال�سكر جلامعة  الهاجري قدم  من جانبه، �سعادة الأ�ستاذ الدكتور م�ساري 
ال�سارقة ومديرها على ح�سن ال�ستقبال، معربا عن �سعادته بزيارة جامعة 

على  طيبة  �سمعة  وذات  التعريف  عن  غنية  باأنها  و�سفها  والتي  ال�سارقة، 
امل�ستويني الإقليمي والعاملي، واأكد على قوة العالقة بني اجلامعة واملكتب 
واملــمــتــدة عــلــى مـــدار �ــســنــوات، مــ�ــســيــدا مبــ�ــســتــوى اخلــريــجــني مــن جامعة 
بها يف  العاملني  املوؤ�س�سات  كافة  دائما يف  بهم  الإ�سادة  يتم  والتي  ال�سارقة 
دولة الكويت، واأ�ساف اأن جامعة ال�سارقة تطرح كافة الرامج الأكادميية 
ودائما هي الختيار الأول لعدد كبر من الطلبة الكويتيني لتكملة درا�ستهم 
اجلامعية يف خمتلف التخ�س�سات وخا�سة يف املجالت الطبية وال�سحية، 
اهتمامهم  على  ال�سارقة  جلامعة  ال�سكر  �سعادته  قــدم  حديثة  نهاية  ويف 
عمل  فريق  قبل  من  وال�سريعة  الفورية  وال�ستجابة  الكويتيني  بالطلبة 

اإدارة القبول يف اجلامعة عند حل امل�سكالت الطارئة.
ل�سوؤون  نائب مدير اجلامعة  قتيبة حميد،  الدكتور  الأ�ستاذ  اللقاء  ح�سر 
ماجد  والأ�ــســتــاذ  الــطــب،  كلية  وعميد  ال�سحية  والعلوم  الطبية  الكليات 
حممد اجلروان، نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون العالقات العامة، والأ�ستاذة 
كما  اجلامعة،  يف  القبول  اإدارة  مديرة  ال�سام�سي،  بوخاطر  حممد  عائ�سة 
ح�سر من جانب املكتب الثقايف، املر�سدين الأكادمييني الأ�ستاذ ال�سو عبد 

القادر اأحمد، والأ�ستاذة هناء كمال حممد.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

كايد  بن  عبدامللك  ال�سيخ  اأكــد معايل 
ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار  القا�سمي 
دور  على  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�سمو 
ال�سعوب نف�سها يف تعزيز الدبلوما�سية 
الثقافية بني بع�سها البع�س يف العامل 
. واأ�ساف معاليه حتدث الدبلوما�سية 
الفنون  يف  معانيها  بــاأو�ــســع  الثقافية 
والعلوم  واملو�سيقى  والأدب  والريا�سة 
 ، وراءه  ومــــا  والقــتــ�ــســاد  والأعــــمــــال 
م�سار  الثقافية  الدبلوما�سية  وتــعــد 
الأفكار  تــبــادل  تــقــوم عــلــى  اإجــــــراءات 
الأخرى  واجلوانب  والتقاليد  والقيم 
منها  وال�ستفادة  الهوية  اأو  للثقافة 
تعزيز  اأو  الــعــالقــات  لتقوية  �ــســواء   ،
تعزيز  اأو  الثقايف  الجتماعي  التعاون 
واأ�ـــســـاد معاليه    . الــوطــنــيــة  املــ�ــســالــح 
بــجــهــود المــــاراتــــي الــدكــتــور حممد 
كامل املعيني يف تاأ�سي�س املعهد الدويل 
للدبلوما�سية الثقافية منذ اإثنا ع�سرة 

عاما ون�ساطاته منذ تاأ�سي�سه وتن�سيقه 
املخت�سة  اجلهات  خمتلف  مع  الدائم 

داخل الدولة وخارجها .
ا�ــســتــقــبــال معاليه  ذلــــك خــــالل  جــــاء 
برا�س  الـــريـــرات  �ــســيــح  يف  مبجل�سه 
الدكتور  برئا�سة  املعهد  لوفد  اخليمة 

املعيني .
واطلع معاليه من املعيني على جدول 
وال�سابقة  الــقــادمــة  املــعــهــد  نــ�ــســاطــات 
والزيارات  املوؤمترات والتفاقيات  من 
اأهدافه  لتحقيق  املعهد  بها  قــام  التي 
 " اأبوظبي   واأبــرزهــا موؤمتر املعهد يف 

الدبلوما�سية   : اجلـــديـــدة  الــرابــطــة 
والأمن والدولة الرقمية" .

ودعـــــا مـــعـــايل الــ�ــســيــخ عــبــداملــلــك بن 
الكثر  يــبــذلــوا  اأن  اىل  ال�سباب  كــايــد 
لالآفاق  والتطلع  واملثابرة  اجلهد  من 
القلوب  يــكــ�ــســبــوا  واأن  املــ�ــســتــقــبــلــيــة، 

اجليم«  »ثالثية  خــالل  من  والعقول 
واجلاذبية  »اجلــمــال  يف  تتمثل  الــتــي 
واجل�سر«، فمن خالل الفكر اجلمايل 
جتذب  اأن  ت�ستطيع  اجلميل  والــطــرح 
وتخلق  وفكرك  نف�سك  اإىل  الآخــريــن 

ج�سور التوا�سل مع الآخرين.

ـــــى مـــــن جـــانـــبـــه املـــعـــيـــنـــي على  واأثـــــن
معاليه  يوليه  الــذي  الكبر  الهتمام 
الثقافية  الــدبــلــومــا�ــســيــة  بــاأنــ�ــســطــة 
متحفا  مــعــالــيــه  تــاأ�ــســيــ�ــس  يف  املتمثلة 
ال�سخ�سية  املــتــاحــف  اأكــــر  مـــن  يــعــد 
ا�ست�سافة  اىل  بــالإ�ــســافــة  الــدولــة  يف 

جمل�س معاليه للعديد من الأم�سيات 
وا�سهامات   ، الــثــقــافــيــة  والـــــنـــــدوات 
الثقافية  ال�ساحة  يف  الأدبــيــة  معاليه 
والأدبــــيــــة مبــجــمــوعــة ا�ـــســـدارتـــه من 
تفعيل  كلها يف  ت�سهم  �سعرية  دواويــن 
وتاأ�سي�س  الــثــقــافــيــة  الــدبــلــومــا�ــســيــة 

بثقافة  يتمتع  الوطن  اأبناء  من  جيل 
م�ستقلة وا�سعة املعارف والعلوم.

تاأ�سي�س  اأن  املعيني  جانبه  مــن  واأكـــد 
�سعى  حلماً  كــان  للدبلوما�سية  معهد 
لــه بــكــل جــهــد مــن اأجــــل حتــويــلــه اإىل 
يدعم  املــعــهــد  اأن  اإىل  ــاً  لفــت حــقــيــقــة، 
الإن�ساين  التوا�سل  بناء ج�سور  جهود 
والفكري  الــثــقــايف  الــتــعــاون  وتــعــزيــز 
اتفاقيات  يعقد  كما  الــعــامل،  دول  مــع 
وت�سهيل  العالقات  لتعزيز  و�سراكات 
احلـــوار بــني الأديــــان وتــبــادل املعرفة 
املــــجــــالت  املــــ�ــــســــرتك يف  والـــــتـــــعـــــاون 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، فــ�ــســاًل عــن دعم 
والــ�ــســالم مــع خمتلف  املحبة  اأوا�ــســر 
الـــــعـــــامل..  واأ�ــــســــاف املــعــيــنــي :  دول 
بناء  يف  الثقافية  الدبلوما�سية  ت�سهم 
والدول،  وال�سعوب  الأفــراد  الثقة بني 
لدى  الناعمة  القوى  دور  من  وتعزز 
احلكومات، كما تدعم التعاون الدويل 
والحرتام  الت�سامح  قيم  على  املبني 

املتبادل.

عبد�مللك بن كايد ي�سيد بجهود �ملعهد �لدويل للدبلوما�سية �لثقافية بالدولة 

•• الذيد-الفجر:

على  الريا�سي  الثقايف  الذيد  لنادي  ال�سيفي  الن�ساط  يف  امل�ساركون  اطلع 
والفلك  الف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  وخمترات  من�ساآت 
اأم�س �سمن  امل�ساركون ظهر  ال�سارقة خالل زيارة قام بها  التابعة جلامعة 

فعالياتهم ملع�سكر �سيف ال�سارقة الذي يقام حتت �سعار ) عطلتنا غر(.
وبعد ا�ستقبال القائمني على املركز وفد الن�ساط ال�سيفي ا�سطحبوهم يف 
جولة �سملت اأق�سام العامة بجانب تقدمي �سرح عن القبة الفلكية بتقنياتها 

الفلكية املجهزة  القبة  ملادة م�سورة جرى عر�سها يف  . وا�ستمعوا  املتطورة 
اآيات  باأحدث التقنيات حيث ت�سمنت املادة ن�ساأة الكون وتطوره من خالل 
قراآنية وذلك بعد جولة يف معر�س الكون يف القراآن الكرمي والذي يو�سح.

وبعدها  �ساهدوا الفيلم الوثائقي بعنوان دين القيمة الذي يعك�س الرتاث 
النفجار  حلظة  من  للكون  الزمني  الت�سل�سل  ويعر�س  الإ�سالمي  العربي 
العظيم حتى نهاية الكون. و�سملت الزيارة تفقد امل�ساركني لعدد من مرافق 
تعريفية عن  ونبذة  والكون  الفلك  علوم  التي حتاكي  الأكادميية  ومن�ساآت 

اإجنازاتها املركز وما يقدمه من علوم ومعارف .

م�ساركو �لن�ساط �ل�سيفي لنادي �لذيد يزورون 
�أكادميية �ل�سارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�ساء و�لفلك 

تعاون بني �سرطة �أبوظبي و»هيئة �لبيئة« لتاأمني �ملحميات �لربية

جامعة �ل�سارقة ت�ستقبل رئي�س �ملكتب 
�لثقايف بالقن�سلية �لكويتية

»عطايا« تقدم منحا در��سية للمقيمات �ملتفوقات من �لأ�سر �ملتعففة
•• اأبوظبي-وام:

اأبـــــرمـــــت هـــيـــئـــة الـــــهـــــالل الأحــــمــــر 
مـــــبـــــادرة  ـــة يف  ـــل الإمـــــــــاراتـــــــــي ممـــث
للعلوم  فــاطــمــة  وكــلــيــة  "عطايا" 
التكنولوجيا  التابعة ملعهد  ال�سحية 
التطبيقية يف مركز اأبوظبي للتعليم 
اتفاقية  واملهني  التقني  والــتــدريــب 
تقدم مبوجبها "عطايا" منح درا�سية 
الأ�سر  مـــن  املــتــفــوقــات  لــلــمــقــيــمــات 
برعاية  وامل�سمولة  امل�سجلة  املتعففة 
التمري�س  لدرا�سة  الأحمر  الهالل 
ال�سحية  لــلــعــلــوم  فــاطــمــة  كــلــيــة  يف 
التي  الكلية  حتــددهــا  �ــســروط  وفـــق 
تكت�سب ريادتها العلمية والأكادميية 
من متيزها وا�سمها الذي يتمثل يف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
رئي�س الحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعــلــى  الرئي�سة 
لهيئة  الفخرية  الرئي�سة  الأ�ــســريــة 
"اأم  الإمــــــاراتــــــي  الأحــــمــــر  الــــهــــالل 

الإمارات".
حمدان  الــ�ــســيــخ  �سمو  حـــرم  واأكـــــدت 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زايــد  بن 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل 
ال�سيخة  �سمو  الإمـــاراتـــي  الأحـــمـــر 
اآل  حممد  بــن  حــمــدان  بنت  �سم�سة 
الهيئة  رئي�س  �سمو  م�ساعد  نهيان 
اللجنة  رئي�سة  الن�سائية  لــلــ�ــســوؤون 
"عطايا"  اأن  عــطــايــا  ملــبــادرة  العليا 
التي  املـــبـــادرات  لتبني  دائــمــا  ت�سعى 
التي  الب�سرية  التنمية  تعزز م�سرة 
لك�سب  ت�سعى  كما  الــدولــة  يف  تنظم 
�سركاء جدد يعززون هذه امل�سرة من 
امل�سوؤولية  بجانب  التزامهم  خــالل 

املجتمعية امللقاة على عاتقهم.

بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  وقــالــت 
حمدان اآل نهيان اإن التفاقية تعتر 
نقلة نوعية يف جمال تعزيز ال�سراكة 
بني اجلانبني ومتثل خطوة متقدمة 
يف مبادرات عطايا التي تغطي يف كل 
عـــام جمـــال مــن املـــجـــالت احليوية 
الإن�سانية  الـــنـــواحـــي  يف  واملـــهـــمـــة 
من  �سموها:  واأ�ــســافــت  والتنموية. 
�ــســاأن هـــذه التــفــاقــيــة حتــقــيــق حلم 
اللتحاق  يف  ياأملن  ممن  الكثرات 
ال�سحية  لــلــعــلــوم  فـــاطـــمـــة  بــكــلــيــة 
�سياغة  على  عطايا  حر�س  ونــوؤكــد 
املوؤ�س�سات  مـــع  املــثــمــرة  الــ�ــســراكــات 
املتميزة ومنها بالطبع كلية فاطمة 
تنتهج  الــــتــــي  الـــ�ـــســـحـــيـــة  لـــلـــعـــلـــوم 
متقدمة  وتدريبية  علمية  منظومة 
للتعليم  ابـــوظـــبـــي  مـــركـــز  يـــقـــودهـــا 
بجدارة  واملهني  التقني  والــتــدريــب 
�سعادة  قــال  ومــن جانبه  واقـــتـــدار.  
ال�سام�سي  �سعيد  مــبــارك  الــدكــتــور 
للتعليم  ظبي  اأبــو  مركز  عــام  مدير 
ن�سكر  واملــهــنــي:  التقني  والــتــدريــب 
املادي  دعمها  على  الر�سيدة  القيادة 
واملعنوي الدائم للمركز وموؤ�س�ساته 
والتدريبية  والــثــانــويــة  اجلــامــعــيــة 
املرجوة  الأهـــداف  كامل  يحقق  مبــا 
وال�سكر  العاملية  املعاير  اأعلى  وفــق 
�سم�سة  ال�سيخة  �سمو  اىل  مو�سول 
نهيان،  اآل  حممد  بــن  حــمــدان  بنت 
ت�سجع  الـــتـــي  املـــكـــرمـــة  هـــــذه  عـــلـــى 
ومتكن نخبة جديدة من الطالبات 
للعلوم  فاطمة  بكلية  اللتحاق  من 
اإمكانيات  متــتــلــك  الــتــي  الــ�ــســحــيــة 
ب�سرية وتقنية عاملية يف ظل تطبيق 
التقني"  "اأبوظبي  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
املتقدمة ل�سناعة الكوادر والكفاءات 
ــلــة عــلــى درجــــات  الــــرائــــدة واحلــا�ــس

عــلــمــيــة مــتــمــيــزة تــ�ــســل اىل درجـــة 
الطبي  الإ�ــســعــاف  يف  البكالوريو�س 
وال�سيدلة  والــتــمــريــ�ــس  الـــطـــارئ 
وعلم  الطبيعي  والــعــالج  وال�ــســعــة 
باأبوظبي  اأفرعها  يف  وذلــك  النف�س 
وعجمان  الظفرة  ومنطقة  والعني 
يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  رفــد  بــهــدف 
وفق  املتخ�س�سة  بــالــكــوادر  الــدولــة 
اأعلى املعاير الدولية وبالتاأكيد فاإن 
منظومة "اأبوظبي التقني" حري�سة 
مـــع مبادرة  الــبــنــاء  الــتــفــاعــل  عــلــى 
عطايا التي تقدم دائما العديد من 
مقومات  مع  تن�سجم  التي  الرامج 
الإمـــارات.  دولــة  جمتمع  يف  التقدم 
وقد �سهد الدكتور اأحمد عبد املنان 
العور مدير عام معهد التكنولوجيا 
اأبـــوظـــبـــي  الــتــطــبــيــقــيــة يف مــــركــــز 
واملهني  التقني  والــتــدريــب  للتعليم 
بح�سور  الإتــفــاقــيــة  توقيع  مــرا�ــســم 

اإدارة  مدير  املحربي  خمي�س  هند 
الإماراتية  للحرف  الغدير  م�سروع 
ونخبة  العليا  عطايا  جلنة  وع�سو 
الدكتور  ثمن  حيث  امل�سوؤولني  مــن 
اأحــمــد الــعــور الــثــقــة الــكــبــرة لدى 
للعلوم  فــاطــمــة  كلية  يف  "عطايا" 
ال�سروح  مــن  بــاعــتــبــارهــا  ال�سحية 
الـــعـــلـــمـــيـــة واجلــــامــــعــــيــــة الـــــرائـــــدة 
والتي  املــنــطــقــة  يف  واملــتــخــ�ــســ�ــســة 
للدرا�سة  دائماً  املواطنات  ت�ستقطب 
ترتبط  جمـــزيـــة  مبــــكــــافــــاأت  فــيــهــا 
الــتــي حتققها  بــالــنــتــائــج واملـــعـــدلت 
املــواطــنــات خـــالل الــدرا�ــســة بجانب 
املقيمات  مــن  املــتــفــوقــات  اإ�ستقطاب 
التي  الكلية  حتــددهــا  �ــســروط  وفـــق 
وخمترات  عــاملــيــة  مبــنــاهــج  تتميز 
هامة  �سحية  وتخ�س�سات  متقدمة 
ومطلوبة يف امل�ست�سفيات و املوؤ�س�سات 

العالجية بالدولة.

Date 26/ 7/ 2022  Issue No : 13603
Announcement of a defendant to be published

at the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance, 

in Case No. AJCFICILABMIN2022/0001982/Labour (Partial)
Defendant : Biplob Hossen Arijul Islam  - Unknown place of residence
(in both Arabic and English)
You are mandated to attend the 04/08/2022 hearing before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance 
- Office No. (Case Manager Office 2 - One-Day Circuit) in person or 
through an authorized agent, and submit a response memorandum to 
the case with all documents attached, within a period of time It does not 
exceed ten days from the date of publication in order to consider the case 
whose number is mentioned above - as a defendant.
Dated on : 19/07/2022 
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Nagbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 26/ 7/ 2022  Issue No : 13603

ROYAL LONDON MEDICAL CENTER 
Date : 25-07-2022 

Subject : Company liquidation notification
ROYAL LONDON MEDICAL CENTER

ROYAL LONDON MEDICAL CENTER, which is 
registered with the Abu Dhabi Health Department under 
license No. MF 1844, announces that we have liquidated 
the above-mentioned license, and accordingly we will 
stop dealing with insurance companies from 25-07-2022, 
Accordingly ROYAL LONDON MEDICAL CENTER 
announces that they have finished the accounts and does 
not have any dues with the health insurance companies
Anyone who has any right or objection to this notification 
should review the Abu Dhabi Health Department or write 
to us at the followingemail : cfo@trustvision.ae

ROYAL LONDON MEDICAL CENTER 

Company Liquidation
Notification

70392

Date 26/ 7/ 2022  Issue No : 13603
Dubai Courts of Appeal 

Notice by Publication (Appeal)
In the Appeal No.305/2022/1395- commercial Appeal

Deliberated in the First Commercial Appeal Circuit No. 84
The Subject matter of the Appeal : 
Appeal on the Judgment issued in the Lawsuit No.382 of 2022, Commercial Partial 
in addition to the fees, expenses and Attorney's fees.
The Appellant : BLUE STEEL INDUSTRY FZC 
Address : Dubai - Bur Dubai - Dubai - Sheikh Zayed Road - Al Sam Tower Building 
- Apartment 1- United Arab Emirates 
Represented by: Eman Younis Muhammad Ismail Al-Rifai
The Notified Party: 1. Georg Martin Kutschus in its capacity as the Appellee. 2. 
Khaja Muhiyy 1 deen Mohammed Peeruveettil Ismail in its capacity as the Appellee. 
The Notice subject matter: The Judgment issued in the Lawsuit No.382/2022- 
Commercial Partial was appealed. The hearing dated Tuesday dated 23/08/2022 at 
10 a.m. was set for the Judgment in the litigation room remotely so that you shall 
assign to present personally or by an attorney or you shall be judged in absentia.
Prepared by : Abdul Rahman Ibrahim Shams Al-Din
Approval Date: 14/07/2022 at 11:17:47
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العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN الظفرة البيطري رخ�سة رقم:1200240 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/كال  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:3821203 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الميانول لت�سليح ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3707820 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/بنت  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الفالح للماأكولت ال�سعبية واحلديثه
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2908282 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
الغد  لولوة  :خياط  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: لل�سيدات رخ�سة رقم :1116919 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة علوى ح�سن جريبه علي ال�سيعري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف را�سد خمي�س حمد �سليمان العي�سائي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطبخ املوروث ال�سعبي 

CN للماأكولت ال�سعبية رخ�سة رقم :3662027 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة فاطمة حممد مرزوق مانع الحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�سه معي�س مرزوق القحطاين

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة ال�سدره 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للتكييف رخ�سة رقم :1918653 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة علي حممد علي �سلطان النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف نا�سر مبارك �سعيد الحبابي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :افنتو�س جلوبل 

متجر ا�ستهالكي- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1415251 

تعديل راأ�س املال
من 500000 اىل 300000

مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر  تاريخ  التنمية القت�سادية خالل ثالثون يوما من  دائرة 
هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بلو هانقر لندري ذ.م.م
البلديات  دائرة  مبنى  وال�ستون  الواحد   61 الدميا  رملة  ال�سركة:الوقن  عنوان 

والنقل- بلدية مدينة العني
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2970570 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
كم�سفي  ال�سريبية،  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/احلزم  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/12  لل�سركة  قانوين 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205027579
تاريخ التعديل:2022/7/25

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:اوتو ديتيل اك�سرت�س-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
39 وحدة احمد حميد  15 م�ستودع  17 ق  ال�سركة:م�سفح ال�سناعية م  عنوان 

�سهيل حممد واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2462799 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/نوال حممد عبداهلل اجلنيبي للتدقيق واملحا�سبة، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2022/7/19 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
231E9417ACB9ED7CC1:غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

تاريخ التعديل:2022/7/25
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 

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

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم �سارابيال

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :4113969 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عامل جر ابو طاهر %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد ابراهيم حممد ابل اخلاجه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمفوجور رحمن �سفيع الرحمن

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم �سارابيال 
SARABELA RESTAURANT 

اإىل /مطعم �سارابيال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
SARABELA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ا�سكوزيتو

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :4485022 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ا�سكوزيتو 

SQUISITO RESTAURANT 

اإىل /مطعم فيوجن �سو�سي 
FUSION SUSHI RESTAURANT 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة 5630004
مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
دائرة التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميجا ميديكل والتكنولوجيا العلمية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�سة رقم :1548655 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابراهيم ا�سماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نظمى راتب نظمى الدباغ
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة ال خاجة القاب�سة ذ.م.م

AL KHAJA HOLDING COMPANY L.L.C
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ميجا ميديكل و التكنولوجيا العلمية ذ.م.م 

MEGA MEDICAL & SCIENTIFIC TECHNOLOGY L.L.C
اإىل /ميجا ميديكل و التكنولوجيا العلمية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MEGA MEDICAL & SCIENTIFIC TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم �سته ال ربع- �سركة ال�سخ�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم :4470053 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم �سته ال ربع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SITTAH ELLA ROUBOU RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /مطعم وكافيه �سته ال ربع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SITTAH ELLA ROUBOU RESTAURANT AND CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة 5630004
تعديل ن�ساط / اإ�سافة حت�سر و جتهيز الع�سائر الطازجة 5630003

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( 5610003
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كافتريا دي�سي كوببا ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :2600619 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سومان غيمرى جوما غيمرى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سومان غيمرى جوما غيمرى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سقر م�ساعد حممد على النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا دي�سي كوببا ذ.م.م 
DESSI CUPPA CAFETERIA L.L.C 

اإىل /كافتريادي�سي كوببا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
DESSI CUPPACAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة ناريندير �سينغ لعمال البالط 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�سة رقم :1175340 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ناريندير �سينغ جورديب �سينغ %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ناريندير �سينغ جورديب �سينغ
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �سهيل حممد ال�سام�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة ناريندير �سينغ لعمال البالط ذ م م 

NARINDER SINGH TILE WORKS CO. L L C 

اإىل /�سركة ناريندير �سينغ لعمال البالط - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
NARINDER SINGH TILE WORKS CO. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
كهرباء  لت�سليح  العاليل  :حمل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سيارات رخ�سة رقم :1106548 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عدنان مو�سى حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد نا�سر حممد �سعيد الكعبى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل العاليل لت�سليح كهرباء ال�سيارات 

AL ALALI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP 

اإىل /حمل العاليل لت�سليح كهرباء ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL ALALI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ليت اند بي�س ويلن�س لال�ست�سارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وتطوير ا�سلوب احلياة رخ�سة رقم :4043558 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من ليت اند بي�س ويلن�س لال�ست�سارات وتطوير ا�سلوب احلياة

 LIGHT AND PEACE WELLNESS LIFESTYLE DEVELOPMENT &COUNSULTAN CENTRE

ال�سخ�س  ا�سلوب احلياة  �سركة  اند بي�س ويلن�س لال�ست�سارات وتطوير  اإىل /ليت 

الواحد ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 LIGHT AND PEACE WELLNESS LIFESTYLE DEVELOPMENT & COUNSULTAN

-SOLE PROREIETORSHIP L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :برينت فلي للخدمات مطابع

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :3021090 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد ناياكر ايالت حممد كونهى 100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دروي�س عثمان دروي�س ح�سن احلو�سنى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ برينت فلي للخدمات مطابع 

PRINTFLY PRINTING SERVICES 

اإىل /برينت فلي خلدمات املطابع - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

PRINTFLY PRINTING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مالبار للت�سميم الداخلي ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1131038 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / كونهى حممد مارانكولمبيل من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / كونهى حممد مارانكولمبيل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر على �سعيد ال�سبع الدرمكى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مالبار للت�سميم الداخلي ذ.م.م

MALABAR INTERIORS L.L.C

اإىل /مالبار للت�سميم الداخلي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MALABAR INTERIORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإنرت�ست“  ”نا�سونال  جملة  يف  القومي  الأمــن  �سوؤون  حمرر  تناول 
الأمريكية مارك اأيب�سكوبو�س حماولت الرئي�س الرو�سي فالدمير 
بوتني لفك العزلة الغربية من طريق زيارته لإيران قبل اأيام، قائاًل 
اإن بوتني اأعطى ال�سوء الأخ�سر للتو�سل اإىل اإتفاق ت�سدير احلبوب 
عر البحر الأ�سود، وهو التفاق الرئي�سي الأول بني رو�سيا واأوكرانيا 

منذ بدء الغزو الرو�سي يف 24 فراير -�سباط.
ورو�سيا  وتركيا  اأوكرانيا  بني  عليه  التفاو�س  الذي جرى  والتفاق، 
اأوكرانيا.  من  احلبوب  �سحن  ملــعــاودة  اإطـــاراً  ي�سع  املتحدة،  والأمم 
ا�سطنبول يديره فريق  يف  ”مركز مراقبة“  اإن�ساء  وهو ين�س على 
ي�سم م�سوؤولني من الأمم املتحدة وتركيا ورو�سيا واأوكرانيا، لتن�سيق 
ت�سدير احلــبــوب عــر ممــر بحري اآمــن مــن املــوانــئ الأوكــرانــيــة يف 
اخلطة  تفا�سيل  تن�سر  ويــوجــنــي.ومل  وتــ�ــســرنــومــور�ــســك  اأوديــ�ــســا 
ال�سفن  اأن  على  اأ�ــســروا  اأن  الــرو�ــس  للم�سوؤولني  و�سبق  الــفــور.  على 
البحرية  لتفتي�س  اأن تخ�سع  التي حتمل احلبوب يجب  الأوكرانية 
هذه  ا�ستخدام  احتمال  عن  متحدثني  عودتها،  طريق  يف  الرو�سية 
ال�سفن لتهريب جتهيزات ع�سكرية اإىل اأوكرانيا. ومبوجب الن�سخة 
النهائية من التفاق، فاإن ال�سفن الأوكرانية �ستخ�سع لتفتي�س من 

قبل البحرية الرتكية.

جتري طائرات هليكوبرت اأبات�سي تابعة للجي�س الأمريكي متمركزة 
عام  منذ  مــرة  لأول  احلية  بالذخرة  تدريبات  اجلنوبية  كــوريــا  يف 
و�سط  الع�سكرية  التدريبات  البلدان احلليفان  يكثف  فيما   ،2019

توتر مع كوريا ال�سمالية.
جنوبي  الواقع  فاير  ليــف  رودريجيز  جممع  يف  التدريب  ا�ستوؤنف 
املــنــطــقــة مــنــزوعــة الــ�ــســالح �ــســديــدة الــتــحــ�ــســني عــلــى احلـــــدود بني 
ا�ستكى  عندما  املا�سية  ال�سنوات  يف  اإلــغــاوؤه  مت  اأن  بعد  الكوريتني، 
�سكان يف مناطق جماورة من ال�سو�ساء وعروا عن خماوف تتعلق 
امل�ساة  فرقة  ن�سرتها  و�سور  فيديو  ت�سجيالت  بال�سالمة.واأظهرت 
اإيه.اإت�س- اأبات�سي  طراز  من  هليكوبرت  طائرات  الأمريكية  الثانية 

64اإي يف6 ت�سارك يف تدريبات الأ�سبوع املا�سي.
وقالت الفرقة على تويرت ”الطاقم يتدرب ليال ونهارا على �ساروخ 

هيلفاير اإيه.جي.اإم-114 و�ساروخ هيدرا 70«.
وتاأتي التدريبات يف الوقت الذي اأعلن فيه البلدان احلليفان اأنهما 
امل�سرتكة  املناورات  خالل  الأخــرى  امليدانية  التدريبات  �سي�ستاأنفان 
املبذولة  واجلــهــود  كوفيد-19  ب�سبب  �سنوات  لعدة  تقل�ست  التي 

للحد من التوتر مع ال�سمال.
الــذي توىل من�سبه  يــول،  �سوك  رئي�س كوريا اجلنوبية يون  وتعهد 
يف مايو اأيار، باإعادة التدريبات امل�سرتكة ملا كانت عليه وتعزيز الردع 

�سد كوريا ال�سمالية.
وقال م�سوؤول بوزارة الدفاع يف �سول اإن تدريبات اأبات�سي �ستقي�س اأي�سا 

م�ستوى ال�سو�ساء التي ت�سببها من اأجل التعامل مع ال�سكاوى.
ومل ترد القوات الأمريكية يف كوريا اجلنوبية على طلب للتعليق.

كينيا  و�سط  يف  الأحــد  الأول  اأم�س  م�ساء  �سخ�سا  ثالثني  نحو  قتل 
م�سوؤول  اأعلن  ما  على  ج�سر  على  من  ركــاب  حافلة  �سقطت  بعدما 

حملي  اأم�س الثنني.
اأربعني مرتا يف نهر نيتي عندما  و�سقطت احلافلة من علو حوايل 
كانت تعر ج�سرا غالبا ما تقع عليه حوادث على بعد حوايل خم�سني 
يف  مومبا�سا  باجتاه  انطلقت  حيث  من  مرو  مدينة  من  كيلومرتا 
وتويف  الفور  على  �سخ�سا  ع�سرين  نحو  البالد.وق�سى  �سرق  جنوب 
اأربعة اآخرون يف امل�ست�سفى فيما انت�سلت �ست جثث �سباح الثنني من 
النهر على ما قال امل�سوؤول الإداري يف منطقة تاراكا نيتي، نوربرت 
انت�سال حطام  البحث متوا�سلة ونحاول  ”عمليات  كومورا.واأ�ساف 

احلافلة ويتوا�سل التحقيق ملعرفة �سبب احلادث«.
مت�سررة  حافلة  املحلية  العـــالم  و�ــســائــل  ن�سرتها  �ــســور  واأظــهــرت 
ومقاعد قذفت خارج هيكلها.وي�سهد عدد �سحايا احلوادث املرورية 
ارتفاعا منذ �سنوات عدة.فبني كانون الثاين-يناير وحزيران-يونيو 
العام  1754 يف الفرتة نف�سها من  1912 �سخ�سا يف مقابل  قتل 
ال�سادرة عن  الأرقـــام  اأحــدث  % وفــق   9 ن�سبتها  بزيادة  اأي  ال�سابق 

هيئة النقل وال�سالمة املرورية.

عوا�شم

وا�سنطن

�سول

نريوبي

تون�س ترتقب »د�ستور� جديد�«.. هل ي�سلح ما �أف�سده �لإخو�ن؟

نيويورك تاميز: على بايدن �لتعهد بعدم �لرت�سح لولية ثانية
•• نيويورك-وكاالت

راأى �ستيفن اإي�سنرغ اأن على الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
اإعالن اأنه لن يرت�سح لإعادة انتخابه يف 2024، واأل يطلب 

من احلزب الدميقراطي،
 اأو الأمة، حتمل خماطر ولية ثانية مدتها اأربع �سنوات تبداأ 

بعد بلوغه �سن 82.
اإذا  اأحمق  �سيكون  الرئي�س  اإن  التقليدية  احل�سابات  وتقول 
ك�سف عن مثل هذه اخلطة قبل اأن ي�سطر اإىل ذلك، لأنها 
اأهمية  اأي �سيء ذي  اإجنــاز  الفور قدرته على  �ستقو�س على 

حقيقية. لكن يف حالة بايدن، فاإن احلجة خاطئة متاًما.

قــرار عــدم الرت�سح على  اتخاذ  الكاتب �سبب وجــوب  ويــورد 
الفور.

نوفمر  يف  الن�سفي  التجديد  انــتــخــابــات  اأن  والأهــــم  اأوًل 
الرئي�سية  الق�سايا  على  عندها  �سرتكز  الــثــاين  -ت�سرين 
وال�سيوخ  الــنــواب  جمل�سي  يف  الفرديني  املر�سحني  ونوعية 
بدًل من مزايا رئا�سة بايدن وما اإذا كان الناخبون ي�سعرون 

اأنه يجب اأن يرت�سح مرة اأخرى.
واأ�ساف الكاتب اأن ل مزيد من املناورات الواعية من جانب 
بايدن وموظفيه، ول هم�سات واقتبا�سات غر من�سوبة حول 
ما يجب اأن يفعله الرئي�س اأو �سيفعله. مبجرد انتهاء ح�ساب 
الــــدولرات، والإجـــــراءات واحلــجــج لإبــقــاء احتمالت ولية 

مواقف  اتخاذ  اإىل  بايدن  حاجة  ا  اأي�سً �ستزول  واردة،  ثانية 
تكتيكية اأو موؤقتة.

له  �ست�سمح  اجلــديــدة  احلــريــة  ”هذه  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 
وتركيزه  طاقته  من  اأوقــيــة  كل  اإن  مطلق،  باقتناع  بالقول 
الحتياجات  لتلبية  يخ�س�س  �سوف  ال�سيا�سي  ماله  وراأ�ــس 
م�ستقبلنا  ت�سكل  اأنها  ي�سعر  التي  والأمـــور  للبالد  الفورية 

ب�سكل اأعمق«.
واإذ لفت الكاتب اإىل بدء احلملة ال�سيا�سية للدميقراطيني 
اأنه ل  بايدن  اإذا مل يعلن  اأنه  اأكد  الرئا�سة،  اإىل  الطاحمني 
ير�سح نف�سه لإعادة النتخاب، فاإن هذه احلملة الهادئة �سده 
بايدن  حتــدي  يعتزمون  اأ�سخا�س  من  اأتــت  �سواء   - �ستكثف 

ا�ستعرا�س  ملجرد  اأو   2024 يف  التمهيدية  النتخابات  يف 
اإىل  اأخــرى. ويعود ذلك  ع�سالتهم لثنيه عن الرت�سح مرة 
موقعه املتدين يف ا�ستطالعات الراأي حول الأداء الوظيفي 

ومدى ا�ستح�سانه كمر�سح احلزب لعام 2024.
واأ�ساف ”رمبا يلعب بايدن الوقت لتجنب عواقب كونه بطة 
عرجاء، لكن هذا كاذب. قد يكون ذلك موؤملًا وغر عادل، لكن 
البع�س ينظر اإىل بايدن بالفعل على اأنه اأعرج ويفتقر اإىل 
احلدة، وهو �سعيف واأقل اإقناًعا - حتى عندما يقول الأ�سياء 
واعتر الكاتب اأن هذا مفهوم يف عمر احلادي  ال�سحيحة“. 
والثمانني، فلماذا يثر هذه املخاوف وال�سكوك دون داع من 

خالل الحتفاظ باحتمالية ولية ثانية؟.

•• تون�س-وكاالت

م�سروع  على  باأ�سواتهم  التون�سيون،  يديل 
الد�ستور الذي طرحه رئي�س البالد، قي�س 
�سعيد، لال�ستفتاء العام، وقال حمللون اإنه 
البالد  تــاريــخ  يف  �ــســوداء  ع�سرية  ”�سينهي 
ويبداأ مرحلة ت�سحيح امل�سار باإغالق الباب 

اأمام الف�ساد والإرهاب«.
ــتــفــتــاء داخـــــل تــونــ�ــس على  ويــنــطــلــق ال�ــس
الــ�ــســاعــة الــ�ــســاد�ــســة مــن �ــســبــاح الــيــوم حتى 
4832 مركز  لــيــال يف  الــعــا�ــســرة  الــ�ــســاعــة 
اقرتاع، حيث دعي نحو 9 ماليني و278 
القرتاع  اإىل  تون�سيا  ناخبا  و541  األــفــا 
 348 بينهم  مــن  الــد�ــســتــور،  م�سروع  على 
األفا و876 ناخبا م�سجال بدوائر اخلارج، 
ناخبا  و665  األـــفـــا  و929  مــاليــني  و8 

داخل البالد.
الـــيـــوم الثالث  بـــالـــتـــوازي مـــع  يـــاأتـــي ذلــــك 
لت�سويت التون�سيني خارج البالد )موزعني 
بني 47 دولة(، حيث يجرى ال�ستفتاء اأيام 
23 و24 و25 يوليو من ال�ساعة الثامنة 
�سباحاً حتى ال�ساد�سة م�ساء ح�سب توقيت 

دول اإقامة الناخبني.
ويــعــد مــ�ــســروع الــد�ــســتــور اجلــديــد مــن بني 
التون�سي  للرئي�س  ال�ستثنائية  الإجــراءات 
الإخوان  اإزاحـــة  بعد  املا�سي  يوليو   25 يف 
من احلكم واإقالة احلكومة وتعيني اأخرى 
واإ�سدار  والــرملــان  الق�ساء  جمل�س  وحــل 
وتبكر  رئـــا�ـــســـيـــة  مبـــرا�ـــســـيـــم  تــ�ــســريــعــات 
دي�سمر   17 اإىل  الــرملــانــيــة  النــتــخــابــات 

املقبل.
ويف 30 يونيو املا�سي، طرح �سعيد م�سروع 
�سملت  تعديالت  عليه  اأدخــل  ثم  الد�ستور، 

64 مادة، ومطلع يوليو اجلاري، انطلقت 
ال�سبت  وانتهت  لال�ستفتاء  الدعاية  حملة 
املا�سي، ثم دخل التون�سيون الأحــد يف يوم 
�سمٍت انتخابي مُتنع فيه الدعاية مبختلف 

اأ�سكالها.
و�سيتم اإعالن النتائج يف 26 يوليو اجلاري، 
ثــم يــتــم فــتــح بـــاب الــطــعــون والــنــظــر فيها 
الثلث  يف  النهائية  النتائج  ُتعلن  وبــعــدهــا 
الأخر من �سهر اأغ�سط�س املقبل على اأن ل 

تتجاوز الـ27 من ال�سهر نف�سه.
 142 ويت�سمن امل�سروع اجلديد للد�ستور 
مادة، ومينح �سلطات وا�سعة لرئي�س الدولة 
ين�س  كــان  الـــذي   2014 لد�ستور  خــالفــا 

على نظام �سبه برملاين.
اإنهاء حقبة الإخوان

ال�سحفي  قــــال  احلــــــدث،  اأهـــمـــيـــة  وحـــــول 
التون�سي، جمال بن عمر، اإن ”بالدنا اليوم 
اأمام مرحلة مف�سلية يف تاريخها، الرئي�س 
قي�س �سعيد ي�سعى لدولة ذات �سيادة واإنهاء 
كل الثغرات التي عملت على تنامي الإرهاب 

والف�ساد«.
عربية“،  نيوز  لـ“�سكاي  عمر،  بن  واأ�ساف 
الإخــــوان  عــ�ــســريــة  اإنـــهـــاء  تــعــنــي  ”نعم،  اأن 
ال�سوداء التي عثت ف�سادا يف البالد وعبثت 
مب�سالح التون�سيني، ووقف توظيف الدين 
جديدة  اآفــــاق  فــتــح  ثــم  ومـــن  ال�سيا�سة،  يف 

لل�سعب وللدولة«.
اأن هــنــاك حتــديــات كــثــرة تواجه  واعــتــر 
”واأبرزها الدولة العميقة التي  ال�ستفتاء، 
لها يف  الإخـــوان على غر�س موالني  عملت 
الــبــلــديــات ال�سغرة،  الـــــوزارات وحــتــى  كــل 
قبلهم  مــــن  هـــنـــاك حمـــــــاولت  و�ـــســـتـــكـــون 
نالحظ  كــمــا  ال�ــســتــفــتــاء،  عــلــى  للت�سوي�س 
على مواقع التوا�سل الجتماعي عر دعوة 
الــتــونــ�ــســيــني لــعــدم املــ�ــســاركــة وكــذلــك دفع 

الكثر من الأموال يف �سبيل املقاطعة«.
التعديالت بالد�ستور اجلديد،  اأبرز  وحول 
تنهي  كــبــرة  تــغــيــرات  ”هناك  اأن  اأو�ــســح 
يخدم  كــان  الـــذي   2014 م�سار  وت�سحح 

نظام  هــنــاك  �سيكون  وحــلــفــاءهــا،  الإخــــوان 
تعيني  الرئي�س  �سالحيات  لت�سمل  رئا�سي 
احلكومة والق�ساة وتقلي�س النفوذ ال�سابق 
لــلــرملــان، كــمــا يــخــول لــه الــد�ــســتــور اإقالة 
يف  دور  لــلــرملــان  يــكــون  اأن  دون  احلــكــومــة 

ذلك«.
انق�سمت  الت�سريعية  ”امل�ساألة  اأن  واأو�ــســح 
ينتخب  الـــذي  ال�سعب  نـــواب  جمل�س  بــني 
�سنوات  خم�س  ملــدة  مبا�سر  بــاقــرتاع  نــوابــه 
ممثلني  وي�سم  للجهات  الوطني  واملجل�س 
ي�سدر  اأن  على  منطقة  كــل  عــن  منتخبني 

لحقا قانون يحدد مهامه«.
واعتر اأن ”املجل�س اجلديد يندرج يف اإطار 
مركزية  لــال  �سعيد  قي�س  الرئي�س  ر  ت�سونّ
املهم�سة  لــلــمــنــاطــق  احلــلــول  واأن  الـــقـــرار، 
من  تطرح  اأن  يجب  للتنمية  تفتقد  والتي 

قبل الأهايل«.
امل�ستقلة  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  رئـــيـــ�ـــس  ووفــــــق 
لالنتخابات فاروق بوع�سكر، خالل موؤمتر 
الت�سويت  يف  امل�ساركة  ن�سب  فــاإن  �سحفي، 
دائـــــرة  يف  الأول  الــــيــــوم  خـــــالل  بــــاخلــــارج 
دائرة  ويف  املئة  يف   1.9 بلغت  ”فرن�سا1“ 
اأملانيا  ”فرن�سا2“ 1.8 يف املئة، ويف دائرة 
يف   1.2 باإيطاليا  دائـــرة  ويف  املئة  يف   4.5
الدول  وبقية  الأمركيتني  دائرة  املئة، ويف 
دائرة  ويف  املــئــة  يف   3.1 بلغت  الأوروبـــيـــة 
2.9 يف  العامل العربي وبقية العامل بلغت 

املئة.
وقال بوع�سكر اإن اجلالية التون�سية �ستتجه 
بــ�ــســكــل كــبــر يف الـــيـــوم الأخــــــر مـــن اأيــــام 
ت�سجيل  يتم  اأنــه مل  اإىل  القـــرتاع، م�سرا 
�سفوف  يف  و�سعوبات  كرى  اإ�سكاليات  اأي 

اجلالية عند القرتاع.

•• تون�س-رويرتز

يعزز  مــقــرتح  جــديــد  د�ــســتــور  على  التون�سيون  �ــســوت 
بدرجة كبرة �سلطات الرئي�س قي�س �سعيد مما يزيد 
من خماوف منتقديه من اأنه يهدف اإىل تر�سيخ حكم 
الدميقراطية  املكا�سب  على  والق�ساء  الواحد  الرجل 

التي حتققت من ثورة عام 2011.
وفيما يلي بع�س �سماته الرئي�سية:

ل احلكومة الرئي�س ي�سكنّ
الــذي يعني  الرئي�س هو  اأن  101 على  املــادة  - تن�س 
على  بناء  احلكومة،  اأع�ساء  وكــذلــك  الــــوزراء،  رئي�س 
اقـــــرتاح مـــن رئــيــ�ــس الـــــــوزراء، يف خــــروج عـــن النظام 
اختيار  رئي�سيا يف  دورا  للرملان  يعطي  الــذي  احلــايل 

احلكومات.
اأمام  م�سوؤولة  احلكومة  اأن  على   112 املــادة  تن�س   -
الرئي�س  اأن  عــلــى   87 املــــادة  تــنــ�ــس  بينما  الــرئــيــ�ــس، 

ميار�س املهام التنفيذية مب�ساعدة احلكومة.
اإقالة  الرئي�س  بــاإمــكــان  اأن  على   102 املـــادة  تن�س   -

احلكومة اأو اأي من اأع�سائها.
- لكي يتمكن الرملان من اإقالة احلكومة، يتعني تاأييد 
ح�سبما  ت�سويت،  يف  عنها  الثقة  حلجب  النواب  ثلثي 
الأغلبية  مــن  اأكـــر  هام�س  وهــو   ،115 املـــادة  تن�س 
على   116 املـــادة  وتن�س  حاليا.  املطلوبة  الب�سيطة 
اأنه يف حالة اإجراء ت�سويت ثان بحجب الثقة يف نف�س 
اإما قبول ا�ستقالة  الدورة الرملانية، فيمكن للرئي�س 
انتخابات  اإجــراء  يعني  مما  الرملان  حل  اأو  احلكومة 

جديدة.
طرح  يف  احلــق  اجلمهورية  رئي�س   68 املـــادة  متنح   -
اإن  وتقول  الــنــواب،  جمل�س  على  القوانني  م�سروعات 

لها الأولوية على املقرتحات الت�سريعية الأخرى.
للنائب  املمنوح  التفوي�س  اأن  على   61 املــادة  تن�س   -
يــحــددهــا قانون  الــتــي  الــ�ــســروط  وفـــق  ميــكــن �سحبه 

النتخابات. ومل يتم تو�سيحها.
القوانني  مــ�ــســروعــات  اأن  عــلــى   69 املـــــادة  تــنــ�ــس   -
املــ�ــســرعــون، اخلا�سة  الــتــي يــقــدمــهــا   ، والقـــرتاحـــات 
�ساأنها  من  كــان  اإذا  ُتقبل  ل  موجودة  قوانني  بتعديل 
الإخــــالل بــاملــوازنــات املــالــيــة لــلــدولــة، دون حتــديــد ما 

يعنيه ذلك.
”جمل�س  اإنـــ�ـــســـاء  الــد�ــســتــور عــلــى  - يــنــ�ــس مــ�ــســروع 
جديد ليكون غرفة ثانية يف الرملان، لكنه  وليات“ 
ل يعطي �سوى تفا�سيل قليلة عن طريقة انتخابه اأو 

ال�سالحيات التي �سيتمتع بها.
”الوظائف“  تعبر  اجلــديــد  الــد�ــســتــور  ي�ستخدم   -
والتنفيذية،  والق�سائية  الت�سريعية  ال�سلطات  ولي�س 
اإنها تدل على ت�ساوؤل   مكانتها  وهي لغة يقول النقاد 

يف النظام الرئا�سي املقرتح.
الرئي�س ميكنه ال�ستمرار  اأن  90 على  املــادة  - تن�س 
خم�س  منها  كــل  مــدة  متتاليتني  لفرتتني  احلكم  يف 
�سنوات. وت�سيف اأن املدة الواحدة ميكن مدها مبوجب 
موعدها  يف  النتخابات  اإجــراء  يت�سن  مل  اإذا  القانون 

املقرر ب�سبب اأو خطر و�سيك«.

باحل�سانة  الرئي�س  متتع  على   109 املـــادة  ن�ست   -
طيلة فرتة وليته، ول يجوز ا�ستجوابه عن ت�سرفاته 

اأثناء تاأدية مهامه.
- ت�سمح املادة 96 للرئي�س باتخاذ ”تدابر ا�ستثنائية“ 
لكيان  داهــم مهدد  ”حالة خطر  اأن هناك  راأى  اإذا ما 
ا�ست�سارة  بعد  وا�ستقاللها“  البالد  واأمن  اجلمهورية 

رئي�س الوزراء والرملان.
- متنح املادة 106 الرئي�س �سلطة تعيني من ي�سغلون 
الوظائف الع�سكرية واملدنية العليا بناء على اقرتاحات 

من رئي�س الوزراء.
- كما يف الد�ستور احلايل، الرئي�س هو القائد الأعلى 
التي  الــداخــلــي،  الأمـــن  قـــوات  لكن  امل�سلحة.  لــلــقــوات 
الد�ستور  مـــن احلــكــومــة مبــوجــب  اأوامــــرهــــا  تــتــلــقــى 
م�سوؤولة  اجلديد  الد�ستور  مبوجب  �ستكون  القائم، 

اأمام الرئي�س.
الأقل  على  اأو  الرئي�س،  اأن  على  تن�س   136 املــادة   -
بتعديل  املطالبة  الرملان، لديه احلق يف  اأع�ساء  ثلث 
ت�سمل  اأن  التعديالت  لتلك  ميكن  ل  لكن  الد�ستور 

تغيرات ملدد الولية الرئا�سية املحددة بوليتني.
- ومتدد املادة 140 �سالحية املر�سوم الرئا�سي الذي 
اأ�سدره الرئي�س قي�س �سعيد يف �سبتمر اأيلول 2021 
حلني  املرا�سيم  اإ�ــســدار  خــالل  من  باحلكم  له  و�سمح 

انتخاب برملان جديد وا�سطالعه مبهامه.
واجلهات  الــرملــان  الد�ستور  م�سودة  و�سفت  مثلما   -
الق�ساء  اأيــ�ــســا  ت�سف  ”وظيفة“،  بــاأنــهــا  التنفيذية 
وهو ما قال عنه  ”�سلطة“  بدل من  ”وظيفة“  باأنه 

منتقدون اإنه ي�سر اإىل تراجع دوره.
بــاأن تعيني الق�ساة يتم باأمر من  120 تفيد  - املــادة 
للق�ساء  الأعلى  املجل�س  من  تر�سيحات  بعد  الرئي�س 

املعني بالأمر.
 وهم ممنوعون من الإ�سراب.

- تن�س املادة اخلام�سة على اأن تون�س جزء من الأمة 
على  تعمل  اأن  وحــدهــا  الـــدولـــة  ”وعلى  الإ�ــســالمــيــة 
على  احلــفــاظ  يف  احلنيف  الإ�ــســالم  مقا�سد  حتقيق 

الننّف�س والعر�س واملال والدين واحلرية«.
الـــد�ـــســـتـــور احلـــــــايل، يقول  مــــن  - مت حـــــذف جــمــلــة 

اإ�سالميون اإنها حتدد هوية تون�س كدولة اإ�سالمية.
يكون  اأن  يجب  الرئي�س  اأن  على  تن�س   88 املـــادة   -

م�سلما.
الد�ستور  مــ�ــســودة  تتعهد  الــقــائــم،  الــد�ــســتــور  مــثــل   -
اجلــديــد بحماية احلــقــوق واحلــريــات مبــا ي�سمل حق 
على  وين�س  الحتجاج.  �سيا�سية وحق  اأحــزاب  ت�سكيل 

�سمان حرية الراأي والن�سر وكذلك حرية العقيدة.
- وتقول امل�سودة اجلديدة اإن الد�ستور ي�سمن امل�ساواة 
�سمان  على  �ستعمل  والــدولــة  والن�ساء  الــرجــال  بــني 
اإجراءات  و�ستتخذ  املنتخبة  الكيانات  يف  املــراأة  متثيل 

ملكافحة العنف �سد الن�ساء.
- تن�س املادة 55 على اأنه لي�س هناك قيود �ستحد من 
ول�سرورة  قانون  مبقت�سى  ”اإلنّ  واحلــريــات  احلقوق 
يقت�سيها الدفاع الوطني اأو الأمن العام“ وهو مماثل 

ملا يذكره الد�ستور احلايل.

•• عوا�شم-وكاالت

الثنني  اأم�س  مــاكــرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  بــداأ  
انتخابه لولية  اإعــــادة  اأ�ــســهــر مــن   3 جــولــة خــارجــيــة بعد 
�سرتكز  اإنــهــا  قــال حمللون  اإفــريــقــيــة،  دول   3 اإىل  ثــانــيــة، 
على 4 ملفات رئي�سية، بينها ”مكافحة الإرهاب“ و“راأب 
الإليزيه،  لق�سر  بــيــان  الــغــذاء«.ووفــق  و“اأمن  ال�سدع“ 
يزور  ال�سحراء،  جنوب  اأفريقيا  يف  بجولة  ماكرون  يقوم 
يوليو   25 من  بي�ساو،  وغينيا  وبنني  الكامرون  خاللها 
ملدة 4 اأيام، �سرتكز على اأزمة الغذاء الناجمة عن احلرب 
الأمنية،  والق�سايا  الــزراعــي  الإنــتــاج  وق�سايا  اأوكرانيا  يف 
جتديد  بعملية  التزامه  وثبات  ا�ستمرارية  على  والتاأكيد 
جولته  يف  ماكرون  الإفريقية.ويرافق  القارة  مع  العالقة 
امل�سلحة  القوات  ووزيــر  كولونا،  كاترين  اخلارجية  وزيــرة 
للتجارة اخلارجية  املفو�س  والوزير  �سيبا�ستيان لوكورنو، 
لــلــتــنــمــيــة كري�سول  الـــدولـــة  بــيــ�ــســت، ووزيــــــرة  اأولــيــفــيــيــه 
زا�ساروبولو.وكان الرئي�س الفرن�سي اأعلن الأ�سبوع املا�سي 
القارة  يف  الــعــ�ــســكــري  الـــوجـــود  تقييم  ”اإعادة  يف  رغــبــتــه 
بينما تعمل القوة املناه�سة  الإفريقية بحلول اخلريف“، 

لالإرهاب ”برخان“ على ا�ستكمال خروجها من مايل.
و�ستكون الكامرون التي تعتر القوة القت�سادية الأوىل 
يف و�سط اإفريقيا، املحطة الأوىل يف هذه الرحلة. و�سيلتقي 
عاما،   89 العمر  مــن  البالغ  الرئي�س  بــيــا،  بــول  مــاكــرون 

ق�سى منها 40 عاما على راأ�س البالد.

ملفات رئي�ضية   4
وحول اأبرز امللفات بجعبة ماكرون، قال الأكادميي واملحلل 
�ست�سمح  اجلــولــة  ”هذه  اإن  ليديكرك،  اآرثـــر  ال�سيا�سي، 
جتديد  بعملية  التزامه  تاأكيد  بــاإعــادة  الفرن�سي  للرئي�س 

عالقة فرن�سا مع القارة الإفريقية«.
”خالل  اأنـــه  نــيــوز عــربــيــة،  لـ�سكاي  لــيــديــكــرك،  واأو�ـــســـح 
وذلك  ال�ساحل،  دول  زيــارة  ماكرون  ف�سل  الأوىل،  وليته 
يف اإطار التزامه مكافحة الإرهابيني، والدول غر الناطقة 
وجنوب  واإثــيــوبــيــا  نيجريا  مثل  اإفريقيا  يف  بالفرن�سية 
اإفريقيا، واأهمل بذلك البلدان التي كانت واقعة يف منطقة 

اإفريقيا مثل الغابون والكونغو  النفوذ الفرن�سي يف و�سط 
نف�سه  الوقت  يف  طــورت  التي  والكامرون،  الدميقراطية 
عالقات �سيا�سية واقت�سادية مع قوى اأخرى مثل ال�سني 
اأو رو�سيا«.واأكد على اأن ”ماكرون مع هذه الزيارة الأوىل 
له خارج اأوروبا منذ اإعادة انتخابه يف اأبريل املا�سي، يعتزم 
للقارة  املمنوحة  ال�سيا�سية  الأولــويــة  توؤكد  اإ�ــســارة  توجيه 
على  جاهدا  ماكرون  ”�سيعمل  اأنه  اإىل  الإفريقية«.واأ�سار 
يف  باري�س  �سد  تت�ساعد  غ�سب  حالة  ظل  يف  ال�سدع  راأب 
ت�ساد، جراء ت�ساعد  مايل والنيجر وبوركينا فا�سو وحتى 
عر  املدنيني  طالت  التي  الإرهــابــيــة  التنظيمات  عمليات 
الحتقان  حدة  تخفف  وا�ستثمارات  �سراكات  عن  الإعــالن 

جتاه بالده«.
الدولية،  بــالــ�ــســوؤون  املتخ�س�س  الأكـــادميـــي  قـــال  بــــدوره، 
�سمر الكا�سف، اإن اإعالن فرن�سا �سحب قواتها من منطقة 
ال�ساحل وال�سحراء، اأ�سعر قادة املنطقة باأن باري�س تتخلى 
عنهم، فباتت العالقات بني اجلانبني متوترة، وهو ما دفع 
مــاكــرون لإجــــراء هــذه اجلــولــة يف حمــاولــة لــوقــف تغلغل 

لنفوذ الرو�سي وال�سيني بالقارة ال�سمراء.
عربية،  نــيــوز  لـ�سكاي  تــ�ــســريــحــات  يف  الــكــا�ــســف،  واأ�ـــســـاف 
دائرة  تــو�ــســيــع  عــلــى  اجلــولــة  خـــالل  �سيعمل  مـــاكـــرون  اأن 
القارة  يف  الــواعــدة  الفر�س  من  وال�ستفادة  ال�ستثمارات 
تنامي  مواجهة  يف  ع�سكري  دعــم  عــن  الإعـــالن  مقابل  يف 
من  تــعــاين  الــتــي  بنني  يف  خا�سة  الإرهــابــيــة،  التنظيمات 

ت�ساعد اخلطر الإرهابي املتمدد من دول ال�ساحل.
واأ�ـــســـار اإىل اأنـــه يف الــكــامــرون �ــســتــرتكــز املــحــادثــات على 
تهديد جماعة بوكو حرام يف �سمال البالد والنزاع الدائر 
اأكرث  منذ  الغربي  واجلنوب  الغربي  ال�سمال  منطقتي  يف 
من خم�س �سنوات بني قوات الأمن وجمموعات انف�سالية 
�سببتها احلــرب يف  التي  الغذاء  اأزمــة  اإىل  اإ�سافة  م�سلحة، 
اأوكرانيا ومبادرة ”فارم“ التي اأطلقت يف مار�س مع الحتاد 

الأوروبي والحتاد الإفريقي لزيادة الإنتاج الزراعي.
اأنه �ستتم مناق�سة ق�سية ال�ساحل يف غينيا بي�ساو  واأو�سح 
التي ي�ستعد رئي�سها اأومارو �سي�سوكو اإمبالو لتويل رئا�سة 
املجموعة القت�سادية لدول غرب اإفريقيا )اإيكوا�س( التي 

تقف على خط املواجهة �سد املجل�س الع�سكري يف مايل.

جولة �ضرتكز على 4 ملفات رئي�ضيةما �أهم بنود و�سمات د�ستور تون�س �جلديد ؟ 
ماكرون �إىل �أفريقيا.. رحلة »حمورية« باأهد�ف حمددة

�أو�مر باإخالء بلدتني يف جنوب �ليابان 
بعد ثور�ن بركان »�ساكور�جيما«

•• طوكيو-وام:

اأمرت ال�سلطات املحلية يف جنوب اليابان ع�سرات ال�سكان باإخالء منازلهم 
الأحد  الــبــالد  جنوبي  كاغو�سيما  يف   ” ”�ساكوراجيما  بــركــان  ثـــوران  بعد 

واإ�سدار الوكالة الوطنية لالأر�ساد اجلوية اأعلى م�ستوى من الإنذار.
الياباين  الـــوزراء  ملجل�س  العام  الأمــني  نائب  اإي�سوزاكي  يو�سيهيكو  وقــال 
 ” ” بالكامل وق�سم من بلدة  ” اأرميــورا  اأمــرت باإخالء بلدة  اإن ال�سلطات 

فورو�ساتو ”، موؤكدا عدم ورود تقارير حتى الآن عن ت�سجيل اأ�سرار.
مراقبة  دائـــرة  با�سم  املــتــحــدث  ناكات�سوجي  ت�سويو�سي  اأ�ــســار  جهته  مــن 
الــوكــالــة رفعت  اأن  اإىل  لــالأر�ــســاد اجلــويــة  اليابانية  الــوكــالــة  الــراكــني يف 
اإنذارها ملنطقة ”�ساكوراجيما ” اإىل امل�ستوى اخلام�س وهو اأعلى م�ستوى 

وي�ستدعي اإجراء عمليات اإخالء.
اأم�س الأول الأحد �سحبا كبرة من الرماد امتدت  اأطلق  كان الركان قد 
لالأر�ساد  اليابانية  للوكالة  بيان  وفق  الفوهة،  من  كلم   2.5 نحو  مل�سافة 

اجلوية، فيما بلغ ارتفاع الدخان 300 مرت وامتزج مع ال�سحب.
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عربي ودويل
�ل�سني ت�سجل 800 �إ�سابة جديدة بكوفيد- 19 

•• �شنغهاي-رويرتز

قالت جلنة ال�سحة الوطنية  اأم�س 
الرئي�سي  ال�سني  بــر  اإن  الثــنــني 
جـــديـــدة  اإ�ــــســــابــــة   800 �ـــســـجـــل 
الأحد منها  يوم  بفرو�س كورونا 
باأعرا�س  م�سحوبة  اإ�سابة   150

و650 بال اأعرا�س.
وكـــــان بـــر الــ�ــســني الــرئــيــ�ــســي قد 
جـــديـــدة  اإ�ــــســــابــــة   982 �ـــســـجـــل 
يــوم منها  بــفــرو�ــس كــورونــا قبل 

باأعرا�س  م�سحوبة  اإ�سابة   129
و853 بال اأعرا�س.

وفـــيـــات  اأي  تــ�ــســجــيــل  يـــتـــم  ومل 
جــديــدة ليظل عــدد الــوفــيــات كما 

هو 5226.
الرئي�سي حتى  ال�سني  بر  و�سجل 
موؤكدة  228798اإ�سابة  الآن 

م�سحوبة باأعرا�س.
بكني  يف  املحلية  احلكومة  وقالت 
�سجلت  الــ�ــســيــنــيــة  الــعــا�ــســمــة  اإن 
اإ�ـــســـابـــة حمــلــيــة جـــديـــدة واحــــدة 

مناطق احلجر  اإحــدى  يف  ظهرت 
ت�سجيل  بــعــدم  مــقــارنــة  الــ�ــســحــي 
اليوم  يف  حمــلــيــة  اإ�ســـــــابات  اأي 

ال�سابق.
واأظهرت بيانات احلكومة املحلية 
املايل  املــركــز  ت�سجيل  ب�سنغهاي 
اإ�ـــســـابـــات حملية  لــلــ�ــســني ثــــالث 
مثل  باأعرا�س  م�سحوبة  جديدة 
اليوم ال�سابق و15 اإ�سابة حملية 
بال اأعرا�س مقابل 21 اإ�سابة يف 

اليوم ال�سابق.

توقع بدء �نخفا�س عدد �سكان �ل�سني قبل عام 2025 
•• هوجن كوجن-رويرتز

نقلت �سحيفة جلوبال تاميز املدعومة من الدولة يف ال�سني عن م�سوؤول �سحي كبر قوله اإن 
عدد �سكان ال�سني تباطاأ ب�سكل كبر ومن املتوقع اأن يبداأ يف الرتاجع قبل عام 2025.

واأظهرت بيانات املواليد التي ن�سرت يف �ساعة متاأخرة من م�ساء الأحد اأن عدد املواليد اجلدد يف 
عام 2021 كان الأدنى منذ ع�سرات ال�سنني يف عدة اأقاليم.وقالت جلوبال تاميز اإن عدد املواليد 
يف اإقليم هونان بو�سط البالد انخف�س اإىل اأقل من 500 األف لأول مرة منذ ما يقرب من 60 
مليون  اأكرث من  �سهد  الذي  الوحيد  ال�سني هو  بجنوب  اإقليم جواجندوجن  اأن  واأ�سافت  عاما. 
اختيار  مع  الطبيعي  ال�سكاين  النمو  ال�سريع يف  النكما�س  لوقف  ال�سني  مولود جديد.وتكافح 
�سبان كثرين عدم اإجناب اأطفال ب�سبب عوامل ت�سمل التكلفة املرتفعة و�سغوط العمل.وقالت 
ال�سحيفة نقال عن يانغ وينت�سوانغ رئي�س �سوؤون ال�سكان والأ�سرة يف جلنة ال�سحة الوطنية اإن 

من املتوقع اأن يبداأ عدد �سكان ال�سني يف الرتاجع يف الفرتة من 2021 اإىل 2025.

•• عوا�شم-وكاالت

على  اأ�سبح  الليبي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
حافة من النار بعد اأن تو�سعت دائرة 
الــعــنــف يف الـــبـــالد، وذلـــك بــعــد فرتة 
املواقف  واحتواء  الهدوء  من  طويلة 

بني العديد من الكتائب امل�سلحة.
اأم�س  �ـــســـادرة  عــربــيــة  �سحف  ووفـــق 
تخوفهم  �سيا�سيون  اأبـــدى  الثــنــني، 
من اإقــدام امليلي�سيات يف غرب البالد 
على اإف�سال حماولت توحيد املوؤ�س�سة 
الع�سكرية، من خالل تغولها وفر�س 
�ــســطــوتــهــا عــلــى الأر�ــــــس، بــعــد جتدد 
عنا�سرها  بــني  امل�سلحة  ال�ستباكات 

يف طرابل�س.

اجتماع اإ�ضطنبول
وتناولت �سحيفة ”العرب“ اللندنية 
اخلا�سة  امل�ست�سارة  تغريدة  تفا�سيل 
ب�ساأن  املتحدة  لــالأمم  الــعــام  لــالأمــني 
والتي  ويـــلـــيـــامـــز،  �ــســتــيــفــاين  لــيــبــيــا 
قامت  ع�سكرية  تزامنت مع حتركات 
موالية  مــ�ــســلــحــة  جمـــمـــوعـــات  بـــهـــا 
املــــوازيــــة فتحي  لــرئــيــ�ــس احلــكــومــة 
با�ساغا يف م�سراتة وطرابل�س، تنبيهاً 
اجتماع  يف  مت  دويل  تــوافــق  لــوجــود 
اإ�ــســطــنــبــول اخلــمــيــ�ــس على  عــقــد يف 
دعـــم الــتــوافــق احلــا�ــســل بــني رئي�س 
حكومة الوحدة الوطنية عبداحلميد 
الدبيبة والقائد العام للجي�س امل�سر 

خليفة حفرت.
كان  التنبيه  اأن  ال�سحيفة  وذكــــرت 
موجهاً اإىل با�ساغا واجلهة الإقليمية 
التي تقف خلفه، والتي من املرجح اأن 
امل�سلحة  املجموعات  لت  مونّ قد  تكون 
الــتــي عـــادت جمــــدداً اإىل �ــســفــه، بعد 
الفرتة  خــــالل  احلـــيـــاد  اتـــخـــذت  اأن 

املا�سية.
ونقلت ال�سحيفة عن ويليامز قولها 
”ُدِعَيت  اإنها  تويرت،  يف  ح�سابها  عر 
ح�سور  اإىل  اإ�سطنبول  يف  اخلمي�س 
الرتكية  احلكومة  ب�سيافة  اجتماع 
حــ�ــســره مــ�ــســوؤولــون كــبــار مــن م�سر 
وبريطانيا  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا 

والوليات املتحدة«.
بالتهدئة،  املـــجـــتـــمـــعـــون  وطـــــالـــــب 

حيث  لـــيـــبـــيـــا  غــــــرب  يف  خـــ�ـــســـو�ـــســـاً 
تــتــ�ــســارع املــجــمــوعــات املــ�ــســلــحــة على 
الــ�ــســلــطــة ومتــــار�ــــس �ـــســـغـــوطـــاً على 
اأكــدوا على  الأطــراف ال�سيا�سية. كما 
املوؤ�س�سات  ا�ستقاللية  �سرورة حماية 
الــ�ــســيــاديــة وحـــيـــادهـــا، مبـــا يف ذلك 
اأجل  من  للنفط،  الوطنية  املوؤ�س�سة 

اإبعادها عن التجاذبات ال�سيا�سية.
اتفاقاً  اأن  اإىل  تــ�ــســريــبــات  وتــ�ــســر 
يق�سي  والـــدبـــيـــبـــة  حـــفـــرت  بــــني  مت 
قدارة  بــن  وتعيني  اهلل  �سنع  بــاإقــالــة 
املوؤ�س�سة  على  م�ستحقة  ديــون  ودفــع 
الــعــ�ــســكــريــة ومـــرتاكـــمـــة مــنــذ حرب 
مع  التحالف  فــك  مقابل  طرابل�س، 
فتحي با�ساغا ودعم الرملان لتعديل 
حـــكـــومـــي �ــســيــجــريــه الـــدبـــيـــبـــة على 
حكومته، وهو ما �سرفع اأي �سرعية 

عن حكومة با�ساغا.

خطرمتزايد 
”اندبندنت  �ــســحــيــفــة  قـــالـــت  فــيــمــا 
الع�سكري  الـــ�ـــســـدام  اإن  عربية“ 
كتيبتي  بــني  م�سراتة  �سهدته  الــذي 
املحجوب  ــــــواء  ول املــ�ــســرتكــة  الـــقـــوة 
من  عن�سر  مقتل  عــن  اأ�سفر  والـــذي 
عودة  من  �ساعات  بعد  ياأتي  الثانية، 
الهدوء اإىل العا�سمة طرابل�س، وتال 
ا�ــســتــبــاكــات هــي الأعـــنـــف مــنــذ بداية 
على  املتناف�سة  امليلي�سيات  بني  العام 
النفوذ التي اأوقعت 16 قتياًل بينهم 

انتقادات  مبوجة  ت�سبب  ما  مدنيون، 
التي  الأطــــراف  لكل  ودولــيــة  حملية 
�ــســاركــت يف هــذه الأحــــداث مــع وعيد 

مبحا�سبتهم على اأفعالهم.
مدينة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت 
تنف�ست  طرابل�س(  )�ــســرق  م�سراتة 
حملية  قــيــادات  جنــاح  بعد  ال�سعداء 
اإيقاف  عــلــى  اتــفــاق  اإىل  الــتــو�ــســل  يف 
القوة  بــــني  املــ�ــســلــحــة  ال�ـــســـتـــبـــاكـــات 
الوحدة  حلكومة  التابعة  امل�سرتكة 
ولواء  الدبيبة  احلميد  عبد  برئا�سة 
با�ساغا،  حلــكــومــة  املـــوؤيـــد  املــحــجــوب 
�سواحي  يف  ال�ساحلي  الطريق  على 

املدينة.
حممد  الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي  املـــحـــلـــل  وراأى 
العمامي اأنه ”ل خ�سية على م�سراتة 
من انــدلع �سراع كبر وطويل فيها 
املدينة تعي خطورة هذا  قيادات  لأن 
الأمـــــر، وتـــــدرك اأن اأمــنــهــا اأهــــم من 
بني  حــالــيــاً  يـــدور  �سيا�سي  �ــســراع  اأي 

طرفني �سيا�سيني«.
ال�سحيفة  بح�سب  العمامي  واعتر 
خمتلف  م�سراتة  يف  يحدث  ”ما  اأن 
طرابل�س  يف  يــــجــــري  عـــمـــا  متــــامــــاً 
فــرتكــيــبــة املــديــنــة مــتــمــا�ــســكــة، بينما 
العا�سمة  يف  املــ�ــســلــحــة  اخلــــالفــــات 
ملدن خمتلفة  منتمية  كتائب  ت�سعلها 

لذا ما يحدث فيها اأ�سعب واأخطر«.
وليد  الليبي  ال�سحايف  اعــتــر  فيما 
التهديدات  ”هذه  اأن  الــ�ــســيــخــي 

اأنـــهـــا ل تــ�ــســتــخــدم اإل  بــــات وا�ـــســـحـــاً 
فقط،  الإعـــــــالمـــــــي  ـــتـــهـــالك  لـــال�ـــس
ولــن حتــدث فــارقــاً يــذكــر على اأر�س 

الواقع«.
ال�سحيفة،  وفـــق  الــ�ــســيــخــي  و�ــســكــك 
جتاه  الغربية  الــتــهــديــدات  جــديــة  يف 
اأمراء احلرب يف ليبيا، وقال ”لو كان 
املجتمع الدويل جاداً يف مالحقة قادة 
ال�سهل  من  فاإنه  امل�سلحة  املجموعات 
ما  ليبيا  لأن  للعدالة،  جلبهم  عليه 
زالـــت واقــعــة حتــت قــانــون العقوبات 
الأمـــن بح�سب  الــ�ــســادر عــن جمل�س 
القرار 1973 لعام 2011، والذي 
العدالة  يـــد  تــطــلــق  عــــدة  بـــنـــود  فــيــه 
الدولية جلر من ي�سكلون خطراً على 
يت�سح  وهنا  للمحاكمة،  البالد  �سلم 
ل�ستثمار  الدولية  الإرادة  توفر  عدم 
الأ�سباب  وتــظــل  الــ�ــســالحــيــات  هـــذه 

حمرة«.

جولة جديدة من ال�ضراعات
�سحيفة  قـــــالـــــت  جــــانــــبــــهــــا،  ومـــــــن 
بعد  اإنـــه  افتتاحيتها  يف  ”اخلليج“ 
�ــســقــوط نـــظـــام مــعــمــر الــــقــــذايف عام 
حلف  تـــدخـــل  اء  جـــــــرنّ مــــن   ،2011
الأطل�سي، دخلت ليبيا يف فراغ اأمني، 
�ــســارعــت قـــوى دولــيــة اإىل �ــســده من 
ت�سكيل ميلي�سيات  العمل على  خالل 
حملية  �سيا�سية  قــوى  عر  م�سلحة، 
الــ�ــســاحــة مفتوحة  وتــركــت  وقــبــلــيــة، 

اإرهابية،  جلماعات  م�سراعيها  على 
”الإخوان“،  تــنــظــيــم  بــيــنــهــا  ومـــــن 
البالد  ثــروة  على  الهيمنة  والــهــدف 
ب�سروط  بالتايل  والتحكم  النفطية، 

اأي حل �سيا�سي ممكن.
يف  جرى  ما  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
ليبيا، جرى يف دول عربية اأخرى، يف 
العربي“،  بـ“الربيع  ُي�سمى  ما  اإطــار 
”الفو�سى  عـــن  تــعــبــراً  كــــان  الــــذي 
ال�سرتاتيجية  وهــــي  قة“،  اخلالنّ
الأمريكية،  الإدارات  اعتمدتها  التي 
اأنظمة  واإقــامــة  عربية،  دول  لتدمر 
الأمريكية،  ال�سيا�سات  تخدم  بديلة، 
ت�سكيالت  اعتماد  اأجــل ذلك  ومت من 
مبختلف  الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي  الإ�ـــــــســـــــالم 
م�سمياته، كي تكون الرافعة لتحقيق 
ال�سحيفة  الــهــدف.واأو�ــســحــت  هـــذا 
م�سرحاً  ظــلــت  الليبية،  الــ�ــســاحــة  اأن 
وف�سلت  واملـــيـــلـــيـــ�ـــســـيـــات،  لـــــالإرهـــــاب 
كـــل املــــحــــاولت الـــتـــي ُبـــذلـــت، خالل 
املـــا�ـــســـيـــة، يف و�ـــســـع حدنّ  الـــ�ـــســـنـــوات 
الجتماعات  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  لــهــا، 
واللقاءات التي عقدت على امل�ستويات 
الرغم  وعــلــى  والــدولــيــة،  الإقليمية 
مــــن الــــــقــــــرارات الـــتـــي �ــــســــدرت عن 
جمل�س الأمـــن، حتى بــدا وكـــاأن هذه 
بل  اجلــمــيــع؛  مــن  اأقــــوى  امليلي�سيات 
تفاقم،  امليلي�سيات  هذه  ا�ستع�ساء  اإن 
املرتزقة  مــن  بجماعات  رفــدهــا  بعد 
والقوات الأجنبية، والتي حتولت اإىل 

رديف لها، واتخذت منها اأداة ا�ستقواء 
ال�سيا�سية  احلـــلـــول  كـــل  رفـــ�ـــس  يف 
الدعوات  كـــل  وجتـــاهـــل  املـــطـــروحـــة، 

حلل الأزمة الليبية.
ا�ستباكات  اأن  ال�سحيفة  اأكـــدت  كما 
على  خطراً  متثل  الأخــرة  طرابل�س 
اإىل  ال�ستباكات  هــذه  حتــول  اإمكانية 
جولة جديدة من ال�سراع املمتد، اإذا 
مل يتم تدارك الأمر، من خالل و�سع 
التنفيذ،  مو�سع  الــدولــيــة  الــقــرارات 
بحزم،  خمـــرجـــاتـــهـــا  كــــل  وتـــطـــبـــيـــق 
والــتــخــلــي عـــن مــنــطــق املــجــامــلــة اأو 
�سيا�سية،  لأغرا�س  خدمة  التجاهل، 

قد توؤدي اإىل عواقب خطرة.
للحل،  مــبــادرة  اأي  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت   
قــــاعــــدة حل  مــــن  تــنــطــلــق  اأن  يـــجـــب 
املـــيـــلـــيـــ�ـــســـيـــات الـــتـــابـــعـــة لـــــالأحـــــزاب 
اأو  واجلــهــويــة،  القبلية  واجلــمــاعــات 
وتابعت  الأمــنــيــة.   بالأجهزة  دجمها 
التي  هـــي  اخلـــطـــوة  هــــذه  مــثــل  ”اإن 
العربة، وغرها  اأمام  ت�سع احل�سان 
�ـــســـوف يـــكـــون جمــــرد حــــرث يف بحر 
الأزمة، ول ميكن حتقيق اأي حل على 
اإذا  دائــم،  �سالم  اإىل  الو�سول  قاعدة 
لأنها  امليلي�سيات،  دابــر  قطع  يتم  مل 
متلك ال�سالح املنفلت، والهيمنة على 
القرار الأمني، و�سلطة الأمر الواقع، 
اإ�سافة اإىل اأنها ل متلك ال�سرعية يف 
اأن تكون بدياًل ل�سلطة قوية وقادرة، 

ومتثل كل ال�سعب الليبي«.

رف�س العودة للقتال
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الليبي 
اإن  الرغثي،  ال�سابق حممد حممود 
النظاميون  الع�سكريون  به  تعهد  ما 
مـــن رفــ�ــس الـــعـــودة لــالقــتــتــال، وما 
حـــظـــي بــــه اجـــتـــمـــاعـــهـــم الأخــــــــر يف 
�سيا�سية  قيادات  رعاية  من  طرابل�س 
”طماأن  الــلــيــبــي  والـــغـــرب  بــالــ�ــســرق 
امليلي�سيات  قــــيــــادات  مــــن  كـــثـــريـــن 
ال�ستهداف،  مو�سع  يف  لي�سوا  باأنهم 
اإظهار  عــلــى  يــقــدمــوا  مل  وبـــالـــتـــايل 

انزعاجهم من الأمر«.
”ال�سرق  ل�سحيفة  الــرغــثــي  وراأى 
الأو�سط“ اإن امليلي�سيات ميكنها دائماً 
يف ظل قوتها الت�سليحية و�سيطرتها 
بالعا�سمة  عــ�ــســكــريــة  قـــواعـــد  عــلــى 
عــلــى قيادات  الــ�ــســغــط  و�ــســواحــيــهــا، 
اأي متــويــل يخ�س�س  لــوقــف  الــدولــة 
ــ�ــســة الــعــ�ــســكــريــة املــــوحــــدة،  لــلــمــوؤ�ــس
امليلي�سيات  جنحت  ”كيف  مت�سائاًل: 
يف  املا�سية  ال�سنوات  خالل  تدريجياً 
واحل�سول  مــواٍز،  اإىل جي�س  التحول 
ميزانية  مـــن  مــعــتــرة  حــ�ــســة  عــلــى 

الدولة؟«.
”هم  قائاًل  الليبي  الع�سكري  وتابع 
القيادات  تــلــك  اأن  جـــيـــداً  يـــدركـــون 
اأي خطوات  ال�سيا�سية لن مت�سي يف 
اإىل  لفتاً  مبواجهتهم“،  ت�سعيدية 
الـــــوزراء  رئــيــ�ــســي  مـــن  كـــل  ”اعتماد 
املـــتـــنـــازعـــني عـــلـــى احلــــكــــومــــة: عبد 

با�ساغا،  وفــتــحــي  الــدبــيــبــة،  احلــمــيــد 
على ميلي�سيات حلمايتهما«.

تكون  اأن  الـــرغـــثـــي  يــ�ــســتــبــعــد  ول 
طرابل�س  يف  الأخــــــرة  ال�ــســتــبــاكــات 
لإظهار  مــفــتــعــلــة  اأحـــــــداث  ”جمرد 
اأمــــــراء احلــــرب مـــن قيادات  �ــســطــوة 
امليلي�سيات بال�ساحة الليبية، ومقارنة 
ذلك مبا اأحدثه بيان الع�سكريني من 

اأثر بهدف التقليل منه«.
للع�سكريني  الــ�ــســمــاح  بــعــدم  وطــالــب 
الت�سكيالت  تلك  اإىل  ان�سموا  الذين 
متى  املوحد  اجلي�س  اإىل  بالن�سمام 
تاأ�سي�سه  تـــرافـــق  واأن  ــنــور،  لــل خــــرج 
خطط جلمع ال�سالح واإخراج القوات 

الأجنبية من البالد.
يف ال�سياق ذاته، اأ�سار املحلل ال�سيا�سي 
الليبي عبد اهلل الكبر، اإىل احتمالية 
اأن تكون ال�ستباكات التي دارت رحاها 
”ثوار  وكتيبة  ”الردع“  جــهــاز  بــني 
ية  طرابل�س“ اأخراً، هي البداية اجلدَّ
لتاأ�سي�س اجلي�س املوحد، عر حتجيم 
بتوجيهات  الــعــا�ــســمــة،  تــ�ــســكــيــالت 
نافذة  خارجية  �سفارات  من  �سدرت 
الكبر  الليبي.ودعا  بامل�سهد  التاأثر 
الأو�سط“،  لـ“ال�سرق  تــ�ــســريــح  يف 
ت�سكيالت  بني  التفريق  �ــســرورة  اإىل 
موحد،  جــيــ�ــس  تـــاأ�ـــســـيـــ�ـــس  تـــعـــار�ـــس 
الــ�ــســالح وحــ�ــســره يف  تـــرك  لرف�سها 
يد املوؤ�س�سة اجلديدة، وبني ت�سكيالت 
م�سروعة  تـــخـــوفـــات  لــديــهــا  وقـــــوى 
اجلي�س  هــــذا  ا�ــســتــغــالل  بــاإمــكــانــيــة 
قبل  من  وخ�سو�ساً  �سيا�سياً،  املوحد 
قـــيـــادات الــ�ــســرق الــعــ�ــســكــريــة، بهدف 

الو�سول لل�سلطة.
ورهن الكبر م�ساعي توحيد املوؤ�س�سة 
وهي  له،  مرجعية  باإيجاد  الع�سكرية 
و�سع د�ستور يحدد اأهدافه وعقيدته، 
م�سراً اإىل اأن اأغلب الت�سكيالت التي 
وزارة  وتتبع  ر�سمي،  متثيل  لها  بــات 
الدفاع اأو املجل�س الرئا�سي، قد تبادر 
ما  اإذا  فــردي،  ب�سكل  اإليه  بالن�سمام 
وتعهدات  مالية  اإغــراءات  لها  ُقدمت 
بــعــدم املــالحــقــة، لــكــنــه ا�ــســتــدرك اأن 
اأديــــن  ملـــن  الــ�ــســمــاح  يــعــنــي  ل  ”هذا 
بارتكاب جرائم حرب بالن�سمام اإىل 

هذا الكيان الع�سكري«.

•• عوا�شم-وكاالت

اأعلنت ال�سلطات الأمنية يف �سريالنكا اإعادة فتح 
مكتب رئي�س اجلمهورية واحلكومة، بعد اإخالئه 
يــبــداأ الرئي�س  اأن  املــتــوقــع  املــحــتــجــني، ومـــن  مــن 
املــــوؤقــــت، رانـــيـــل ويــكــرميــيــ�ــســنــغــه مــتــابــعــة مهام 
متاما،  ُمنهار  اقت�سادي  و�سع  مبواجهة  عمله، 
وغ�سب �سعبي متزايد.والأربعاء املا�سي، انتخب 
الرئي�س  باأعمال  القائم  �سريالنكا  يف  امل�سرعون 
اأن  اأمل  على  للبالد،  رئي�سا  ويكرميي�سنغه  رانيل 
من  الــبــالد  انت�سال  يف  الطويلة  خــرتــه  ت�ساعد 

اأزمة اقت�سادية و�سيا�سية ت�سيبها بال�سلل.
املعار�سة  ال�سيا�سية  القوى  ترف�س  املقابل،  ويف 
وتوؤكد  الرئا�سية،  مهامه  ويكرميي�سنغه  تــويل 
على ا�ستمرار الحتجاجات والتظاهرات يف �ستى 
اأرجاء الدول حلني اإجراء انتخابات بديلة لتجاوز 
الأغــلــبــيــة الــرملــانــيــة احلــالــيــة املــوالــيــة للرئي�س 
الرئي�س  تــعــهــد  جـــانـــبـــه،  وحـــزبـــه.مـــن  ــابــق  الــ�ــس
املتظاهرين،  حرية  على  الت�سييق  بعدم  اجلديد 
اأبلغ  الــرئــيــ�ــس  اإن  الأحــــد،  بــيــان  يف  مكتبه  وقـــال 
دبلوما�سيني هذا الأ�سبوع باأن املظاهرات ال�سلمية 
�سد حكومته �سي�سمح لها بال�ستمرار مبا يف ذلك 

يف العا�سمة كولومبو.
واأ�ساف اأن الرئي�س ”اأطلع الدبلوما�سيني كذلك 
ال�سماح  ل�سمان  اتــخــذت  الــتــي  الإجـــــراءات  على 
بال�ستمرار  بالعنف  تت�سم  ل  التي  للمظاهرات 

داخل املدينة دون اأن تهدد املمتلكات اأو الأرواح«.
الإدانات  على جملة من  ردا  الرئي�س  بيان  وجــاء 
وجهتها الأمم املتحدة والدول الغربية، للحكومة 
اإثر ف�س التظاهرات بالقوة، كما حثوا احلكومة 
عــلــى �ــســبــط الــنــفــ�ــس بـــدرجـــة اأكـــــر قــائــلــني اإن 
ال�ستقرار  زعزعة  من  يزيد  قد  القوة  ا�ستخدام 

اقت�سادية ي�سهدها  اأزمــة  اأ�سواأ  بلد يعاين من  يف 
منذ 70 عاما.

تعقد الأو�ضاع
ويكرميي�سنغه،  ينجح  اأن  مــراقــبــون  يتوقع  ول 
جوتابايا  امل�ستقيل  الرئي�س  عائلة  مــن  القريب 
اآمن،  منحى  اإىل  بالبالد  العبور  يف  راجاباك�سا، 

خا�سة يف �سوء الرف�س ال�سعبي وال�سيا�سي له.
ويرى ال�سفر امل�سري الأ�سبق لدى ال�سني، علي 
احلفني، وهو خبر بال�ساأن الآ�سيوي، اأن الأو�ساع 
يف �سريالنكا تزداد تعقيدا، ففي حني مت التفاق 
بني الأغلبية الرملانية على ت�سمية رئي�س للبالد 
قوى  ترف�س  قبل،  من  عينه  قد  راجاباك�سا  كان 
املــعــار�ــســة، الــتــي حتــرك تــظــاهــرات الــ�ــســارع ذلك 

وتعتر اأنه اإعادة �سياغة للم�سهد القدمي.
يقول  عـــربـــيـــة،  نــــيــــوز  لـــــــ�ـــســـكـــاي  تـــ�ـــســـريـــح  ويف 
يف  القت�سادية  الأزمــة  اإن  امل�سري،  الدبلوما�سي 
�سريالنكا قد جتاوزت قدرة احلكومة على حلها 

ومل تنجح اأي جهود يف حتقيق اإجناز بهذا امللف، 
الذي يعد اأولوية اأمام الرئي�س اجلديد، يف حني 
الأزمة  توح�س  اأهمها  خطرة  حتديات  تواجهه 

القت�سادية وحالة عدم ال�ستقرار يف ال�سارع.
ووفق احلفني، �ستكون كل قرارات الرئي�س حمل 
ال�سارع  و�ستوؤجج  املعار�سة،  نقد من جانب قوى 
ب�سكل كبر، لذلك لن يتمكن من التقدم خطوة 
اأن �سريالنكا  اإىل الأمام.ويو�سح احلفني  واحدة 
تاأثر بتداعيات  انهيارا اقت�ساديا تاريخيا  �سهدت 
الأزمة الأوكرانية، ما اأدى لنق�س حاد يف الغذاء 
واملـــواد الــبــرتولــيــة، وعــجــزت الــدولــة عــن الوفاء 
اأو�ـــســـل الغ�سب  بــديــونــهــا يف اخلـــــارج؛ وهـــو مـــا 

ال�سعبي اإىل ذروته، والأزمة اإىل اأفق م�سدود.
راجاباك�سا،  جــوتــابــايــا  الــ�ــســابــق  الــرئــيــ�ــس  وكــــان 
اآلف  ع�سرات  اقتحم  عندما  للفرار  ا�سطر  قــد 
ت  ه الر�سمي بعد تظاهرات ا�ستمرنّ املحتجني مقرنّ
با�ستقالته  البالد، مطالبني  اأنحاء  �سهورا يف كل 

ب�سبب الأزمة القت�سادية.

•• رانغون-اأ ف ب

اأعدم املجل�س الع�سكري يف بورما اأربعة �سجناء بينهم 
نائب �سابق من حزب الزعيمة املدنينّة ال�سابقة اأونغ 
�ــســان �ــســو ت�سي ومــعــار�ــس مــعــروف عــلــى مــا ذكرت 
و�سائل الإعالم الر�سمينّة اأم�س الثنني، بعدما كانت 
هـــذه الــعــقــوبــة غــر مطبنّقة مــنــذ اأكـــرث مــن ثالثة 

عقود.
واأفادت �سحيفة ”غلوبال نيو ليت اأوف ميامنار“، 
اأن الأ�سخا�س الأربعة اأدينوا بتهمة ارتكاب ”اأعمال 

اإرهابينّة وح�سينّة وغر اإن�سانينّة«.
عمليات  اتَّبعت  الر�سمينّة،  ال�سحيفة  اإىل  وا�ستناًدا 
اأن  دون  مــن  ال�سجن“،  ”اإجراءات  هـــذه  الإعـــــدام 

د ظروفها اأو تاريخ تنفيذها. تتَحدنّ
�ــســبــاط/ ل مــن  الأونّ الــعــ�ــســكــري يف  مــنــذ النـــقـــالب 

فراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على ع�سرات 
املعار�سني للمجل�س الع�سكري لكن مل يكن قد نفذ 

منها اأي حكم حتى الآن.
فــيــو زيا  عــلــى  ُقــبــ�ــس  الــثــاين/نــوفــمــر،  يف ت�سرين 
ثاو، النائب ال�سابق يف ”الرابطة الوطنينّة من اأجل 
ت�سي، وُحِكم  �سو  �سان  اأونغ  حزب  الدميوقراطينّة“، 
لنتهاكه  الــثــاين/يــنــايــر  كــانــون  يف  بـــالإعـــدام  عليه 

قانون مكافحة الإرهاب.
الذي  بورما  الهيب هوب يف  رائــد مو�سيقى  و�سجن 
كان ينتقد بكالم اأعماله اجلي�س مطلع الألفية، يف 
قانونية  غر  منظمة  اإىل  النتماء  بتهمة   2008

وحيازة عمالت اأجنبية.
2015 خالل  انــتــخــابــات  خــــالل  نــائــبــا  وانــتــخــب 
املـــرحـــلـــة النـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي بـــو�ـــســـرت بــــني احلكم 

الع�سكري وحكومة مدنية.
عدة  هجمات  بتدبر  يتهمه  احلاكم  املجل�س  وكــان 
فيه  قتل  قطار  على  هجوم  �سيما  ول  النظام  �سد 
اآب/اغ�سط�س  يف  الــ�ــســرطــة  عــنــا�ــســر  مـــن  خــمــ�ــســة 
املا�سي يف رانغون.اأما النا�سط الدميوقراطي البارز 

كاتب  فهو  ”جيمي“،  با�سم  املعروف  يو،  مني  كياو 
التمرد  يف  بــدوره  وا�ستهر  للجي�س  كبر  ومعار�س 
يف  الع�سكري  املجل�س  �سد   1988 العام  الطالبي 
تلك الفرتة. واأوقف يف ت�سرين الأول/اأكتوبر وحكم 

عليه يف كانون الثاين/يناير.
بقتل  متنّهمان  اأُعــِدمــا  اللذان  الآخـــران  وال�سجينان 
املجل�س  لــدى  ــهــا تعمل خمــِرة  اأننّ ا�ستبها يف  امـــراأة 
اأن  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  الع�سكري.وراأت 
عمليات العدام ت�سكل ”عمال غاية يف الوح�سية“. 
واأكـــــدت اإيــلــني بــر�ــســون مــديــرة فـــرع اآ�ــســيــا يف هذه 
الحتاد  دول  على  ”يجب  احلكومية  غــر  املنظمة 
الأخرى  واحلكومات  املتحدة  والــوليــات  الأوروبـــي 
�سيتحمل  اأنه  الع�سكري احلاكم  اأن تظهر للمجل�س 
اأعلن  الع�سكري  املجل�س  جرائمه«.وكان  م�سوؤولية 
اأحكام الإعــدام هذه  اأنه ينوي تنفيذ  ال�سهر املا�سي 

ما اأثار �سل�سلة من الدانات الدولية.
د الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س  وندنّ
”انتهاك  باأننّه  اه  اإينّ الع�سكري، وا�سًفا  بقرار املجل�س 
ية والأمن ال�سخ�سي«. �سارخ للحقنّ يف احلياة واحلرنّ

وتعود عملية العدام الأخرة يف بورما اإىل 1988 

على ما جاء يف تقرير خراء من الأمم املتحدة يف 
حزيران/يونيو املا�سي اأ�سار اإىل �سدور 114 حكما 
املا�سي. �سباط/فراير  يف  النقالب  منذ  بالعدام 
و�سدد هوؤلء اخلراء على اأن الأحكام العرفية متنح 
العدام  حكم  اإ�سدار  اإمكان  احلاكمني  الع�سكريني 
التعريف“  ووا�سعة  مبهمة  ”خمالفة   23 اإطــار  يف 
وعمليا يف وجه كل انتقاد يطال ال�سلطة احلاكمة.
وحذر اخلراء من اأن عمليات الإعدام قد تت�سارع يف 

غياب ردة فعل من الأ�سرة الدولية.
وقال ريت�سارد هور�سي اخلبر يف �سوؤون بورما لدى 
جمموعة الأزمات الدولية، على تويرت، اإننّ عملينّات 
�سيثر موجات �سدمة  �سائن  ”عمل  هــذه  الإعـــدام 

�سيا�سينّة الآن ولوقت طويل يف امل�ستقبل«.
املجل�س  عــزلــة  مـــن  العــــدامــــات  تــزيــد  اأن  ويـــرجـــح 

الع�سكري احلاكم يف بورما على ال�سعيد العاملي.
ل  الأونّ يف  ذه  نفنّ الــذي  النقالب  لترير  منه  و�سعًيا 
املا�سي، زعم اجلي�س  العام  �سباط/فراير من  من 
ح�سول تزوير يف انتخابات عام 2020 التي فازت 
الدميوقراطينّة“  اأجــل  من  الوطنينّة  ”الرابطة  بها 

بغالبينّة �ساحقة.

و�ضع اقت�ضادي ُمنهار متاما وغ�ضب �ضعبي متزايد

رئي�س جديد يف �سريالنكا.. هل ينجح بعبور �آمن لالأزمة؟
�ملجل�س �لع�سكري �حلاكم يف بورما يعدم معار�سني

�ضيا�ضيون يخ�ضون اإف�ضال حماولت توحيد املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

�ل�سر�عات تدفع لييبا �إىل حافة �لنار.. و�لعنف يتو�سع
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ياماغامي،  تيت�سويا  والـــدة  كــانــت     
عام  الـــطـــائـــفـــة  اإىل  انــ�ــســمــت  الـــتـــي 

 ،1998
األف   750 قد ترعت له مبا يعادل 
يورو يف غ�سون ثالث �سنوات، قبل اأن 
جتد نف�سها يف حالة مديونية كبرة 

عام 2002. 
ا  اأي�سً املــجــمــوعــة  وقـــد حــظــيــت هـــذه 
الــــيــــابــــان  اإعـــــالمـــــيـــــة يف  بـــتـــغـــطـــيـــة 
الزيجات اجلماعية  لتنظيمها عديد 
والــتــ�ــســعــيــنــات بني  الــثــمــانــيــنــات  يف 
كوريني ويابانيني ل يعرفون بع�سهم 

البع�س.

م�ضكلة  الطائفية،  النحرافات 
اجتماعية مهملة يف اليابان

   وبح�سب �سهادات الأتباع ال�سابقني 
-التي تتكاثر يف و�سائل الإعالم -فقد 
مت ت�سجيعهم ب�سدة على التخلي عن 
ممثلي  مــن  واحلــ�ــســول  ممتلكاتهم 
متنوعة  اأ�سياء  جميع  على  الطائفة 
اأقاربهم  وخال�س  خال�سهم  ل�سمان 

واأجدادهم.
الطائفة يف  تاأ�سي�س  يتمنّ     وحتى لو 
مكان اآخر، كما هو احلال يف الوليات 
اجلنوبية،  اأمريكا  دول  يف  اأو  املتحدة 
الــــــذي يــحــ�ــســل عليه  فــــــاإن الــــدخــــل 
اإر�ساله  يتم  والــذي  الياباين،  فرعها 
اجلنوبية،  كـــوريـــا  اإىل  كــبــر  بــ�ــســكــل 
�سيمثل اأكرث من ن�سف اإجمايل دخل 

املنظمة.
   ووفــق جمعية حمامني معار�سني 
اأعلن  دينية،  لأ�سياء  الق�سري  للبيع 
اليابان  يف  مقيًما  ا  �سخ�سً  1867
اأنهم  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  خالل 
املــبــيــعــات، وهـــو ما  �سحايا ملــثــل هـــذه 
مليون   83 بنحو  يقدر  �سرًرا  ميثل 

يورو.
عقده  �ــســحــفــي  مــــوؤمتــــر  وخـــــــالل   

اأكــــد رئــيــ�ــس الفرع  11 يــولــيــو،  يـــوم 
اجل  من  الأ�ــســرة  ”احتاد  لـ  الياباين 
)ال�سم  العاملي“  والتوحيد  ال�سالم 
 )2015 عام  منذ  للطائفة  اجلديد 
اأن ترعات الأع�ساء تلقائية ولي�ست 

نتيجة اكراه، 
الأع�ساء  يثني  الحتـــاد  اأن  م�سيفا 
املــديــنــني عــن الـــتـــرع. لــكــن جمعية 
ب�سكل  املزاعم  هذه  رف�ست  املحامني 
ال�سارة  بــالــطــبــيــعــة  ـــــرت  وذكنّ قـــاطـــع، 
لـــهـــذه املــجــمــوعــة الــطــائــفــيــة خالل 

موؤمتر �سحفي عقد يف الغد.
   وبينما حتذر ال�سلطات بانتظام من 
عمليات الحتيال واملديونية املفرطة 
القمار وخماطر  اإدمــان  فــاإن  لالأ�سر، 
بع�س الئتمانات ال�ستهالكية، كانت 
اللوائح  وبع�س  عــام  نقا�س  مو�سوع 
يف اليابان -ل �سيما بف�سل املحامني 
الطائفية  النـــحـــرافـــات  ان  –غر 

حتظى باهتمام اأقل.
  بالتاأكيد، اأن الهجمات التي ارتكبتها 
طائفة اأوم يف الت�سعينات كانت فر�سة 
خطر  لكت�ساف  الــيــابــاين  للجمهور 
احلـــركـــات الــطــائــفــيــة، وقـــد مت حتى 
املنظمات  هــذه  ي�ستهدف  قانون  �سن 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. ومـــع ذلـــك، ل 
ال�سيا�سي  الــقــرار  �سانعي  ان  يــبــدو 
ب�ساأن  الت�سريع  ملزيد من  متحم�سون 

اللتزام  ب�سبب  رمبــا  الق�سايا،  هــذه 
الـــدقـــيـــق بــحــريــة الـــعـــبـــادة، ووجــــود 
الئتالف  يف  البوذي  الكوميتو  حزب 

احلكومي منذ عام 1999.
اأن عدم  املــراقــبــني  بــعــ�ــس      ويــــرى 
ا  اأي�سً ر  ُيف�سنّ ت�سريعات حمددة  وجود 
بـــالـــروابـــط الــوثــيــقــة املــــوجــــودة بني 
الأحزاب  وبع�س  الدينية  اجلماعات 

ال�سيا�سية.

مون  ــني  ب امللتب�ضة  ــعــالقــات  ال
واحلزب الليربايل الدميقراطي

التي  الأوىل  الـــ�ـــســـيـــغ  اأ�ــــــســــــارت     
ا�ستخدمتها و�سائل الإعالم اليابانية 
يف حديثها عن الدافع لالغتيال، اإىل 
النار  مطلق  اأقامها  التي  ال�سلة  اأن 
بني الطائفة ورئي�س الوزراء ال�سابق 
نــتــجــت عـــن �ــســوء فــهــم-وهــو موقف 
الياباين  الـــفـــرع  رئــيــ�ــس  يــتــقــا�ــســمــه 
العديد  هناك  ذلــك،  ومــع  للطائفة. 
ت�سهد على وجود  التي  العنا�سر  من 
هــذا الرتــبــاط، حتى لو كــان يتجاوز 

ال�سخ�س الفرد ل�سينزو اآبي.
   كــان جــده ورئي�س الـــوزراء ال�سابق 
كي�سي   “1960-1957”
نــوبــو�ــســوكــي، مـــن مــوؤ�ــســ�ــســي احلزب 
حزب  الدميقراطي-وهو  الليرايل 
حمافظ يف ال�سلطة منذ عام 1955 

اأقام  الــذي  -هــو  انقطاع  دون  تقريًبا 
بناء  مت  الطائفة.  مع  قوية  عالقات 
الــرئــيــ�ــســي يف طــوكــيــو على  مــقــرهــا 
اأر�س كانت تابعة له. وتقا�سم كي�سي 
الطائفة  اأيــديــولــوجــيــة  الـــواقـــع  يف 
اأ�س�ست  والــتــي  لل�سيوعية،  املناه�سة 
من  الــــدويل  ”الحتاد   1968 عـــام 

اجل النت�سار �سد ال�سيوعية«.
   من عام 1968 اإىل عام 1972، 
كان الرئي�س الفخري للفرع الياباين 
هــو �ــســا�ــســاكــاوا ريــوتــ�ــســي، وهـــو رجل 
كي�سي  مثل  للغاية،  حمافظ  اأعــمــال 
بارتكاب  اتـــهـــامـــه  مت  نـــوبـــو�ـــســـوكـــي، 
جـــرائـــم �ــســد الــ�ــســالم )الــفــئــة اأ( يف 
�سياق حماكمة طوكيو دون اأن يحاكم 

يف الأخر.
   امــتــدت هــذه الــعــالقــات لحــًقــا اإىل 
احلزب  يف  اأخــــرى  مهمة  �سخ�سيات 
الليرايل الدميقراطي، مبا يف ذلك 
اآبــي. وعلى  �سينزو  والد  �سنتارو،  اأبي 
الرغم من اختالف درجة م�ساركتهم، 
من  مقرًبا  برملانًيا   128 ظهر  فقد 
اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  الطائفة وينتمون 
على  الدميقراطي  الليرايل  احلزب 
�سوكان  الأ�ــســبــوعــيــة  ن�سرتها  قــائــمــة 

جنداي عام 1999.
الــروابــط امللتب�سة مع     وارًثــــا هــذه 
هــــذه الــطــائــفــة، اأر�ـــســـل �ــســيــنــزو اآبي 

عاًما  اأميًنا  كان  عندما   ،2006 عام 
الــثــاين يف  الـــــوزراء )الــرجــل  ملجل�س 
احلكومة(، برقية تهنئة حلفل زفاف 
وهي  نظمه ”احتاد ال�سالم العاملي“، 
جمموعة اأخرى اأن�ساأتها الطائفة عام 
2005. ثم اأر�سلت جمعية املحامني 
ر�سالتني مفتوحتني  اأعــاله  املــذكــورة 
هذه  بــ�ــســدة  فيهما  تنتقد  اآبــــي،  اإىل 

ر بخطورة التنظيم. اخلطوة، وتذكنّ
هذه  ا�ستح�سار  مت   ،2018 عـــام     
الــواقــعــة يف الــرملــان مــن قبل ع�سو 
مــعــار�ــس انــتــقــد وزيــــر حــكــومــة اآبي، 
ا  اأي�سً اأر�ــــســــل  لأنـــــه  تـــــرو،  فـــوكـــوي 
ـــائـــل اإىل  الـــعـــديـــد مــــن هـــــذه الـــر�ـــس
ظهر   ،2021 �سبتمر  يف  الطائفة. 
اآبي -مثل دونالد ترامب -يف  �سينزو 
مبنا�سبة  اإ�ــســداره  مت  فيديو  مقطع 
العاملي“،  الــ�ــســالم  ”احتاد  لـــ  حـــدث 
مرة  هـــذا،  وكـــان  املنظمة.  ــاأ  هــننّ حيث 
من  مفتوح  خــطــاب  مو�سوع  اأخـــرى، 

جمعية املحامني.
   وحـــتـــى لـــو مل تــعــد الـــعـــالقـــة بني 
الدميقراطي  الـــلـــيـــرايل  احلــــــزب 
قبل،  من  كانت  كما  قوية  والطائفة 
ن�سرت  جــديــدة  قــائــمــة  ك�سفت  فــقــد 
قبل  مــــن   2022 يـــولـــيـــو   16 يف 
 112 اأن  جنداي،  نيكان  الأ�سبوعية 
برملانًيا، جميعهم تقريًبا من احلزب 

حافظوا  الــدميــقــراطــي،  الــلــيــرايل 
2019، كان  على روابــط معها. عام 
من  لع�سرة  بالن�سبة  احلــال  هــو  هــذا 

بني ع�سرين ع�سًوا يف حكومة اآبي.

تبادل املمار�ضات اجليدة ...
ال�سيوعية �سبًبا  اإذا مل تعد معاداة     
مـــوحـــًدا الـــيـــوم، تــظــل احلــقــيــقــة اأن 
الدميقراطي  الـــلـــيـــرايل  احلــــــزب 
العديد  يف  يــجــتــمــعــان  والـــطـــائـــفـــة 
معار�سة  مـــثـــل  املــــو�ــــســــوعــــات،  مــــن 
والتعلق  اجلــنــ�ــس،  نف�س  مــن  الــــزواج 
اأو  الــزوجــني،  لقب  وحدانية  بقانون 
الد�ستور  مــراجــعــة  الــرغــبــة يف  حــتــى 
)تــ�ــســمــيــنــه قـــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي، 
اأو  الـــطـــوارئ،  بحالة  تتعلق  واأحــكــام 
حتى علوية الأ�سرة على الفرد، اإلخ(.

   فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه الــنــقــاط، فاإن 
للطائفة  الأيــديــولــوجــيــة  الأجـــنـــدة 
”نيبون  بـــ  اخلــا�ــســة  لتلك  م�سابهة 
�سيا�سية  مــنــظــمــة  وهــــي  كايجي“، 
ا  ودينية ميينية متطرفة قريبة اأي�سً
الدميقراطي،  الليرايل  احلزب  من 
بالتاأكيد  اآبـــي.  �سينزو  مــن  وخــا�ــســًة 
مت�سقة  تبدو غر  قد  نقاط  اأن عدة 
الياباين  لليمني  املعتادة  املواقف  مع 
بامل�سيحية،  )الحـــتـــفـــال  املـــحـــافـــظ 
العليا،  الأمــــــة  بــاعــتــبــارهــا  وكــــوريــــا 

التعاون  ولــكــن هــذا  ذلـــك(،  اإىل  ومــا 
براغماتي قبل كل �سيء، وي�ستند اإىل 

”تبادل املمار�سات اجليدة«.
   يف البداية، ميكن للطائفة اأن تزود 
مفيدة  بــاأ�ــســوات  الــرملــانــيــني  بع�س 
لنتخابهم من خالل ت�سجيع اأتباعها 
نتحدث  )نــحــن  لهم  الت�سويت  على 
حتى  التنظيمي“(.  ”الت�سويت  عن 
الــــيــــوم، يــ�ــســتــفــيــد بـــرملـــانـــيـــو احلــــزب 
الـــلـــيـــرايل الـــدميـــقـــراطـــي مـــن هذا 
عام  ت�سونيو  كيتامورا  مثل  الــدعــم، 
يف  يــو�ــســيــوكــي  اإيــــنــــوي  اأو   ،2013

النتخابات الأخرة يوليو 2022.
ا حقيقة  اأي�سً     وتوؤكد عدة م�سادر 
جماًنا  عملوا  التباع  من  العديد  اأن 
مــــع مــنــتــخــبــي احلـــــــزب الـــلـــيـــرايل 
الــــدميــــقــــراطــــي اأثــــــنــــــاء احلــــمــــالت 
�سكرتر  خطة  �سغلوا  اأو  النتخابية، 

برملاين خا�س .
   يف املــقــابــل، عــلــى املــنــتــخــبــني فقط 
تــوجــيــه ر�ــســائــل �ــســكــر، والــظــهــور يف 
بع�س املنا�سبات، وما اإىل ذلك. وبينما 
الليرايل  احلـــــزب  الــطــائــفــة  د  تــــــزونّ
تنظيمية  مبــــــــوارد  الـــدميـــقـــراطـــي 
الليرايل  احلـــــزب  دهــــا  يــــزونّ ــمــة،  قــينّ
الــدميــقــراطــي مبــــوارد هــامــة تتعلق 
ب�سلبية  طماأنتها  -ورمبـــا  ب�سمعتها 
عك�س  ”)على  مــعــيــنــة  تــ�ــســريــعــيــة 

فرن�سا، ل يوجد قانون �سد احلركات 
الطائفية«.

   وي�سدد بع�س املراقبني على حقيقة 
اأن ي�سكر النواب  ال�سائع  اأنه كان من 
املنتخبون جمموعات الدعم املختلفة 
الرملانيني  م�ساعديهم  اأن  -خا�سة 
هـــم الـــذيـــن يــعــتــنــون بــذلــك يف كثر 
اعتبار  الأحــيــان -واأنـــه ل ينبغي  من 
را�ــســًخــا مــن جانبهم.  الــتــزاًمــا  هـــذا 
ومع ذلك، ل ميكن الفرتا�س ب�سكل 
املنتخبني  املـــ�ـــســـوؤولـــني  اأن  مــعــقــول 
�سيًئا عن طبيعة  املعنيني ل يعرفون 

واأن�سطة الطائفة.
   ومهما كان الأمر، ل ميكن اإنكار اأن 
قد  الطائفة  مــن  وقربهم  �سورتهم 
قبل  مــن  وا�ــســع  نطاق  على  ا�سُتخدم 
لإ�سفاء  منهم  بني  املقرنّ ومن  التباع 
وت�سهيل  اأنــفــ�ــســهــم  عــلــى  الــ�ــســرعــيــة 

اأن�سطتهم الحتيالية.
يلومه  مـــــا  بال�سبط  هـــــو  هــــــذا     
مطلق النـــــار علــــــى �سينزو اآبي، الذي 
رمبـــا مل يكن اأقرب �سيا�سي للطائفة، 

لكنه كــــــان بالتــــــاأكيد الأكرث نفوذاً.
الدافع  ا�سُتبعد  مــا  �ــســرعــان  وهــكــذا   
اأعلن  اأن  بــعــد  لــالغــتــيــال  الــ�ــســيــا�ــســي 
مطلق النار اأن رئي�س الوزراء ال�سابق 
ي�سعر  مل  واأنــه  الأ�سلي،  هدفه  لي�س 
عــــداوة جتــاهــه وجتـــاه �سيا�سته  بـــاأي 
)اأراد اغتيال كوادر الطائفة لكنه مل 
يحقق غــايــتــه(. ومــع ذلــك، فــاإن هذا 
عنا�سر  اأ�ــســبــابــه  يف  ي�سمل  الغــتــيــال 
تكون  اأن  ت�ستحق  حــازمــة  �سيا�سية 
مــو�ــســع نــقــا�ــس جــــاد ومــنــفــ�ــســل عن 

اجلانب الإجرامي للق�سية.
-------------------------

يف  متخ�ض�س  حما�ضر،  *اأ�ضتاذ 
املعا�ضرة،  اليابانية  ال�ضيا�ضة 

جامعة باري�س �ضيتي

اغتيال �ضينزو اآبي:

ما هو �لوزن �حلقيقي لطائفة مون يف �ليابان...؟
•• الفجر -اأرنو جريفود

 -ترجمة خرية ال�شيباين
الـــوزراء  رئي�س  اغتيال  مــن  اأيـــام  ع�ضرة  بعد 
نف�ضها  مون  طائفة  جتد  اآبــي،  �ضينزو  ال�ضابق 

واأ�ضوائها.  الإعــــالم  و�ــضــائــل  اهــتــمــام  ــور  حم
اأن  يبدو  التحقيق،  من  الأوىل  العنا�ضر  ووفق 
القاتل،  والدة  ماليًا من  ا�ضتفادت  الطائفة قد 
�ضعى  الأخـــري  هــذا  واأن  ياماغامي،  تيت�ضويا 
ا  لالنتقام.   كني�ضة التوحيد، التي ت�ضمى اأي�ضً

طائفة مون، تاأ�ض�ضت عام 1952 من قبل الق�س 
-1920” مون  ميونغ  �ضون  اجلنوبي  الكوري 

دينية م�ضيحية ذات  جمموعة  وهي   ،“2012
موؤ�ض�ضها  يقدم  متعددة.  طائفية  انحرافات 
نف�ضه على اأنه امل�ضيح اجلديد، مدعًيا اأن ي�ضوع 

وائتمنه  ع�ضرة،  اخلام�ضة  �ضن  يف  زاره  امل�ضيح 
يلتزم  الأر�ــس.  على  عمله  موا�ضلة  مهمة  على 
اتباعه بالتعاليم الواردة يف ”املبادئ الإلهية“، 
اأعاد تف�ضري  وهو كتاب كتبه مون نف�ضه، حيث 

الكتب املقد�ضة على نطاق وا�ضع.

- ي�ضمل هذا الغتيال يف اأ�ضبابه عنا�ضر �ضيا�ضية ت�ضتحق 
نقا�ضا جادا ومنف�ضال عن اجلانب الإجرامي للق�ضية

- ُيف�ّضر غياب ت�ضريعات حمددة بالروابط الوثيقة القائمة 
بني اجلماعات الدينية وبع�س الأحزاب ال�ضيا�ضية

- ل يبدو اأن �ضانعي القرار ال�ضيا�ضي متحم�ضون 
ملزيد من الت�ضريع ب�ضاأن هذه الق�ضايا

- يجتمع احلزب الليربايل الدميقراطي 
وطائفة مون يف العديد من املو�ضوعات

قال قاتل �سينزو اآبي اإنه يريد النتقام من كني�سة التوحيد

حفل زفاف جماعي اأقامه �سن ميونغ مون يف فراير 2000 يف �سيول ، كوريا اجلنوبيةاأع�ساء طائفة مون يف جنازة موؤ�س�سها ، �سون ميونغ مون ، عام 2012

الهجمات التي ارتكبتها طائفة اأوم يف الت�سعينات كانت فر�سة للجمهور الياباين لكت�ساف خطر احلركات الطائفيةاأمام مبنى الفرع الياباين لكني�سة التوحيد
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العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/5123
�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/01 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
�ضده املنيا لت�ضليح الطارات )�س.ذ.م.م( + �ضركة ا�ضماعيل حممد ا�ضماعيل التجارية )ذ. م. 

م(+ الوبر مبيل كونان �ضندران و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                           الو�ضف  

 99،455                                                       معدات كراج 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/6365

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 
6:00 م�ضاءا يوم الثنني 2022/08/01 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده �ضمبوكا 

كافيه + حممد عبد اجلليل عبد الرحيم و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                     الو�ضف  

 025،00                                                 معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/18978
�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/01 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
�ضده ماك�س اإيغل للياقة البدنية املتكاملة �س.ذ.م.م - منطقة حرة + ظافر حممد �ضيف الدين 

طاهر  و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                                 الو�ضف  
 1،810،880                                               معدات �ضاله ريا�ضيه  

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/7367

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/01 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده مطعم و مقهى عبدون  و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                                 الو�ضف  

 27،390                                                             معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/13105
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع.

املنذر اإليها  :  الوطنيه لتوزيع الغاز املنزيل �س ذ م م .
الإخالل  نتيجة  درهــم   )8،239.00( وقــدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
 / ال�سيارة رقم  )75615  التنفيذية على  الإجــراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
الغاز  ( موديل  ا�سطوانات  NPR  _ نقل  اي�سوزو  نــوع )  دبــي ( من   /E/ خ�سو�سي
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  برتقايل(   ( لون   _ )2016(

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/12959
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليه  :  خالد خليفه �سامل عبيد ال�سام�سي  – اجلن�سية : الإمارات. 
الإخالل  نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )319،734.25(  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  لل�سيارة  املبلغ  ل�سرف  التنفيذية  الإجــراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 4482 / خ�سو�سي /التا�سعة/ 
اأبوظبي ( من نوع )  لكز�س ال اك�س 570  _ اأ�ستي�سن ( موديل )2010( _ لون ) اأبي�س( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/13106
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع.

املنذر اإليه  :  ح�سني علي �سليمان  .
نتيجة  درهــم   )24،487.00( وقــدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجــراءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  )48892 / خ�سو�سي /E/ دبي ( من نوع ) ني�سان اك�س تريل    _  
اأ�ستي�سن( موديل )2016( _ لون ) اأ�سود ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/13107
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع.

املنذر اإليه  :  ان ات�س للمالحة �س ذ م م  .
نتيجة  درهــم   )69،997.00( وقــدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأقــ�ــســاط  بــ�ــســداد  الإخــــالل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
 NISSAN نــوع )  ال�سيارة رقــم  )60945 / خ�سو�سي /E/ دبــي ( من  على 
URVAN   _  فان( موديل )2021( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ريينو للوجبات اخلفيفة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :3737292 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ريينو للوجبات اخلفيفة 

RELLENO SNACKS 

اإىل /مطعم ريينو 

 RELLENO RESTAURANT 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مطعم ) 5610001

عديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( 5610003

 تعديل ن�ساط / حذف م�سروبات باردة و �ساخنة 5630004

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ليوا �ستايل للديكور ذ.م.م

 رخ�سة رقم :CN 1163199 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد الناظر من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد الناظر من 25 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سقر فا�سل خليفه املحربى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من /ليوا �ستايل للديكور ذ.م.م

LIWA STYLE DECORATION L.L.C

اإىل/ ليوا �ستايل للديكور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LIWA STYLE DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اوول �سيف كافيه

 رخ�سة رقم :CN 2684801 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة موزه �سامل حممد م�سل�س العامرى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 فاطمه معيوف حممد معيوف العامرى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء 
 فاطمه معيوف حممد معيوف العامرى من 100 % اإىل %50

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اوول �سيف كافيه

OWLCHEF CAFE
اإىل/ اوول �سيف كافيه ذ.م.م

OWL CHEF CAFE L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

الغاء اعالن �ضابقا
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
ال�ســـــادة/ بان  التجاري  بال�سم   CN 2194248:رقم
والنجارة-�سركة  الملنيوم  لعمال  ترا�ست  �سلفر 
الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
او اعرتا�س على هذا العالن  له حق   فعلى كل من 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/وي  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN يارزا للت�سويق  رخ�سة رقم:4000073 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بالن�شر 

 2976/2022/253 تنفيذ �شيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- جرين مودلينج للمقاولت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سبالي اند فيك�س �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 

وقدره )297934.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  306/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى : توقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون متهيدا لبيعه يف املزاد العلني نظر املديونية 

املرت�سده بذمه املنفذ �سده والبالغ قدرها )2.062.500( درهم .
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع

بنك  بنايه   1 رقم  بنايه  للتعهيد  دبي  - منطقة  املنامه  �سارع   - الوىل  ور�سان   - دبي  امــارة   - عنوانه:المارات 
ابوظبي التجاري - الطابق الثاين - هاتف رقم:042959506

 وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه : 1- �سرجي فاك�سوف - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نلعنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية - املنطقة نخلة 
جمرا - رقم الر�س 1117 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ال�سهلة - رقم العقار 908 - امل�ساحة 144.07 مرت مربع 
- كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )2.062.500( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف 
ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات 

املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1379/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1246/2022 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )19226( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سلح الدين حممد انور
عنوانه:المارات - امارة عجمان - النعيمية - عجمان - �سارع براء بن مالك - مبنى بناية اجلابري 

- �سقة 408
املطلوب اإعالنه : 1- ا�سف حممود ار�سد حممود - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19226.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بالن�شر        

                        يف  الدعوى رقم:61/2022/36 عمايل خدمة م�شاعدةجزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العمالية الثانية رقم 407

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )13000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 .DW227366391AE ال�سكوى
املدعي:علي ح�سن �ساملني �سقر ال�ساملني

عنوانه:امارة دبي - منطقة دبي - منطقة الطوار 3 - �سارع 21ب - فيال رقم 9
املطلوب اإعالنه :  1- امريا بيكيلى دويورو  -  �سفته : مدعي عليه 

املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأقــام عليك  :  قد  الإعــالن  مو�سوع 
وحددت   -  DW227366391AE ال�سكوى  رقــم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم   )13000(
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/8/1  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7818/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )004141( وال�سادر عن بروجر�س لالن�ساءات �س.ذ.م.م - 
بقيمة )82501.60( درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري واملطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )004026( 
وال�سادر عن/ بروجر�س لالن�ساءات �س.ذ.م.م - بقيمة )128059.13( درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري  ، 
واملطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )004104( وال�سادر عن/ بروجر�س لالن�ساءات �س.ذ.م.م - بقيمة )33156.27( 
عن/  وال�سادر   )004105( رقــم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  واملطالبة   ، التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب  درهــم 

بروجر�س لالن�ساءات �س.ذ.م.م - بقيمة )110203.73( درهم واملبلغ الجمايل بالر�سوم )359726(.
طالب التنفيذ : وايت اآرت لل�سيانة والديكور �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع دبي - ديره - بور�سعيد - مبنى بناية العوي�س 107
املطلوب اإعالنه : 1- بروجر�س لالن�ساءات �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )353920( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بالن�شر        

 427/2022/460 نزاع مدين 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املتنازع �سده : 1- ف�سبار فراف �سينوي
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجر ال�سيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8160( درهم 
التام  ال�سداد  وحتى   2021/11/5 من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املنهي للخ�سومة  بالقرار  املتنازع �سده  . اعالن  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  و�سمول احلكم 
قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية 
لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )8160( درهم 

والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1826/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )190000( درهم 
مائة وت�سعون الف درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ 2018/5/31 والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:حممد ح�سن حممد عبدالهادي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع ال�سالل 11 - مبنى جممع الغدير - بناية رقم �سي 6
 وميثله:حممد حممود حممد مو�سى ال�سوان 

املطلوب اإعالنه :  1- عمر عبداهلل حممد عرابي  -  �سفته : متنازع �سده 
والزام  عليه  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد    : الإعــالن  مو�سوع 
املدعي عليه مببلغ وقدره )190000( درهم مائة وت�سعون الف درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ 2018/5/31 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحــددت  كفالة-  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق:2022/8/3 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
00000

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اعالن بالن�شر

898/2022/300 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- حممد بن طاهر بن عي�سى البناوى جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / ح�سني بن نبيل بن حبيب اخلواهر - وميثله:عبيد 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - ال�سام�سي  عبيد  علي  �سعيد 
2022/915 نزاع مدين -  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2022/8/4 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70021

العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/1/203845 
املنـــــذر : بنك دبي ال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : �ساورابه �سينغ �ساماربهادور �سينغ - )جمهول حمل القامة(  
�سيغة العالن بالن�سر 

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 168089 درهم يف خالل املواعيد القانونية

ببيع  لالذن  املخت�سة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى 

» مر�سيد�س جي ال �سي 200 - لوحة رقم 97064 - خ�سو�سي - كود  I - اإمارة دبي - اللون اأ�سود - 
موديل ال�سنع 2020” 

وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 168089 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من 
اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13603 بتاريخ 2022/7/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056544
املخطر : علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية

 MOJAU-2022-0053675 رقم  وكان  الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�سرية  / هند عبد  بالوكاله  وميثله 
ابو�سفارة - بناية  ابو�سغارة - مقابل حديقة  ال�سارقة -  784197894382080 - العنوان :  وحتمل هواية رقم 

املزيونية - مكتب علي القبي�سي للعقارات  - هاتف رقم : 971523210010
املخطر اليه / حممد ر�سايي خان حممد حنيف خان اجلن�سية / بنجالدي�س

العنوان / ال�سارقة املجاز بناية القبي�سي 12 �سقة 61 - الهاتف / 971567525692
قيمة املطالبة 8330 درهم

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 8330 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق 
ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :

ال�سيك رقم 000004 مبلبغ 8330 درهم ثمانية اآلف وثلثمائه وثالثون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/11/30 
وامل�سحوب على بنك دبي التجاري. وحيث ان املدعى عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة 
الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى. لذلك ، فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام 
التوثيق على هذا  العدل  الكاتب  ال�سيد  القانونية.  واطلب من  من تاريخ اخطاركم وال �ست�سطر لتخاذ الإجراءات 

الكاتب العدل     الخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اأخطار منا بذلك ...

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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عربي ودويل

•• نيودلهي-اأ ف ب

للهند  جديدة  رئي�سة  مورمو  دروبـــادي  بت  ن�سنّ
البلد  لهذا  رئي�سة  اأول  لت�سبح  الثــنــني  اأمــ�ــس 

الآ�سيوي الكبر من ا�سول قبلية.
املا�سي  الأ�سبوع  انتخب  الهندي  الرملان  وكان 
الهندي  الـــقـــومـــي  احلـــــزب  مــر�ــســحــة  مـــورمـــو 
رئي�سة  ناريندرا مودي،  الــوزراء  رئي�س  بزعامة 
للبالد بح�سولها على تاأييد 64 % من النواب 

ومن اأع�ساء جمال�س الوليات الهندية.
الهندية.  �سانتال  قبيلة  اإىل  مــورمــو  وتنتمي 

بطل  نــ�ــســب  اإىل  املـــرا�ـــســـم  قــبــيــل  وتـــوجـــهـــت 
ال�ستقالل املهامتا غاندي يف نيودلهي.

اإقــلــيــم مــايــوربــانــد يف ولية  ولـــدت مــورمــو يف 
�سة  اأودي�سا يف غرب البالد وبداأت م�سرتها مدرنّ

قبل اأن تخو�س غمار ال�سيا�سة.
وقالت مورمو البالغة 64 عاما بعدما اأق�سمت 
بلدة  يف  م�سرتي  ”بداأت  الد�ستورية  اليمني 
قبلية �سغرة. يف املحيط الذي ترعرعت فيه، 
كان احل�سول على تعليم اأ�سا�سي ب�سيط مبثابة 
حــلــم. لــكــن رغـــم وجـــود عــقــبــات كــثــرة، ثابرت 
واأ�سبحت اأول �سابة يف بلدتي تدخل اجلامعة«.

البالد  امـــراأة تتوىل رئا�سة  ثــاين  ومــورمــو هي 
بعد براتيبا باتيل التي �سغلت هذا املن�سب مدة 
2007. وتخلف يف  اعتبارا من  �سنوات  خم�س 
هذا املن�سب رام ناث كوفيند ثاين رئي�س ينتمي 
�سابقا  ”املنبوذين“  طبقة  دالــيــت  جماعة  اإىل 

الأدنى يف النظام الطبقي الهندو�سي.
وكان فوز مورمو متوقعا نظرا اإىل الثقل الذي 
الرملان  يف  وحلفاوؤه  احلاكم  احلــزب  به  يتمتع 
تــنــتــخــب رئي�س  الــتــي  الـــوليـــات  ويف جمــالــ�ــس 
الفوز  هــذا  ي�ساعد  اأن  حمللون  ــح  الــبــالد.ورجنّ
مودي على تو�سيع قاعدته يف الأو�ساط القبلية 

حت�سرا لحتمال اإعادة انتخابه يف 2024.
وكتب رئي�س الوزراء يف تغريدة الثنني ”توليها 
�سيما  ول  الــهــنــد  يف  حا�سمة  حمــطــة  الــرئــا�ــســة 

للفقراء واملهم�سني وامل�سطهدين«.
البالد  رئا�سة  اإىل  و�سولها  اإن  مــورمــو  وقــالــت 
اأهمله  مــن  لكل  اأمـــل  م�سدر  ي�سكل  اأن  ينبغي 

النمو القت�سادي الهندي.
اإيلنّ  بالن�سبة  كبر  ر�سا  مل�سدر  ”اإنه  واأ�سافت 
اأن يــجــد اأولـــئـــك الــذيــن عــانــوا احلـــرمـــان ومل 
يــ�ــســتــفــيــدوا مـــن الــنــمــو والزدهـــــــار عــلــى مدى 

قرون، اأنف�سهم يف«.

تن�سيب مورمو �أول رئي�سة للهند من �أ�سول قبلية 

•• تايبه-رويرتز

ال�سكان يف  ببقاء  اأوامــر  الطرق و�سدرت  اإخــالء  مت 
منازلهم يف اأجزاء من تايوان بينها العا�سمة تايبه 
اإذ تكثف  اأمــ�ــس الثــنــني لإجـــــراء تــدريــبــات جــويــة 
لهجوم  لتعر�سها  حت�سبا  ا�ــســتــعــداداتــهــا  اجلــزيــرة 

�سيني.
ظهرا   1:30 الــ�ــســاعــة  الإنـــــــذار  �ـــســـفـــارات  ودوت 
اإخـــالء  اأجــــل  مـــن  جرينت�س“  بــتــوقــيــت   0530”
ت�سببت  التي  التدريبات  لإجـــراء  اإجباريا  ال�سوارع 
اأنـــحـــاء �سمال  بـــلـــدات ومــــدن يف  اإغـــــالق  فــعــلــيــا يف 
تايوان ملدة ن�سف �ساعة.وعر ر�سائل ن�سية طالبت 
ال�سلطات النا�س بالنتقال لأماكن اآمنة على الفور.
وقال كو وين جي، رئي�س بلدية تايبه، يف كلمة بعد 
اأن اأ�سرف على التدريبات ”من ال�سروري ال�ستعداد 

حلالة احلرب«.
بحكم  تــــــدار  الـــتـــي  تـــــايـــــوان،  اأن  الـــ�ـــســـني  وتــــزعــــم 
اأبدا  ت�ستبعد  ول  اأرا�سيها  مــن  جــزءا  دميــقــراطــي، 
تايوان  وترف�س  بالقوة.  اجلــزيــرة  على  ال�ستيالء 
بالدفاع  وتتعهد  عليها  بال�سيادة  ال�سني  مطالبة 
اجلدل  لأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  نف�سها.وجدد  عن 
جانبها  مــن  ت�سرف  اأفــ�ــســل  بخ�سو�س  تــايــوان  يف 
للمناورات  تكثيف  و�سط  لهجوم  تعر�سها  حالة  يف 
كو  اجلـــزيـــرة.واأ�ـــســـاف  حـــول  ال�سينية  الع�سكرية 
”الطائرات الع�سكرية ال�سينية كانت م�سدر اإزعاج 
وحتى  الأخـــرة  ال�سنوات  يف  متكرر  ب�سكل  لتايوان 

الــرو�ــســيــة الأوكـــرانـــيـــة يف فراير،  انــــدلع احلـــرب 
هذه احلوادث تذكرنا باحلاجة اإىل اليقظة يف وقت 
ال�سلم«.ويف تايبه وجهت ال�سرطة املركبات للتحرك 
اإىل جــانــب الــطــريــق وُطــلــب مــن املـــارة البحث عن 
واأطفاأت  اأبوابها  واملطاعم  املتاجر  واأغلقت  مــاأوى. 
الأنوار جتنبا لأن ت�سبح هدفا يف حالة وقوع هجوم 
ليلي.وتدرب رجال الإطفاء على اإخماد حريق اندلع 

ب�سبب هجوم �ساروخي.
دقيقة يف   30 بعد  الإنـــذار جمــددا  �سفارات  ودوت 

اإ�سارة لنتهاء التدريب.
ويفاقم القلق بخ�سو�س نوايا ال�سني جتاه تايوان 

الــتــوتــر بــني بكني والـــوليـــات املــتــحــدة، الــتــي تلتزم 
بو�سائل  تايوان  بتزويد  الأمريكي  القانون  مبوجب 
الــدفــاع عــن نف�سها رغــم عــدم اعــرتافــهــا باجلزيرة 

كدولة منف�سلة.
ال�سينية  اخلــارجــيــة  وزارة  بــا�ــســم  املــتــحــدث  وقــــال 
اأ�ــســدرت حتذيرات  اأنــهــا  اأكـــدت  ال�سني  اإن  الثــنــني 
بايدن  جـــو  الأمـــريـــكـــي  الــرئــيــ�ــس  لإدارة  مــ�ــســددة 
بخ�سو�س الزيارة املحتملة لرئي�سة جمل�س النواب 
اإىل تايوان، وهي الزيارة  الأمريكي نان�سي بيلو�سي 
الــتــي كــانــت �ــســحــيــفــة فــايــنــنــ�ــســال تــاميــز اأول من 

اأوردها.

حمقق رو�سي يريد ت�سكيل حمكمة 
دولية ب�ساأن �أوكر�نيا 

•• مو�شكو-رويرتز

قال رئي�س جلنة التحقيق الرو�سية اإن مو�سكو وجهت اتهامات 
�سد  جرائم  بارتكاب  الأوكرانيني  الع�سكريني  من   92 اإىل 
الإن�سانية واقرتحت ت�سكيل حمكمة دولية تدعمها دول من 
رو�سي�سكايا  �سحيفة  و�سوريا.ونقلت  واإيــران  بوليفيا  بينها 
جازيتا احلكومية  اأم�س الثنني عن رئي�س اللجنة الك�سندر 
بينهم  مــن  �سخ�سا   220 مــن  ”اأكرث  اتــهــامــه  با�سرتيكني 
ممثلو القيادة العليا للقوات امل�سلحة الأوكرانية اإ�سافة اإىل 

قادة وحدات ع�سكرية ق�سفت ال�سكان املدنيني«.

•• عوا�شم-وكاالت

فلودمير  الأوكــــراين،  الرئي�س  قــال 
تــتــقــدم نحو  قـــواتـــه  اإن  زيــلــيــنــ�ــســكــي، 
البالد،  جــنــوبــي  خــر�ــســون،  مــديــنــة 
وا�ستهداف  مــ�ــســادة  هجمات  ظــل  يف 
وقطع  باملدينة  رئي�سية  �سعف  نقاط 
اعترها  الرو�سية،  الإمـــداد  خطوط 
من  النتقال  نحو  ”خطوة  حمللون 
الهجوم  اإىل  الــدفــاعــيــة  الإجـــــــراءات 

امل�ساد«.
وفـــقـــدت اأوكــــرانــــيــــا الــ�ــســيــطــرة على 
البحر  على  املطلة  خر�سون  معظم 
التي  ذلــك عا�سمتها  الأ�ــســود، مبا يف 
حتمل ا�سمها، يف الأ�سابيع الأوىل من 
العمليات الرو�سية التي بداأت يف 24 
املنطقة  ي�سكن  وكان  املا�سي،  فراير 
قبل احلرب قرابة 300 األف ن�سمة.

وعلى مدار الأيام املا�سية، داأبت قوات 
كييف على ا�ستهداف املعابر على النهر 
يف حمــاولــة لقطع خــطــوط الإمـــداد 
املدفعية  اأ�ـــســـابـــت  فــقــد  الـــرو�ـــســـيـــة، 
نيرو،  نهر  على  دارييف�سكي  ج�سر 
الأوكرانية،  الــقــوات  ا�ستهدفت  كما 
م�ستعملة اأ�سلحة زودتها بها الوليات 
اأحد  اأنــكــونــيــفــ�ــســكــي،  ج�سر  املــتــحــدة، 
عليهما  ت�سيطر  الــلــذيــن  اجلــ�ــســريــن 
ا�ستعادة  اإمـــكـــانـــيـــة  رو�ــــســــيــــا.وحــــول 
خر�سون،  على  ال�سيطرة  اأوكــرانــيــا 
قال املحلل ال�سيا�سي، اأندرو بويفيلد، 
حلف  دول  من  وا�سعا  دعما  هناك  اإن 
�سمال الأطل�سي خالل الآونة الأخرة 
واأتوقع اأن ترفع  كييف من معنويات 
احللفاء بانت�سارات على الأر�س حتى 
ل يكون هناك نوع من الإرهاق املادي 
ال�سمود  جمــرد  لــو  حتى  نتائج  دون 

فهو يعد مك�سبا.
نيوز  لـ“�سكاي  بــويــفــيــلــد  واأ�ــــســــاف 
اأن رو�سيا تراهن على �سالح  عربية“، 
قــــدمي اأقـــــوى مـــن الــ�ــســواريــخ التي 
وحلفاوؤها  املتحدة  الــوليــات  تــزودهــا 
عامل  وهــو  اأوكرانيا  بها  الأوروبــيــون 
الــــوقــــت، حــيــث تـــاأمـــل رو�ـــســـيـــا يف اأن 
بــ�ــســبــب ارتفاع  الـــغـــرب  يــ�ــســعــف عـــزم 
التي  العاملية  والــغــذاء  الطاقة  اأ�سعار 

�ساعدت احلرب على تاأجيجها.
الإمداد  خطوط  قطع  اأن  اإىل  واأ�سار 
الــرو�ــســيــة عــن خــر�ــســون قــد ي�سهل 
عــمــلــيــة ا�ـــســـتـــعـــادة الـــ�ـــســـيـــطـــرة على 
املــديــنــة خــا�ــســة يف ظــل حــالــة غ�سب 
داخل املدينة من الرو�س، فغالبيتهم 
ينظرون  لكنهم  الرو�سية  يتحدثون 
نـــــوع من  اأنــــــه  يـــحـــدث عـــلـــى  اإىل مــــا 

”الحتالل“ الذي يجب مواجهته.

تاأرجح موازين القوى
الأمركية  اخلــبــرة  قــالــت  بــدورهــا، 
الأمـــنـــيـــة  الـــــ�ـــــســـــوؤون  املـــخـــتـــ�ـــســـة يف 
ت�سوكرمان،  اإيرينا  وال�سرتاتيجية، 
فاإن  الأخـــــرة،  اخلــ�ــســائــر  ”رغم  اإنـــه 
الــــروح املــعــنــويــة لــالأوكــرانــيــني تبدو 
مناورة  ملــحــاولــة  يكفي  مبــا  مرتفعة 
مبادرة  وا�ــســتــعــادة  خــطــرة  هجومية 
القتال يف اجلنوب. مثل هذا التطور، 
يعزز  اأن  �ساأنه  مــن  النجاح،  حالة  يف 
الأوكرانية  لــلــقــوات  املــعــنــويــة  الــــروح 
الأخــــرى واملــدنــيــني عــلــى حــد �سواء، 

ويحدث هزة كبرة للكرملني«.
”�سكاي  ملوقع  ت�سوكرمان  واأ�ــســافــت 
القوى  ”موازين  اأن  عربية“،  نيوز 
اأجـــــــــزاء خمــتــلــفــة من  تــــتــــاأرجــــح يف 
الــــبــــلــــدان، ورو�ــــســــيــــا الــــتــــي ُحـــرمـــت 
املكونات  مــن  الــعــديــد  اإىل  الــو�ــســول 
تنتجها،  الــتــي  لالأ�سلحة  الرئي�سية 

العتماد  اإىل  متزايد  ب�سكل  ت�سطر 
على الأ�سلحة التي عفا عليها الزمن 
ودون امل�ستوى، بينما توا�سل اأوكرانيا 

تلقي اأ�سلحة متطورة ب�سكل متزايد.
اأوكرانيا  ”اإذا جنحت  اأنه  اإىل  ولفتت 
يف الــ�ــســيــطــرة عــلــى خــر�ــســون، فقد 
ت�ستاأنف  قد  �سيناريوهان،  ذلك  يتبع 
رو�سيا قريبا هجوما م�سادا ل�ستعادة 
املدينة، وعند هذه النقطة ل يخمن 
�ستكر�س  كــانــت  اإذا  مـــا  �ــســخــ�ــس  اأي 
اأم  اجلــهــد،  لهذا  كافية  ومـــوارد  وقتا 
على  موؤقتا  خ�سائرها،  �ستقل�س  اأنها 
الأقــل، لإعــادة التجمع يف مكان اآخر، 
تباينا مثل  الأكـــرث  املــنــاطــق  رمبــا يف 
الـــ�ـــســـرق، الـــتـــي حتـــتـــاج مــو�ــســكــو اإىل 
�سيطرة  اإنــ�ــســاء  يف  للنجاح  توحيدها 
القرم  جزيرة  ل�سبه  مت�سلة  اإقليمية 

ومولدوفا«.

نقطة �ضعف
الرو�سية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  ويف 
الإدارة  رئي�س  نائب  اعــرتف  )تــا�ــس(، 
باأن  لــرو�ــســيــا يف خــر�ــســون  املــوالــيــة 
جــ�ــســر اأنــكــونــيــفــ�ــســكــي قـــد يــنــهــار اإذا 

توا�سلت ال�سربات عليه.
اجل�سر  غربيون  م�سوؤولون  وو�ــســف 
يف  رئي�سية“  �ــســعــف  ”نقطة  بـــاأنـــه 
باأنه  واأفــــــــــادوا  الـــرو�ـــســـيـــة،  الــــقــــوات 
”القوات  فــــاإن  املــعــر  هـــذا  قــطــع  اإذا 

خر�سون  تــ�ــســيــطــر  الــتــي  الــرو�ــســيــة 
�سربة  تــلــك  وتــعــد  مــعــزولــة،  �ستكون 

ع�سكرية و�سيا�سية موجعة لرو�سيا«.
خر�سون،  حـــاكـــم  مــ�ــســتــ�ــســار  وكـــتـــب 
في�سبوك:  عـــلـــى  خــــــالن،  �ـــســـرهـــي 
خطوط  يف  �سعف  نقطة  ج�سر  ”كل 
املــ�ــســلــحــة تعمل  الإمـــــــــداد، وقـــواتـــنـــا 
اأنــظــمــة العدو،  بــكــفــاءة عــلــى تــدمــر 
هذا ل يعني حترير خر�سون، ولكنها 

خطوة مهمة يف التح�سر لذلك«.
الرئي�س  ــاري  ــتــ�ــس مــ�ــس اأحــــــد  وزعــــــم 
زيلين�سكي ل�سوؤون الدفاع اأن األفا من 
قبل  من  حما�سرون  الرو�س  اجلنود 
وقال  املنطقة،  يف  الأوكرانية  القوات 
اجلنود  اإن  اأري�سطوفيت�س  اأوليك�سي 
تكتيكية“،  ”خدعة  يف  وقعوا  الرو�س 

قرب قرية فيزوكوبيا يف خر�سون.

معركة خري�سون.. هل ت�ستعيد �أوكر�نيا �ملدينة �ل�سرت�تيجية؟ تايو�ن جتري تدريبات جوية و�سط توتر مع �ل�سني 

�إير�ن لن ت�سغل كامري�ت 
وكالة �لطاقة �لذرية 

•• دبي-رويرتز

ذكرت وكالة ت�سنيم الإيرانية �سبه الر�سمية لالأنباء نقال عن رئي�س منظمة 
كامرات  ت�سغل  لن  طهران  اأن  اإ�سالمي  حممد  الإيرانية  الذرية  الطاقة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اأزالتها يف يونيو- حزيران حتى يتم 

اإحياء التفاق النووي املرم عام 2015.
واأبلغت اإيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأنها اأزالت معدات تابعة لها 
الوكالة  اأن مررت  27 كامرا مت تركيبها مبوجب التفاق بعد  مبا �سمل 

قرارا ينتقد طهران يف يونيو- حزيران.
وقال اإ�سالمي ”لن ن�سغل كامرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلني 

عودة اجلانب الآخر لالتفاق النووي«.
ويفر�س التفاق النووي املوقع يف 2015 قيودا على اأن�سطة اإيران النووية 
مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفرو�سة عليها. لكن الرئي�س الأمريكي 
ال�سابق دونالد ترامب �سحب الوليات املتحدة من التفاق يف 2018 واأعاد 

فر�س عقوبات قا�سية على اإيران.
اأن�سطتها  على  بالقيود  يتعلق  فيما  التفاق  بنود  مبخالفة  طهران  وردت 
كنعاين  نا�سر  الإيــرانــيــة  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  النووية.واتهم 
مدير الوكالة رافائيل جرو�سي باأن لديه ”اآراء غر احرتافية وظاملة وغر 

بناءة“ ب�ساأن برنامج اإيران النووي.
اأظهرت  ما  اإذا  النووي  لالتفاق  �سريعا  العودة  يف  تاأمل  بــالده  اأن  واأ�ساف 
اأ�سبوعي  �سحفي  موؤمتر  يف  كنعاين  النية.وقال  ُح�سن  املتحدة  الــوليــات 
جيد  لتفاق  التو�سل  حلني  ذلــك  و�ستوا�سل  باملحادثات  ملتزمة  ”اإيران 
مقابلة  يف  الإ�سبانية  اإلبايي�س  ل�سحيفة  جرو�سي  لال�ستمرار«.قال  وقابل 
واإن ر�سد  ”يتقدم ب�سرعة“  اإيــران النووي  اإن برنامج  ُن�سرت يوم اجلمعة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملا يجري هناك حمدود للغاية.
اإيــران تقرتب من التمكن من الإ�سراع �سوب  اأن  وحتــذر قوى غربية من 

�سنع قنبلة نووية بينما تنفي اإيران رغبتها يف ذلك من الأ�سا�س.
وتعرثت املحادثات غر املبا�سرة بني اإيران والوليات املتحدة ب�ساأن اإحياء 

اتفاق 2015 منذ مار�س- اآذار.
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اإن  ال�سبت  يوم  بيان  يف  الإليزيه  ق�سر  وقــال 
اإزاء عدم  اأمله  رئي�سي عن خيبة  اإبراهيم  الإيــراين  لنظره  ماكرون عر 
اإحراز تقدم يف املحادثات.وبدا اأن اإحياء التفاق النووي و�سيك يف مار�س- 
املتحدة  الــوليــات  كانت  اإذا  ما  منها  عراقيل  واجهت  املحادثات  لكن  اآذار 
م�ستعدة لإزالة احلر�س الثوري الإيراين من قائمتها للمنظمات الإرهابية 
تعتزم  ل  اأنها  اأو�سحت  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  الأجنبية.لكن 
القيام بتلك اخلطوة، التي يعتر تاأثرها الفعلي حمدودا لكنها �ستغ�سب 

الكثر من النواب الأمريكيني.

•• لندن-وكاالت

�ستيت�سمان“  ”نيو  جملة  يف  الكاتبة  لفتت 
الريطانية كايتي �ستالرد اإىل اأن املحللني 
كانوا منق�سمني حيال ما اإذا كانت رو�سيا اأو 
�سيعنيه  الــذي  ومــا  باحلرب  تفوز  اأوكرانيا 

النت�سار لأي منهما.
اأن  الرو�سي فالدمير بوتني  الرئي�س  كرر 
م�سيداً  للخطة  وفــقــاً  ت�سر  كانت  احلــرب 
بــ�ــســقــوط مـــديـــنـــة مــــاريــــوبــــول يف اأبـــريـــل 
النــتــ�ــســار يف منطقة  ومــعــلــنــاً  )نــيــ�ــســان( 
اأن  علماً  يوليو  مــن  الــرابــع  يف  لوغان�سك 
الأوكـــرانـــيـــني يــ�ــســرون عــلــى اأن جــــزءاً من 
املنطقة ل يزال متنازعاً عليه. ويف 7 يوليو 
تفاخر قائاًل: ”على العموم، مل نبداأ لغاية 

الآن باأي �سيء جدي«.

خداع رو�ضي
عانى  لقد  يخادع.  بوتني  اأن  �ستالرد  ترى 
يقدر  كبرة.  خ�سائر  من  الرو�سي  اجلي�س 
فقدوا  الــرو�ــس  اأن  بريطانيون  م�سوؤولون 
نحو 25 األف جندي يف اأوكرانيا وهو رقم 
يف  ال�سوفياتي  الحتــــاد  خ�سائر  مــن  اأكـــر 
مدى  على  امــتــدت  التي  اأفغان�ستان  حــرب 
حتى  بوتني  امتنع  بينما  الزمن.  من  عقد 

اليوم عن اإعالن تعبئة عامة،
 يبدو اأن ”تعبئة خفية“ جارية حالياً، مع 
عر�س مكافاآت نقــــــدية ورواتب م�سخمــــــة 
احلرب  يف  لالنخــــــراط  الحــتــيــاط  عــلــى 
على  وافقوا  اإذا  بالعفـــــو  ال�سجناء  ووعــــد 

القتال.
 ويلعب املرتزقة من جمموعة فاغرن �سبه 
الع�سكرية دوراً متزايداً يف النزاع اإىل جانب 
متطوعني من اجلمهوريتني املعلنتني من 
جــانــب واحـــد يف �ــســرق اأوكــرانــيــا ووحـــدات 
لبوتني  املــوؤيــد  للزعيم  مــوالــيــة  �سي�سانية 

رم�سان قاديروف.

اأوكرانيا تخادع اأي�ضًا
مــكــا�ــســب رو�سيا  عــــن  الــــدفــــاع  يـــكـــون  لــــن 
اأمــامــي ميتد مئات  �سهاًل مــع وجـــود خــط 
الأوكراين  اجلي�س  وح�سول  الكيلومرتات 
اأ�ــســلــحــة طــويــلــة املــــدى مــثــل اأنظمة  عــلــى 
املقذوفات العالية احلركة التي ا�ستخدمها 
ل�سرب مراكز قيادية رو�سية وخمازن عدة 
لــلــذخــرة. وزعـــم وزيـــر الــدفــاع الأوكـــراين 
مليون  تعد  البالد  اأن  رزنيكوف  اأوليك�سي 
وا�ستعادة  مـــ�ـــســـاد  هـــجـــوم  لــ�ــســن  جـــنـــدي 
يف  عليها  الـــرو�ـــس  �سيطر  الــتــي  الأرا�ـــســـي 

اجلنوب. وهذا اأي�ساً خداع ح�سب الكاتبة.
تتكبد اأوكرانيا اأي�ساً خ�سائر ثقيلة وا�ستكى 
الرو�سي  اجلي�س  اأن  مــن  كــبــار  مــ�ــســوؤولــون 
يفوق نظره الأوكراين عتاداً وعدداً بع�سرة 
ظالًل  غربيون  حمللون  األقى  واحــد.  اإىل 

مـــن الــ�ــســك عــلــى احــتــمــال حــ�ــســد قـــوة من 
الــقــدرة على  ناهيكم عن  رجــل،  ”مليون“ 

تدريب جميع املجندين.
اإدارة  يف  الأوىل  اخلطرة  ال�سروخ  وتظهر 
الرئي�س الأوكراين فولودمير زيلين�سكي. 
الأمنية  الوكالة  رئي�س  الأخــر  اأقــال  فقد 
البالد  يف  الأ�ـــســـا�ـــســـيـــة  وال�ـــســـتـــخـــبـــاريـــة 
اإيرينا  الــعــامــة  بــاكــانــوف واملــدعــيــة  اإيـــفـــان 
فينيديكتوفا يف 17 يوليو. وزعم زيلين�سكي 
من  لــالخــرتاق  تعر�ستا  الهيئتني  كلتا  اأن 

م�سوؤولني يتعاملون مع رو�سيا.

الغرب لي�س بعيدًا من ال�ضبهة
قـــد يــكــون تــ�ــســمــيــم الـــغـــرب الــظــاهــر على 
ا�ــســتــدامــة دعــمــه اأوكـــرانـــيـــا جمـــرد خدعة 
اأ�سعار  اأي�ساً. يف مواجهة الت�سخم وارتفاع 
اأوروبـــا والــوليــات املتحدة  الــوقــود، �ستجد 
من  احلـــايل  امل�ستوى  موا�سلة  يف  �سعوبة 

بينما  مــ�ــســمــى.  غـــر  اأجــــل  اإىل  املــ�ــســاعــدة 
تعهدت جمموعة ال�سبع يف يونيو -حزيران 
”مهما  اأوكـــرانـــيـــا  جـــانـــب  اإىل  بـــالـــوقـــوف 
عن  الــرتاجــع  يف  خطر  ثمة  الأمر“،  لــزم 
هذا  كلفة  ارتفاع  ا�ستمرار  مع  القرار  هــذا 
اأملانيا  اأن تواجه  املحتمل مثاًل  الدعم. من 
اإذا  ال�ستاء  هــذا  الطاقة  يف  ونق�ساً  تقنيناً 
اأوقفت رو�سيا اإمدادات الغاز الطبيعي. وقد 

تغرق البالد يف الركود.
الغالبية  تــوؤمــن  التي  املتحدة  الــوليــات  يف 
اإىل  الع�سكرية  املــ�ــســاعــدات  مــن  ال�ساحقة 
خماوفه  عــن  البنتاغون  اأعـــرب  اأوكــرانــيــا، 
بع�س  من  اخلا�سة  تر�ساناته  ا�ستنفاد  من 
يـــوؤثـــر عــلــى اجلاهزية  الأ�ــســلــحــة ممـــا قـــد 
الــقــتــالــيــة لـــلـــبـــالد. وجــــد ا�ــســتــطــالع راأي 
اأن  ال�سهر  اأوائــل هذا  ل�سركة را�سمو�سن يف 
يظنون  الأمريكيني  الناخبني  من   63%
اأنــــه يــجــب عــلــى اأوكـــرانـــيـــا مــوا�ــســلــة قتال 

رو�سيا حتى تنهي الغزو، يف انخفا�س بت�سع 
نقاط عن ا�ستطالع �سابق اأجري يف اأبريل. 
بـــني اجلــمــهــوريــني الـــذيـــن يــرجــح فوزهم 
كان  الن�سفية،  النتخابات  يف  بالكونغر�س 
الرقم %60. وانخف�س تقييم زيلين�سكي 
 79% الأمريكي من  نف�سه بني اجلمهور 

يف اأبريل اإىل %67 اأوائل ال�سهر احلايل.

تر�ضي بوتني
تتحرك  ل  الجتـــاهـــات  اأن  الــكــاتــبــة  تـــرى 
بال�سرعة التي يحبها بوتني لكنها بالتاأكيد 
ياأمل  يريدها.  التي  الوجهة  نحو  تتحرك 
اأوكرانيا“  من  ”التعب  ي�سيطر  اأن  بوتني 
اأن  يحتمل  املقبلة.  الأ�سهر  يف  الغرب  على 
الإعالنات  اأن  الــرو�ــســي  الرئي�س  يفرت�س 
الــغــربــيــة خاطئة  الــــوحــــدة  الأخـــــــرة عـــن 
عدم  باختبار  الــدول  تبداأ  اأن  مبجرد  واأنــه 
اأوكرانيا  على  قــادتــهــا  �سي�سغط  الرتــيــاح 
الرئي�س  تعجب  الــتــي  بــالــ�ــســروط  للقبول 

الرو�سي قبل اأن يخففوا العقوبات.
القليل  الغربيون  القادة  دفع  اليوم،  لغاية 
كان  الــواقــع،  مقابل دعمهم لأوكــرانــيــا. يف 
العديد  اإىل  بالن�سبة  �سيا�سياً  املفيد  مــن 
زمن  يف  قـــادة  اأنف�سهم  يــ�ــســوروا  اأن  منهم 
الأمامية  اخلطوط  على  يقاتلون  احلــرب 
يف املــعــركــة مــن اأجـــل الــدميــوقــراطــيــة، كما 
كــانــت احلـــال مــع بــوريــ�ــس جــونــ�ــســون. لكن 
مع القرتاب من اخلريف، �ست�سبح الكلفة 
�سعور  مع  وا�سحة  الدعم  لهذا  احلقيقية 
تعتقد  القت�سادية.  بالتداعيات  الناخبني 
�ــســتــالرد اأنـــه ل يـــزال ممــكــنــاً الــكــ�ــســف عن 
خـــداع بــوتــني وحتــقــيــق اأوكــرانــيــا الــفــوز يف 
احلرب، لكن حان الوقت للقادة ال�سيا�سيني 
بــنــزاهــة مــع ناخبيهم  يــبــداأوا احلــديــث  اأن 
�سبب  وعـــن  ذلـــك  �سيعنيه  الــــذي  مــا  حـــول 

الإبقاء على هذا امل�سار.

املحللون منق�ضمون حيال من �ضيفوز باحلرب 

تقرير بريطاين: رو�سيا و�لغرب.. �لكل يخادع يف �أوكر�نيا

•• كين�شا�شا-اأ ف ب

اأفادت منظمة هيومن رايت�س ووت�س يف تقرير ن�سرته اأم�س الثنني، باأن 29 
مدنياً على الأقل قتلوا خارج اإطار القانون منذ منت�سف حزيران/يونيو، 
دي ”ام 23“ يف املناطق التي ت�سيطر عليها احلركة يف �سرق  على يد متمرنّ
عليه  تهيمن  �سابق  د  متــرنّ هي   23 الدميوقراطية.وام  الكونغو  جمهورية 
 .2013 العام  اجلي�س يف  اأمــام  تكبنّدت هزمية  قد  وكانت  التوت�سي،  اتنية 
وعاودت حمل ال�سالم يف نهاية العام املا�سي، متهمة كين�سا�سا بعدم احرتام 

التفاق حول ت�سريح مقاتليها واإعادة دجمهم. 
دين، الأمر الذي تنفيه  وتتهم الكونغو الدميوقراطية رواندا بدعم املتمرنّ

الخرة. 
21 حزيران/يونيو خارج  قتلوا يف   23 ام  دي  ”متمرنّ اأننّ  التقرير  واأو�سح 
اإطار القانون 17 مدنياً على الأقل، من بينهم �سابان �سغران اُتهما باإبالغ 
يف  حزيران/يونيو   21 يف  وخمابئهم“  مواقعهم  عن  الكونغويل  اجلي�س 

روفومو.
وهم اإىل منزل  دين جرنّ ويف 1 متوز/يوليو، اأفاد اأربعة �سهود عيان باأننّ املتمرنّ
وقال اأحد الناجني  ة ”حمايتهم من اإطالق النار“.  يف قرية رو�سكي، بحجنّ

واأ�ساف  وجــيــزة.  فــرتة  بعد  علينا“  الــنــار  اإطـــالق  يف  املقاتلني  اأحــد  ”بداأ 
التقرير ”اأكدت هيومن رايت�س ووت�س اأننّ ام 23 قتلت ما ل يقل عن ت�سعة 
قتلت  متوز/يوليو،  واأوائـــل  حزيران/يونيو  املنزل«.وبني  هــذا  يف  مدنيني 

قوات ام 23 ما ل يقل عن ثالثة مدنيني يف قرية كابيندي.
عــن جلنة حتقيق  �ــســادر  ي  �ــســرنّ تقرير  عــن  ووتــ�ــس  رايت�س  ونقلت هيومن 
 23 ام  حركة  اأطلقت  وحزيران/يونيو  اأيار/مايو  يف  اأنه  م�ستقلة،  حملية 
”من اجلانب الرواندي من احلــدود، الأمر الذي اأدى  12 قذيفة  حواىل 

اإىل تدمر مدر�سة ابتدائية وقتل ثالثة اأطفال وامراأة«.
واأ�سارت اللجنة اإىل اأننّ قوات الدفاع الروندية ”دخلت ب�سورة غر م�سروعة 
قد  كــانــت  روانــديــني  جنديني  ا�ــســتــجــواب  بعد  )الكونغولية(“،  الأرا�ـــســـي 

اأوقفتهما القوات امل�سلحة التابعة جلمهورية الكونغو الدميوقراطية.
وتتنّهم احلكومة الكونغولية رواندا بدعم حركة ام 23، بينما يتهم املجتمع 
املدين يف �سمال كيفو اأوغندا بامل�ساهمة يف ال�ستيالء على مدينة بوناغانا 
ال�سرتاتيجية الواقعة على احلدود بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
واأوغندا.وتو�سي هيومن رايت�س ووت�س ”الدول املانحة باأن تعلنّق م�ساعدتها 
امل�سلنّحة  اجلــمــاعــات  اأو   23 ام  حــركــة  تــدعــم  الــتــي  للحكومات  الع�سكرية 

الأخرى امل�سوؤولة عن النتهاكات“ يف �سرق الكونغو.

مقتل 29 مدنيًا يف �لكونغو على �أيدي متمردين
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املال والأعمال
�أ�سعار �لذهب ترت�جع عامليا مع 

�سعود �لدولر �لأمريكي
•• اأبوظبي-وام:

الأمريكي. الــدولر  اأم�س، مع �سعود  العاملية خالل تعامالت  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
املعامالت  يف  الأ�سفر  املعدن  اأ�سعار  انخف�ست  فقد  العاملية،  الأ�ــســواق  لبيانات  ووفقا 
الفورية بن�سبة 0.07 % اأو ما يعادل 1.21 دولر اإىل 1726.4 دولر لالأون�سة، 
وذلك بحلول ال�ساعة ” 09:10 �سباحاً بتوقيت الإمارات».وتراجعت العقود الآجلة 
دولر   1724.25 اإىل  لت�سل  دولر   3.15 يعادل  ما  اأو   0.19% بن�سبة  للذهب 
اإىل   0.4% البالتني  انخف�س  الأخـــرى،  النفي�سة  املــعــادن  �سعيد  لالأون�سة.وعلى 
859.8 دولر، وهبط البالديوم بن�سبة %2.24 اإىل 1981.28 دولر، وتراجعت 

الف�سة بن�سبة %0.88 اإىل 18.45 دولر لالأوقية.

��ستثمار�ت بنوك �لإمار�ت ترتفع �إىل 472.7 مليار درهم بنهاية �لربع �لأول من 2022
•• اأبوظبي- وام:

ارتفعت ا�ستثمارات البنوك العاملة يف الدولة اإىل 472.7 مليار 
بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س  على  بزيادة  املا�سي  مار�س  نهاية  يف  درهــم 
%3.91 اأو ما يعادل 17.8 مليار درهم مقارنة بنحو 454.9 
اإح�سائيات م�سرف  اأحــدث  2021، وفق  مليار درهــم يف مار�س 
ا�ستثمارات  اأن  املــركــزي  اإح�سائيات  املــركــزي.واأظــهــرت  الإمـــارات 
البنوك الوطنية زادت على اأ�سا�س �سهري بن�سبة %0.55 اأو ما 
درهــم يف  470.1 مليار  بنحو  درهــم مقارنة  2.6 مليار  يعادل 
فراير املا�سي ..ويعد ر�سيد ا�ستثمارات البنوك الوطنية امل�سجل 

مقارنة  اجلــاري  العام  بداية  منذ  الأعــلــى  مار�س  �سهر  نهاية  يف 
اإح�سائيات  املا�سيني.ووفق  ويناير  فراير  يف  امل�سجلة  بــالأرقــام 
امل�سرف املركزي، ا�ستحوذت �سندات الدين على الن�سيب الأكر 
 275.2 بلوغها  مــع   58.2% بــواقــع  البنوك  ا�ستثمارات  مــن 

مليار درهم يف نهاية مار�س املا�سي.
بها  املحتفظ  املالية  الأوراق  البنوك يف  ا�ستثمارات  وبلغت ح�سة 
حتى تاريخ ال�ستحقاق نحو %28.7 من اإجمايل ال�ستثمارات 
135.7 مليار درهم يف نهاية مار�س املا�سي، بزيادة  مع بلوغها 
مار�س  يف  مليار   120.8 مقابل   12.3% �سنوي  اأ�سا�س  على 
2021، وبارتفاع على اأ�سا�س �سهري بنحو %14 مقابل 119 

يف  البنوك  ا�ستثمارات  2022.وو�سلت  فراير  يف  درهــم  مليار 
16.9 مليار درهم مع نهاية مار�س املا�سي، بزيادة  اإىل  الأ�سهم 
7.3 مليار درهم  يعادل  اأو ما   76% بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س  على 
مقارنة بنحو 9.6 مليار درهم يف مار�س 2021، فيما انخف�ست 
على اأ�سا�س �سهري بن�سبة %0.6 مقارنة بنحو 17 مليار درهم 
يف فراير 2022.وح�سب اإح�سائيات املركزي، بلغت ال�ستثمارات 
الأخرى للبنوك نحو 44.9 مليار درهم يف نهاية مار�س املا�سي 
بزيادة على اأ�سا�س �سهري %2.5 مقابل 43.8 مليار يف فراير 
املا�سي، وزادت على اأ�سا�س �سنوي %1.35 مقارنة بنحو 44.3 

مليار يف مار�س 2021.

بح�ضور وزراء ال�ضناعة مب�ضر والإمارات والأردن والبحرين

�نطالق فعاليات �لجتماع �لثاين للجنة �لعليا لل�سر�كة �ل�سناعية �لتكاملية بالقاهرة ..و�لإعالن عن �ن�سمام مملكة �لبحرين

•• القاهرة -وام:

الــقــاهــرة -  املــ�ــســريــة  الــعــا�ــســمــة  اأم�س–  انــطــلــقــت 
لل�سراكة  العليا  للجنة  الــثــاين  الجــتــمــاع  فعاليات 
م�ستدامة  اقت�سادية  لتنمية  التكاملية  ال�سناعية 
والـــتـــي تــ�ــســم كـــال مـــن مــ�ــســر والإمـــــــارات والأردن 
الثالث  بــالــدول  ال�سناعة  وزراء  اللجنة  وتـــراأ�ـــس 
التجارة وال�سناعة  وهم معايل نيفني جامع وزيرة 
�سلطان  الدكتور  ومعايل  العربية  م�سر  بجمهورية 
والتكنولوجيا  الــ�ــســنــاعــة  وزيـــر  اجلــابــر  اأحــمــد  بــن 
ال�سناعة  وزيــر  ال�سمايل  يو�سف  ومــعــايل  املتقدمة 

والتجارة والتموين باململكة الأردنية الها�سمية.
ان�سمام دولة  الإعــــالن عــن  و�ــســهــدت الجــتــمــاعــات 
التكاملية  ال�سناعية  ال�سراكة  اإىل مبادرة  البحرين 
وذلك  لل�سراكة،  املوؤ�س�سة  الثالث  الــدول  اإىل جانب 
بح�سور معايل زايد بن را�سد الزياين وزير ال�سناعة 

والتجارة مبملكة البحرين.
عن  الــ�ــســادرة  التو�سيات  العليا  اللجنة  واعــتــمــدت 
اللجنة التنفيذية لل�سراكة ال�سناعية والتي عقدت 
عــلــى مـــدى يــومــني بــالــقــاهــرة مبــ�ــســاركــة ال�سركات 
والأ�سمدة  والأغــذيــة  الــزراعــة  جمــالت  يف  العاملة 
والأدوية، حيث اأعدت قائمة بـ87 م�سروعاً مقرتحاً 
م�سروعاً   12 بينها  ومــن  امل�ستهدفة  القطاعات  يف 
مــوؤهــال لــلــدخــول يف مــرحــلــة درا�ـــســـات اجلــــدوى يف 
قــطــاعــات الـــزراعـــة والأغـــذيـــة والأ�ــســمــدة والأدويــــة 
 3.4 قــدرهــا  مبدئية  بــا�ــســتــثــمــارات  اأوىل  كمرحلة 
القادمة  املــرحــلــة  فـــى  الــرتكــيــز  مـــع  دولر،  مــلــيــار 
والبال�ستيك  والــكــيــمــاويــات  املــعــادن  قــطــاعــات  على 

واملن�سوجات واملالب�س.
نيفني  مــعــايل  اكـــدت  الجــتــمــاع  خـــالل  كلمتها  ويف 
ميثل  العربي  ال�سناعي  التكامل  حتقيق  اأن  جامع 
ال�سلبية لالزمة  �سرورة حتمية ملواجهة التداعيات 
تعزيز  اهمية  عك�ست  والــتــي  العاملية  القــتــ�ــســاديــة 
ال�سراكة القليمية بني الدول العربية وتفعيل دور 
خطط  تنفيذ  يف  رئي�سي  كــالعــب  اخلــا�ــس  الــقــطــاع 
الــرفــاهــيــة ل�سعوب  املــ�ــســتــدامــة وحتــقــيــق  الــتــنــمــيــة 

املنطقة العربية.
املوقعة  التكاملية  ال�سناعية  الــ�ــســراكــة  اإن  وقــالــت 
ركيزة  متثل  والردن  والمـــارات  م�سر  من  كل  بني 
وذلك  املن�سود  ال�سناعي  التكامل  لتحقيق  ا�سا�سية 
من خالل تاأمني �سال�سل التوريد وحتقيق الكتفاء 
الذاتي، وتوطني ال�سناعة وتكامل �سال�سل القيمة، 
ذات قيمة م�سافة،  اإىل �سناعات متكاملة  للو�سول 
وحتقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة، ت�سهم يف خلق 
ترحيب م�سر  العمل، معربة عن  املزيد من فر�س 
الكبر بان�سمام مملكة البحرين ال�سقيقة اىل هذه 
ال�سراكة  نطاق  تو�سيع  يف  �ست�سهم  والتي  ال�سراكة 
للدول  ال�سناعية  املقومات  من  ال�ستفادة  وتعظيم 
القاهرة  ا�ــســتــ�ــســافــة  اأن  جــامــع  الربـــع.واأو�ـــســـحـــت 
اجتماع اللجنة العليا لل�سراكة ال�سناعية التكاملية 
بــني م�سر  امل�سرتكة  اجلــهــود  تعزيز  اإطـــار  يــاأتــي يف 
�سيغ  اإىل  للتو�سل  والبحرين،  والردن  والمـــارات 
ومبا  ال�سناعي  التكامل  لتحقيق  م�سرتك  تــعــاون 
الدول  بــني  القــتــ�ــســاديــة  الــعــالقــات  دفـــع  ي�سهم يف 
العــ�ــســاء املــ�ــســاركــة ملــ�ــســتــويــات مــتــمــيــزة ومبـــا يعود 

بالنفع على �سعوب الدول ال�سقيقة.
الفرتة  اأن  اإىل  وال�سناعة  التجارة  وزيـــرة  واأ�ــســارت 
ال�سيا�سية  املــتــغــرات  مــن  الــعــديــد  ت�سهد  احلــالــيــة 
والعاملية،  الإقليمية  ال�ساحتني  على  والقت�سادية 
التكاتف  املــزيــد مــن  اإىل  الــــذي يــدعــو  وهـــو الأمــــر 
املزيد  وتنفيذ  العربية  الــدول  بني  فيما  والــرتابــط 
احلماية  لــتــوفــر  القـــتـــ�ـــســـاديـــة  الـــ�ـــســـراكـــات  مـــن 
التقلبات  مـــن  الأربـــــــع  الــــــدول  لــ�ــســعــوب  الــنــ�ــســبــيــة 
اأهمية  اإىل  جــامــع  واملــ�ــســتــقــبــلــيــة.ولــفــتــت  احلــالــيــة 
واملقومات  امل�سرتك  التعاون  فر�س  من  ال�ستفادة 
الب�سرية  الإمــكــانــيــات  الــكــبــرة وكـــذا  القــتــ�ــســاديــة 
والعلمية والتكنولوجية املتاحة بالدول الربع لدعم 
اخلرات،  تبادل  خــالل  من  القت�سادية  العالقات 

واإقــامــة الــ�ــســراكــات وال�ــســتــفــادة مــن ا�ــســواق الدول 
الأربع يف تعزيز معدلت التجارة البينية.

م�سر  بني  ال�سناعية  ال�سراكة  باأن  الوزيرة  ونوهت 
تعزيز  فــى  ت�سهم  والــبــحــريــن  والردن  والمــــــارات 
التعاون يف حتقيق تكامل ل�سال�سل القيمة بني الدول 
الأربع من خالل م�سروعات �سناعية م�سرتكة، وكذا 
حتقيق  نحو  �سعياً  امل�سرتكة  امل�سالح  حتقق  تنمية 
ال�ساملة  القت�سادية  والتنمية  الــذاتــي،  الكــتــفــاء 
على  امل�سرية  احلكومة  حر�س  موؤكدة  وامل�ستدامة، 
هذه  دعــم  �ساأنها  من  التي  التي�سرات  كافة  تقدمي 
ال�سراكة، واإزالة كافة العقبات بني الدول امل�ساركة، 
بتنفيذ  الكفيلة  العاجلة  الإجــــراءات  كافة  واتــخــاذ 
لتحقيق  املختلفة،  مبراحلها  ال�سراكة  عمل  خطة 
الدول  عــلــى  بالنفع  يــعــود  املــ�ــســرتك، ومبـــا  الــهــدف 

ال�سقيقة.
اأحمد  بــن  �سلطان  الدكتور  معايل  قــال  جانبه  مــن 
العليا  اللجنة  اجــتــمــاع  يف  كلمته  بــدايــة  يف  اجلــابــر 
اقت�سادية  لتنمية  ال�سناعية  التكاملية  لل�سراكة 
ال�سمو  �ــســاحــب  �ــســيــدي  روؤيــــة  ”توؤكد  مــ�ــســتــدامــة: 
اآل نــهــيــان رئــيــ�ــس الدولة  الــ�ــســيــخ حمــمــد بــن زايـــد 
اجلهود  وتــ�ــســافــر  الــتــعــاون  اأهــمــيــة  اهلل“  ”حفظه 
ننظر  التي  القت�سادية  التنمية  لتحقيق  وتكاملها 
ــن اأ�ــســا�ــســي ل�ــســتــقــرار ومنـــو وازدهــــار  اإلــيــهــا كــمــمــكنّ
املجتمعات، وال�ستفادة من جمالت التكامل واملزايا 
التناف�سية والإمكانات لدى الدول ال�سقيقة امل�ساركة 

من اأجل بناء قاعدة اقت�سادية م�ستدامة«.
التزامها  المــــارات  دولــة  ”توؤكد  معاليه:  واأ�ــســاف 
ال�ستثماري  ال�سندوق  خــالل  من  بال�سراكة  اجلــاد 
الذي �ستديره �سركة ”القاب�سة« /ADQ/ بقيمة 
املنبثقة  امل�ساريع  يف  لال�ستثمار  دولر  مليارات   10
عن هذه ال�سراكة يف القطاعات املتفق عليها ..ولقد 
القطاعات  العليا  للجنة  الأول  الجتماع  يف  حددنا 
الأوىل  الع�سرة  امل�ساريع  وقائمة  الأ�سا�سية  اخلم�س 
وا�ست�سرفنا  الــ�ــســراكــة،  هـــذه  عليها  �ــســرتكــز  الــتــي 
اإليه،  الــفــر�ــس الــ�ــســنــاعــيــة والــنــمــو الــــذي نــطــمــح 
اإىل  الآن  وانتقلنا  املتوقعة،  القت�سادية  والقيمة 
مرحلة تنفيذ هذه امل�ستهدفات التي مت اإعالنها عند 
الفنية  الجتماعات  خــالل  من  ال�سراكة،  هــذه  بــدء 

وور�س العمل التي مت عقدها«.
البحرين  بان�سمام  الــيــوم  ”نرحب  معاليه:  وقــال 
�ــســريــكــاً اأ�ــســا�ــســيــاً وفـــاعـــاًل يف هـــذه الــ�ــســراكــة، حيث 
بدور  البحرين  مملكة  يف  ال�سناعي  القطاع  يقوم 
امل�ستدامة،  القت�سادية  التنمية  يف  واأ�سا�سي  حيوي 
الناجحة،  ال�سناعية  جتربتها  للبحرين  اأن  كــمــا 
�ستعزز  التي  ال�سناعية، ومبادراتها  وا�سرتاتيجيتها 
اأي�ساً  وتتميز  الــيــوم،  الرباعية  ال�سراكة  هــذه  مــن 
اللوج�ستية  اخلدمات  وتوفر  ال�سرتاتيجي  باملوقع 
وبيئة  واملبتكرة،  املدربة  الب�سرية  واملــوارد  املتقدمة، 
توافق  اإىل  اإ�سافة  لال�ستثمارات،  الداعمة  العمال 
ال�سراكة  اأهــــداف  مــع  ال�سناعية  ا�سرتاتيجيتهم 

ال�سناعية التكاملية لتنمية اقت�سادية م�ستدامة«.
جمهورية  اإىل  بال�سكر  ”نتوجه  معاليه:  واأ�ــســاف 
لجتماع  ا�ست�سافتها  على  ال�سقيقة  العربية  م�سر 
الـــذي يقوم  الــفــاعــل  الــــدور  الــعــلــيــا، ونــقــدر  اللجنة 
الها�سمية  الأردنــيــة  اململكة  مــن  كــل  يف  ال�سركاء  بــه 
ال�سقيقة، وجمهورية م�سر العربية، من اأجل اإجناح 
هذه ال�سراكة بكل الو�سائل واجلهود املبذولة ..كما 
نوجه ال�سكر اإىل اأع�ساء اللجنة التنفيذية لل�سراكة 
م�ستدامة  اقت�سادية  لتنمية  التكاملية  ال�سناعية 
بالتعاون  املــا�ــســيــة  الـــفـــرتة  عــلــى جــهــودهــم خـــالل 
قائمة  اإىل  للو�سول  اخلــا�ــس،  القطاع  �سركات  مــع 
ثــة لــلــمــ�ــســاريــع املــ�ــســرتكــة املــحــتــمــلــة، ونتطلع  حمــدنّ
اخلطوات  على  والوقوف  القائمة  هذه  ل�ستعرا�س 
الــقــادمــة املــطــلــوبــة مــن �ــســركــات الــقــطــاع اخلا�س، 
الداعمة  والهيئات  احلكومية  اجلــهــات  مــن  واأي�سا 
تنفيذها  �سمان  وكذلك  امل�ساريع،  جــدوى  ل�سمان 

ب�سكل �سريع وفق اأف�سل املعاير واملمار�سات«.
ال�ستفادة  اإىل  الــ�ــســركــات  ”اأدعو  مــعــالــيــه:  وذكــــر 

الق�سوى من ال�سراكات النوعية، واملزايا التناف�سية 
اإىل مراحل متقدمة  والنتقال  امل�ساركة،  الــدول  يف 
مـــن درا�ــــســــات اجلــــــدوى لــلــتــنــفــيــذ، وبــالــنــ�ــســبــة لنا 
نات  املمكنّ درا�ــســة  علينا  حكومية،  وهــيــئــات  كجهات 
املــطــلــوبــة لــهــذه املــ�ــســاريــع، وبـــذل كــل مــا يف و�سعنا 
ل�سمان  وامل�ساندة  الدعم  وتوفر  العقبات،  لتذليل 
ا�ستفادة  اأق�سى  التنفيذ الأمثل للم�ساريع، وحتقيق 

اقت�سادية واجتماعية م�ستدامة«.
ال�سراكة مفتوحة لن�سمام  ”هذه  واأو�سح معاليه: 
مــزيــد مــن الأطـــــراف الــراغــبــة يف تــطــويــر القطاع 
وال�سناعات،  املــوارد  يف  التكامل  وحتقيق  ال�سناعي، 
التناف�سية يف كل دولة، حيث  املزايا  وال�ستفادة من 
يوؤدي  اأن  اجلماعي  والعمل  اجلهود  لت�سافر  ميكن 
التكاليف،  خــفــ�ــس  خـــالل  مــن  مــثــمــرة،  نــتــائــج  اإىل 
املــزيــد مــن فر�س  وتــاأمــني �سال�سل الإمــــداد، وخلق 
وتعزيز  القت�سادية،  التنمية  يف  وامل�ساهمة  العمل، 
خطط  من  ال�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  الذاتي،  الكتفاء 

التطوير التكنولوجي، وا�ست�سراف امل�ستقبل«.
اجتماع  ”اإن  ال�سمايل:  يو�سف  معايل  قــال  وبــدوره 
التنفيذية  اللجنة  ا�ستكماًل لجتماعات  ياأتي  اليوم 
فعاليات  وم�ساركة  املا�سيني  اليومني  يف  لل�سراكة 
وور�س  لالجتماعات  وتتويجاً  اخلا�سة  القطاعات 
العمل القطاعية التي عقدت بزخم خالل الأ�سابيع 
واأ�سحاب  دولـــنـــا  يف  املــخــتــ�ــســني  و�ــســمــت  املــا�ــســيــة 
والأ�سمدة  والــزراعــة  الأدويـــة  الأعــمــال يف قطاعات 
والأغـــذيـــة، حــيــث مــر �ــســهــران عــلــى اإعــــالن الأردن 
ودولــة الإمــارات وم�سر اإطــالق ال�سراكة ال�سناعية 

التكاملية لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف اأبوظبي«.
امللك عبداهلل  اإىل توجيهات جاللة  ال�سمايل  واأ�سار 
الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�سمية 
الأ�سكال  دعـــم  يف  دائـــمـــاً  �ــســبــاقــاً  الأردن  يــكــون  اأن 
ي�ستند  مــا  وهــو  املــ�ــســرتك  الــعــربــي  للعمل  املختلفة 
اإلــيــه الجــتــمــاع مــن روؤي قـــادة دولــنــا حــول ت�سافر 
عقدوها  الــتــي  والــقــمــم  والتن�سيق  الــتــعــاون  جــهــود 
اقت�سادي  لتعاون  نــواة  �ست�سبح  والتي  الغاية  لهذه 
مثمر للدول الأربع، لفتاً اإىل اأن هذا الجتماع ياأتي 
بني  والقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات  على  تاأكيداً 
دولنا وانطالقة ملرحلة جديدة من ال�سعي املنهجي 
نحو تكاملية اقت�سادية فعلية يلم�س اأثرها �سعوبنا 
ويجتذب جناحها ان�سمام املزيد من الدول العربية 
الــ�ــســقــيــقــة لــتــد�ــســني مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن التعاون 

امل�سرتك والتكامل القت�سادي البناء.
فـــى هذه  الــبــحــريــن  تـــواجـــد ممــكــلــة  اأن  اإىل  ولــفــت 
ال�سراكة �سي�سكل دفعة قوية وزخماً اقت�سادياً ملبادرة 
التكامل  حتقيق  فى  ي�سرع  مبا  ال�سناعية  ال�سراكة 
فريدة  �سناعية  �سراكات  وبناء  املن�سود  القت�سادى 
النمو  وحتقيق  املــبــادرة  اأهــــداف  تعزيز  على  قـــادرة 
مبا  ل�سعوبنا  العي�س  ورغــد  بلداننا  يف  القت�سادي 
ي�سهم يف تاأ�سي�س مرحلة جديدة تقوم على التعاون 
قادتنا  روؤى  لــتــحــقــيــق  املــ�ــســرتك  والــعــمــل  الــوثــيــق 

وم�سالح دولتنا و�سعوبنا.
اأزمة الأمن الغذائى  اأنه مع بروز  واأ�ساف ال�سمايل 
الــعــاملــي فــيــجــب تــرتــيــب الأولــــويــــات لإيـــجـــاد حلول 
�سعوبنا  عــلــى  انعكا�ستها  مــن  لــلــحــد  جــــادة  عملية 
ودولنا واإك�ساب اإقت�ساداتنا القوة الالزمة للت�سدي 
اأن  اإىل  م�سراً  م�ستقبلية،  عاملية  ا�سطرابات  لأي 
هناك فر�سة حقيقية لرتجمة ما مت التوافق عليه 
جديدة  �ــســراكــات  خــالل  مــن  فعلية  م�سروعات  اإىل 
بــني رجــال الأعــمــال مــن الأردن وم�سر والإمــــارات 
التعاون والتفاق على  والبحرين وتو�سيع جمالت 
امل�ستدامة  التنمية  على  اإيجاباً  تنعك�س  ا�ستثمارات 
والتجارة  الــ�ــســنــاعــة  وزيـــــر  نــنــ�ــســدهــا.ونــوه  الـــتـــى 
الدول  اأن  الها�سمية  الأردنــيــة  باململكة  والتموين 
الأربع بحثت خالل الجتماع م�ساريع ذات الهتمام 
والأولوية لبلداننا من �ساأنها تعزيز الأمن الغذائي 
ال�سلع  توفر  ا�ستدامة  يكفل  الــدوائــي مبا  والأمــن 
اأو اخــتــاللت ومــا قد  انــقــطــاعــات  اأى  ويــحــول دون 
ينتج عن ذلك من ت�سوهات �سعرية بل ويحفز النمو 

الــــورادات  تكاليف  ويخف�س  القــتــ�ــســادي  والــتــنــوع 
اأن  اإىل  لفتاً  لل�سلع،  بديلة  م�سادر  اإيــجــاد  وي�سهل 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  جمعت  التي  القمم  لــقــاءات 
الــثــاين بــن احلــ�ــســني واأ�ــســقــائــه جــاللــة املــلــك حمد 
عبدالفتاح  الرئي�س  وفخامة  خليفة  اآل  عي�سي  بن 
زايد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ال�سي�سي 
اآل نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ اأكدت اأهمية 
حتــقــيــق هـــذه الأهــــــداف واأظـــهـــرت تــطــابــق وجهات 
وق�سايا  امل�سرتكة  امل�سائل  من  العديد  حول  النظر 

املنطقة العربية.
مــن جهته نــقــل مــعــايل زايـــد بــن را�ــســد الــزيــاين يف 
�سلمان  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  حتيات  كلمته 
رئــيــ�ــس جمل�س  الــعــهــد  خــلــيــفــة ويل  اآل  حــمــد  بـــن 
البحرين  مملكة  ان�سمام  لدعم  وتقديره  الـــوزراء، 
تعزيز  على  احلــر�ــس  عــن  تنم  التي  ال�سراكة  لهذه 
والعامل،  الــعــربــيــة  الــــدول  بــني  ال�سناعي  الــتــكــامــل 
وال�سعي لتحقيق تنمية �سناعية م�ستدامة وهو ما 
امللك  اجلاللة  �ساحب  وتطلعات  روؤى  مع  ين�سجم 
لبلوغ  البحرين،  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بــن  حمد 
الفر�س  وخــلــق  الأبـــعـــاد،  �ساملة  اقــتــ�ــســاديــة  تنمية 

النوعية الواعدة.
البحرين جناحاً ومنواً  ”لقد حققت مملكة  وقال: 
القطاع  يف  املا�سية  ال�سنوات  مــدى  على  متوا�ساًل 
ال�سناعي، وجاء ذلك نتيجة لل�سيا�سات التي تبنتها 
كانت  والتي  املا�سي  القرن  �ستينيات  منذ  احلكومة 
تهدف اإىل عدم العتماد على منتجات النفط والغاز 
قطاعاً  ال�سناعي  القطاع  وجعل  فح�سب،  الطبيعي 
متنوعاً عن طريق تاأ�سي�س م�سانع تعمل يف جمالت 
الأملــنــيــوم والــبــرتوكــيــمــاويــات وغــرهــا، عـــالوة على 
جذب  اإىل  وال�سعي  جديدة،  �سناعية  مناطق  اإن�ساء 
امل�ساريع  ت�سجيع  طريق  عن  الأجنبية  ال�ستثمارات 

ال�سناعينّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها«.
بالقطاع  الــنــهــو�ــس  اأجــــل  ”من  مــعــالــيــه:  واأ�ـــســـاف 
البحرين  ممـــلـــكـــة  حـــكـــومـــة  د�ـــســـنـــت  الـــ�ـــســـنـــاعـــي، 
 “2026-2022” ال�سناعة  قطاع  ا�سرتاتيجية 
خطة  من  حمــوري  كجزء  دي�سمر2021،   30 يف 
التعايف القت�سادي والتي تت�سمن 5 حماور رئي�سية 
هي تعزيز ال�سناعات الوطنية، وال�ستثمار يف البنية 
وتوجيه  امل�ستثمرين،  جتــربــة  وحتــ�ــســني  التحتية، 
البحرينيني مهنياً، وحتديث الت�سريعات والقوانني، 
الــنــاجت املحلنّي الإجــمــايل للقطاع  اإىل رفــع  وتــهــدف 
املن�ساأ،  وطنية  القطاع  �ــســادرات  وزيـــادة  ال�سناعي، 
..وترتكز  للمواطنني  واعـــدة  عمل  فــر�ــس  وتــوفــر 
الثورة  ل القطاع نحو  ال�سرتاتيجية على دعم حتونّ
القت�ساد  مــفــهــوم  وتــطــبــيــق  الـــرابـــعـــة،  الــ�ــســنــاعــيــة 
البيئية والجتماعية،  الدائري للكربون واحلوكمة 
وت�سجيع ال�ستثمار يف البنية التحتية التكنولوجية 
الإمداد  �سال�سل  كــفــاءة  وزيـــادة  الت�سنيع،  ورقمنه 
والتوريد عر تكامل ال�سناعات اخلليجية للو�سول 
مبادرات  على  ترتكز  وم�ستدامة  متطورة  ل�سناعة 
مـــة، حــيــث نــ�ــســتــهــدف مـــن خالل  مــبــتــكــرة وُمـــتـــقـــدنّ
هـــذه ال�ــســرتاتــيــجــيــة عـــــدداً مـــن الــ�ــســنــاعــات التي 
املبادرة،  هــذه  يف  امل�ستهدفة  ال�سناعات  مع  تتقاطع 
والزدهــار ل  للنمو  ر فر�ساً  توفنّ باأنها  نوؤمن  والتي 
الأملنيوم  قطاعي  يف  التحويلية  ال�سناعات  �سيما 
ال�سناعات  اإىل  بـــالإ�ـــســـافـــة  والـــبـــرتوكـــيـــمـــاويـــات، 
النظيفة واملتمثلة يف الطاقة املتجددة والهيدروجني 
الأخ�سر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين يف 
الو�سول اإىل احلياد الكربوين بحلول العام 2060، 
اإىل جانب ال�سناعات الغذائية والدوائية، و�سناعات 

الإلكرتونيات الدقيقة«.
وال�سناعة  التجارة  وزارة  اإىل  ال�سكر  معاليه  ووجه 
بــجــمــهــوريــة مــ�ــســر الــعــربــيــة عــلــى ا�ــســتــ�ــســافــة هذه 
التنمية  املهم يف م�سرة  الجتماعات وهــذا احلــدث 
عبداهلل  �سعادة  قــدم  الجــتــمــاع،  ال�سناعية.وخالل 
التنمية  لقطاع  امل�ساعد  الــــوزارة  وكيل  ال�سام�سي، 
ال�سناعية يف وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
ال�سراكة  بــ�ــســاأن  املــ�ــســتــجــدات  اأبـــــرز  تـــنـــاول  عــر�ــســاً 

حول  الــعــمــل  ور�ـــس  اإلــيــه  تو�سلت  ومـــا  ال�سناعية، 
ال�سناعي  ال�ستثمار  وفر�س  امل�ستهدفة،  القطاعات 
امل�ستهدفة،  القطاعات  يف  الأولــويــة  ذات  وامل�ساريع 
واأبرز  البحرين،  ان�سمام  �سي�سكلها  التي  والإ�سافة 
التطلعات خالل الفرتة املقبلة من اأجل تطوير هذه 

ال�سراكة.
ل�سراكة  العليا  للجنة  الــثــاين  الجــتــمــاع  �سهد  كما 
م�ستدامة  اقــتــ�ــســاديــة  لتنمية  تــكــامــلــيــة  �ــســنــاعــيــة 
ال�سراكة  اإىل  النــ�ــســمــام  دلـــيـــل  عــلــى  الــتــ�ــســديــق 
الــ�ــســنــاعــيــة الــتــكــامــلــيــة، والــتــ�ــســديــق عــلــى حم�سر 
الجتماع الأول للجنة العليا لل�سراكة، كما مت عر�س 
تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية وال�سمدة، 
وامللبو�سات،  الأنــ�ــســجــة  وقـــطـــاع  الأدويـــــــة،  وقـــطـــاع 
اإىل مداخالت  ال�ستماع  اإىل  اإ�سافة  املعادن،  وقطاع 
�سركات  من  التنفيذين  للروؤ�ساء  مهمة  وم�ساركات 

�سناعية يف الدول امل�ساركة.

مزايا الدول يف ال�ضراكة ال�ضناعية.
وتبلغ م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف اإجمايل الناجت 
” المـــــــارات وم�سر  املــحــلــي الإجــــمــــايل لــكــل مـــن 
ال�سناعة  قــطــاع  م�ساهمة  مــن   30% والردن“ 
يف منطقة الــ�ــســرق الأو�ــســط و�ــســمــال اإفــريــقــيــا، ويف 
ل�سادراتها  الإجمالية  القيمة  و�سلت   ،2019 عام 
اإجمايل  65 مليار دولر، فيما يبلغ  اإىل  ال�سناعية 
122 مــلــيــون ن�سمة  عـــدد الــ�ــســكــان يف هـــذه الــــدول 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  �سكان  من   27% ميثلون 
و�سمال اإفريقيا، من بينهم %49 من ال�سباب دون 
الأجنبي  ال�ستثمار  قيمة  وو�سلت  عــامــاً،   24 �سن 
املبا�سر يف دولة الإمارات، وم�سر، والأردن اإىل151 
كما   ،2020-2016 الــفــرتة  خــالل  دولر  مليار 
العامل  دول  اإىل  الإجمالية  الــ�ــســادرات  قيمة  ت�سل 
433 مليار دولر كما يف عام  اإىل  الــدول  من هــذه 
دولر  مليار   399 الـــواردات  قيمة  وبلغت   ،2019
للقطاع  داعــمــة  وا�سرتاتيجيات  ومــبــادرات  تقريباً، 
مــتــطــورة يف جمـــال اخلدمات،  وبــنــيــة  الــ�ــســنــاعــي، 
واخلرات،  اخلــام،  املــواد  وتوفر  وال�سحن،  والنقل، 
وروؤو�س الأموال، واملناطق ال�سناعية، يف ظل قوانني 

وت�سريعات تدعم ال�ستثمارات املحلية والأجنبية.
و�سي�سكل ان�سمام البحرين التي يبلغ ناجتها املحلي 
الإجمايل 39 مليار دولر، اإ�سافة اإيجابية لل�سراكة، 
حيث من املتوقع زيادة الناجت املحلي الإجمايل لدول 
فر�س  وزيـــادة  دولر،  مليارات   809 اإىل  ال�سراكة 
دولر،  مليار   1.7 مبقدار  والــزراعــة  الــغــذاء  قطاع 
و4 مليارات دولر يف املنتجات املعدنية، و1.7 مليار 
دولر يف املواد الكيماوية والبال�ستيكية، و0.5 مليار 
دولر من املنتجات الطبية، ا�سافة ما قيمته 2.36 

مليار دولر من �سادرات الأملنيوم اخلام.
و�سوف يزيد ان�سمام البحرين من م�ساهمة ال�سراكة 
من  الأو�سط  لل�سرق  امل�سافة  ال�سناعية  القيمة  يف 
106.26 مليار دولر اإىل 112.56 مليار دولر، 
وهو ما ميثل %30 من القيمة ال�سناعية امل�سافة 
يف الــ�ــســرق الأو�ــــســــط ..وتــ�ــســيــف الــبــحــريــن 2.3 
ميكن  التي  احلديد  خامات  قيمة  من  دولر  مليار 
ا�ستخدامها يف التنمية ال�سناعية يف البلدان الأربعة، 
اأكرث  ي�سم  قوياً  �سناعياً  البحرين قطاعاً  ومتتلك 
و55000 موظف يف  �سركة �سناعية   9500 من 
ال�سناعة و4.3 مليار دولر من ال�ستثمار الأجنبي 

املبا�سر املحدد لقطاع ال�سناعة.
1975 على  الــبــحــريــن مــنــذ عـــام  وتـــركـــز ممــلــكــة 
القطاع ال�سناعي، والذي يهدف اإىل تنويع م�سادر 
الـــدخـــل والقـــتـــ�ـــســـاد، واأنـــ�ـــســـاأت الــبــحــريــن مناطق 
�سناعية جديدة، كما عملت على جذب ال�ستثمارات 
امل�ساريع  وتــعــزيــز  تــ�ــســجــيــع  عـــن طــريــق  الأجــنــبــيــة 
اأجل  من  القطاع  تو�سيع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعية، 
ت�سهيل منو ال�سناعة املحلية، حيث تركز ال�سناعات 
والبال�ستيك،  البرتوكيماويات،  على  البحرين  يف 
و�سهر الأملنيوم، ومعاجلة الغذاء، و�سناعة املالب�س 
ال�سفن،  اإ�سالح  اإىل  اجلاهزة، والهند�سة، بالإ�سافة 

وعمليات حتبيب احلديد، و�سناعة الأ�سمدة، اإ�سافة 
اإىل وجود قطاع م�سريف ن�سط يف اململكة.

وت�سدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليارات 
الكاملة  الأجنبية  بامللكية  ُي�سمح  كما  �سنوياً،  دولر 
مثاليا  مــركــزا  البحرين  وتعد  ال�سناعة،  قطاع  يف 
العربي، ويتميز ميناء  للعمليات يف منطقة اخلليج 
�سلمان الذي يقع يف املنامة، بقيامه بعمليات حتميل 
و�سحن وت�سدير وا�ستراد على م�ستوى عال، اإ�سافة 
اإىل العمليات اللوج�ستية اجلوية يف جمال التخزين 

وال�سحن وامل�ساحات املتوفرة.
امل�سارك  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولــة  و�سم وفد 
الكعبي،  مرمي  �سعادة  العليا،  اللجنة  اجتماعات  يف 
�سفرة الدولة لدى القاهرة، و�سعادة حممد ح�سن 
ال�سويدي، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة 
القاب�سة ADQ، و�سعادة عبداهلل ال�سام�سي، وكيل 
امل�ساعد  املــتــقــدمــة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة 
اللمكي،  �سعيد  وبـــدر  ال�سناعية،  التنمية  لقطاع 
اأدنوك للتوزيع، وحممد  الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
اأدنوك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  العرياين،  �سيف 
الدولية.و�سم الوفد امل�سري امل�سارك يف الجتماعات 
اللجنة  ورئي�س  الــوزيــرة  م�ست�سار  الع�سرى،  حــامت 
التنفيذية عن اجلانب امل�سرى واأع�ساء اللجنة وهم 
اللواء حممد الزلط رئي�س الهيئة العامة للتنمية 
املدير  الــكــرمي  عــبــد  حمــمــد  واملــهــنــد�ــس  ال�سناعية 
خالد  والدكتور  ال�سناعة،  حتديث  ملركز  التنفيذي 
ال�سناعات  لحتــاد  التنفيذي  املــديــر  العظيم،  عبد 

امل�سرية، والدكتور حممد لبيب، معاون الوزيرة.
يف  املــ�ــســارك  الها�سمية  الأردنــيــة  اململكة  وفــد  و�سم 
�سفر  الع�سايلة  ال�سفر اجمد  �سعادة  الجتماعات 
الزعبي  دانــه  وال�سيدة  بالقاهرة،  الردنــيــة  اململكة 
وفاء  وال�سيدة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  عــام  امــني 
جري�س مدير ال�سيا�سات التجارية اخلارجية بوزارة 
مفو�س  الــوزيــر  اىل  بال�سافة  والتجارة  ال�سناعة 
علي الب�سول.كما �سم وفد مملكة البحرين امل�سارك 
يف الجتماعات �سعادة ال�سيد ه�سام بن حممد اجلودر 
�سفر مملكة البحرين لدى القاهرة، وال�سيد ا�سامة 
الوطني  لالقت�ساد  الــــوزارة  وكــيــل  الــعــلــوي  �سالح 
خالد  والدكتور  الوطني  والقت�ساد  املالية  بـــوزارة 

العلوي الوكيل امل�ساعد لتنمية ال�سناعة.
لل�سراكة  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة  الأول  الجـــتـــمـــاع  وكـــــان 
م�ستدامة،  اقت�سادية  لتنمية  التكاملية  ال�سناعية 
عة بني دولة الإمارات العربية املتحدة، واململكة  املوقنّ
قد  العربية،  م�سر  وجمهورية  الها�سمية،  الأردنية 
الجتماع  بحث  حيث  املا�سي،  يونيو  مطلع  انعقد 
اأع�ساء  ان�سمام  خــالل  من  ال�سراكة  تو�سيع  اآلــيــات 
اجلدوى  ذات  الفر�س  وتــرة  وت�سريع  اإليها،  جــدد 
الدول  يف  ال�سناعة  قطاع  مظلة  حتت  القت�سادية 
والــتــكــامــل مــن خالل  الــتــعــاون  املــ�ــســاركــة، وت�سهيل 
فرق  مــع  والتن�سيق  القطاعات،  مــن  املــزيــد  اإ�ــســراك 
عــمــل تــ�ــســمــل جـــهـــات حــكــومــيــة والـــقـــطـــاع اخلا�س 
خالل  من  للنمو  وتوقعاتهم  روؤاهــم  اإىل  لال�ستماع 
اأهــمــيــة م�ساركة  الــ�ــســراكــة، مــع الــرتكــيــز على  هــذه 
القطاع اخلا�س ودوره املهم يف تفعيل هذه ال�سراكة 
ت�سمل  قطاعات،  خم�سة  على  تركز  التي  ال�سناعية 
الزراعة والأغذية والأ�سمدة، والأدوية، واملن�سوجات، 
العليا  اللجنة  والبرتوكيماويات.وُتعنى  واملــعــادن، 
اقت�سادية  لتنمية  التكاملية  ال�سناعية  لل�سراكة 
م�ستدامة مبجموعة من املهام، اأبرزها متكني جهات 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  تنفيذ  مــن  اخلــا�ــس  القطاع 
اخلــا�ــســة بــالــ�ــســراكــة، مــن خــالل اإ�ــســراك ال�سركات 
بالدول  الرئي�سية  القطاعات  يف  بال�ستثمار  املهتمة 
ذات  للم�ساريع  اجلــدوى  درا�سات  وحتديد  امل�ساركة، 
امل�ساريع  لتنفيذ  الطريق  خارطة  وو�سع  الأولــويــة، 
ر�سد  وكذلك  الأوىل،  املرحلة  �سمن  الأولــويــة  ذات 
ال�ستثمار  لــتــحــفــيــز  واملــمــكــنــات  الــتــحــديــات  اأهـــــم 
و�سوًل  اخلــا�ــس،  القطاع  مــع  بال�سراكة  ال�سناعي 
ذات  امل�ساريع  تنفيذ  مقومات  ومتكني  حتديد  اإىل 

الأولوية.

- اللجنة ت�ضتعر�س 87 مقرتحا مل�ضاريع يف القطاعات امل�ضتهدفة منها 12 م�ضروعًا موؤهال 
للتنفيذ يف املرحلة الأوىل با�ضتثمارات 3.4 مليار دولر

-ان�ضمام مملكة البحرين لل�ضراكة ي�ضهم يف تو�ضيع نطاقها وتعظيم ال�ضتفادة من املقومات 
ال�ضناعية للدول الأطراف

- �ضلطان اجلابر: نرحب بان�ضمام مملكة البحرين ال�ضقيقة �ضريكًا اأ�ضا�ضيًا وفاعاًل حيث 
يقوم القطاع ال�ضناعي يف البحرين بدور حيوي واأ�ضا�ضي يف التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة
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املال والأعمال

�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم ت�ستقبل 30 طالبا �إمار�تيا �سمن برنامج �لتدريب �ل�سيفي

�لأ�سهم �ملحلية ت�ستقطب 1.36 
مليار درهم يف �أوىل جل�سات �لأ�سبوع

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقطبت اأ�سواق الأ�سهم املحلية �سيولة بنحو 1.36 مليار درهم يف ختام 
تداولت ام�س، مع ا�ستمرار ترقب امل�ستثمرين لإف�ساح مزيد من ال�سركات 

عن نتائجها للن�سف الأول من العام اجلاري.
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  درهــم  مليار   1.18 بــواقــع  ال�سيولة  وتــوزعــت 
املالية و183.06 مليون درهم يف �سوق دبي املايل، وذلك بعد التداول علي 

207.7 مليون �سهم عر تنفيذ اأكرث من 13.1 األف �سفقة.
وو�سل موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي العام اإىل م�ستوى 9579.42 نقطة 
مع نهاية التعامالت، فيما بلغ موؤ�سر �سوق دبي املايل م�ستوى 3235.9 

نقطة.
و�سخ امل�ستثمرون الأجانب غر العرب نحو 188.7 مليون درهم كمح�سلة 
�سراء يف ال�سوقني، بعد حتقيقهم م�سرتيات بقيمة 367.2 مليون درهم 

مقابل مبيعات بنحو 178.5 مليون درهم.
وارتفع يف �سوق اأبوظبي ”العاملية القاب�سة“ بن�سبة %0.75 لي�سل اإيل 
294.7 درهم مت�سدراً قائمة الأن�سط من حيث القيم باأكرث من 336.3 
مليون درهم، كما �سعد ”األفا ظبي“ بن�سبة %0.67 اإيل 24.02 درهم، 
درهم،   8.93 اإيل   0.56% بن�سبة  الإ�سالمي“  اأبــوظــبــي  و“م�سرف 

و“غذاء القاب�سة“ %2.89 و“اأغذية“ 0.75%.
اإىل   0.34% بن�سبة  الإ�سالمي“  ”دبي  ارتفع  املــايل،  دبي  �سوق  بينما يف 
للطران“  و“العربية   0.86% بن�سبة  ”تيكوم“  و�سعد  درهــم،   5.82
 ،1.45% للمالحة“  و“اخلليج   0.53% و“اأرامك�س“   2.92%
40.2 مليون درهم واأقفل  وت�سدر ”اإعمار العقارية“ الن�ساط م�ستقطباً 
عند 5.25 درهم، فيما اأغلق �سهمي ”ديوا“ و“�سوق دبي املايل“ م�ستقرين 

دون تغير.
وجاء �سهم ”تعاونية الحتاد“، املُدرج مطلع الأ�سبوع املا�سي، �سمن الأ�سهم 
الثانية بعد �سعوده  الأكرث ارتفاعاً يف �سوق دبي املايل مع ت�سدره املرتبة 
2.62 مليون �سهم  التداول على  4.2 درهــم بعد  %5 ليغلق عند  بنحو 

بقيمة 10.8 ماليني درهم.

•• اأبوظبي-وام:

طالباً   30 لالأملنيوم  العاملية  الإمـــارات  �سركة  ا�ستقبلت 
الــثــانــويــة واجلامعات  املــــدار�ــــس  مـــن طــــالب  اإمـــاراتـــيـــاً 
التدريب  برنامج  العملية عر  للح�سول على اخلــرات 
الــ�ــســيــفــي الــ�ــســنــوي، ممـــا يــعــزز اآفـــــاق حــيــاتــهــم املهنية 
وي�سجعهم على ال�سعي وراء الفر�س املتاحة يف القت�ساد 
املتحدة. العربية  الإمــــارات  لــدولــة  املتنامي  ال�سناعي 
وتـــتـــاألـــف جمــمــوعــة الـــطـــالب اجلـــــدد لـــهـــذا الـــعـــام من 
و12  و11   10 ال�سفوف  الثانوية من  املدار�س  طالب 
اأكــمــلــوا الــ�ــســنــة الأوىل من  وطـــالب اجلــامــعــات الــذيــن 
درا�ساتهم اجلامعية يف جمالت العلوم اأو التكنولوجيا اأو 

الهند�سة اأو الريا�سيات. ومتثل الإناث ن�سف امل�ساركني 
الن�ساء  مــن  العالية  الن�سبة  يعك�س  ممــا  الــرنــامــج،  يف 
والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  مــواد  يدر�سن  الالتي 
والــريــا�ــســيــات يف جــامــعــات الــدولــة، اإ�ــســافــًة اإىل حر�س 
املراأة  دور  تعزيز  العاملية لالأملنيوم على  الإمــارات  �سركة 
حوايل  طالب  كــل  ال�سركة.و�سيق�سي  اأنــحــاء  جميع  يف 
العاملية  الإمـــارات  �سركة  موقعي  �سمن  العمل  يف  �سهر 
اأبوظبي،  يف  الطويلة  اأو  دبــي  يف  علي  جبل  يف  لالأملنيوم 
حتت اإ�سراف مدربني من ال�سركة.وقالت اإميان القا�سم، 
�سركة  يف  الب�سرية  لــلــمــوارد  التنفيذي  الرئي�س  نــائــب 
الإمارات العاملية لالأملنيوم: ”نحر�س يف �سركة الإمارات 
الــعــاملــيــة لــالأملــنــيــوم، كــ�ــســركــة �ــســنــاعــيــة رائـــــدة يف دولة 

الإمارات، اإىل ت�سجيع ال�سباب املوهوبني على النخراط 
جمالت  يف  خا�سة  ال�سناعي  القطاع  �سمن  وظائف  يف 
ويوفر  والريا�سيات.  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم 
التابع ل�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم  هذا الرنامج 
فر�سة ل�سقل املهارات املهنية واكت�ساب خرة عن الدور 
الـــذي تــوؤديــه هـــذه الــوظــائــف يف اقــتــ�ــســاد الـــدولـــة. كما 
الإمارات  �سركة  اإىل  ال�سباب  هــوؤلء  ان�سمام  اإىل  نتطلع 
اأو ال�سركات ال�سناعية الأخرى ب�سكل  العاملية لالأملنيوم 
ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  امل�ستقبل،  يف  دائـــم 
النمو ال�سناعي ”م�سروع 300 مليار“ لدولة الإمارات 
العربية املتحدة«.وقد �سارك يف برنامج التدريب ال�سيفي 
التابع ل�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم منذ اإطالقه يف 

العام 2002 اأكرث من 600 طالب اإماراتي.
وتــعــتــر �ــســركــة الإمــــــارات الــعــاملــيــة لــالأملــنــيــوم مــن اأكر 
العلوم  وظـــائـــف يف جمـــــالت  تــ�ــســم  الـــتـــي  الـــ�ـــســـركـــات 
توظف  حيث  والــريــا�ــســيــات،  والهند�سة  والتكنولوجيا 
هذه  يف  متخ�س�س   1،500 مــن  اأكـــرث  الــيــوم  ال�سركة 

املجالت.
اإماراتي يف �سركة  1200 مواطن  ويعمل حالياً حوايل 
الإمارات العاملية لالأملنيوم، وتقل اأعمار اأكرث من 700 
منهم عن 35 �سنة ..كما متتلك ال�سركة حالياً اأحد اأعلى 
معدلت التوطني مقارنًة باأي �سركة ُكرى اأُخرى ..واأن 
ال�سركة  يف  العليا  املنا�سب  اإجمايل  من   40% حــوايل 

ي�سغلها مواطنني اإماراتيني.

تدريب طالب �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل 
�لبحري -فرع �ل�سارقة على �سفن ز�خر مارين يف �أبوظبي

�أدنيك و�أبوظبي �لبحرية توقعان �تفاقية رعاية ملعر�س �أبوظبي �لدويل للقو�رب

»�إ�سر�ق لال�ستثمار« يف �ملر�حل �لنهائية لال�ستحو�ذ على �سندوق جولديلوك�س
•• اأبو ظبي-الفجر: 

اأو  ”اإ�سراق“  �ـــس.م.ع  لال�ستثمار  اإ�ــســراق  اأعلنت 
لالأوراق  ظبي  اأبو  �سوق  يف  املدرجة  ”ال�سركة“، 
ال�ستحواذ  عملية  من  النتهاء  قرب  عن  املالية، 
بوا�سطة  جولديلوك�س“  ”�سندوق  عـــلـــى 
على  ال�سركة  وتعمل  كما  جديدة.  اأ�سهم  اإ�ــســدار 
درهم  مليار   2.325 مــن  املـــال  راأ�ـــس  تخفي�س 
اخل�سائر  لإطـــفـــاء  درهــــم  مــلــيــار   1.427 اإىل 
اإىل الزيادة الالحقة لراأ�س  املرتاكمة، بالإ�سافة 
ي�ساهم  اأن  املتوقع  ومن  ال�ستحواذ.  مقابل  املــال 
زيادة  مــن  ”اإ�سراق“  متكني  يف  ال�ستحواذ  هــذا 
�سهمها، وتعزيز قدرتها  �سعر  ربحيتها، وحت�سني 
على تنمية اأعمال قوية، بالإ�سافة اإىل خلق قيمة 

م�ستدامة طويلة الأجل مل�ساهمي ”اإ�سراق«.
املالية  نــتــائــجــهــا  عـــن  ”اإ�سراق“  ــاً  اأيــ�ــس اأعــلــنــت 
 30 يف  املنتهية  ال�ستة  لالأ�سهر  املوجزة  املوحدة 
يونيو 2022. وعلى �سعيد العمليات الأ�سا�سية، 
ارتـــفـــع اإجـــمـــايل الأربــــــاح لــلــ�ــســركــة الــنــاجتــة عن 
العمليات التجارية بن�سبة %151.7 عن نف�س 
الفرتة -اأي الن�سف الأول- من العام املا�سي؛ يف 
حني بلغ �سايف اأرباح ال�سركة لتلك الفرتة 7.29 
 59% قــدره  بانخفا�س  اإمــاراتــي  درهــم  مليون 

ال�سركة  نتيجة حتقيق  وذلك  �سنوي  اأ�سا�س  على 
الأ�سهم  مــن  ملحفظتها  اأهــم  اأربـــاح  املا�سي  الــعــام 

العامة مقارنة بهذا العام. 
و�سجلت ”اإ�سراق“ اإجمايل اإيرادات ت�سغيلية بلغت 
التاأجر  باأعمال  مدفوعًة  درهــم  مليون   15.6
�سمان“  ”برج  �سقق  حققت  حيث  والــ�ــســيــافــة؛ 
معدلت  مارينا“  ”نوران  يف  الفندقية  وال�سقق 
التوايل،  عــلــى  و89%   99% بــلــغــت  اإ�ـــســـغـــال 
زيادة  الفندقية  مارينا“  ”نوران  �سقق  و�سجلت 

بف�سل  الغرف  اأ�سعار  متو�سط  يف   70% بن�سبة 
اجلهود ال�ستباقية وال�سرتاتيجية التي تبذلها 

ال�سركة يف قطاع التاأجر.
م�سروع  اأول  وهــو   - رايــز  مارينا  م�سروع  وحقق 
الرمي  جزيرة  يف  لل�سركة  ال�ستخدامات  متعدد 
الثاين،  الــربــع  يف   98% بلغت  اإ�ــســغــال  ن�سبة    -
لل�سركة  املتكررة  الإيـــرادات  تعزيز  يف  �ساهم  مما 
اأرا�سيها.  ملحفظة  املــايل  الت�سييل  وا�سرتاتيجية 
التطوير،  فر�س  مــن  املــزيــد  يف  ال�سركة  وتبحث 
ملحفظة  امل�سرتكة،  امل�ساريع  فر�س  ذلــك  يف  مبــا 
اأرا�ــســيــهــا الأخــــرى يف جــزيــرة الـــرمي بــاأبــو ظبي 

وقرية جمرا الدائرية يف دبي.
رئي�س  ال�سديقي،  جا�سم  قــال  ال�سدد،  هــذا  ويف 
”نعمل  لال�ستثمار“:  ”اإ�سراق  اإدارة  جمل�س 
ال�ــســتــحــواذ على  بــجــهــد لإكـــمـــال عملية  حــالــيــاً 
متا�سياً مع التفوي�س  �سندوق ”جولديلوك�س“. 
املمنوح من قبل م�ساهمينا، و�سعنا عجلة القيادة 
الفعالية  وحت�سني  لل�سركة  املــايل  الأداء  لتعزيز 
ال�ستحواذ  هــذا  بــاأن  متفائلون  اإننا  الت�سغيلية. 
قيمة  ويخلق  امل�ستقبلية  النمو  فــر�ــس  �سي�سرع 
طويلة الأجل مل�ساهمينا. كما ونتطلع اإىل تقدمي 
الأ�سابيع  يف  للم�ساهمني  التحديثات  من  املزيد 

القادمة.«

ماليني م�ضافر عرب مطار ال�ضارقة يف الن�ضف الأول من 2022  6
�ملدفع: توؤكد �لأرقام �لإيجابية �ملحققة قدرة مطار 
�ل�سارقة على ك�سب ثقة �سريحة و��سعة من �مل�سافرين

••  ال�شارقة-الفجر:

وا�سل مطار ال�سارقة حتقيق معدلت منو ايجابية خالل العام اجلاري، 
لي�سجل  املتعاملني،  قبل  من  بها  يتمتع  التي  العالية  الثقة  يرتجم  مبا 
 ،2022 الــعــام  مــن  الأول  الن�سف  امل�سافرين خــالل  اأعـــداد  يف  ارتــفــاعــاً 
بن�سبة %142.74 لتقارب الـ 6 ماليني م�سافر، باملقارنة مع 2،449 
مليون م�سافر يف الن�سف الأول من العام 2021، كما �سهد املطار منواً 
يف حركة الطائرات لت�سجل 41،189 رحلة، مقارنة بـ 21،709 رحلة 

يف الن�سف الأول من العام 2021 بن�سبة زيادة 89.73%.
بني  الفرتة  خالل  ال�سارقة  مطار  عر  ال�سحن  مناولة  اإجمايل  وارتفع 
بداية يناير وحتى نهاية يونيو املا�سي اإىل اأكرث من 96 األف طن، بن�سبة 
األــف طن خالل ذات الفرتة من   63،844 بـ  %50.39، مقارنة  منو 

العام 2021.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع، رئي�س هيئة مطار ال�سارقة الدويل: ”تعك�س 
الأرقام الإيجابية املحققة، املكانة املميزة التي حتظى بها اإمارة ال�سارقة 
كوجهة مف�سلة لل�سفر والأعمال، وتوؤكد قدرة مطار ال�سارقة على ك�سب 
املبذولة لتقدمي  امل�سافرين، من خالل اجلهود  ثقة �سريحة وا�سعة من 
امل�سافرين مبا  وراحــة  ر�سى  واملبتكرة و�سمان  الرائدة  اأف�سل اخلدمات 
يحقق جتربة �سفر اأمنة ومميزة جلميع املتعاملني، من خالل التعاون مع 

�سركائنا العاملني يف املطار من جهات حكومية وخا�سة، ف�ساًل عن الدور 
الأ�سا�سي واملهم ل�سركات الطران، والناقل الوطني العربية للطران، يف 
اإعادة ت�سغيل وجهات �سابقة وا�ستقطاب وجهات جديدة، والذي اأثر ب�سكل 

اإيجابي على حركة النمو امل�سجلة يف املطار«.
واأ�ساف �سعادته:

اخلدمات  يف  ال�ستثمار  على  الـــدويل  ال�سارقة  مــطــار  هيئة  ”حتر�س   
واحلــلــول الــذكــيــة وفــق اأعــلــى املــعــايــر الــدولــيــة، وا�ستقطاب املــزيــد من 
�سركات الطران العاملية، وتعزيز ال�سراكات ال�سرتاتيجية، مبا ي�سمن 
النمو امل�ستمر يف اأعداد امل�سافرين، ويتنا�سب مع طموحاتنا الرامية اإىل 
والعاملية،  الإقليمية  ال�سفر  خريطة  على  الــرائــدة  املطار  مكانة  تر�سيخ 

كاأحد اأف�سل املطارات يف املنطقة«. 
وتابع �سعادته: ”من املتوقع اأن ي�ستمر النمو الإيجابي يف معدلت ال�سفر 
خالل الن�سف الثاين من العام اجلاري، نتيجة تزايد الإقبال على ال�سفر 

عر مطار ال�سارقة، يف ظل تو�سع �سبكة الوجهات التي يخدمها ».
ثابتة نحو حتقيق  ال�سر بخطى  الدويل  ال�سارقة  وتوا�سل هيئة مطار 
ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل الرتقاء امل�ستمر بتجربة ال�سفر للمتعاملني، 
وتعزيز تناف�سية املطار على امل�ستوى الإقليمي والعاملي، من خالل اإطالق 
العديد من املبادرات واحللول املبتكرة التي توفر جتربة �سفر اأكرث راحة 

و�سال�سة ومتعة للم�سافرين.

•• ال�شارقة- الفجر

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  اأعلنت 
اأن طالب  الـــ�ـــســـارقـــة  فــــرع  الـــبـــحـــري-  والـــنـــقـــل 
بالأكادميية  الــبــحــري  الــنــقــل  تكنولوجيا  ق�سم 
�سيتدربون على منت اأ�سطول �سركة زاخر مارين 
اإنرتنا�سيونال، �سركة اخلدمات البحرية الرائدة 
طالًبا   14 و�ــســيــتــدرب  اأبــوظــبــي.  الــعــا�ــســمــة  يف 
مــدار ف�سلني  الأكــادميــيــة على  و18 طالبة من 
الهند�سة  ق�سم  طــالب  �سيتدرب  بينما  درا�سيني، 

البحرية على مدار ف�سل درا�سي واحد.
خـــالل فـــرتة الــتــدريــب الــعــمــلــي، �ــســتــوفــر �سركة 
زاخر مارين املرافق املعي�سية والتدريبية املنا�سبة 
لطالب الأكادميية على منت ال�سفن وفًقا ملا تن�س 
الدولية  واملــعــاهــدات  والــقــوانــني  الــقــواعــد  عليه 
واملحلية اخلا�سة بالتدريب، ومبا يلبي متطلبات 
تغطيتهم  و�ــســمــان  والـــبـــحـــارة  الــطــلــبــة  رعـــايـــة 
منت  على  تواجدهم  اأثــنــاء  الــالزمــة  بالتاأمينات 
ال�سركات  من  واحــدة  مارين  زاخــر  ال�سفن.وتعد 
الرائدة يف جمال اخلدمات البحرية النوعية يف 
املنطقة، ويقع مقرها يف اأبوظبي بدولة الإمارات 
العربية املتحدة، وهي �سركة متخ�س�سة يف تقدمي 
خدمات دعم احلقول البحرية، ومتتلك اأحد اأكر 
اأ�ساطيل قوارب الدعم البحري واأكرثها تنوًعا يف 
دولة الإمــارات، ما يجعلها �سريًكا مثالًيا لتوفر 
للمهنيني  �سفنها  مــنت  عــلــى  الــعــمــلــي  الــتــدريــب 
التدريب  ين�سجم  كما  الــطــمــوحــني.  البحريني 
الكوادر  لتمكني  املتوا�سلة  الأكادميية  جهود  مع 

الوطنية ال�سابة للعمل يف القطاع البحري.

قال  لــلــطــالب،  العملي  الــتــدريــب  بـــدء  مبنا�سبة 
�سعادة الأ�ستاذ اإ�سماعيل عبدالغفار اإ�سماعيل فرج، 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  رئي�س 
الأكادميية،  هـــدف  ”يتمثل  الــبــحــري:  والــنــقــل 
املتخ�س�سني  نخبة من  تاأهيل  تاأ�سي�سها، يف  منذ 
القطاع  تطوير  يف  �سي�سهمون  الذين  البحريني 
الــبــحــري مـــن خـــالل مــزيــج فــريــد ومـــثـــايل من 
اإىل  اإ�سافة  العملي،  والتدريب  النظري  التعليم 
ومنوذجنا  الأكادميية  ملنهاجنا  امل�ستمر  التطوير 
البحري  الــقــطــاع  متطلبات  لــيــواكــب  التعليمي 
التطورات  بــاآخــر  امل�ستقبل  قــادة  تــزويــد  و�سمان 
اأحدث  الأكــادميــيــة  ومتتلك  النظريات.  واأحـــدث 
املحاكاة  اأجهزة  مثل  املتطورة؛  والأدوات  املرافق 
على  للح�سول  للطالب  املثالية  البيئة  لتوفر 
ويجعل  حًقا  مييزنا  ما  اأن  اإل  العملي،  التدريب 
امليداين  التدريب  هو  دائًما،  الطليعة  يف  طالبنا 
الذي نوفره لهم بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات 
البحرية الرائدة مثل �سركة زاخر مارين، ونحن 

فخورون مبا حققناه يف هذا املجال.«
مـــن جــهــتــه، قـــال عــلــي الــعــلــي، الــعــ�ــســو املنتدب 
”باعتبارنا  اإنرتنا�سونال:  مارين  زاخــر  ل�سركة 
الرائدة  البحرية  اخلــدمــات  �سركات  من  واحــدة 
الأكفاء  املهنيني  اإعــداد  اأهمية  ندرك  املنطقة،  يف 
مارين على مدى  زاخــر  اأ�سهموا يف جناح  الذين 
العملي  التدريب  املا�سية. وعر توفر  ال�سنوات 
لطالب الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والــنــقــل الــبــحــري فـــرع الــ�ــســارقــة، فــاإنــنــا ن�سارك 
مــن خالل  الــبــحــري  الــقــطــاع  ر�ــســم م�ستقبل  يف 
تــعــزيــز مـــهـــارات الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، والـــذيـــن قد 

زاخر  �سركة  وتطور  منو  يف  منهم  الكثر  ي�سهم 
مهند�سني  اأو  كقباطنة  العمل  خالل  من  مارين 
التدريب الذي  اأ�سطولنا. كما ين�سجم  على منت 
نقدمه لطالب الأكادميية مع جهودنا للم�ساعدة 
يف دعم اقت�ساد دولة الإمــارات؛ حيث نعمل على 
�سيكون  التي  الطموحة  الوطنية  الكوادر  تدريب 
لها دور يف دفع عجلة تقدم القطاع البحري الذي 

يعد اأحد اأبرز دعائم اقت�ساد الدولة.«
وقـــــال الـــدكـــتـــور الــــربــــان اأحـــمـــد يـــو�ـــســـف، نائب 
لدى  والتكنولوجيا  البحري  النقل  كلية  عميد 
الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
”ُتعد دولة الإمارات من  البحري فرع ال�سارقة: 
اأهم املراكز البحرية الدولية؛ حيث مت ت�سنيفها 
يف املرتبة اخلام�سة عاملياً، وي�سهم القطاع البحري 
بنحو 90 مليار درهم يف الناجت املحلي الإجمايل 
اأهــمــيــة ال�ستثمار  يــوؤكــد  الـــذي  لــلــدولــة، الأمــــر 
يف الـــكـــوادر الــوطــنــيــة املــوؤهــلــة الــتــي تــ�ــســارك يف 
الأكادميية  دائـــًمـــا يف  نــركــز  لــــذا،  الــقــطــاع.  منــو 
البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
على  طالبنا  ح�سول  �سمان  على  ال�سارقة،  فــرع 
لإعدادهم  املنا�سبة  والــفــر�ــس  الـــالزم  الــتــدريــب 
مل�ستقبل مهني ناجح ومتميز يف القطاع البحري. 
الــتــدريــب مــع زاخــــر مارين  اأن  ونــحــن واثـــقـــون 
اإىل  �سيتيح الفر�سة لطالب الأكادميية للتعرف 
الآفــاق املتاحة يف القطاع البحري، وهذه فر�سة 
عملية  خـــرة  لكــتــ�ــســاب  امل�ستقبل  لــقــادة  فــريــدة 
على منت اأحد اأكر الأ�ساطيل العاملة يف جمال 
اخلدمات البحرية وخدمات حقول النفط بدولة 

الإمارات.«

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  وقعت 
اأبوظبي  ملعر�س  املُنظمة  اجلهة  )اأدنــيــك(، 
باليخوت  واخلـــــا�ـــــس  لــــلــــقــــوارب  الــــــــدويل 
ات  ومعدنّ البحرية  والــريــا�ــســات  والـــقـــوارب 
اأبوظبي  مـــع  اتــفــاقــيــة  الأ�ــــســــمــــاك،  �ــســيــد 
لرعاية  اأعـــــــوام  ثـــالثـــة  مــدتــهــا  الــبــحــريــة 
الـــرابـــعـــة مـــن معر�س  الــنــ�ــســخــة  فــعــالــيــات 
اأبوظبي الدويل للقوارب والدورات القادمة 
مــن املــعــر�ــس الـــذي يــقــام حتــت رعــايــة �سمو 
نــهــيــان، رئي�س  اآل  بــن زايــــد  الــ�ــســيــخ نــهــيــان 
اآل  �سلطان  بن  زايــد  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س 
نهيان لالأعمال اخلرية والإن�سانية، رئي�س 
اأدنيك  اأبوظبي الريا�سي يف مر�سى  جمل�س 
24 ولــغــايــة 27  اجلـــديـــد يف الـــفـــرتة مـــن 

نوفمر 2022.
وحــ�ــســر حــفــل الــتــوقــيــع الـــكـــابـــنت حممد 
والرئي�س  املنتدب  الع�سو  ال�سام�سي،  جمعة 
التنفيذي ملجموعة موانئ اأبوظبي؛ وحميد 
والرئي�س  املنتدب  الع�سو  الظاهري،  مطر 
الوطنية  اأبــــوظــــبــــي  لـــ�ـــســـركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ال�سركات  وجمموعة  ”اأدنيك“  للمعار�س 
التابعة لها؛ والكابنت عمار مبارك ال�سيبة، 
الرئي�س التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري 
وجمموعة �سفني؛ والكابنت �سيف املهري، 
اإىل  اأبوظبي البحرية، بالإ�سافة  مدير عام 

عدد من كبار امل�سوؤولني واملوظفني.
الع�سو  الــــظــــاهــــري،  مـــطـــر  حــمــيــد  وقــــــال 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
وجمموعة  ”اأدنيك“  للمعار�س  الوطنية 
اتفاقية  ”تاأتي  لــهــا:  الــتــابــعــة  الــ�ــســركــات 

الطويلة  ل�سراكتنا  تتويجاً  هــذه  الــرعــايــة 
التزامنا  ـــد  وتـــوؤكنّ الــبــحــريــة،  اأبــوظــبــي  مـــع 
القطاع لتقدمي  بالتعاون مع خــراء وقــادة 
واجلهات  والـــزوار  ل�سركائنا  �سل�سة  جتــارب 
على  الإيــجــابــي  لأثــرهــا  ونتطلع  العار�سة. 
مع  يتما�سى  مبا  البحرية،  ال�سياحة  قطاع 
عرو�س  تعزيز  اإىل  الهادفة  ا�سرتاتيجيتنا 

�سياحة الأعمال يف دولة الإمارات«.
املهري،  الــكــابــنت �سيف  اأكـــد  ومــن جــانــبــه، 
مدير عام اأبوظبي البحرية، التزام اأبوظبي 
اإدارة  البحرية ب�سفتها اجلهة امل�سوؤولة عن 

وتنظيم املمرات املائية يف اأبوظبي، مبوا�سلة 
بذل اجلهود الكفيلة برت�سيخ مكانة اأبوظبي 

كعا�سمة بحرية عاملية. 
املوقعة  الرعاية  اتفاقية  ”تتما�سى  وقـــال: 
ــــيــــك ومـــعـــر�ـــس اأبـــوظـــبـــي الـــــدويل  مــــع اأدن
للقوارب مع روؤيتنا ال�سرتاتيجية واأهدافنا 
الرامية اإىل ا�ستعرا�س الفر�س والإمكانات 
اأبــوظــبــي للمجتمع  الــتــي تــوفــرهــا  الــهــائــلــة 
بحرية  وجــهــًة  باعتبارها  والــــدويل  املحلي 
عــاملــيــة. كــمــا نــ�ــســعــى ملــوا�ــســلــة الــتــعــاون مع 
بيئة  اإر�ـــســـاء  ي�سمن  الــ�ــســركــاء مبــا  جــمــيــع 

تنظيمية متطورة وحديثة ت�سب يف �سالح 
معاً،  اآٍن  يف  الأعــمــال  وجمتمع  امل�ستخدمني 
بحرية  ومرافق  خدمات  تطوير  جانب  اإىل 
اإمكانية  للجميع  يتيح  مــا  امل�ستوى  عاملية 
املحمية يف  البحرية  امل�ساحات  اإىل  الو�سول 

الإمارة بطرق م�ستدامة«.
خالل  من  البحرية“  ”اأبوظبي  وتاأ�س�ست 
اأبوظبي  مـــوانـــئ  جمــمــوعــة  بـــني  اتــفــاقــيــة 
م�سوؤولة  لتكون  والنقل،  البلديات  ودائـــرة 
واإن�ساء  متميزة  بحرية  خدمات  تقدمي  عن 
بنية حتتية ومرافق بحرية متطورة ترثي 

القطاع البحري يف اإمارة اأبوظبي. 
ال�ستمتاع  فــر�ــســة  اره  زونّ املــعــر�ــس  وميــنــح 
بــفــعــالــيــاتــه الـــرائـــعـــة ومــ�ــســاهــدة الـــقـــوارب 
والــيــخــوت واملــنــتــجــات الــبــحــريــة مـــن دولة 
يـــجـــمـــع نخبة  كـــمـــا  الإمــــــــــــارات والـــــعـــــامل. 
العاملية واخلــــراء يف  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات 
املــنــ�ــســة الأمـــثـــل ل�سركات  الــقــطــاع، ويــوفــر 
خدماتها  ل�ــســتــعــرا�ــس  الــبــحــري  الــرتفــيــه 
عقد  فر�س  وا�ستك�ساف  الأعــمــال  ومناق�سة 
ال�سراكات مبا ي�ساهم يف تعزيز منو القطاع 

البحري يف املنطقة.
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املال والأعمال
»�لطاقة و�لبنية �لتحتية« حت�سد 21 جائزة عاملية مرموقة خالل �لن�سف �لأول من 2022

•• دبي-وام: 

جائزة   21 الــتــحــتــيــة  والــبــنــيــة  الــطــاقــة  وزارة  حــ�ــســدت 
الــنــ�ــســف الأول من  اإقــلــيــمــيــة وعــاملــيــة مــرمــوقــة خــــالل 
املتميزة  م�سرتها  بذلك  لتوا�سل   2022 اجلــاري  العام 
واإجنازاتها الطموحة الداعمة لريادة دولة الإمارات عاملياً 
لتحقيق  و�سوًل  القادمة،  عاماً  للخم�سني  وم�ستهدفاتها 
املــئــويــة 2071 ولــتــجــ�ــســد بــذلــك الــتــطــور احلــا�ــســل يف 
ال�سرتاتيجية  اإدارة  البلو�سي مديرة  ليلى  الوزارة.وقالت 
موؤ�سرات  الــوزارة يف  مكانة  الفوز  ذلك  ”يعزز  وامل�ستقبل: 
الــتــنــافــ�ــســيــة الــعــاملــيــة عــلــى نــحــو يــ�ــســهــم يف احلـــفـــاظ على 
والإ�سكان  التحتية  والبنية  الطاقة  قطاعات  مكت�سبات 

القطاعات  تلك  يف  والزدهـــار  التطور  ومنظومة  والنقل، 
ملــ�ــســرة التنمية  الـــتـــي متــثــل داعـــمـــا رئــيــ�ــســيــا  احلـــيـــويـــة 
م�سرة  يف  ا�ستثنائي  عــام  اجلـــاري  الــعــام  واأن  والزدهـــــار، 
التطور وا�ست�سراف امل�ستقبل«.واأ�سافت اأن هذه الإجنازات 
ت�سكل حافزاً متجدداً لنا جميعاً على موا�سلة العمل بِجد 
ومثابرة ووفق منظور قائم على التميز والبتكار ومواكب 
�سوى  تر�سى  ل  الــتــي  الإمـــــارات  دولـــة  حكومة  لتوجهات 
بالريادة العاملية ..لفتة اإىل اأن هذه اجلوائز توؤكد كفاءة 
والبنية  الطاقة  جمـــالت  يف  الــــوزارة  ومــبــادرات  م�ساريع 
الــتــحــتــيــة والإ�ـــســـكـــان والــنــقــل، وكـــفـــاءة وقـــــدرة املوظفني 
وح�سدت  ومتميز.  مبتكر  ب�سكل  مبهامهم  الــقــيــام  على 
جوائز  �سمن  جائزة   13 التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 

”�ستيفي العاملية“ والتي تعد اأرفع جائزة دولياً يف جمال 
اإدارة  املوؤ�س�سي وت�سمل جوائز البتكار يف  الإبــداع والتميز 
الب�سرية والتخطيط واملمار�سة احلكومة والبتكار  املوارد 
التكنولوجيا  اإدارة  يف  والبــتــكــار  وال�ــســتــدامــة  الطاقة  يف 
التطور  يف  مبتكر  اإجنـــاز  واأفــ�ــســل  والتنفيذ  والتخطيط 
التكنولوجيا  اأو  العلوم  يف  مبتكر  اإجنـــاز  واأف�سل  والنمو 
”كوفيد-  خــالل  فاعلية  الأكـــرث  لال�ستجابة  جــوائــز  و3 
الــتــوا�ــســل حول  البــتــكــار يف  جـــوائـــز  اإىل  اإ�ــســافــة   “19
ال�سوؤون العامة والتميز يف البتكار للمنظمات التي ت�سم 
ال�سناعات  يف  البتكار  يف  والتميز  اأكــرث  اأو  موظف   100
اأو  مــوظــف   100 ت�سم  الــتــي  للمنظمات  التكنولوجية 
والتخطيط  الــعــمــالء  خــدمــة  اإدارة  يف  والبـــتـــكـــار  اأكــــرث 

الب�سرية  ــــوارد  امل اإدارة  يف  والبــتــكــار  املــمــار�ــســات  واأفــ�ــســل 
التي  اجلوائز  ت�سمل  كما  ممار�سة.    واأف�سل  والتخطيط 
�سمن  جائزتني  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  بها  فــازت 
والتي  الدولية“  ”الأعمال  اأوارد  بزن�س  جلوبال  جــوائــز 
اأف�سل  العاملية وهما جائزة  اأرفع اجلوائز  تعد واحدة من 
ممار�سة يف التغير املناخي واأف�سل فريق مايل ..وجائزة 
البحرية  ال�ــســتــدامــة  تنظيمية يف جمــال  مــبــادرة  اأفــ�ــســل 
وجائزة  الــدولــيــة  ”�سيبتيك“  جــوائــز  �سمن  والبــتــكــار 
ا�سرتاتيجية  اأف�سل  2022 عن  للطاقة  الأو�سط  ال�سرق 
يف الطاقة امل�ستدامة لهذا العام ف�سال عن جائزتني �سمن 
جوائز جمل�س ”هارفارد“ العاملية لالأعمال وهما اجلائزة 

اخل�سراء املا�سية وجائزة البتكار الذهبية.

تعاون بني د�ئرة �لأر��سي و�لتنظيم 
�لعقاري وجمل�س �سيد�ت عجمان

�أ�سول  درهم  تريليون   3.344
�لقطاع �مل�سريف �لإمار�تي بنهاية �أبريل �ملا�سي

بهدف رعاية املواهب وتعزيز م�ضريتها املهنية

�مل�سرق يطلق دورته �لثالثة من برنامج »�سهادة �لمتياز 
�ملتقدمة« ACE يف دول �لتعاون و�سمال �أفريقيا

قرب ��ستكمال �لأعمال �لتمهيدية وبدء �لأعمال �لإن�سائية يف م�سروع »بروج 4«

�أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية تختتم م�ساركتها يف مهرجان ليو� للرطب 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن امل�سرق، املوؤ�س�سة املالية الرائدة يف دولة الإمارات 
الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، عـــن اإطـــــالق الــــــدورة الــثــالــثــة من 
”�سهادة  املـــواهـــب  ورعـــايـــة  لتنمية  الـــرائـــد  بــرنــاجمــه 
للراغبني يف  ليكون متاحاً   ACE املتقدمة«  المتياز 
و�سمال  التعاون اخلليجي  به يف دول جمل�س  اللتحاق 
اأفريقيا.وي�ستهدف برنامج ”�سهادة المتياز املتقدمة“ 
مــــن املـــ�ـــســـرق يف دورتـــــــه الـــثـــالـــثـــة اخلـــريـــجـــني اجلــــدد 
الأعمال،  اأو  املحا�سبة،  اأو  الــتــمــويــل،  يف  املتخ�س�سني 
الطاحمني للعمل يف قطاع اخلدمات امل�سرفية املوجهة 
لل�سركات وال�ستثمار، ويقدم الرنامج و�سوًل ح�سرياً 
وتدريباً مميزاً على اأيدي قادة وخراء عامليني يف جمال 
ال�سرتاتيجية  التعليمية  املبادرة  امل�سريف.تعمل  العمل 
كثب  ومتابعة تطورهم عن  ا�ستقطاب اخلريجني  على 
مهنية  مــ�ــســارات  نــحــو  وثــبــات  بــقــوة  طريقهم  لي�سقوا 
مت�سارعة يف ميادين العمل امل�سريف، حيث حاز الرنامج 
منذ انطالقته الأوىل يف عام 2019، على اهتماٍم وا�سٍع 
من املواهب ال�سابة والواعدة يف املنطقة. ومن اجلدير 
بالذكر، اأن الطالبات الإناث ميثلن ما ن�سبته اثنني من 

اأ�سل كل ثالثة من خريجي املبادرة.
ومن املقرر اأن يتم اإطالق الدورة الثالثة من الرنامج 
املكثف ملدة 6 اأ�سهر يف منت�سف يونيو من العام اجلاري، 
اأنـــحـــاء فــــروع بــنــك املــ�ــســرق يف دولة  وذلــــك يف جــمــيــع 

والتي  والكويت،  والبحرين،  وقطر،  وم�سر،  الإمــارات، 
ت�ستقبل اخلريجني اجلدد، مبن فيهم اأولئك الذين مل 
العال،  اأحمد عبد  واحــداً. وقــال  تتجاوز خرتهم عاماً 
”نحر�س يف  املــ�ــســرق:  الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة  الــرئــيــ�ــس 
امل�سرق على دعم اأولئك الطاحمني خلو�س غمار العمل 
وال�ستثمار،  لل�سركات  امل�سرفية  اخلــدمــات  جمــال  يف 
اإىل حقيقة، وذلــك من خالل رفدهم  وحتويل حلمهم 
بــاأفــ�ــســل املــعــارف املــ�ــســرفــيــة عــلــى اأيــــدي خـــراء وقادة 
بلقب  ونعتز  امل�سريف،  والقطاع  امل�سرق  من  متمر�سني 
يف  به  معروفني  اأ�سبحنا  الــذي  امل�سرفية“  ”املدر�سة 
املنطقة، وبجهودنا الدوؤوبة لتحفيز املواهب وتطويرها. 
املواهب الوطنية،  الرا�سخ بتنمية  التزامنا  ون�سدد على 
وامل�ساهمة يف �سناعة قادة امل�ستقبل، ونعتقد اأن اكت�ساب 
املعارف واملهارات وو�سع اللبنات ال�سحيحة هو الأ�سا�س 
لبناء جمتمع م�سريف ناب�س باحلياة، وقادر على مواكبة 

التطورات املتالحقة يف هذا املجال.«
ACE من  املتقدمة«  ”�سهادة المتياز  يتميز برنامج 
امل�سرق عن بقية الرامج املماثلة التي تهتم باجلوانب 
املهارات  تطوير  على  برتكيزه  فقط،  التقليدية  الفنية 
بدًل  والــعــمــالء  الأعــمــال  باحتياجات  للتنبوؤ  املطلوبة 
مـــن ال�ــســتــجــابــة لـــهـــا، واإبـــــــداع الجتــــاهــــات بـــــدًل من 
وتبني  البيانات،  لتطويع  احلنكة  وا�ستخدام  اإدراكــهــا، 
وخرة  متطورة  بحلول  العمالء  لتزويد  التكنولوجيا 

م�سرفية مميزة.

طلبا لتو�سيل �لكهرباء عرب   1897
خدمة »�لنامو�س« خالل �لن�سف �لأول

•• دبي-وام: 

العام  من  الأول  الن�سف  خالل  تلقيها  عن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
اجلاري 1897 طلباً لتو�سيل الكهرباء عر خدمة ”النامو�س“ التي تتيح 

تــو�ــســيــل الــكــهــربــاء لــلــمــ�ــســاريــع التي 
كيلووات يف   150 اإىل  اأحمالها  ت�سل 

خطوتني وخالل 5 اأيام فقط.
الطاير  حمــمــد  �سعيد  مــعــايل  وقــــال 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  املــنــتــدب  الع�سو 
اإن خدمة  دبــي  ومــيــاه  كــهــربــاء  لهيئة 
تعد ثمرة تعاون الهيئة  ”النامو�س“ 
الوثيق مع �سركائها من ال�ست�ساريني 
واملــقــاولــني وجنــاحــهــا يف تــوفــر بيئة 
اإيـــجـــابـــيـــة حتــفــز البـــتـــكـــار واقـــــرتاح 
املــــــبــــــادرات الـــتـــطـــويـــريـــة واخلـــــــروج 

بتو�سيات لت�سهيل وت�سريع اآلية احل�سول على خدمات الكهرباء وفق اأف�سل 
املعاير واملمار�سات العاملية.واأو�سح معاليه اأن الهيئة اأطلقت خدمة النامو�س 
عام 2014 للمقاولني وال�ست�ساريني �سمن حزمة الت�سهيالت التي توفرها 
للم�ساريع ال�سناعية والتجارية وال�سكنية، م�سراً اإىل اأن الهيئة توفر جميع 
الإمكانات الالزمة واخلدمات الذكية التي ت�ساعد ال�ست�ساريني واملقاولني 
حميدان  بن  را�سد  املهند�س  وي�سر.واأكد  �سهولة  بكل  اأعمالهم  تنفيذ  على 
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع توزيع الطاقة يف هيئة كهرباء ومياه دبي اأن 
خدمة ”النامو�س“ اخت�سرت اإجراءات احل�سول على الكهرباء اإىل خطوتني 
اأن عدد ال�ست�ساريني  اأيام فقط، مو�سحاً   5 بدًل من ثالث خطوات خالل 
 30 2258 ا�ست�سارياً ومقاوًل حتى  واملقاولني املعتمدين لدى الهيئة بلغ 

يونيو 2022.

•• اأبوظبي-وام: 

حلول  توفر  يف  الرائدة  للبرتوكيماويات،  بروج  �سركة  اأعلنت 
التي  اجلــهــة  ب�سفتها  واملــتــنــوعــة،  املبتكرة  اأولــيــفــيــنــات  الــبــويل 
امل�سروع  مالكي  عن  بالنيابة   “4 ”بروج  م�سروع  اإدارة  تتوىل 
اإن�ساء  يف  اإجنــاز جديد  وبوريالي�س، عن  ”اأدنوك“  �سركتي   –
م�سروع التو�سعة ”بروج 4“ يف الروي�س، متثل بقرب ا�ستكمال 
املقاولني  وا�ــســتــعــداد  املــ�ــســروع  يف  التمهيدية  الأعــمــال  مرحلة 
للبدء بالأعمال الهند�سية وامل�سرتيات والت�سييد خالل ال�سهر 
 :“4 اجلاري.وقال �سلطان زيد ال�سحي، مدير م�سروع ”بروج 
حيث   ،“4 ”بروج  مب�سروع  العمل  يف  ملمو�ساً  تقدماً  ”نحقق 
البنية  ت�سييد  مع  التطوير  من  التالية  املرحلة  امل�سروع  يبداأ 
التحتية التي �ستت�سمن اإن�ساء اأنظمة املرافق اخلدمية واأعمال 

الطرق والأعمال املدنية الأخرى املرتبطة باملجمع«.
واأ�ساف ”ُيعد جممع ’بروج 4‘ اأحد عوامل التمكني الأ�سا�سية 

والتنويع  التنمية  خطط  ويف  للنمو  اأدنــــوك  اإ�سرتاتيجية  يف 
ال�سناعي يف دولة الإمارات واإمارة اأبوظبي، ونفخر مب�ساهمتنا 
اإن�ساء  خالل مراحل  ”ا�سنع يف الإمارات“  الفاعلة يف برنامج 
امل�سروع، حيث �سيتم ت�سنيع اأكرث من %25 من اإجمايل املواد 
واملعدات امل�ستخدمة يف املجمع اجلديد داخل الإمارات، م�سراً 
اآمنة  عمل  �ساعة  مليون   1.5 ا�ستكمال  الآن  حتى  مت  اأنــه  اإىل 
منذ بدء امل�سروع، ومن خالل تعاوننا مع مقاولنا الإماراتي – 
�سركة الع�سب للنقليات واملقاولت العامة – نتطلع قدماً اإىل 

ا�ستكمال مرحلة الأعمال التح�سرية للم�سروع بنجاح.
”اأدنوك“  اإ�سرتاتيجية  يف  الأ�سا�سية  الركائز  اأحــد  وباعتباره 
يف م�سرة   “4 ”بروج  �سي�سهم جممع  الذكي،  للنمو  املتكاملة 
ودعم  والت�سويق  والت�سنيع  التكرير  لقطاع  امل�ستمرة  التطوير 
النمو ال�سناعي يف دولة الإمارات، و�سيتم ت�سييد من�ساأة ”بروج 
500 ملعب  اأر�س توازي م�ساحتها حوايل  اجلديدة على   “4
تقنية  بــا�ــســتــخــدام   “4 ”بروج  �سيقوم جمــمــع  كــمــا  قـــدم،  كـــرة 

Borstar املرخ�سة من بوريالي�س لإنتاج حلول عالية اجلودة 
يف  العمالء  من  املتزايد  الطلب  لتلبية  اأوليفينات  البويل  من 
التحتية  البنية  ال�سناعية، مبا يف ذلك  القطاعات  العديد من 
ال�سرق  منطقة  يف  والــزراعــة  ال�ستهالكية  واحلــلــول  والطاقة 
الأو�سط واأفريقيا واآ�سيا واملحيط الهادئ. كما �ست�ساهم املن�ساأة 
الإمارات  دولــة  امل�سننّعني يف  اأمــام  الفر�سة  اإتــاحــة  اجلــديــدة يف 
بالإ�سافة  الإمارات“  يف  ”ا�سنع  مبادرة  يف  م�ساركتهم  لتعزيز 
اإىل تزويد املواد الأولية لـمنطقة تعزيز للكيماويات ال�سناعية 
التي �ست�ساهم يف حتفيز النتقال اإىل املرحلة التالية من النمو 

ال�سناعي يف دولة الإمارات.
�سي�ساهم  ت�سغيله،  وبــدء   “4 ”بروج  اإن�ساء  من  النتهاء  وبعد 
املــجــمــع بــاإ�ــســافــة 1.4 مــلــيــون طــن مــن الــبــويل اإيــثــيــلــني اإىل 
6.4 مليون  اإىل  لت�سل  الإجمالية  ال�سنوية  الإنتاجية  الطاقة 
طن من البويل اأوليفينات املُنتجة يف دولة الإمارات، حيث ياأتي 
هذا الإجناز اجلديد بعد م�ساركة ”بروج“ موؤخراً يف ”منتدى 

ا�سنع يف الإمارات“ الذي نظمته وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
اأبوظبي  يف  القت�سادية  التنمية  دائــرة  مع  بالتعاون  املتقدمة 
ال�سناعية.  اأبـــوظـــبـــي  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  واإطــــــالق  و“اأدنوك“، 
واأحد  الإمـــارات  دولــة  ال�سناعة يف  رواد قطاع  اأحــد  وباعتبارها 

عوامل التمكني لقطاع �سناعة البرتوكيماويات، توفر ”بروج“ 
القيمة  املحلية وت�سهم يف دعم برنامج  الإمــداد  ل�سل�سة  الدعم 
ال�ستفادة من  الإمـــارات من خــالل  دولــة  امل�سافة يف  الوطنية 

القوة ال�سرائية املحلية لتعزيز منو القطاع ال�سناعي.

•• اأبوظبي -وام:

الغذائية  والــ�ــســالمــة  لــلــزراعــة  اأبــوظــبــي  هيئة  اختتمت 
 18 الـــ  بن�سخته  للرطب  لــيــوا  مــهــرجــان  يف  م�ساركتها 
والـــتـــي اأقــيــمــت حتـــت رعـــايـــة �ــســمــو الــ�ــســيــخ مــنــ�ــســور بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الــوزراء وزيــر ديوان  زايــد 
والرامج  املــهــرجــانــات  اإدارة  جلــنــة  وبتنظيم  الــرئــا�ــســة 
يف  الهيئة  جناح  اأبوظبي.و�سهد  يف  والرتاثية  الثقافية 
الدولة  البارزة يف  ال�سخ�سيات  زيــارة عدد من  املهرجان 
النخيل من  املهتمني بزراعة  اإىل جانب  العموم  ومــدراء 
املزارع  اأ�سحاب  اإىل  بالإ�سافة  وخارجها،  الدولة  داخــل 
املــنــتــجــة لــلــفــاكــهــة واملــنــتــجــات الــزراعــيــة املــحــلــيــة، حيث 
اطلعوا على اأف�سل املمار�سات الزراعية امل�ستدامة، وطرق 
الزراعة احلديثة وكيفية العناية باملزارع، بالإ�سافة اإىل 
وذلك  الإنتاج  بجودة  اأكــرث  لالهتمام  املزارعني  ت�سجيع 
الزراعية  التنمية  لتحقيق  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اإطــار  يف 
وتفعيل  الــغــذائــي  الأمـــن  وتــعــزيــز منظومة  املــ�ــســتــدامــة، 
وتن�سيط احلركة القت�سادية يف المارة.وقدمت الهيئة 
خــالل اأيـــام املــهــرجــان عـــددا مــن املــحــا�ــســرات التوعوية 
الفــرتا�ــســيــة حـــول زراعــــة النخيل وطـــرق الــعــنــايــة بها 

ن�سر  بــهــدف  وذلـــك  اقت�ساديا  منها  ال�ــســتــفــادة  وكيفية 
الوعي وت�سجيع املزارعني على الهتمام بالزراعة واتباع 
اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال و تقدمي امل�سورة الفنية 
تعريف  اإىل  اإ�سافة  لهم.  الالزمة  الإر�سادية  واخلدمات 
الزوار باجلهود التي تبذلها الهيئة ملكافحة اآفات النخيل 
املتكاملة للمكافحة بطرق بيئية  الإدارة  وتطبيق برامج 
و  الــزراعــة  يخ�س  فيما  ا�ستف�ساراتهم  على  الــرد  و  اآمنة 

الرثوة احليوانية و الأمن احليوي.
اأبوظبي  تــعــريــفــيــاً حــــول بــرنــامــج  ــاً  كــمــا قــدمــت عــر�ــس
بــالــتــعــاون مــع بع�س  اأطــلــقــتــه  الـــذي  الـــزراعـــي  للجينوم 
املراكز البحثية الوطنية يف الدولة بهدف تطبيق اأف�سل 
الزراعية  اجلينية  البحوث  جمال  يف  العاملية  املمار�سات 

والذي يعتر الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة.
املجتمع  الت�سال وخدمة  اإدارة  ال�سحي مدير  بدر  واأكد 
حـــر�ـــس الــهــيــئــة عـــلـــى دعـــــم املـــهـــرجـــان انـــطـــالقـــاً من 
الفعاليات  تعزيز  يف  ت�ساهم  حكومية  كهيئة  م�سوؤوليتها 
الرتاثية والثقافية والأن�سطة التي تروج ملنطقة الظفرة 
اإىل اأن عدد من اخلراء يف  �سياحياً واقت�سادياً ، م�سراً 
مبزاينة  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  �سمن  �ساركوا  الهيئة 

الرطب وهي احلدث الأبرز �سمن فعاليات املهرجان.

•• عجمان-وام:

والتنظيم  الأرا�ـــســـي  دائــــرة  وقــعــت 
عجمان  �سيدات  وجمل�س  العقاري 
اتفاقية تعاون بهدف تعزيز العمل 
والتن�سيق  الطرفني  بني  امل�سرتك 
مـــــن اأجـــــــل دعــــــم تــــوجــــه الإمـــــــــارة 
احلياة  بجودة  لالرتقاء  وم�ساعيها 
لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعزيز 

خمتلف �سرائح وفئات املجتمع.
ال�سيد  مــــن  كــــل  التـــفـــاقـــيـــة  وقـــــع 
املدير  الــ�ــســامــ�ــســي  خــلــفــان  اأحـــمـــد 
الأرا�ــســي والتنظيم  لــدائــرة  الــعــام 
الدكتورة  و�سعادة  بالإنابة  العقاري 
اآل علي رئي�س جمل�س  اآمنة خليفة 

�سيدات اأعمال عجمان.
واأكد ال�سيد اأحمد خلفان ال�سام�سي 
ــــي  املــــديــــر الــــعــــام لــــدائــــرة الأرا�ــــس
اأهمية  بالإنابة  العقاري  والتنظيم 
توقيع هذه التفاقية لإر�ساء دعائم 
اجلهود  وت�سافر  امل�سرتك  التعاون 
تـــوفـــر خـــدمـــات راقية  اأجـــــل  مـــن 
وتعزيز  املعنية  للفئات  ومــتــنــوعــة 
�سيا�سات اجلودة ونظم التميز التي 

تنتهجها حكومةعجمان.

اتــفــقــا على  الــطــرفــني  اأن  واأو�ـــســـح 
�سيدات  وتــ�ــســجــيــع  دعـــــم  اأهـــمـــيـــة 
ال�ستثمار  على  املواطنات  الأعمال 
من  وال�ستفادة  العقاري  املجال  يف 
الــتــي تتبناها  واملــ�ــســاريــع  املـــبـــادرات 
العقاري  والتنظيم  الأرا�سي  دائــرة 
يف اإطار خطتها الرامية اإىل تعزيز 
اأداء ال�سوق العقاري ومتكني وتاأهيل 
الــ�ــســبــاب الإمـــاراتـــي مــن اجلن�سني 
ثقافتهم  وتعزيز  وتنمية مهاراتهم 
املتعلقة بقوانني التداول العقاري.
الدكتورة  �سعادة  قالت  جانبها  من 
اآل علي رئي�س جمل�س  اآمنة خليفة 
�ــســيــدات اأعـــمـــال عــجــمــان اإن املــــراأة 

الإماراتية اأثبتت جدارتها وقدرتها 
خمتلف  يف  النجاحات  حتقيق  على 
..موؤكدة  والتخ�س�سات  املــجــالت 
مع  التعاون  اتفاقية  توقيع  اأهمية 
العقاري  والتنظيم  الأرا�ــســي  دئــرة 
مــن اأجـــل تــاأهــيــل �ــســيــدات الأعمال 
ومتكينهن لدخول ال�سوق العقاري 
وتـــزويـــدهـــن بـــاملـــهـــارات واخلــــرات 
الالزمة لتحقيق النجاح وامل�ساهمة 
القت�سادي  الــنــمــو  عــجــلــة  دفـــع  يف 
الــــقــــيــــادة  خــــا�ــــســــة يف ظــــــل دعـــــــم 
اإ�سراك  عــلــى  وحــر�ــســهــا  الــر�ــســيــدة 
التقدم  الإماراتية يف م�سرة  املــراأة 

والزدهار.

•• اأبوظبي- وام:

املــركــزي عــن ارتفاع  اأعــلــن م�سرف الإمــــارات 
ــــول املــ�ــســرفــيــة �ـــســـامـــاًل اإىل  اإجــــمــــايل الأ�ــــس
اأبريل  نــهــايــة  يف  درهــــم  تــريــلــيــون   443.3
املــا�ــســي، بـــزيـــادة عــلــي اأ�ــســا�ــس �ــســهــري بن�سبة 
%0.3 اأو ما يعادل 8.4 مليار درهم مقارنة 
مار�س  يف  درهـــــم  تــريــلــيــون   3.336 بــنــحــو 

.2022
واأو�سح امل�سرف املركزي يف تقرير التطورات 
اأن   ،2022 اأبريل  ل�سهر  وامل�سرفية  النقدية 
اأ�سا�س �سنوي  الأ�سول امل�سرفية ارتفعت على 
بن�سبة %5.54 اأو ما يعادل 175.5 مليار 
درهم مقارنة بنحو 3.169 تريليون درهم يف 

اأبريل 2021.
امل�سريف  الئتمان  و�سول  اإىل  التقرير  واأ�سار 
اإىل 1.817 تريليون درهم يف اأبريل املا�سي 
بزيادة على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %3.07 اأو 
بنحو  مقارنة  درهــم  مليار   54.2 يــعــادل  مــا 
 ،2021 اأبــريــل  يف  درهـــم  تريليون   1.763
اأ�سا�س  علي  امل�سريف  الئتمان  انخف�س  بينما 
�سهري بن�سبة %0.8 مقارنة بنحو 1.831 
تريليون درهم يف مار�س املا�سي، وذلك نتيجة 
املحلي  الئــتــمــان  يف   1.1% بن�سبة  تــراجــع 
الئتمان  يف   1.9% بن�سبة  ارتـــفـــاع  مــقــابــل 

الأجنبي.
وارتفع اإجمايل الودائع امل�سرفية على اأ�سا�س 
�سهري بن�سبة %0.1 من 2.006 تريليون 
 2.008 اإىل  املا�سي  مــار�ــس  نهاية  يف  درهـــم 
 ،2022 اأبـــريـــل  نــهــايــة  تــريــلــيــون درهـــــم يف 
نتيجة ارتفاع بن�سبة %14.8 يف ودائع غر 
يف   1.6% بن�سبة  انخفا�س  مقابل  املقيمني 

ودائع املقيمني، فيما زادت الودائع على اأ�سا�س 
�سنوي بن�سبة %7 اأو ما يعادل 131.1 مليار 
درهم مقارنة بنحو 1.877 تريليون درهم يف 

اأبريل 2021.
 1.2% بن�سبة  النقدية  الــقــاعــدة  وتو�سعت 
481 مليار درهم يف نهاية مار�س  وذلك من 
نهاية  يف  درهـــم  مــلــيــار   486.9 اإىل  املــا�ــســي 
2022، وذلك نتيجة ارتفاع يف النقد  اأبريل 
 6.7% بن�سبة  الحتياطي  وح�ساب  امل�سدر 
انخفا�س  مــقــابــل  الـــتـــوايل  عــلــى  و27.6% 
واحدة  لليلة  والإيــداعــات  اجلارية  احل�سابات 
للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى يف امل�سرف 

املركزي و�سهادات الإيــداع والأذونــات النقدية 
بن�سبة %16.6 و%3.8 على التوايل.

عر�س  ارتفع  املركزي،  امل�سرف  تقرير  ووفــق 
خارج  املتداول  النقد  ي�سمل   ” ”ن1“  النقد 
البنوك + الودائع النقدية ”احل�سابات اجلارية 
البنوك““  لـــدي  الــطــلــب  واحلــ�ــســابــات حتــت 
يف  درهــم  مليار   728.2 من   0.3% بن�سبة 
نهاية مار�س املا�سي اإىل 730.4 مليار درهم 
2022، وذلك نتيجة لزيادة  اأبريل  يف نهاية 
املتداول  النقد  يف  درهــم  مليار   4.3 مبــقــدار 
 2.1 مبقدار  انخفا�س  مقابل  البنوك  خــارج 

مليار درهم يف الودائع النقدية.

ي�سمل   ” ”ن2“  الــنــقــد  عــر�ــس  وانــخــفــ�ــس 
”الودائع  الــنــقــديــة  �سبه  الـــودائـــع   + ”ن1“ 
لأجل والودائع الدخارية للمقيمني بالدرهم 
وودائع املقيمني بالعمالت الأجنبية ” بن�سبة 
%1.6 من 1.593 تريليون درهم يف نهاية 
مار�س املا�سي اإىل 1.567 تريليون درهم يف 

نهاية اأبريل 2022.
”ن  ي�سمل   ” ”ن3“  النقد  عــر�ــس  وتــراجــع 
2“ + ودائع احلكومة لدي البنوك العاملة يف 
الدولة وكذلك لدى امل�سرف املركزي“ بن�سبة 
%1.4 من 1.885 تريليون درهم يف نهاية 
مار�س املا�سي اإىل 1.858 تريليون درهم يف 
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•• دبي-وام:

اعتمد احتاد الإمارات لل�سباحة اأ�سماء 
�سباحي املنتخب امل�ساركني يف الن�سخة 
الت�سامن  األــعــاب  دورة  من  اخلام�سة 
الإ�ــســالمــي، واملـــقـــررة مبــديــنــة قونيا 
اأغ�سط�س   18 اإىل   9 مــن  الــرتكــيــة 

املقبل.
فعاليات  الإمـــارات  منتخب  ويخو�س 
و�سباحات  �سباحني  بـ5  الـــدورة  هــذه 
فرج،  اأحــمــد  و�سعيد  غالب  �سامل  هــم 
والـــ�ـــســـقـــيـــقـــات مـــهـــا ومــــهــــرة ومــــرة 
عبداهلل ال�سحي، ويتناف�س ال�سباحون 

الـ5 يف 4 �سباقات لكل منهم.
اإعداد  لرنامج  ال�سباحون  ويخ�سع 
الدورة،  لهذه  ا�ستعدادا  حاليا  مكثف 
تـــدريـــبـــات يومية  بــرنــامــج  تــتــ�ــســمــن 
اإقامة  اإمكانية  مــع  الو�سل،  نــادي  يف 

مع�سكر قبل ال�سفر لرتكيا.
ناجحة  م�ساركة  قــدم  منتخبنا  وكــان 
يف بطولة العامل لل�سباحة بالعا�سمة 

املجرية بوداب�ست.

واأكــد مــروان حافظ احلتاوي مدرب 
ال�سباحني  جــاهــزيــة  ارتــفــاع  املنتخب 
األعاب  دورة  يف  للم�ساركة  املختارين 
الــتــ�ــســامــن الإ�ـــســـالمـــي، والــتــي تاأتي 
املنتخب  بــــطــــولت  اأجـــــنـــــدة  �ـــســـمـــن 

وم�ساركاته اخلارجية يف 2022.
اأبــــــدوا  ــبــاحــني  الــ�ــس "جميع  وقـــــــال: 
الــــتــــزامــــاً تــــامــــاً بـــرنـــامـــج الإعـــــــداد 
بالدورة، وبالتدريبات اليومية املقامة 
حاليا بنادي الو�سل، للمحافظة على 
م�ستويات  لتقدمي  و�سعيا  جاهزيتهم 

متميزة يف الدورة التي ت�سهد م�ساركة 
عدد كبر من ال�سباحني من خمتلف 

الدول الإ�سالمية حول العامل".
ال�سباحني  مــــن  كــــال  اأن  واأو�ـــــســـــح 
اخلم�س �سي�سارك يف 4 �سباقات خالل 
مينحهم  مــا  الــــدورة،  هــذه  مناف�سات 
لديهم  مــا  اأفــ�ــســل  لتقدمي  الفر�سة 
ال�سابقة  اأرقامهم  حت�سني  وحمــاولــة 
يف حمطة مهمة مب�سوار م�ساركاتهم 
اخلارجية، وحتفيزا لتحقيق الأف�سل 

يف البطولت املقبلة.

•• اأوج�شتو - بولندا-وام:

حقق زورق اأبوظبي 36 بقيادة من�سور املن�سوري املركز الثاين 
وو�سافة ال�سباق الرئي�سي للجولة الفتتاحية من بطولة العامل 

لزوارق فورمول2- مبدينة اأوج�ستو البولندية.
بقيادة   36 زورق  فــاز  الــ�ــســبــاق،  �سهدها  مــثــرة  تفا�سيل  وبــعــد 
الأملاين  قـــاده  الـــذي   19 زورق  خلف  الــثــاين  باملركز  املن�سوري 
توباي�س  الرنويجي  بقيادة   77 زورق  حل  فيما  هاجن،  �ستيفن 

مونتي كا�س يف املركز الثالث.
و�سهد ال�سباق خروج زورق اأبوظبي 1 بقيادة را�سد القمزي حامل 
ال�سباق،  املناف�سة بعدما كان مت�سدرا حتى منت�سف  اللقب من 
وذلك ب�سبب التفاف زورق 23 البولندي ما�سيزالك اخلاطيء 
غطاء  و�سقوط  ال�سباق  بوابات  اإحــدى  عند  القمزي  زورق  على 

الزورق يف املياه.
وكان ال�سباق تاأجل اأكرث من مرة خالل اليوم اخلتامي ب�سبب قوة 

الرياح وتقلب املناخ لينطلق يف ال�سابعة م�ساء بتوقيت بولندا.
وبداأ القمزي املناف�سة يف ال�سدارة م�ستفيدا من حتقيقه للمركز 
ثم  �ستيفان  الأملـــاين  خلفه  وانطلق  زمــن  اأف�سل  �سباق  يف  الأول 

املن�سوري ثالثا. ومع دخول ال�سباق للدورة 22، تعر�س القمزي 
اأخل  مــا  مــار�ــســيــزالك  البولندي  مــفــاجــيء مــن زورق  للــتــفــاف 
يف  ويت�سبب  املياه  يف  الرئي�سي  الغطاء  لي�سقط  الـــزورق  بــتــوازن 
خروج القمزي من املناف�سة، وهي اللحظة التي ا�ستغلها �ستيفان 

للتقدم لالأمام والبقاء يف ال�سدارة حتى الدورة رقم 40.
القمزي ب�سمة قوية يف هذه  ال�سباق، ترك  وبرغم خروجه من 
 40،303 وقــدره  امل�سار  زمن حول  اأف�سل  �سجل  اجلولة حيث 
بفوز  البطولة  من  الفتتاحية  اجلولة  فعاليات  وانتهت  ثانية. 
حل  فيما  الــعــام،  الــرتتــيــب  وتــ�ــســدر  نقطة   20 بــــاأول  �ستيفان 
منذ  التتويج  من�سة  على  له  ظهور  اأول  ليكون  ثانيا  املن�سوري 

بدء م�ساركته مع فريق اأبوظبي.
العام  الــرتتــيــب  يف  ثانيا  ليكون  نقطة   15 املــنــ�ــســوري  وح�سد 

للبطولة، وح�سد توباي�س �ساحب املركز الثالث 12 نقطة.
بفوز  التهنئة،  اأبوظبي  فريق  بعثة  رئي�س  الرميثي  �سامل  ووجه 
بن  �سلطان  بــن  حممد  ال�سيخ  اإىل  لــه،  من�سة  بـــاأول  املن�سوري 
للريا�سات  اأبوظبي  نــادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة 
م�ساركاته  خمتلف  يف  الفريق  وراعـــي  الأول  الــداعــم  البحرية 

الدولية.

اأداء  بعد  جــاء  املناف�سة  مــن  الــقــمــزي  خـــروج  اأن  الرميثي  واأكـــد 
ب�سبب  خاللها  من  خــرج  التي  اللحظات  حتى  وم�سرف  بطويل 

خطاأ مت�سابق اآخر .
اجلولة،  هــذه  يف  املن�سوري  باإجناز  �سعادته  عن  الرميثي  وعــر 
بع�س  لنا حزنا  �سكل  القمزي  مــع  مــا حــدث  اأن  " برغم  وقـــال: 
الــ�ــســيء، ولــكــن فـــوز املــنــ�ــســوري عــو�ــس ذلـــك وقـــدم لــنــا الفرحة 

بال�سعود بعلم الإمارات على من�سة التتويج".
املناف�سة  الــكــبــرة مبــا حققه يف  �ــســعــادتــه  املــنــ�ــســوري عــن  وعـــر 
اأبــوظــبــي، مــوؤكــدا �سعوبة  لــه مــع فريق  والــو�ــســول لأول من�سة 
اجلوية  التقلبات  مع  واجهها  التي  املختلفة  والظروف  ال�سباق 
�سغط  مــن  �سكله  ومــا  مــرة  مــن  اأكــرث  ال�سباق  وتاأجيل  املختلفة 

ع�سبي.
وتوجه املن�سوري بال�سكر لفريق اأبوظبي والفر�سة التي اأتيحت 
اأن  له باأن يكون اأحد املت�سابقني الرئي�سيني يف البطولة، موؤكدا 
هذه الثقة والدعم الكامل الذي وفره له الفريق من اأهم اأ�سباب 

الفوز .
وتقام اجلولة املقبلة من البطولة يف مدينة كوب�سكي بليتوانيا يف 

13 و14 اأغ�سط�س املقبل.

•• دبي-وام:

لل�سطرجن  الإمــــارات  احتــاد  اعتمد 
والدولية  املحلية  بطولته  اأجــنــدة 
تــاأتــي يف مقدمتها  والــتــي  املــقــبــلــة، 
العاملي  الأوملــــبــــيــــاد  يف  املـــ�ـــســـاركـــة 
ت�سيناي  مبدينة  لل�سطرجن  الـ44 
الإمارات  بطولة  وتنظيم  الهندية 

يف �سبتمر املقبل.
جــاء ذلــك خــالل الجــتــمــاع الثاين 
برئا�سة ترمي  الحتاد  اإدارة  ملجل�س 
مــــطــــر، يف مـــقـــر الحتــــــــاد بـــدبـــي، 
�سامل  �ــســيــف  الــــدكــــتــــور  بــحــ�ــســور 
الرئي�س  نائب  النعيمي  خلريباين 

وعــــبــــدالــــكــــرمي حـــ�ـــســـن املــــرزوقــــي 
الأمـــني الــعــام ونــا�ــســر عــبــداهلل بن 
عامر الأمني العام امل�ساعد و�سلطان 
علي الطاهر رئي�س اللجنة الفنية، 
رئي�س  نـــائـــب  بـــركـــت  اآل  ومــ�ــســعــل 
ربيع  عثمان  وعمر  الفنية  اللجنة 
و�سعود  املـــــايل  الأمــــــني  الــنــعــيــمــي 

الرفي�سة الكتبي ع�سو املجل�س.
واأو�ـــــســـــح عـــبـــدالـــكـــرمي املــــرزوقــــي 
اأن رئي�س  لــالحتــاد،  الــعــام  الأمــــني 
الحتـــــاد اأكــــد خـــالل الجــتــمــاع اأن 
املرحلة  يف  الأنـــديـــة  مــع  التن�سيق 
الأولويات  مقدمة  يف  ياأتي  املقبلة 
�سعيا لتطوير اللعبة والو�سول بها 

للمحافل الدولية.
على  املـــجـــلـــ�ـــس  "�سدد  واأ�ــــــســــــاف: 
�ـــــســـــرورة بــــــدء زيــــــــــارات الأنــــديــــة 
الأعــــ�ــــســــاء بــــالحتــــاد لـــربـــط فكر 
الحتاد مع خطط الأندية بال�سكل 
الذي ي�ساهم يف رفع امل�ستوى الفني 
لــالعــبــني والـــالعـــبـــات خــا�ــســة اأن 
الأندية هي ال�سريك ال�سرتاتيجي 
�سراعي  الحتـــــاد  واأن  لـــالحتـــاد، 
جمال�س  مــــن  املــــالحــــظــــات  كــــافــــة 
�سبط  على  والعمل  الأندية  اإدارات 
منظومة العمل لدمج عمل الحتاد 

مع الأندية بال�سكل املطلوب".
واأو�ــســح الأمـــني الــعــام، اأن جمل�س 

الطاهر  �سلطان  من  تعرف  الإدارة 
الــــفــــنــــيــــة على  الــــلــــجــــنــــة  رئــــيــــ�ــــس 
والدويل  املحلي  الن�ساط  بــرنــامــج 
للمنتخب،  اخلــارجــيــة  واملــ�ــســاركــات 
امل�ساركني  املنتخب  لعبي  لختيار 
والآ�سيوية  العربية  الــبــطــولت  يف 
على  التاأكيد  مع  املقبلة،  والدولية 
الـــدفـــع بــالــالعــبــني والــالعــبــني يف 
الت�سنيف  لـــرفـــع  الـــبـــطـــولت  كـــل 
املدار�س  مـــع  والحـــتـــكـــاك  الـــــدويل 
الــ�ــســطــرجنــيــة املــخــتــلــفــة. واأ�ـــســـار 
املحلية  البطولت  برنامج  اأن  اإىل 
اإقامة  يت�سمن  املقبلة،  والــدولــيــة 
بطولة الإمارات يف �سبتمر املقبل، 

يف  الــعــام  الــــدوري  م�سابقتا  وتليها 
اأكتوبر وكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 

الدولة يف دي�سمر.
و�سع  الجــتــمــاع  "ت�سمن  وقـــــال: 

بـــطـــولت  لـــلـــمـــ�ـــســـاركـــة يف  جـــــــدول 
الــ�ــســنــيــة، فيما  لــلــمــراحــل  الـــعـــامل 
ي�ستعد املنتخب حاليا للم�ساركة يف 
الأوملبياد العاملي لل�سطرجن مبدينة 

يوليو   27 مــن  الــهــنــديــة  ت�سيناي 
اجلاري اإىل 10 اأغ�سط�س املقبل".

اأي�سا  الأجندة  "تت�سمن  واأ�ــســاف: 
امل�ساركة يف بطولة العامل حتت 14 

و16 و18 عاما يف رومانيا من 5 
اإىل 17 �سبتمر املقبل، حيث اأبدى 
الحتاد حر�سه على امل�ساركة يف كل 

البطولت اخلارجية".

�ملن�سوري و�سيفا جلولة �لفتتاح يف بطولة �لعامل لزو�رق فورمول-2

�حتاد �ل�سطرجن يعتمد برنامج م�ساركاته 
�خلارجية ومو�عيد بطولته �ملحلية

•• باري�س-وام:

فريق  جنــم  بوجات�سار  تــادي  اأعـــرب 
"الإمارات" للدراجات الهوائية عن 
عليه  ظهر  الــذي  بامل�ستوى  اإعجابه 
للدراجات  الـــــدويل  فــرنــ�ــســا  �ــســبــاق 
العام م�سرا  دو فران�س" هذا  "تور 
متعة  قــدم  ال�سباق  م�ستوى  اأن  اإىل 
لريا�سة  العا�سقة  للجماهر  كبرة 

�سباقات الدراجات.
على  الأول  اأمــ�ــس  الــ�ــســتــار  واأ�ـــســـدل 
بعد   2022 لـــعـــام  فــرنــ�ــســا  جـــولـــة 
مه بوجات�سار، حامل  اأداء مذهل قدَّ
 2020 ن�سختي  يف  الــ�ــســبــاق  لــقــب 

و2021 .
العام  هــذا  ن�سخة  بوجات�سار  واأنهى 
حل  حيث  البطل  و�سيف  مــركــز  يف 
العام  بــالــرتتــيــب  الــثــاين  املــركــز  يف 
مناف�سه  بــــه  فـــــاز  الــــــذي  لــلــ�ــســبــاق 
دراج  فينيجارد  يونا�س  الدمناركي 
فيما   ، "جامبو-فيزما"  فـــريـــق 

"اإينيو�س- تــومــا�ــس  جــرانــت  حـــلَّ 
جريناديرز" ثالثا.

كـــانـــت اجلولة  بــوجــاتــ�ــســار:  وقـــــال 

بالن�سبة  خا�سة  رائــعــة،  الــعــام  هــذا 
جلــمــاهــر ريــا�ــســة الـــدراجـــات التي 
مذهلة  ريا�سية  بعرو�س  ا�ستمتعت 

طوال مراحل اجلولة كما كنا ناأمل. 
اجلولة  بلقب  يونا�س  مناف�سي  فــاز 
بــــجــــدارة، واأثـــبـــت اأنــــه كــــان الــــدراج 

الأقــــوى يف اجلــولــة هـــذا الــعــام، ما 
يزيدين عزمية واإ�سراراً على العودة 

يف العام املقبل لنتزاع اللقب منه.
و�سهدت ن�سخة هذا العام من ال�سباق 
الفرن�سي فوز فريق "الإمارات" بـ3 
بالقمي�س  لــفــوزه  اإ�ــســافــة  مــراحــل، 
بالقمي�س  والحـــتـــفـــاظ  الأبـــيـــ�ـــس، 

الأ�سفر يف 5 اأيام متتالية.
وكـــانـــت هــــذه الــنــ�ــســخــة مـــن جولة 
فــرنــ�ــســا �ــســهــدت انــ�ــســحــاب عـــدد من 
دراجـــــي الــفــريــق بــ�ــســبــب املـــر�ـــس اأو 
الإ�سابة، مبن فيهم فيجارد �ستيك 
لإ�سابتهما  بينيت  وجــورج  لينجن 

بفرو�س كوفيد19-.
وان�سحب مارك زولر ب�سبب م�ساكل 
مايكا  رافـــــــال  �ـــس  وتـــعـــرَّ مـــعـــديـــة، 
الدراجون  م  وقـــدَّ ع�سلية.  لإ�سابة 
الآخرون بفريق الإمــارات اأداء قوياً 
وبذلوا ق�سارى جهدهم يف ال�سباق، 
يف  اللقب  ل�ستعادة  يتطلعون  وهــم 

ن�سخة 2023.

بوجات�سار جنم فريق �لإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية يتاألق يف جولة فرن�سا

•• دبي-وام:

املرحلة الأخرة  ال�سلة  الإمــارات لنا�سئي كرة  بداأ منتخب 
املقررة  اخلليجية  البطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعداداته  من 
اآ�سيا  كاأ�س  لنهائيات  واملوؤهلة  املقبلة  الأيــام  خــالل  دبــي  يف 

للعبة.
وا�ــســتــاأنــف الــفــريــق تــدريــبــاتــه بــنــادي الن�سر يف دبـــي، بعد 
يف  م�ساركته  عقب  الراحة  من  �سئيل  ق�سط  على  ح�سوله 
اخلارجية  امل�ساركة  كانت  والتي  مب�سر،  العربية  البطولة 

الأوىل للمنتخب الوطني.

وبداأ الفريق ا�ستعداداته للبطولة اخلليجية، التي تخو�سها 
اأي�سا منتخبات ال�سعودية والبحرين و�سلطنة عمان وقطر 
يف  امل�ساركني  الـ14  الالعبني  نف�س  مب�ساركة  والــكــويــت، 

البطولة العربية.
التي  النهائية،  القائمة  "الأربعاء" عن  ويتم الإعــالن غدا 
على  املــقــررة  اخلليجية،  البطولة  الفريق  بها  �سيخو�س 
يوليو اجلاري   29 بداية من  دبي  الو�سل يف  نــادي  �سالة 

وحتى 6 اأغ�سط�س املقبل.
واأكد را�سد النقبي ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة 
للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأن  املنتخبات  جلنة  رئي�س  ال�سلة 

البطولة  ال�سلبيات لتالفيها يف  يعكف حاليا على معاجلة 
يف  جيدة  م�ستويات  قــدمــوا  الالعبني  واأن  خا�سة  املقبلة، 
البطولة العربية التي كانت فر�سة اإيجابية لتطوير الفريق 

واكت�ساب خرة خارجية جيدة قبل البطولة اخلليجية.
" لــديــنــا بــعــ�ــس الإ�ـــســـابـــات اخلــفــيــفــة يف �سفوف  وقــــال : 
انطالقة  قبل  للعودة  �سريعا  معاجلتها  ويتم  الــالعــبــني، 
اخلطة  وفــــق  تــ�ــســر  الأمــــــور  اأن  اإىل  مــ�ــســرا  الــبــطــولــة، 
ويحتاج  والإداري".  الفني  اجلهازين  قبل  من  املو�سوعة 
يف  الثاين  اأو  الأول  املركزين  على  احل�سول  اإىل  منتخبنا 

البطولة اخلليجية للتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا.

منتخب نا�سئي �ل�سلة يكثف ��ستعد�د�ته للبطولة �خلليجية

�لإ�سالمي �لت�سامن  �ألعاب  دورة  يف  �لإمار�ت  ميثلون  �سباحني   5
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

املع�سكر  العني  و  اأبوظبي  مبدينتي  الــقــدم  لكرة  �سبورت  يونايتد  نــادي  د�سن 
الإعدادي ال�سيفي لفرق املراحل العمرية يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد ، وق�س 
درج  التي  ال�سيفية  للتح�سرات  البداية  �سريط  14 عاماً  و   12 فريقا حتت 

النادي على اإقامتها لالعبيه ال�سغار طوال الأعوام الع�سرة ال�سابقة.

اإداري من املدرب  باإ�سراف  للفئتني العمريتني  25 لعباً  املع�سكر  و ي�سارك يف 
جا�سم املرزوقي ، بينما ي�سرف على التدريبات مدربني اإ�سبان مبوجب اتفاقية 
اأبرمها نادي يونايتد �سبورت مع �سركة متخ�س�سة يف تدريب وتاأهيل املواهب 
الكروية ال�سغرة تعزيزاً للجودة واإك�ساب الالعبني تقنيات تدريبية وتاأهيلية 

جديدة تعمق التجربة والفائدة.
من جانبه اأعرب  رئي�س نادي يونايتد لكرة القدم الدكتور مبارك الكتبي عن 

 ، املتعددة   براجمه  على  الالعبني  واإقــبــال  العـــدادي  املع�سكر  �سر  ر�ساه من 
اأن املع�سكرات ال�سيفية الأوربية  لفرق نادي  يونايتد �سبورت تهدف  مو�سحاً 
لإعداد الأبناء الالعبني من النواحي الفنية والذهنية والبدنية وفقاً لرنامج 

علمي دقيق ومدرو�س تنفذه الأكادميية الإ�سبانية.
الإعدادية  ال�سيفية   يونايتد مع�سكراتها  عام تخو�س فرق  كل  :" يف  واأ�ساف 
جميع  يف  لالعب  تاأهيلية  مع�سكرات  وهــي   ، واإيطاليا  اإ�سبانيا  بني  بالتناوب  

اجلوانب واأهمها ال�سلوكية حيث يبتعد الالعب عن الروتني اليومي والأجهزة 
اللوحية ويعتمد على نف�سه طيلة اليوم  بعيداً عن اأ�سرته ".

واأردف الكتبي :" نهدف من املع�سكرات ال�سيفية لإعداد وتاأهيل لعبني ومواهب 
كروية حمرتفة فنياً و�سلوكياً منذ ال�سغر ، فكرة القدم و�سيلة رائعة ننفذ بها 
عن  ي�سب  حتى  ال�سغر  لالعب  والتاأهيلية  الرتبوية  الرامج  من  جمموعة 

الطوق قوياً ، ويف نهاية الأمر تعم الفائدة لكرة القدم الإماراتية واملجتمع".

•• مليحة –الفجر:

بنجاح باهر اختتم نادي مليحة الثقايف الريا�سي فعاليات امل�سابقة الثقافية 
لالأندية امل�ساركة بالن�ساط ال�سيفي ملجل�س ال�سارقة الريا�سي "عطلتنا غر 
م�ساركة  و�سط  الأول  اأمــ�ــس  �سباح  مقره  يف  نظمها  والــتــي   "2022 لعام 

ثمانية اأندية واأظهر جاهزية وحرفية عالية يف النواحي الثقافية.
الفعاليات  اإدارة  مدير  الــدوخــي  عمر  يا�سر  من  كل  امل�سابقة  وقائع  ح�سر 
�سيف  جلنة  رئي�س  الــريــا�ــســي  الــ�ــســارقــة  مبجل�س  واملجتمعية  الريا�سية 
مليحة  نــادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الكتبي  مهر  وهــادي  الريا�سي  ال�سارقة 

الثقايف الريا�سي.
املدام  ونــادي  الريا�سي  ال�سارقة  نــادي  امل�سابقة  يف  امل�ساركة  الأندية  �سملت 
الثقايف  الــذيــد  ونـــادي  الريا�سي  الثقايف  مليحة  ونـــادي  الريا�سي  الثقايف 
الريا�سي ونادي احتاد كلباء الريا�سي ونادي دبا احل�سن الريا�سي ونادي 

البطائح الثقايف الريا�سي ونادي خورفكان الريا�سي .
اجلهات  كافة  بني  امل�سابقة  بــداأت  بعدها  الوطني  بالن�سيد  امل�سابقة  بــداأت   
امل�ساركني  التناف�س والت�سجيع جلميع  امل�ساركة  حيث �ساد جو من  الأندية 
الإمارات  بدولة  الأ�سئلة اخلا�سة  تنوعت ما بني  التي  العامة  املعلومات  يف 

العربية املتحدة واأ�سئلة يف الثقافة واأ�سئلة يف ال�سعر واأخرى يف الريا�سة.

احل�سن  دبا  نــادي  فوز  عن  النتائج  اأ�سفرت  اخلتام  مرحلة  اإىل  وبالو�سول 
الريا�سي باملركز الأول ونادي املدام الثقايف الريا�سي باملركز الثاين وباملركز 

الثالث نادي الذيد الثقايف الريا�سي.
الريا�سي  ال�سارقة  �سيف  فعاليات  �سمن  جــرت  التي  امل�سابقة  ختام  ومــع 
مهر  هـــادي  يرافقه  الــدوخــي  عمر  يا�سر  قــام  الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س 

الكتبي بتتويج الفائزين من الأندية .
لدوره  تقديرا  الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س  درع  بتقدمي  مليحه  نــادي  وقــام 

وعطائه يف خدمة اأوجه العمل بالنادي .
 واأ�ساد يا�سر عمر الدوخي بجهود الأندية وم�ساركاتها يف امل�سابقة الثقافية 
والتي يحر�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي على اإدراجها يف براجمه ال�سيفية 
بهدف اإفادة امل�ساركني يف النواحي الثقافية  و�سكر الأندية على م�ساركتها 
نادي  دور  واأثنى على  واملعرفة كما  الثقافة  تنمية  الــذي حتققه يف  والــدور 
ن�سر  من  النادي  يوؤديه  وما  وملفت  رائــع  ب�سكل  امل�سابقة  تنظيم  يف  مليحة 
بني  والتناف�س  والطـــالع  الــقــراءة  مــن  اجلميع  ومتكني  واملعرفة  الثقافة 

اجلميع .
اأ�سار هادي مهر الكتبي اإىل تفعيل نادي مليحة للنواحي الثقافية  بدوره 
ال�سارقة  جمل�س  تــوجــيــهــات  وتــرجــمــة  ال�سنوية  الــنــادي  خــطــة  خـــالل  مــن 

الريا�سي يف فعاليات نوعية وهادفة كما يف امل�سابقة الثقافية لالأندية .

•• اأبها- وام:

يخو�س منتخبنا الوطني لل�سباب اليوم الثالثاء اختباره الثاين يف بطولة 
نظره  يلتقي  عندما  عاما"   20 "حتت  لل�سباب  القدم  لكرة  العرب  كاأ�س 
الثالثة لدور  العا�سرة م�ساء على ملعب نادي �سمك، يف اجلولة  اليمني يف 

اأبها  مبدينة  للعبة  العربي  الحتـــاد  ُينظمها  التي  بالبطولة،  املجموعات 
ال�سعودية.

من  الأوىل  اجلــولــة  يف   1-1 الأردين  نــظــره  مــع  تــعــادل  منتخبنا  وكـــان 
مناف�سات البطولة.

ويحتاج منتخب ال�سباب للفوز على نظره اليمني للتاأهل اإىل ربع النهائي، 

وي�سمن له الفوز بهدفني نظيفني على الأقل، ت�سدر املجموعة الثانية، بعد 
وت�سدره  املا�سية  اجلولة  يف   0-1 اليمن  نظره  على  الأردن  منتخب  فوز 
املجموعة بر�سيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة ملنتخبنا فيما ياأتي منتخب 

اليمن ثالًثا دون نقاط.
واأكد فرانك اأورتيجا مدرب املنتخب اأن الالعبني على اأمت اجلاهزية ملواجهة 

الغد امل�سرية مل�سوار املنتخب يف البطولة، معربا عن ثقته الكبرة بقدرتهم 
على الفوز بعدد وافر من الأهداف لت�سدر املجموعة الثانية والتاأهل لربع 

النهائي.
ويتاأهل اإىل ربع النهائي للبطولة �ساحب املركز الأول بكل من املجموعات 

ال�ست، اإ�سافة لأف�سل اثنني من املنتخبات التي حتتل املركز الثاين.

•• دبي-الفجر:

واحتاد  الريا�سي  دبــي  جمل�س  اأعــلــن 
الـــقـــدم عـــن تنظيم  لـــكـــرة  الإمــــــــارات 
دبي  بـــطـــولـــة  مــــن  الأوىل  الــنــ�ــســخــة 
املفتوحة لأكادمييات كرة القدم وذلك 
اإطار تكامل اجلهود بني الطرفني  يف 
املجالت  خمتلف  يف  العمل  لتطوير 
النا�سئني  وخ�سو�سا يف تطوير قطاع 

باأندية دبي والقطاع اخلا�س.
اإ�سافة  اجلـــديـــدة  الــبــطــولــة  ومتــثــل 
واأكادمييات  النا�سئني  لقطاع  مهمة 
تنظيمها  و�سيتم  دبــي  يف  الــقــدم  كــرة 
خـــالل الـــفـــرتة مـــن اأكــتــوبــر 2022 
العمرية  للفئات   ،2023 مار�س  اإىل 
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�سنة" للبنني والبنات "وذلك بالتعاون 
 )ISD(  اإنــ�ــســبــراتــو�ــس مــع �ــســركــة 
مالعب  على  للمباريات  امل�ست�سيف 
مــديــنــة دبـــي الــريــا�ــســيــة لــكــرة القدم 
الريا�سية  للفعاليات  دلــتــا  �ــســركــة  و 
)Delta(، كما ياأتي تنظيم البطولة 
التي بذلها جمل�س  ا�ستكمال للجهود 
دبــــي الــريــا�ــســي يف هــــذا املـــجـــال من 
مـــن بطولة  نــ�ــســخ   5 تــنــظــيــم  خــــالل 

لأكادمييات  الــريــا�ــســي  دبـــي  جمل�س 
كرة القدم التي اأقيمت يف مدينة دبي 
الريا�سية وحققت جناًحا فنًيا كبًرا 
كما �ساهمت يف زيادة عدد الأكادمييات 
نا�سئة  كروية  مواهب  وظهور  دبي  يف 

واعدة.  
اإمكانية امل�ساركة يف  ومت الإعــالن عن 

التابعة  لالأكادمييات  املقبلة  البطولة 
الريا�سية  والأكادمييات  دبي  لأندية 
اخلا�سة املرخ�سة باإمارة دبي، وكذلك 
م�ساركة الأندية والأكادمييات املنتمية 
للدرجة الثالثة والثانية يف م�سابقات 
احتــــاد الإمـــــــارات لــكــرة الـــقـــدم، حيث 
اأكرث  م�ساركة  البطولة  �ست�ستقطب 

اأ�سبوعيا من اأكرث  2000 لعب  من 
الفئات  خمتلف  يف  فــريــق   100 مــن 
كرة  اأكــادميــيــة   40 ميثلون  العمرية 

قدم معتمدة. 
حتفيز  اإىل  الــــبــــطــــولــــة  وتــــــهــــــدف 
تطوير  على  الريا�سية  الأكــادميــيــات 
ا�ستمرارية  و�سمان  الفنية  براجمها 

املجل�س  مــن  وتــرخــيــ�ــســهــا  اأنــ�ــســطــتــهــا 
والإحتـــــــاد، ومتــكــني اأنـــديـــة دبــــي من 
مع  والحتكاك  البطولة  يف  امل�ساركة 
الريا�سية  والأكــــادميــــيــــات  الأنــــديــــة 
املباريات  زيادة عدد  اخلا�سة، وكذلك 
الـــتـــي يــخــو�ــســهــا لعـــبـــو اأنــــديــــة دبي 
"ما  الــــدويل  املــ�ــســتــوى  اإىل  لــلــو�ــســول 

بني 35 و40 مباراة �سنوًيا". وي�سم 
بــرنــامــج مــنــافــ�ــســات الــبــطــولــة تنظيم 
اأكرث من 1000 مباراة، مبعدل 60 
للرتوكولت  "وفقا  اأ�سبوعيا  مباراة 
ال�سحية املعتمدة"، كما �سيتم تنظيم 
البطولة وفق الروتوكولت ال�سحية 
وغطاء تاأمني، و�سيقوم باإدارة املباريات 

طـــواقـــم حتــكــيــم مــعــتــمــدة مـــن احتاد 
القدم. ووجــه جمل�س  الإمـــارات لكرة 
الإمـــارات لكرة  الريا�سي واحتــاد  دبي 
الأكادمييات  جلميع  الــدعــوة  الــقــدم 
للم�ساركة يف البطولة كما مت تو�سيح 
املناف�سات  ولــوائــح  املــ�ــســاركــة  �ــســروط 
من  الفنية  املوا�سفات  تت�سمن  التي 

وزمن  فئة  لكل  املــالعــب  اأبــعــاد  حيث 
الــلــعــب، وغــرهــا مــن اجلـــوانـــب وفق 
املــوا�ــســفــات الــدولــيــة املــعــتــمــدة والتي 
ت�ساهم يف توفر اأف�سل الأجواء للعب 
ومنحها  الــكــرويــة  املــواهــب  واكت�ساف 
الفر�سة للتطوير واكت�ساب املزيد من 

اخلرات. 

بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�ضي واحتاد الإمارات لكرة القدم

بطولة دبي �ملفتوحة لأكادمييات كرة �لقدم �أكتوبر �ملقبل

يونايتد يد�ضن مع�ضكره ال�ضيفي باإ�ضبانيا 

�لكتبي : مع�سكر�ت يونايتد فنية و�سلوكية لالعبني �ل�سغار

نادي مليحة يختتم بنجاح باهر �مل�سابقة �لثقافية لالأندية �مل�ساركة بالن�ساط �ل�سيفي ملجل�س �ل�سارقة �لريا�سي 

�ليوم.. منتخب �ل�سباب يلتقي نظريه �ليمني يف كاأ�س �لعرب



الثالثاء   26  يوليو    2022  م   -    العـدد   13603  
Tuesday    26    July    2022   -  Issue No   13603 الفجر الريا�ضي

19

•• اأبوظبي -وام:

ـــارك بـــــدورة  ـــس ـــ� حــ�ــســد فـــريـــق �ـــســـرطـــة اأبـــوظـــبـــي امل
روتردام  والإطفاء مبدينة  لل�سرطة  العاملية  الألعاب 
الهولندية 6 ميداليات ذهبية و3 ف�سيات وبرونزية 
يف  تختتم  التي  البطولة  مــن  يومني  اأول  يف  واحـــدة 

اجلاري. يوليو   31
مركز  مــديــر  علي  اآل  عــبــداهلل  ع�سام  العقيد  وهــنــاأ 
حتقيقه  على  الفريق  ال�سرطية  الريا�سية  الرتبية 

هذا الإجناز يف مناف�ساته مع فرق عاملية عريقة.
14 لعــبــاً من  يــ�ــســارك فيها  الــبــطــولــة  اأن  واأو�ـــســـح 
ريا�سية  �سباقات   10 يف  يتناف�سون  اأبوظبي  �سرطة 
والرتايثلون،  الهوائية،  والدراجات  ال�سباحة،  ت�سمل 
ورفع  الثابت  والتجديف  واملالكمة  الــقــوى  واألــعــاب 
الأثقال والكرو�س فت ون�سف ماراثون )21 كيلو ( 

وال�سباحة يف البحر.
من:  كل  عليها  ح�سل  الذهبية  امليداليات  اأن  وا�سار 
املــهــام اخلــا�ــســة مب�سابقة   ال�سحي مــن قــطــاع  اأحــمــد 

)رفع الأثقال(، و�سعود الزعابي من قطاع العمليات 
املركزية مب�سابقة 800 مرت )األعاب القوى(، وعلي 
مب�سابقة  الب�سرية  املـــوارد  قطاع  مــن  الكعبي  اأحــمــد 
)100 مرت فرا�سة �سباحة( وحممد عي�سى احلو�سني 
من اكادميية �سيف بن زايد مب�سابقة ال�سباحة )100 
مرت حرة( ، وحممد الغافري وحممد عي�سى وعلي 
الكعبي واحمد اجلهوري مب�سابقة )ال�سباحة 50*4 
حرة(، و�سيف معيوف الكعبي من قطاع �سوؤون القيادة 

ب�سباق الدراجات الهوائية )�سد ال�ساعة(.
 وفاز بامليداليات الف�سية :ال�سعايل اأحمد من قطاع 
املهام اخلا�سة مب�سابقة امل�سي )5000 مرت( �سمن 
مناف�سات العاب القوى، واأحمد خلفان اجلهوري من 
 100( ال�سباحة  مب�سابقة  الب�سرية  املــــوارد  قــطــاع 
مرت حرة(، وحممد ح�سن احلمادي من قطاع املهام 
الطويل(  )الــوثــب  القوى  العاب  مب�سابقة  اخلا�سة 
فيما حاز امليدالية الرونزية وليد النقبي من قطاع 
)�سد  الهوائية  الــدراجــات  مب�سابقة  اخلا�سة  املــهــام 

ال�ساعة(.

•• دبي-وام:

بطي  بــن  �سهيل  ال�سيخ  �ــســعــادة  عــقــد 
لقطاع  التنفيذي  املــديــر  مــكــتــوم،  اآل 
العامة  الهيئة  يف  الريا�سية  التنمية 
للريا�سة، اجتماعا مع نورة اجل�سمي، 
للري�سة  الإمـــــــــــارات  احتــــــاد  رئـــيـــ�ـــس 
الـــطـــائـــرة، وغــــــازي املــــــدين، الأمــــني 
اإدارة  واأع�ساء جمل�س  العام لالحتاد، 

الحتاد اجلديد.
وبحث الجتماع �سبل تطوير وح�سور 
القاعدة  ظـــل  يف  املــجــتــمــع  يف  الــلــعــبــة 
بها  تتمتع  التي  الكبرة  اجلماهرية 
�سرورة  اإىل  اإ�سافة  الطائرة،  الري�سة 
و�ــســع خــطــط تــ�ــســاهــم بــتــطــويــر اآلية 

اكت�ساف وتنمية املواهب.
كــمــا نــاقــ�ــس الجــتــمــاع اأهــمــيــة متكني 
املدربني لتوفر اأف�سل ظروف الإعداد 
للمنتخبات الوطنية، و�سبل ال�ستفادة 
الذي  املدر�سية  الألــعــاب  م�سروع  مــن 
يـــهـــدف لــتــطــبــيــق اخلـــطـــط الــفــنــيــة ، 
التي ت�سعها الحتادات �سمن املدار�س 
املواهب  مــن  املــزيــد  ا�ستقطاب  بهدف 

وو�سع اأف�سل الآليات لتطويرها.
وقال �سعادة ال�سيخ �سهيل بن بطي اآل 
مكتوم غن الهيئة تتطلع لتعزيز دور 
الحتـــــادات الــريــا�ــســيــة بــهــدف تنمية 

الــثــقــافــة الــريــا�ــســيــة املــجــتــمــعــيــة مبا 
احلكومية  الــتــوجــهــات  مـــع  يــتــنــا�ــســب 
للهيئة،  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  والأهــــــداف 
ونعمل مع الحتاد اجلديد على اإيجاد 
قاعدة  من  لال�ستفادة  ال�سبل  اأف�سل 
ممار�سة اللعبة وا�ستقطاب املزيد من 

املواهب وتطويرها.
جهود  تـــدعـــم  الــهــيــئــة  ان  واأ�ـــــســـــاف 
الحتاد لإيجاد اأف�سل اآليات احلوكمة 
مع  الــ�ــســراكــة  وحتــقــيــق  الإدارة،  يف 
وموؤ�س�سات  احلـــكـــومـــيـــة  اجلـــــهـــــات 

القطاع  وموؤ�س�سات  اخلــا�ــس  القطاع 
الإمارات  احتــاد  وحتــديــداً  الريا�سي، 
املدر�سي  التعليم  ملوؤ�س�سات  الريا�سي 
الري�سة  اأن  اعــتــبــار  عــلــى  واجلــامــعــي، 
م�سروع  �ــســمــن  مــــدرجــــة  الـــطـــائـــرة 
لالحتاد  يتيح  مــا  املدر�سية،  الألــعــاب 
تنمية املواهب من الطلبة فنياً وبدنياً 
وزرع الرغبة لديهم لتحقيق الإجناز، 
الفكر  وتطوير  الإبــداع  تعزيز  بهدف 

الريا�سي لديهم.
نــــورة اجلــ�ــســمــي عــن �سكرها  وعــــرت 

الدعم  على  للريا�سة  العامة  للهيئة 
الـــــذي تــقــدمــه ملــخــتــلــف الحتـــــــادات، 
املقبلة  الـــفـــرتة  تــ�ــســهــد  اأن  مــتــمــنــيــة 
اإجنــازات ترفع راية الدولة خفاقة يف 

خمتلف املحافل القارية والدولية.
الطائرة  الــريــ�ــســة  احتــــاد  ان  وقـــالـــت 
عر  الــدويل  ح�سوره  لتعزيز  يتطلع 
العمل على ا�ست�سافة بطولت دولية، 
وحتقيق التعاون مع موؤ�س�سات القطاع 
اأف�سل  حتــقــيــق  ـــهـــدف  ب الـــريـــا�ـــســـي 
والدولية  املحلية  للبطولت  تنظيم 

والقوانني  املــعــايــر  مــع  يتنا�سب  مبــا 
العاملية.

اآلف   10 وجــود  اإىل  الأرقـــام  وت�سر 
الــطــائــرة يف دولة  لــلــريــ�ــســة  ممـــار�ـــس 
الإمارات، و150 حكماً من امل�ستويني 
لــوجــود حكام  اإ�ــســافــة  والــثــاين  الأول 
اأندية  مراكز  و4  دولــيــني،  اإماراتيني 
اأكادميية   40 مـــن  واأكـــــرث  حمــلــيــة، 
احل�سور  ُيظهر  ما  وفعالة،  مرخ�سة 
ويعزز  املجتمع  يف  للريا�سة  الــكــبــر 

من فر�س تطويرها.

»هيئة �لريا�سة« و�حتاد �لري�سة �لطائرة يبحثان �سبل تطوير �للعبة 

�سرطة �أبوظبي تفوز ب� »6 ميد�ليات 
ذهبية« بالألعاب �لعاملية بهولند�

كلوب يتوقع بطل �لدوري  
�لإجنليزي �ملقبل

يف ت�سريح غر ماألوف، ك�سف املدرب الأملاين يورغن كلوب، عن توقعه 
لبطل الدوري الإجنليزي املو�سم املقبل، م�ستبعدا فريقه ليفربول.

واأكد مدرب ليفربول الإجنليزي اأن املو�سم املقبل للدوري الإجنليزي 
اأبطال  دوري  مقاعد  على  وخا�سة  ال�سراع،  حمتدم  �سيكون  املمتاز 

اأوروبا.
هكذا،  دائــمــا  "الأمر  �سبورت�س:  �سكاي  ل�سبكة  الأملـــاين  املـــدرب  وقــال 

الهدف الرئي�سي هو التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا".
دوري  اإىل  الــتــاأهــل  ت�سمن  عندما  بالفعل،  �سعب  "الأمر  واأ�ــســاف: 
الأبطال، بعد ذلك اإذا كان لديك وقت للقتال من اأجل اللقب، فاإنك 

تفعل ذلك".
الدوري  هــو  هــذا  اإلــهــي..  يــا  "�ستكون معركة �سخمة،  كــلــوب:  واأكـــد 
الإجنليزي املمتاز. لي�س لدي اأي فكرة عمن �سيخو�س �سباق اللقب، 

ولكن يبدو اأن مان�س�سرت �سيتي يف النهاية �سيكون البطل".
توقعه  "اأكد"  الــذي  كلوب  ت�سريحات  اجلماهر  بع�س  وا�ستغربت 
باأن مان�س�سرت �سيتي �سيحافظ على اللقب، قبل بدء املو�سم، وهو ما 

اعترته جماهر "الريدز" اأمرا حمبطا.
يذكر اأن ليفربول خ�سر لقب الرميرليغ بفارق نقطة واحدة، خلف 

مان�س�سرت �سيتي، املو�سم املا�سي.

كورينثيانز يالحق باملري��س 
على قمة �لدوري �لرب�زيلي

وا�سل كورينثيانز مالحقة باملرا�س على قمة الدوري الرازيلي لكرة 
�سمن  لواحد  بهدفني  مينرو  اأتلتيكو  م�سيفه  على  بانت�ساره  القدم 

اجلولة الـ19 من امل�سابقة.
دا  ماركو�س  �سجله  مبكر  بهدف  تــاأخــره  حتويل  يف  كورينثيانز  وجنــح 
�سيلفا كينو لعب اأتلتيكو مينرو )ق9(، لنت�سار بهدفني يف الدقائق 
الع�سر الأخرة بوا�سطة فابيو �سانتو�س روميو )ق80 وق86 من ركلة 

جزاء(.
باأربع  مبتعداً  الو�سافة،  يف  نقطة   35 اإىل  ر�سيده  كورينثيانز  ورفــع 
نقاط خلف باملرا�س الذي كان قد فاز يف نف�س اجلولة بهدفني لواحد 
على اإنرتنا�سيونال، الذي يحتل الآن املركز ال�سابع بـ30 نقطة، ليبتعد 
اأتلتيكو  ر�سيد  جتمد  بينما  ليرتادوري�س،  لكاأ�س  املوؤهلة  املراكز  عن 

مينرو عند 32 نقطة ليحتل املركز الرابع يف اجلدول.
وكان فلومينين�سي قد فاز اأي�ساً يف نف�س اجلولة على �سيفه براغانتينو 

.1-2
وجرمان  )ق62(  اأريــا�ــس  جــون  مــن  كــل  فلومينين�سي  هــديف  �سجل 
كانديدو  لــوان  الالعب  براجانتينو  هــدف  حمل  بينما  )ق66(،  كانو 

)ق72(.
وحافظ فلومينين�سي كذلك على احتالله للمركز الثالث بر�سيد 34 

نقطة، مقابل 27 نقطة لراغانتينو �ساحب املركز الثامن.
بدوره رف�س �سانتو�س القرتاب من املربع الذهبي بتعادله ال�سلبي اأمام 

فورتاليزا، �ساحب املركز الع�سرين يف اجلدول.
واأ�سبح ر�سيد �سانتو�س 26 نقطة حمتاًل املركز التا�سع يف اجلدول.

بفوزه  متتالية،  هزائم  ثالث  بعد  لالنت�سارات  مينرو  اأمريكا  وعاد 
على م�سيفه اأتلتيكو جويانيين�سي بهدف نظيف �سجله فيليب اأوزفالدو 

)ق33(.
ورفع مينرو ر�سيده اإىل 21 نقطة بعدما حقق ثاين انت�ساراته يف اآخر 
ع�سر جولت، مرتقيا للمرتبة الـ14، مقابل 20 نقطة جلويانيين�سي 

الذي تراجع ملنطقة الهبوط باحتالله للمركز ال�سابع ع�سر. 

للنجم  اأ�سواأ" بالن�سبة  اإىل  �سيء  "من  ال�سيف  ف�سل 
اأن�سار  بــداأ  اأن  بعد  رونــالــدو،  كري�ستيانو  الرتغايل 
تطالب  تــويــرتن  مــوقــع  على  حملة  مــدريــد  اأتلتيكو 

ناديهم بعدم التوقيع على جنم مان�س�سرت يونايتد.
الرتغايل  النجم  رغبة  عن  مــوؤخــرا  اأنــبــاء  وانت�سرت 

عاما،   37 الــعــمــر  مـــن  الــبــالــغ 
مدريد،  اأتلتيكو  اإىل  النتقال 
ببطولة  الفريق  وامل�ساركة مع 

دوري اأبطال اأوروبا.
حتى  رونـــــــالـــــــدو  وفــــ�ــــســــل 
مطالبه،  بتحقيق  الآن، 
مان�س�سرت  من  والنتقال 
م�سارك  لـــنـــاد  يــونــايــتــد 
بــــدوري اأبـــطـــال اأوروبـــــا، 
بعد اأن اأعلنت اأندية عدة 
التوقيع  رغــبــتــهــا  عــــدم 
معه، وعلى راأ�سها بايرن 

ميونيخ الأملاين.
وبعد ف�سل املفاو�سات مع 

وت�سل�سي  ميونيخ  بــايــرن 
واأندية اأخرى من كبار اأوروبا، 

"ل�سربة"  رونــــالــــدو  تــعــر�ــس 
جديدة من م�سجعي اأتلتيكو 

مــدريــد، الــذي توجهوا 
ملـــــوقـــــع تـــويـــرت 

"غرميهم"  انتقال  فكرة  معار�ستهم  عــن  لــالإعــالن 
اإىل  رونالدو  كري�ستيانو  مدريد  ريــال  وجنم  ال�سابق 

�سفوف الفريق.
"�سد  اأو   "7 اآر  �ــســي  "كونرتا  هــا�ــســتــاغ  بــا�ــســتــخــدام 
اأ�سياء  بتغريد  امل�سجعون  قــام  تويرت،  على   "CR7
مع  ع�سويتهم  باإلغاء  التهديد  مثل  مثرة 
الــنــادي يف حــالــة توقيعهم مــع لعب 

ريال مدريد ال�سابق.
وكــتــب اأحــــد املــ�ــســجــعــني على 
تويرت "اإذا جاء هذا )رونالدو( 
باإلغاء  ف�ساأقوم  اأتلتيكو،  اإىل 
ا�سرتاكي.. ل�سنا ملجاأ جلمع 

احلثالة".
الــــنــــادي، لن  "يف  اآخــــــر:  وكـــتـــب 
اأو  التجارية  العالمة  اأبــدا  ن�سع 
القت�سادية  املــكــا�ــســب  اأو  الــ�ــســورة 
قبل الريا�سة اأو ال�سورة الجتماعية. 

اأنا �سد رونالدو".
رونالدو" كالنار  "�سد  ها�ستاغ  وانت�سر 
التغريدات  وتــ�ــســدر  الــهــ�ــســيــم،  يف 

العاملية.

جماهري �أتلتيكو »تتحد« �سد 
�سفقة رونالدو

�سيد�ت �لوليات �ملتحدة يحرزن 
ذهبية �لتتابع 4 مر�ت 400 مرت

�سباق  يف  العاملي  اللقب  املتحدة  الــوليــات  �سيدات  اأحـــرزت 
التتابع 4 مرات 400 م يف الن�سخة الثامنة ع�سرة ملونديال 
يوجني لألعاب القوى. وجنحت الأمركيات بقيادة �سيدين 
ماكالفلني، �ساحبة اللقب العاملي والرقم القيا�سي يف �سباق 
اإحــراز املركز الأول عن جــدارة بزمن  400 م حواجز، يف 
 3:20.74( جامايكا  على  وتقدمن  دقائق،   3:17.79
د( وفرن�سا )3:25.81 د(. و�ساهمت الأمركيات يف ك�سب 
مواطنتهن الأ�سطورة األي�سون فيليك�س ميداليتها الـ20 يف 
بطولت العامل )رقم قيا�سي( بعدما �ساركت يف الت�سفيات 
الذي  اعتزالها  قــرار  عن  عدلت  فيليك�س  وكانت  ال�سبت. 
اتــخــذتــه يـــوم اجلــمــعــة املــا�ــســي يف افــتــتــاح الــبــكــولــة عقب 
التتابع  �ــســبــاق  بــرونــزيــة  بــالدهــا  منتخب  مــع  تتويجها 
املحتلط 4 مرات 400 م، وذلك من اأجل خو�س ت�سفيات 
باإنهاء  خــائــبــة  بـــدت  وبــعــدمــا  م.   400 مـــرات   4 الــتــتــابــع 

فيليك�س  اأنهت  املا�سي،  اجلمعة  يــوم  برونزية  م�سوارها 
مبيداليتها  ممــكــنــة  طــريــقــة  بــاأفــ�ــســل  املــذهــلــة  م�سرتها 
بداأتها لأول  املونديال  10 م�ساركات يف  الـ20 يف  العاملية 
مرة يف بطولة العامل يف باري�س عام 2003 عن عمر 17 
 200 �سباق  فــازت بف�سية  واحـــد،  بعام  ذلــك  عــاًمــا. وبعد 
بــدايــة ح�سيلة غــر م�سبوقة  اأثــيــنــا، وكــانــت  اأوملــبــيــاد  م يف 
 4 والتتابع  م  و400  م   200 �سباقات  يف  امليداليات  من 
10 بطولت  رفعت غلتها يف  بــالدهــا.  مــرات مع منتخب 
20 ميدالية )14 ذهبية، وثالث ف�سيات، وثالث  عاملية 
اأنها  علما  فردية،  ذهبية  اأربــع ميداليات  بينها  برونزيات( 
فيليك�س  كانت  اجلن�سني.  لدى  تتويجا  الريا�سيني  اأكــرث 
يف  �ساركت  الأمركي، حيث  للمنتخب  الأ�سا�سية  الدعامة 
�سبع  ميدالية:   11 خاللها  ح�سدت  اأوملبية  األعاب  خم�س 

ذهبيات وثالث ف�سيات وبرونزية واحدة.

�لأخطاء �ملتكررة تبخر حلم فري�ري بلقب �أول منذ 2007 
ال�سرتاتيجية،  تــكــن  مل  واإن  فــال�ــســرتاتــيــجــيــة،  الــ�ــســيــارة،  تــكــن  مل  اإذا 
فال�سائق. هذا هو الواقع املرير الذي يعي�سه فريق فراري خالل املو�سم 
واآخـــر ف�سوله  الــفــورمــول واحـــد،  الــعــامل ل�سباقات  احلــايل مــن بطولة 
الأحد حني ارتكب �سائقه �سارل لوكلر من موناكو خطاأ فادحاً اأدى اىل 

تفريطه بال�سدارة وان�سحابه من جائزة فرن�سا الكرى.
بعدما حلم م�سجعو "�سكوديريا" باحراز احلظرة الإيطالية لقبها الأول 
 46 بفارق  العام  الرتتيب  لوكلر  ت�سدر  2007 عقب  منذ  لل�سائقني 
نقطة يف م�ستهل املو�سم، بداأ يتبخر احللم بعد خ�سارة هذه الأف�سلية يف 

غ�سون ثالثة �سباقات.
بعد  نف�سه على  اإمــارة موناكو  ابــن  الأمــر �سعوبة بعدما وجــد  ازداد  ثم 

ماك�س  الهولندي  بول  ريد  �سائق  العاملي  اللقب  حامل  من  نقطة   63
فر�ستابن عقب �سباق الأحد على حلبة بول ريكار يف لو كا�ستيليه.

بدا اأن لوكلر يف طريقه لتحقيقه فوزه الثاين توالياً والعودة اىل دائرة 
النطالق  عند  الأول  مــركــزه  على  حافظ  بعدما  اللقب  على  الــ�ــســراع 
ال�سيطرة  فقدانه  اثر  الكارثة  تقع  اأن  قبل   18 اللفة  حتى  به  ومت�سك 
الطريق  على �سيارته احلمراء لتنزلق وت�سطدم بحائط الأمــان، فاحتاً 
اأمام فر�ستابن للفوز والقرتاب خطوة اإ�سافية من الحتفاظ باللقب 

بعدما تقدم بفارق 63 نقطة مع بقاء 10 جولت من اأ�سل 22.
الفريق  يــفــرط فيها  الــتــي  الأوىل  املـــرة  تــكــن  فــرنــ�ــســا مل  �ــســبــاق  كــارثــة 
الإيطايل بفوز يف متناوله هذا املو�سم، بل كانت اخلام�سة من اأ�سل 12 

جولة اأقيمت حتى الآن، ثالث منها ب�سبب خطاأ من ال�سائق واثنان ب�سبب 
خطاأ يف ال�سرتاتيجية وعطل ميكانيكي.

وبالتايل، عو�ساً عن ت�سدر بطولتي ال�سائقني وال�سانعني، يجد الفريق 
اإهداره  مــع  بــول  وريــد  فر�ستابن  مناف�سة  عــن  بعيداً  نف�سه  الإيــطــايل 
 116 "ليكيب" الفرن�سية  �سحيفة  من  تقديرية  ح�سابات  اىل  ا�ستناداً 
كارلو�س  الإ�سباين  الثاين  �سائقه  عر  نقطة  و62  لوكلر  عر  نقطة 

�ساين�س.
الذي  الكبر  الــفــارق  اأن  الأحــد  �سباق  بعد  اأقــر  نف�سه  وحتى فر�ستابن 
يف�سله عن لوكلر ل يعك�س التقارب يف اأداء �سيارتي ريد بول وفراري، 
اأكــر ممــا من  الــ�ــســدارة رائــعــة بالتاأكيد، لكنها رمبــا  "ُتعد هــذه  قــائــاًل 

املفرت�س اأن تكون عليه نظراً اىل اأداء ال�سيارتني".
ورغم اأنه كان �سعيداً بالفارق الكبر الذي بات يف�سله عن لوكلر، حذر 
فر�ستابن يف املقابل من اأننّ "الكثر من الأمــور قد حتدث" بعد روؤيته 
غ�سون  يف  تتبخر  مبكراً  لوكلر  بها  متتع  التي  نقطة  الـ46  اأف�سلية 

ثالثة �سباقات.
وُفـــِهـــَم مــن لــوكــلــر خـــالل التــ�ــســال الـــذي اأجــــراه مــع فــريــقــه مبا�سرة 
الوقود لقوله  دوا�سة  ب�سبب عطل يف  كــان  الــذي ح�سل  اأن  بعد احلــادث 
اأن  ال�سباق  نهاية  بعد  اأو�سح  لكنه  الوقود"،  دوا�سة  اإيقاف  ميكنني  "ل 
امل�سوؤولية يف احلادث تقع على عاتقه، قائاًل اأمام ال�سحافيني "اأنا ارتكبت 

اخلطاأ. اإنه خطاأ من جانبي. اإنه اأمر حمبط للغاية".



يقود دبابة للت�سوق يف �سوبر ماركت
املنزلية،  بالأعمال  للقيام  الأطفال  حتفيز  ال�سعب  من  يكون  قد 
ولكن لي�س اإذا كان لديك دبابة! حيث وجد رجل بريطاين طريقة 
ذكية لإغراء اأطفاله مل�ساعدته يف الت�سوق من خالل ا�سطحابهم 

معه على ظهر دبابة.
وكان غاري فريالند )35 عاماً( وهو اأب لثالثة اطفال: فريدي 
اأعــــوام( وهــاريــ�ــســون )عـــام واحـــد( يع�سق  عــامــاً( وفيبي )9   13(
الدبابات منذ �سغره، حيث كان جده ميتلك مركبات ع�سكرية يف 

املا�سي، مما دفعه اأي�ساً لالن�سمام اإىل اجلي�س يف �سن 16 عاماً.
على  دولر(  األـــف   24( اإ�سرتليني  جنيه  األـــف   20 غـــاري  واأنــفــق 
انتباه  جــذب  ممــا  اليومية،  حياته  يف  ي�ستخدمها  الــتــي  الــدبــابــة 
ال�سكان املحليني وهو يقود دباباته عر حمطة الوقود ويوقفها يف 

موقف �سيارات ال�سوبر ماركت.
ويحتاج خزان الوقود الذي يت�سع لنحو 400 لرت يف املركبة اإىل ما 
يقرب من 800 جنيه ا�سرتليني )960 دولراً( مللئه. وقال غاري 
املنزل،  اأمام  الأخرى  �سيارتنا  بالقرب من  الدبابة متوقفة  "اأبقي 
وهي حتظى باهتمام كبر من النا�س وهم مي�سون بجوار منزلنا 

لأنه بالتاأكيد لي�س �سيئاً تتوقع روؤيته كل يوم".
واأ�ساف غاري "الدبابة هي اأف�سل طريقة لت�سجيع الأطفال على 
الت�سوق  يف  مل�ساعدتي  النتظار  ميكنهم  ل  ما.  مكان  اإىل  الذهاب 
اأمر رائع  اأنه  اإنهم يعتقدون  اأنني ذاهب بالدبابة.  عندما يعلمون 
دبابة  ركـــوب  بفر�سة  يحظى  اأ�سدقائهم  مــن  اأي  يــوجــد  ل  لأنـــه 
ال�سوبر  حمــالت  اإىل  الــدبــابــة  اأخــذ  يف  اجليد  والــ�ــســيء  ع�سكرية. 

ماركت هو اأن هناك مت�سعاً كبراً لأكيا�س الت�سوق".

بيع حز�م �أ�سهر نز�ل للبطل 
�لر�حل حممد علي كالي

جنح مالك ناد ريا�سي اأمركي، باحل�سول على حزام حممد علي 
كالي، الذي حققه بعد الفوز يف واحدة من اأ�سهر نزالت املالكمة 

عر التاريخ، مقابل مبلغ �سخم.
ومت بيع حزام بطولة حممد علي كالي من معركة اللقب للوزن 
الثقيل عام 1974 "رامبل اإن ذا جانغل"، اأو معركة الأدغال، يف 

مزاد يوم الأحد مقابل 6.18 مليون دولر.
وكان الفائز يف املزاد املحتدم على احلزام هو جيم اإير�ساي مالك 
هرتيدج  �سركة  ذكــرتــه  ملــا  وفــقــا  كولت�س،  اإنديانابولي�س  فــريــق 

للمزادات يف دال�س.
يف تغريدة يوم الأحد، اأكد اإير�ساي ح�سوله على احلزام ملجموعته 
من تذكارات مو�سيقى الروك والتاريخ الأمركي وتذكارات ثقافة 

البوب التي جتوب البالد حاليا.
2 اأغ�سط�س يف منطقة ر�سيف البحرية  و�سيتم عر�س احلزام يف 

ال�سياحية يف �سيكاغو ويف 9 �سبتمر يف اإنديانابولي�س.
وغرد اإر�ساي على تويرت قائال: "فخور لكوين احلائز عليه".

وقال كري�س اآيفي، مدير املزادات الريا�سية يف هرتيدج، يف بيان: 
العطاءات  مقدمي  من  اثنني  م�ساهدة  من  �ساعات  عــدة  "بعد 
يتجولن ذهابا واإيابا فوق هذا احلزام، ثبت اأن هذه معركة جديرة 

باملناف�سة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

روبوت يهاجم طفال يف مبار�ة �سطرجن 
يف لقطة مثرة للذعر، حتولت مباراة �سطرجن بني طفل وروبوت، اإىل كارثة، ب�سبب هجوم الروبوت "املفاجئ" على 

الطفل املوهوب بلعبة ال�سطرجن.
واأفادت م�سادر اإعالمية رو�سية اأن روبوتا يلعب ال�سطرجن اأم�سك باإ�سبع طفل يبلغ من العمر 7 �سنوات وك�سره، 

خالل مباراة يف بطولة مو�سكو املفتوحة الأ�سبوع املا�سي.
وقال �سرجي لزاريف، رئي�س احتاد ال�سطرجن يف مو�سكو، لوكالة تا�س لالأنباء بعد احلادث، اإن الروبوت ك�سر اإ�سبع 

الطفل، م�سيفا اأن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات ال�سطرجن ال�سابقة دون م�ساكل م�سابهة.
ُيظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع قبل اأيام، اإ�سبع ال�سبي وهو يقر�س من الذراع الآلية لعدة ثوان، قبل اأن 

يندفع ثالثة رجال لتحرير ال�سبي من قب�سة الآلة.
وقال �سرغي �سماغني، نائب رئي�س الحتاد الرو�سي لل�سطرجن، اإن الطفل ال�سغر "خرق" القوانني لأنه مل ينتظر 

الروبوت حتى ينهي حركته يف اللعبة، هذا الأمر دفع الآلة للت�سرف ب�سكل غريب.
واأكد امل�سوؤولني اأن الطفل، الذي يعتر من بني اأف�سل 30 لعبا رو�سيا بال�سطرجن دون 10 اأعوام، عاد للم�ساركة 

يف امل�سابقة اليوم التايل.
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ماذ� يقع �إذ� مر�س ربان �لطائرة و�سط �جلو؟ 
اإ�سابة  اإثر  املطار،  اأر�ــس  اإىل  للعودة  موؤخرا،  اإندوني�سية،  طائرة  ا�سطرت 
�ساعد على  الــذي  الأمــر  اأودت بحياته يف وقت لحــق،  باأزمة قلبية  الربان 

جناة نحو مئة راكب كانوا على منت الرحلة.
اإ�سابة  اأ�سئلة حول ما يح�سل للرحالت اجلوية، يف حال  الواقعة  واأثــارت 
موا�سلة  عن  عاجزا  في�سبح  القلبية،  النوبة  مثل  �سحية،  باأزمة  الطيار 

التحليق بكامل قدراته ووعيه.
اإ�سابة الطيارين بنوبات قلبية على  "ليف �ساين�س"، فاإن  وبح�سب موقع 
للغاية.ويحتاج  نــادرة  الوفيات فهي  اأمــا  نــادر،  اأمــر  الرحالت اجلوية  منت 
لي�س مطالبا  اأجــل مزاولة عمله، فهو  �سهادة �سحية من  نيل  اإىل  الطيار 
فقط باإتقان مهارة التحليق بالطائرة، كما اأن هناك قيودا على ا�ستهالكه 

ملواد مثل الكحول.
�سواء على  اأجل ك�سف �سالمتهم،  الطيارون لفحو�س دوريــة من  ويخ�سع 

م�ستوى الب�سر وال�سمع و�سحة القلب وجوانب اأخرى.
ويتم منح �سهادة �سحية للطيار، مرة يف ال�سنة، وعندما يبلغ ال�ستني من 

العمر، ي�سبح احل�سول عليها اإلزاميا يف العادة كل �ستة اأ�سهر.
الطران  هيئات  ت�سرتط  �سحية،  بــاأزمــة  الطائرة  ربــان  لإ�سابة  وحت�سبا 

وجود طيارين اثنني على الأقل على منت الرحلة اجلوية التجارية.
ويكون الطياران على الدرجة نف�سها من التدريب واملهارة، حتى واإن كان 

اأحدهما يحمل �سفة طيار والآخر طيار م�ساعد.
الــطــوارئ، فيختلف بح�سب  الــربــان، يف حالة  املتخذ مــن قبل  الــقــرار  اأمــا 
النقطة التي توجد فيها الرحلة، ففي حال كانت الطائرة قريبة من مطار 

ما فاإنه �سيف�سل الهبوط على الأرجح من اأجل اإنقاذ زميله.

ما�سك ينفي عالقته �لعاطفية مع زوجة موؤ�س�س جوجل 
قال اإيلون ما�سك رئي�س �سركة ت�سال يف �ساعة متاأخرة من م�ساء الأحد على 
تويرت اإنه و�سرجي برين املوؤ�س�س امل�سارك ل�سركة جوجل ما زال �سديقني 
ونفى تقريرا عن ارتباطه بعالقة عاطفية مع زوجة برين نيكول �ساناهان. 
وجاءت تغريدات ما�سك بعد اأن نقل تقرير ل�سحيفة وول �سرتيت جورنال 
�ساناهان. وقالت  اأقــام عالقة ق�سرة مع  اإنه  عن م�سادر جمهولة قولها 
ال�سحيفة اإن هذه الق�سية دفعت برين اإىل اإقامة دعوى لطالق �ساناهان يف 
وقت �سابق من هذا العام واإنهاء ال�سداقة الطويلة بني اأ�سحاب املليارات يف 
جمال التكنولوجيا. ورف�س ما�سك التقرير وقال على تويرت "اأنا و�سرجي 
�سديقان وكنا يف حفلة معا الليلة املا�سية. لقد راأيت نيكول مرتني فقط 
خالل ثالث �سنوات ويف املرتني مع العديد من الأ�سخا�س الآخرين. لي�س 

هناك عالقة رومان�سية".
ومل ترد ت�سال وجوجل على الفور على طلبات رويرتز للتعليق خارج �ساعات 

�جلمهور يحرج 
بيكيه ب�سبب �ساكري�

القدم  كــرة  لعــب  متاعب  ت�ستمر 
ب�سبب  بيكيه،  جـــرارد  الإ�ــســبــاين، 
الكولومبية  املطربة  عن  انف�ساله 
�ساكرا، �سواء يف مالعب الكرة اأو 
تنب�س  الــتــي  ال�سحافة  تقارير  يف 

بف�سول يف اأ�سباب اخلالف.
فيديو، جماهر  واأظهرت مقاطع 
بني  وديـــــــــة  ــــــاراة  مــــــب يف  غـــــفـــــرة 
بــر�ــســلــونــة وريــــــال مــــدريــــد، وهي 
يف  �ساكرا"  "�ساكرا  تــهــتــفــت 
نيفادا  بــوليــة  "األيجينت"  ملعب 
الأمــركــيــة. وخـــالل املـــبـــاراة، فاز 
امللكي  النادي  على  "البلوغرانا" 
�سجله  مــقــابــل  دون  وحــيــد  بــهــدف 
الذي  رافينيا  الــرازيــلــي  الــالعــب 

ان�سم موؤخرا اإىل بر�سلونة.
و�سدح اجلمهور بهتافات �ساكرا، 
انف�سل  الذي  بيكيه  اإىل  ر�سالة  يف 
بعد  الكولومبية  الغناء  عن جنمة 
عالقة دامت �سنوات طويلة واأجنبا 
املعلقني  اأحــد  وقــال  طفلني.  فيها 
على "تويرت"، اإن بيكيه الذي يبلغ 
الهتافات  كــل  ي�ستحق  �ــســنــة،   35

التي اأطلقت �سده يف امللعب.

قد��س روماين من 
�أجل �ملطر

عاما،   81 كولي�سا،  يوليا  �سافرت 
مل�سافة 15 كم يف ظل اأجواء �سديدة 
احلرارة اإىل دير يف جنوب رومانيا 
اأجل  قــدا�ــس مــن  اإىل  لــالنــ�ــســمــام 

هطول املطر.
على  ح�سولها  يف  كولي�سا  وتعتمد 
اأر�س �سغرة  طعامها على قطعة 
متتلكها. وجتاوزت درجات احلرارة 
40 درجة  املــا�ــســيــة  الأيـــــام  خـــالل 
اجلفاف  واأدى  رومانيا،  يف  مئوية 
اإىل اإمداد مئات القرى يف رومانيا 
واإىل  املــيــاه  مــن  بح�س�س حمـــددة 

دمار املحا�سيل.
الأرثوذك�سية  الــكــنــيــ�ــســة  وطــلــبــت 
يف الــبــالد مــن رجـــال الــديــن اأداء 
دير  ويف  التقليدية.  املــطــر  �ــســالة 
جورجو  مبــقــاطــعــة  بــانــتــوكــراتــور 
كولي�سا  ان�سمت  رومانيا،  بجنوب 
�سخ�س   100 مــن  يــقــرب  مــا  اإىل 
اإن الطق�س مل  يف ال�سالة. وقالت 

يكن بهذا ال�سوء من قبل.
اجلفاف  هــذا  مثل  اأر  "مل  وقــالــت 
لدينا  اأطــفــال،  لدينا  حــيــاتــي..  يف 
مـــا�ـــســـيـــة. نـــبـــذل جــــهــــودا لـــزراعـــة 
وجتف  احلـــديـــقـــة  يف  الـــطـــمـــاطـــم 
ولي�س لدينا ما ناأكله. يا اهلل، اأنزل 

علينا املطر، ل ترتكنا".
بــاملــائــة من   40 اأكـــرث مــن  ويعي�س 
 20 عددهم  البالغ  رومانيا  �سكان 
ويعتمد  الــريــف،  يف  ن�سمة  مليون 
الكثرون على زراعة قطع �سغرة 
احتياجاتهم.  لــ�ــســد  الأر�ـــــس  مـــن 
ولدى البالد احتياجات ا�ستثمارية 
مبا  الــتــحــتــيــة،  الــبــنــيــة  يف  �سخمة 
اجلارية  واملـــيـــاه  الـــطـــرق  ذلـــك  يف 

والري.

و�ت�ساب.. خا�سية جديدة تك�سف 
�لهاربني من �ملحادثات �جلماعية

تطوير  على  الــعــام،  هــذا  كــثــرا  "وات�ساب"  �سركة  تــركــز 
خا�سية املحادثات اجلماعية، ووفقا لالأخبار الأخرة، فاأن 
خا�سية جديدة �ست�ساف لقائمة التغيرات على املحادثات 

اجلماعية.
ثالثة  "وات�ساب"  عــلــى  اجلــمــاعــيــة  املـــحـــادثـــات  وتــ�ــســمــل 
اأكرث  يف  الدخول  التطبيق  لك  ويتيح  اأكــرث،  اأو  اأ�سخا�س 

من جمموعة، جتمع كل منها الأ�سدقاء والعائلة.
للم�ستخدم  التطبيق  �سيتيح  اإنفو"،  "وابيتا  ملوقع  ووفقا 
اكت�ساف الأع�ساء ال�سابقني يف كل حمادثة جماعية، حتى 

واإن كانوا قد غادروا املجموعة.
املحادثات  يف  اجلديدة  اخلا�سية  �ست�سمح  للموقع،  ووفقا 
اجلماعية، روؤية كل الأع�ساء الذين غادروا اأو مت اإخراجهم 

من املجموعة، خالل الـ60 يوما املا�سية.
و�سيبداأ التطبيق باختبار اخلا�سية اجلديدة على هواتف 

نظام اأندرويد، قبل اأن يتم جتربتها على هواتف اآيفون.

�سمكة تطعن �مر�أة 
�سواحل  قبالة  املــيــاه  مــن  رطــل   100 تــزن  �سمكة  قــفــزت 
بينما  عاًما   73 العمر  تبلغ من  امــراأة  فلوريدا، وطعنت 

كان زميالها ال�سيادان يحاولن �سحبها.
مقاطعة  �سلطات  عــن  بر�س"  "اأ�سو�سيتد  وكــالــة  ونقلت 
اأرنولد  اإن كاثرين بركنز من  مارتن بولية ماريالند، 
اأبو  �سمكة  طعنتها  اأن  بــعــد  اأ�ــســيــبــت  مــاريــالنــد  بــوليــة 
�سراع يف منطقة الفخذ. و�سمكة "اأبو �سراع" ذات زعنفة 
ظهرية عالية ت�سبه ال�سراع، و)اأنف( طويل ومدبب ي�سبه 
املنقار. ووقع الهجوم اأثناء وقوف بركنز يف قارب بينما 
ال�سيد  خط  على  ال�سمكة  �سحب  يحاولن  رفيقاها  كان 
للتقاط �سورة. وتعتر اأ�سماك اأبو �سراع من اأ�سرع اأنواع 
خالل  من  عليها،  التعرف  وميكن  املحيط،  يف  الأ�سماك 
ال�سرطة:  قائد  وقال مكتب  الطويلة.  املدببة  مناقرها 
املــاء وطعنت كاثرين يف  اأبــو �سراع قفزت من  "�سمكة  اإن 

منطقة الفخذ بينما كانت تقف يف قارب ال�سيد".
ووقــــع احلــــادث عــلــى بــعــد مــيــلــني مــن �ــســاطــئ �ستيوارت 
�سمال  للولية  الأطل�سي  ال�ساحل  على  فلوريدا،  بولية 

بامل بيت�س، ح�سبما جاء يف تقرير ال�سرطة.

بي�سة من �ملجوهر�ت و�لذهب مباليني �لدولر�ت
بي�سة  اأنـــه  يــبــدو  مــا  الأمــريــكــيــة، على  ال�سلطات  عــرثت 
فابرجيه فاخرة، يف يخت �سادرته من ملياردير رو�سي يف 
فيجي. وذكرت �سبكة "�سي اإن اإن" الأمريكية اأن ال�سلطات 
دولر،  مليون   300 ثمنه  يبلغ  الــذي  اليخت  ا�سطحبت 
واململوك لرجل الأعمال الرو�سي �سليمان كرميوف، اإىل 

ميناء �سان دييجو ال�سهر املا�سي.
واليخت الذي يحمل ا�سم "اأماديا" يبلغ طوله اأكرث من 
العمودية  لــلــطــائــرات  مبهبط  جمهز  وهــو  قــدمــا،   350

�سادرته �سلطات فيجي على �سواطئ لوتوكا.
يف  موناكو،  ليزا  الأمريكي،  العام  املدعي  نائبة  وك�سفت 
منتدى اآ�سنب الأمني، اأن العثور على تلك اجلوهرة يعد 
تو�سل  التي  لالهتمام"  "اإثارة  الكت�سافات  اأكــرث  اأحــد 
اإليها فريقها. واأ�سافت: "من املهم اأن نظهر للرو�س اإننا 

�سنفعل كل ما بو�سعنا لتتبع مكا�سبهم غر ال�سرعية".
وتــعــد بي�سة فــابــرجــيــه مــن اأجــمــل الأعـــمـــال الــفــنــيــة، اإذ 
�سنعها �سائغ املجوهرات والذهب، بيرت كارل فابرجيه، 
بناء على طلب من عائلة رومانوف القي�سرية يف رو�سيا.

وقد اأ�سبح بي�س فابرجيه مثاًل للرفاهية والرتف منذ 
�سابا  �سائغا  الــثــالــث،  األك�سندر  رو�ــســيــا،  قي�سر  كلف  اأن 

ب�سنع واحدة كهدية لزوجته ماريا عام 1885.

�مر�أة غري متزوجة تخ�سر ق�سية �حلقوق �لإجنابية 
ق�سائية  دعــوى  ال�سني  يف  متزوجة  غر  امـــراأة  خ�سرت 
على  ال�سوء  ي�سلط  مما  بوي�ساتها  بتجميد  لها  لل�سماح 
لل�سينيني  التكنولوجية  اخلــيــارات  توافر  عــدم  خمــاوف 

الذين يفكرون يف تاأجيل الإجناب.
قــ�ــســائــيــة على  دعــــوى  عـــامـــا(  تـــريـــزا �سو)34  ورفـــعـــت 
م�ست�سفى يف بكني يف دي�سمر كانون الأول 2019 متهمة 
ب�سبب  بوي�ساتها  برف�سه جتميد  بانتهاك حقوقها  اإيــاه 
�سينية  لمـــراأة  تاريخية  ق�سية  يف  الجتماعية  حالتها 

تنا�سل من اأجل حقوقها الإجنابية.

م�سر تعيد �حلياة للكاريكاتري �مل�سري مب�ساركة 62 دولة
تراجع فن الكاريكاتر يف م�سر على مدار 
الهتمام  �سعف  ب�سبب  الأخـــرة،  ال�سنوات 
"امللتقى  �سعى  بينما  الــورقــيــة،  بال�سحف 
اإىل  العتبار  للكاريكاتر" لإعــادة  الــدويل 

هذا الفن.
وخالل العامني املا�سيني، مت تاأجيل انعقاد 
اأثرت  التي  كــورونــا  جائحة  ب�سبب  امللتقى 
الثقافة  وزارة  اأن  غر  اأجــمــع،  العامل  على 
مبناف�سة  عـــودتـــه  عـــن  اأعـــلـــنـــت  املــ�ــســريــة 
دولــة عربية   62 فنانا من   297 قوية من 
واأجنبية، على اأن يكون 30 يوليو املقبل هو 

اليوم اخلتامي.
وي�سف الفنان فوزي مر�سي، وامل�سر العام 
"�سكاي نيوز عربية" عودة  للملتقى، ملوقع 
انعقاد امللتقي بـ "احلدث الأهم والأبــرز يف 
تاريخ الكاريكاتر امل�سري، فهو قبلة احلياة 

للكاريكاتر امل�سري الذي يعاين من اأزمات 
كثرة خالل الفرتة الأخرة. عودته  حدث 

عظيم، ونحن �سعداء به للغاية".
وتابع الفنان امل�سري "مت تقدمي نحو 400 
عــمــاًل اإبــداعــيــاً وممـــيـــزاً ممــا اأقـــرتـــه جلنة 
امل�ساركني يف  الفنانني  الأعمال من  اختيار 
امللتقى، بجانب ما يزيد على 100 بورتريه 

كاريكاتري عن كوكب ال�سرق اأم كلثوم".
ومت اختيار مو�سوع املو�سيقى ليكون املحور 
اللغة  لكونها  الــعــام،  هــذا  للملتقى  الأول 
بينما  ال�سعوب،  كل  تفهمها  التي  الوحيدة 
كلثوم  اأم  العربي  الغناء  �سيدة  اختيار  مت 
لكونها  الكاريكاتري،  البورتريه  كمحور 
رمزاً لل�سوت الذي التفت حوله اجلماهر 
من املحيط للخليج، بجانب احتفاء الغرب 

بها ك�سوت ذهبي وحنجرة ل مثيل لها.

يا�ضمينة زيتون تعرب عن �ضعادتها عقب تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان 2022 يف منتدى بريوت بالعا�ضمة - ا ف ب

كايت مو�س: �أعرف �حلقيقة عن جوين ديب
اأيار - مايو املا�سي، تابع العامل باأ�سره �سهادة عار�سة الأزيــاء العاملية  كايت مو�س  ل�سالح  يف 

املمثل الأمركي  جوين ديب  يف دعواه �سد طليقته املمثلة  اأمر هرد .
بعد �سهرين، عادت عار�سة الأزياء الريطانية اإىل "احلقيقة" ال�سهرة التي تعرفها.

�سهادة كايت مو�س يف ق�سية ديب-هرد كانت واحدة من ال�سهادات ذات التاأثر الأهم يف 
قرار هيئة املحلفني التي حكمت ل�سالح ديب.

كانا  بينما  �سدها،  ديــب  جــوين  عنف  �سائعة  اإىل  بالفعل  الريطانية  العار�سة  عــادت 
 Pirates of the Caribbean يتواعدان. تلك ال�سائعة التي تقول اإن بطل
دفع كايت مو�س اإىل اأ�سفل الدرج يف الت�سعينيات. ثم اأنكرت هذه ال�سائعة من خالل 
واأنها  اأثناء وجودهما يف جامايكا،  امل�ساء  ذلك  �سديدة هبت يف  عا�سفة  اأن  التو�سيح 
�سقطت على الدرج عند مغادرة الفندق واأن جوين ديب �ساعدها بحملها اإىل الغرفة 

والت�سال بطبيب ملعاجلتها.


