
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد م�ستجدات نقل 
جميع اخلدمات احلكومية اإىل من�سة »مت«

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان، ع�ضو املجل�س  �ضهد �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد 
اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي  املكتب  رئي�س  اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي 
اأبوظبي  اإم��ارة  نقل جميع خدمات اجلهات احلكومية يف  م�ضتجدات 

اإىل من�ضة خدمات اأبوظبي احلكومية املوحدة »مت«.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها �ضمّوه اإىل »م�ضنع مت« يف اأبوظبي، حيث 
التي  اخل��دم��ات احلكومية  الإجن����ازات يف خطط حت�ضني  اّط��ل��ع على 
ليتمكن  املوحدة،  »مت«  قنوات  عرب   100% بن�ضبة  متاحة  اأ�ضبحت 
املتعاملون من ال�ضتفادة من اأكرث من 700 خدمة رقمية متكاملة 
من اأي مكان عرب منظومة »مت« باعتبارها القناة الرئي�ضية واملوحدة 

للمتعاملني لإمتام جميع اخلدمات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.
ا�ضتدامة  ب�ضرورة  احلكومية  اجلهات  �ضمّوه  وّج��ه  ال��زي��ارة،  وخ��الل 
تطوير اخلدمات وحت�ضينها على منظومة »مت« املوحدة ب�ضكل م�ضتمر 

ل�ضمان حتقيق الريادة والتميز يف اخلدمات.  )التفا�ضيل �س2(

»التغري املناخي«: الإمارات توا�سل تعزيز اأمنها 
الغذائي.. و41 األف طن معدل ال�سترياد اليومي

•• اأبوظبي-وام:

�ضل�ضلة  عرب  الغذائي  اأمنها  منظومة  تدعيم  الإم���ارات  دول��ة  توا�ضل 
الدول  م��ع  ال��ت��ع��اون  رف��ع م�ضتوى  تتمثل يف  الإج����راءات  م��ن  متكاملة 
وتعزيز  ال���ض��ت��راد،  م�ضادر  وتنويع  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  والأ���ض��واق 
اإىل  اإ�ضافة  »اخلارجي«،  والأجنبي  املحلي  الزراعي  ال�ضتثمار  عمليات 
ي�ضمن  مبا  منها  ال�ضتراد  ميكن  التي  لالأ�ضواق  الدائم  ال�ضتك�ضاف 
تطبيق اأعلى املعاير العاملية لأمن و�ضالمة الغذاء.)التفا�ضيل �س15(
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هل وراء كل حريق امراأة...؟

انفجارات تهز القرم.. واأوكرانيا تل�ح بامل�س�ؤولية

بوتني: وا�سنطن تدخلت يف �سوؤوننا وت�سعى للهيمنة على العامل

دخان يت�ضاعد بعد انفجار يف قرية مي�ضكوي يف منطقة دزهانكوي، القرم. )رويرتز(

ا�ستقالة وزير املالية العراقي

ال�سدر يعلن تاأجيل تظاهرة ال�سبت اإىل اإ�سعار اآخر
من �سالم بعيد االحتمال اإىل حرب مع بكني

تايوان: ال�سيناريوهات املرجّحة يف واقع متفّجر!

من  بد  ل  ويليامز:  �ستيفاين 
ليبيا يف  تاريخية  ت��ن��ازلت 

•• لندن-وكاالت:

حثت امل�ضت�ضارة اخلا�ضة ال�ضابقة 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  ل���الأم���ني 
ويليامز،  �ضتيفاين  ليبيا،  ب�ضاأن 
ليبيا  يف  للدولة  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال����ن����واب، ع��ل��ى تقدمي  وجم��ل�����س 
بتحمل  ت���اري���خ���ي���ة«  »ت������ن������ازلت 
م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��م��ا، والت����ف����اق على 
خ��ري��ط��ة ط��ري��ق ل��الن��ت��خ��اب��ات يف 

اإطار د�ضتوري.
حديث  يف  وي����ل����ي����ام����ز،  وق�����ال�����ت 
ل�����ض��ح��ي��ف��ة »ال�������ض���رق الأو�����ض����ط« 
الثالثاء  اأم�����س  ن�ضرته  اللندنية 
النتخابات  اأن  اأع��ت��ق��د  زل���ت  »م���ا 
ممكنة، وهي املفتاح حلل ال�ضراع 
الدائم على ال�ضلطة التنفيذية«، 
واإنه »يتعني على املجل�ضني جتاوز 
ال��ت��ي تتطلب  الأخ������رة  ال��ع��ق��ب��ة 
الت�ضوية  روح   - اع��ت��ق��ادي  يف   -
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���دع���م ال��ق��وي من 

املجتمع الدويل«.
اأنها �ضمعت من ال�ضعب  واأ�ضافت 
انتخابات  »ي����ري����د  اأن������ه  ال��ل��ي��ب��ي 
وطنية لتجديد طبقته ال�ضيا�ضية 

وانتخاب رئي�س«.
»القلق  ع���ن  وي��ل��ي��ام��ز  واأع����رب����ت 
لت�ضيي�س  املبذولة  اجلهود  ب�ضاأن 

موؤ�ض�ضة النفط الوطنية«. 

الهدف �سيا�سي واالأداة اقت�سادية:
كمبوديا: ...وتوا�سل ال�سني ب�سط نفوذها!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

الأثري  اأنغكور وات  فاإن موقع  ال�ضخمة،  ال�ضينية  ال�ضتثمارات  ب�ضبب 
�ضتغمره ال�ضياحة اجلماعية. ويف اأماكن اأخرى من البالد، تعمل بكني 

على زيادة نفوذها يف كل مكان.
الغدا والرواح م�ضتمر... على بعد 50 كيلومرًتا �ضرق �ضييم ريب، مهد 
معابد اأنغكور، تنقل مئات ال�ضاحنات كميات هائلة من اخلر�ضانة. هنا، 
تقوم ال�ضني ببناء مطار دويل جديد يف وقت قيا�ضي، والذي �ضيكون يف 
خدمة املوقع ال�ضياحي قريًبا. »بداأت الأعمال عام 2020، ومنذئذ، من 
الفجر حتى الغ�ضق، ويف جميع الأحوال اجلوية، مل يتوقفوا اأبًدا«، يقول 

ثان، وهو مزارع تطل مزارعه على مهبط الطائرات املعّبد حديًثا. 
يف العام املقبل، �ضتهبط جحافل ال�ضياح على هذا املدرج قبل الندفاع اإىل 
الذي متوله جمموعة يونان ال�ضتثمارية  امل�ضروع،  اأنغكور فات.  روائع 
ال�ضينية احلكومية، غر متنا�ضب: 880 مليون دولر لتحويل 1700 

هكتار من حقول الأرز »ما يعادل مطار اأوريل«.  )التفا�ضيل �س12(

•• الفجر -خرية ال�شيباين

بعد عدة اأيام من التوتر ال�ضديد 
�ضبح  اأن  يبدو  تايوان وبكني،  بني 
احل���رب ي��ل��وح يف الأف���ق اأك���رث من 
لأربعة  عر�س  م�ضى...  وق��ت  اأي 

تطورات حمتملة يف الو�ضع.
اجل�����دي�����دة  ت����اي����ب����ي����ه  "مدينة 
���ض��رب��ت��ه��ا ���ض��واري��خ م��وج��ه��ة من 
"انفجرت  ال�ضيوعي"،  اجل��ي�����س 
باملن�ضاآت  اأ����ض���رار  وحل��ق��ت  ���ض��ف��ن 
تايبيه"...  م��ي��ن��اء  يف  وال��ب��واخ��ر 
ال��ت��ي مت بثها  ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات،  ه����ذه 
على �ضريط اخبار قناة �ضي تي ا�س 
التلفزيونية يف 22 اأبريل، ت�ضببت 
يف ح��ال��ة م��ن ال��ه��ل��ع وال���ذع���ر ... 
لب�ضع دقائق. �ضرعان ما اعتذرت 
و�ضيلة العالم لكونها اأخطاأت يف 
الوقائية  ال��ر���ض��ائ��ل  ه���ذه  مت��ري��ر 
م��ن احل����رب، واجل���اه���زة للبث يف 
���ض��ورة م��ا ان��دل��ع احل��ري��ق حقا. 
يلقي  م���دى  اي  اىل  ي��ع��ن��ي  وه����ذا 

غ��زو �ضيني بظالله  اخل��وف من 
على هذه اجلزيرة التي يبلغ عدد 
والتي  ن�ضمة،  مليون   23 �ضكانها 
تعتربها بكني اإحدى مقاطعاتها.
ن������زاع م�ضلح  ب�������ض���اأن  ال���ق���ل���ق  ب���ل���غ 
ذروته يف الأي��ام الأخ��رة، اي منذ 
الرئي�ضة  بيلو�ضي،  نان�ضي  زي���ارة 
يف  ال��ن��واب  ملجل�س  الدميقراطية 

وال�ضخ�ضية  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
تايبيه،  اإىل  ال���دول���ة،  يف  ال��ث��ال��ث��ة 
اأغ�����ض��ط�����س. لقد  ال���راب���ع م���ن  يف 
الفور،  على  ال�ضيني  اجلي�س  رد 
م�ضبوقة  غ���ر  �ضل�ضلة  واأج�����رى 
من التدريبات اجلوية والبحرية 
ال���ع�������ض���ك���ري���ة ل����ع����دة اأي���������ام ح���ول 

اجلزيرة. )التفا�ضيل �س10(

•• بغداد-وكاالت

اأم�س  ال��ك��اظ��م��ي  ال��ع��راق��ي، م�ضطفى  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق��ب��ل 
تزال  ل  ال��ذي  ع���الوي،  علي  املالية،  وزي��ر  ا�ضتقالة  الثالثاء 
اأ�ضباب ا�ضتقالته غر معروفة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، 
امل��ال��ي��ة، علي ع���الوي قدم  اأن وزي���ر  ال��ث��الث��اء،  يف وق��ت �ضابق 

ا�ضتقالته، خالل جل�ضة ملجل�س الوزراء العراقي. 
اأم�س  ال�ضدر  مقتدى  ال�ضدري  التيار  زعيم  اأعلن  ذل��ك،  اإىل 
اأنه  اإىل  اأ�ضار  فيما  املقبل،  ال�ضبت  تظاهرات  تاأجيل  الثالثاء 

�ضيتم الإبقاء على العت�ضام »حتى حتقيق املطالب«.
اعت�ضامه  على  �ضيبقى  »ال�ضعب  اإن  تغريدة  يف  ال�ضدر  وق��ال 
حتى حتقيق مطالبه«، م�ضيفاً: نعلن تاأجيل موعد تظاهرة 

يوم ال�ضبت اإىل اإ�ضعار اآخر.
ويف وقت �ضابق كان قيادي مقرب من مقتدى ال�ضدر قد قال 
اإن دعوة الإطار التن�ضيقي املقرب من اإيران لتظاهرات كبرة 

ل تخيف التيار ال�ضدري.
وو�ضف �ضالح حممد العراقي، الإطار التن�ضيقي باأنه »ثالوث 

حكومة خدمة وطنية كاملة ال�ضالحيات«.
ه��ذا وي��وا���ض��ل ك��ل م��ن ال��ت��ي��ار ال�����ض��دري والإط����ار التن�ضيقي 
ال��و���ض��ع بينهما، ح��ي��ث يقيم  ت�����اأّزم  ال�����ض��ارع م��ع  ال�����ض��غ��ط يف 
منا�ضرو ال�ضدر منذ 30 يوليو اعت�ضاماً يف باحات الربملان 
اعت�ضاماً  التن�ضيقي  الإط���ار  منا�ضرو  با�ضر  بينما  العراقي، 

م�ضاداً على اأ�ضوار املنطقة اخل�ضراء منذ اأيام.
ول يزال العراق منذ النتخابات الربملانية املبكرة يف ت�ضرين 
عن  عجز  م��ع  ت��ام  �ضيا�ضي  �ضلل  يف   ،2021 الأول-اأك���ت���وب���ر 

انتخاب رئي�س جديد للجمهورية وت�ضكيل حكومة جديدة.
جديد  ت�ضعيد  يف  ال��ط��رف��ان  ي��ت��واج��ه  مت��وز-ي��ول��ي��و،  وم��ن��ذ 
اأن يوؤدي الو�ضع املتاأزم اإىل  خلالفات �ضيا�ضية حادة من دون 
الربملان  بحل  ال�ضدري  التيار  مطالبة  و�ضط  عنف،  اأع��م��ال 
الإطار  مطالبة  مقابل  مبكرة،  ت�ضريعية  انتخابات  واإج���راء 

التن�ضيقي بت�ضكيل حكومة وعودة انعقاد الربملان.
املمثلة  الربملانية  الكتلة  خ�ضو�ضاً  التن�ضيقي  الإط��ار  وي�ضم 
لف�ضائل احل�ضد ال�ضعبي املوالية لإيران وكتلة رئي�س الوزراء 

الأ�ضبق نوري املالكي، اخل�ضم التاريخي لل�ضدر.

اإياه  متهماً  العراق«،  اأهلية يف  و"»يوؤجج حلرب  بالنار«  يلعب 
»با�ضتخدام العنف �ضد الأجهزة الأمنية«.

اأن التيار ال�ضدري يتظاهر  واأكد، يف تغريدات على »تويرت«، 
»لالإ�ضالح« بينما الإطار التن�ضيقي »يتظاهر �ضد الإ�ضالح«، 
م�ضيفاً: الإطار يتظاهر �ضد الرئا�ضات الثالث، فاأي �ضرعية 

يدافعون عنها؟.
اأحمر  خط  الأعلى  الق�ضاء  »جمل�س  اأن  على  العراقي  و�ضدد 

واإن اختلفنا على بع�س قراراته«.
التظاهرات،  ل���ض��ت��م��رار  م��ن��ا���ض��ري��ه  ال�����ض��دري  ال��ت��ي��ار  ودع����ا 
م�ضدداً على �ضرورة »التم�ضك بال�ضلمية« وعدم الحتكاك مع 

متظاهري الإطار التن�ضيقي.
التن�ضيقي قد  الإط�����ار  ل��ت��ظ��اه��رات  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك��ان��ت 
التامة«  واجلاهزية  »العايل  لال�ضتعداد  اأن�ضاره  اأم�س،  دعت 

لالنطالق بتظاهرات جماهرية »كربى«.
املزمعة  التظاهرات  ومكان  زم��ان  اإن  بيان،  يف  اللجنة  وقالت 
التظاهرات »حتفظ  اأن  اإىل  قريباً، م�ضرًة  �ضيتم حتديدهما 
ت�ضكيل  يف  ب��الإ���ض��راع  مطالبهم  وحتقيق  دولتهم  للعراقيني 

مناورات اأوروبية -اإندوني�سية 
يف بحر العرب ملكافحة القر�سنة  

•• بروك�شل-اأ ف ب:

اأول مناورة بحرية م�ضرتكة لهما  الأحد والثنني  واإندوني�ضيا  الأوروب��ي  اأجرى الحتاد 
بيان  يف  ج��اء  م��ا  وف��ق  القر�ضنة،  ملكافحة  حمتملة  عملية  اإىل  ا�ضتناًدا  ال��ع��رب،  بحر  يف 
وفرقاطة  الإندوني�ضية  للبحرية  تابعة  كورفيت  �ضفينة  املناورات  يف  و�ضاركت  م�ضرتك. 
للقوة البحرية التابعة لالحتاد الأوروبي »يونافور« مرتبطة بعملية اأتالنتا وهي »عملية 
الحتاد الأوروبي الع�ضكرية لردع ومنع وقمع اأعمال القر�ضنة وال�ضطو امل�ضّلح قبالة �ضاحل 
�ضيناريو  على  املبنية  »املناورات  اأن  بيانهما  يف  وجاكارتا  بروك�ضل  واأو�ضحت  ال�ضومال«. 
منت هبوط مروحيات على ج�ضر وحتّركات تكتيكية معّقدة  عملية ملكافحة القر�ضنة، ت�ضّ

يف البحر وعمليات تفتي�س �ضفن م�ضتبه بها والتزّود بالوقود يف البحر«.
واأُجريت املناورات بعد ب�ضعة اأيام من تدريب ع�ضكري م�ضرتك على اإطالق ر�ضا�س حّي 
�ضارك فيه اآلف اجلنود الإندوني�ضيني والأمريكيني وع�ضكريون اآخرون من دول حلفية، 

على خلفية ت�ضاعد التوترات ب�ضاأن تايوان، اجلزيرة التي تطالب بكني بال�ضيادة عليها.
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كلوب: نونيي�ص خذل زمالءه 
و�سيتعلم من خطئه 

الفجر الريا�سي

•• عوا�شم-وكاالت:

قال الرئي�س الرو�ضي فالدمير 
بوتني اأم�س الثالثاء اإن وا�ضنطن 
تدخلت يف �ضوؤون بالده الداخلية 
على  هيمنتها  ل��ف��ر���س  وت�����ض��ع��ى 

العامل.
واأ�ضار، خالل »املنتدى الع�ضكري 
التقني« يف مو�ضكو، اأن وا�ضنطن 
تثر الأزمات كما تفعل حاليا يف 
الغرب  اأن  على  م�����ض��دداً  ت��اي��وان، 
وت�ضدير  ال��ف��ق��ر  ن�����ض��ر  ي���ح���اول 

الأزمات للدول الأخرى.
اإىل  ن������وه  ال����رو�����ض����ي  ال���رئ���ي�������س 
واأح����ادي����ة  ال���ع���ومل���ة  م��ف��اه��ي��م  اأن 
والنظام  بالف�ضل،  ب��اءت  القطب 
اأ�ضبح  ال��ق��ط��ب  اأح�����ادي  ال��ع��امل��ي 
يف ط��ي ال��ن�����ض��ي��ان، م�����ض��دداً على 
الأقطاب يفتح  »ع��امل متعدد  اأن 
التحديات  لكل  للت�ضدي  املجال 

والنزاعات والإرهاب«.
واأ�ضاف بوتني اأن رو�ضيا وال�ضني 
�ضيادتهما  بانتهاك  ت�ضمحان  لن 
وتكافحان الهيمنة الغربية. كما 
اإقامة  اإىل  ي�ضعى  الغرب  اإن  قال 
منطقة  يف  للناتو  م�ضابه  حلف 

املحيط الهادي.
الدفاع  وزي�����ر  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 

باإ�ضراف اأمركي وبريطاين.
اأم�س  انفجارات  وقعت  ميدانياً، 
ال���ث���الث���اء يف م�����ض��ت��ودع ذخ���رة 
ب�ضبه جزيرة القرم، التي �ضمتها 
خطوط  عرقلة  اإىل  اأدت  رو�ضيا، 
ال�����ض��ك��ك احل���دي���دي���ة، يف اأح���دث 
املنطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  واق���ع���ة 
التي ت�ضتخدمها مو�ضكو كنقطة 

انطالق يف حربها باأوكرانيا.

ُيظهر  اإن �ضح  النفجارات، وهو 
ال�ضرب على مدى  قدرتها على 
اأع��م��ق داخ��ل الأرا���ض��ي الرو�ضية 
احلرب  م�ضار  من  يغر  قد  مما 

امل�ضتمرة منذ �ضتة اأ�ضهر.
الدفاع  وزارة  قالت  مو�ضكو،  ويف 
ال���رو����ض���ي���ة ام�������س ال���ث���الث���اء اإن 
»اأعمال  عن  جنمت  الن��ف��ج��ارات 

تخريب«.

ال���رو����ض���ي ���ض��رغ��ي ���ض��وي��غ��و اإن 
اأ���ض��واأ من  ال��ع��امل مي��ر بلحظات 
فرتة احلرب الباردة. واأ�ضار اإىل 
اأن حلف الناتو تو�ضع اإىل حدود 
رو�ضيا قبل العملية الع�ضكرية يف 
اأوكرانيا، م�ضيفاً اأن الغرب يزود 
وخ�ض�س  ب��الأ���ض��ل��ح��ة  اأوك���ران���ي���ا 

اأموال �ضخمة لإطالة احلرب.
العملية  اأن  على  �ضويغو  و���ض��دد 
اأوكرانيا  يف  الرو�ضية  الع�ضكرية 
م�ضيفاً  اأه�����داف�����ه�����ا،  ���ض��ت��ح��ق��ق 
راجمات  تدمر  قواتنا  ب��ال��ق��ول: 

ال�ضواريخ الغربية يف اأوكرانيا.
اأ���ض��ار اإىل  وزي��ر ال��دف��اع الرو�ضي 
الأ�ضلحة  ت�ضتخدم  اأوك��ران��ي��ا  اأن 
اإ�����ض����راف كامل  ال��غ��رب��ي��ة حت���ت 
غربيني،  ع�ضكريني  خ��رباء  م��ن 
اأكرث  ب��ات  الناتو  حلف  م�ضيفا: 
لزيادة  ي��ه��دف  وك����ان  ع���دوان���ي���ة 

قواته على حدود رو�ضيا.
الع�ضكري  امل�������������ض������وؤول  ون���������وه 
ت�ضتخدم  لن  باأن بالده  الرو�ضي 
يف  �ضامل  دم��ار  اأو  نووية  اأ�ضلحة 
رو�ضيا  اأن  على  م�ضدداً  اأوكرانيا، 
تواجه قوات غربية م�ضرتكة يف 

اأوكرانيا.
العمليات  اإن  ����ض���وي���غ���و  وق�������ال 
تتم  الأوك�����ران�����ي�����ة  ال���ع�������ض���ك���ري���ة 

واأك�����د ك��ب��ر مم��ث��ل��ي م��و���ض��ك��و يف 
اأك�ضيونوف  ���ض��رج��ي  امل��ن��ط��ق��ة 
حركة  وتوقف  �ضخ�ضني  اإ�ضابة 
ال�������ض���ك���ك احل����دي����دي����ة واإج�������الء 
ن��ح��و األ���ف���ي ���ض��خ�����س م���ن قرية 
الع�ضكري  امل�����ض��ت��ودع  م��ن  قريبة 
�ضبب  ع��ن  احل��دي��ث  جتنب  لكنه 

النفجارات.
واأملحت اأوكرانيا اإىل �ضلوعها يف 

و�ضبه جزيرة القرم الواقعة على 
ا�ضتولت  ال��ت��ي  الأ����ض���ود،  ال��ب��ح��ر 
ع��ل��ي��ه��ا رو����ض���ي���ا و���ض��م��ت��ه��ا من 
خطوة  يف   2014 ع��ام  اأوكرانيا 
مل ت��ع��رتف ب��ه��ا م��ع��ظ��م ال����دول، 
الرو�ضي  الأ���ض��ط��ول  ق��اع��دة  ه��ي 
باأنها  وت�ضتهر  الأ�ضود  البحر  يف 
م��ن��ت��ج��ع ل��ق�����ض��اء ال���ع���ط���الت يف 

ال�ضيف.
وت�ضببت انفجارات وقعت الأ�ضبوع 
املا�ضي يف قاعدة جوية ع�ضكرية 
على  نوفوفيدوريفكا  مدينة  يف 
جزيرة  ل�ضبه  ال��غ��رب��ي  ال�ضاحل 
اأ�ضرار ج�ضيمة  القرم يف حدوث 
ط���ائ���رات حربية  ع����دة  ودم������رت 
ذلك  مو�ضكو  وو���ض��ف��ت  رو���ض��ي��ة. 
ب��اأن��ه ح���ادث على ال��رغ��م م��ن اأن 
امل��ت��زام��ن��ة يف عدة  الن���ف���ج���ارات 
القاعدة تركت حفرا  اأج��زاء من 

ميكن روؤيتها من الف�ضاء.
واأظهرت لقطات بثها التلفزيون 
الر�ضمي الرو�ضي ا�ضتعال النران 
يف حمطة كهرباء فرعية بالقرب 
من بلدة جانكوي يف حادث اأم�س 
التلفزيون  ب���ث  ك��م��ا  ال���ث���الث���اء، 
قالت  ك��ب��رة  ان��ف��ج��ارات  لقطات 
تفجر  نتيجة  اإن��ه��ا  ال�����ض��ل��ط��ات 

الذخرة.

اأمريكا جتري اختبارا ل�ساروخ 
بالي�ستي عابر للقارات

•• وا�شنطن-وكاالت:

على وقع ما ي�ضهده العامل من توترات خلفها �ضباق الت�ضلح، ت�ضتعر�س الدول 
املناورات،  اإج���راء  على  وقدرتها  املتقدمة،  الع�ضكرية  باإمكانياتها  العظمى 
اإيجابية على الأر���س. ويف �ضياق تلك  يف حماولة من اجلميع لك�ضب نقاط 
ل�ضاروخ  اختبارا  اأج���رى  اأن��ه  اأم�����س  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  ذك��ر  ال�ضتعرا�ضات، 
لتجنب  اإط��الق��ه  ت��اأج��ل  وال���ذي  ل��ل��ق��ارات،  العابر  البالي�ضتي  »مينيتمان3« 
ت�ضعيد التوتر مع ال�ضني خالل ا�ضتعرا�ضها للقوة قرب تايوان هذا ال�ضهر.

وقال اجلي�س يف بيان: اإن الختبار يظهر »جاهزية القوى النووية الأمريكية 
ويوفر الثقة يف مدى فتك وفعالية الردع النووي للوليات املتحدة«.

ويف وقت تت�ضاعد معه التوترات التي خلفتها اأزمة تايون، قالت وزارة الدفاع 
الأمركية، اإن الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية واليابان �ضاركت يف تدريب 
وتعقبها  البالي�ضتية،  ال�ضواريخ  والبحث عن  ال�ضواريخ،  التحذير من  على 

قبالة �ضاحل هاواي الأ�ضبوع املا�ضي.
هل تفوز ال�ضني بالقاعدة البحرية يف �ضيهانوكفيل؟

ال�ضاروخ »مينيتمان3« البالي�ضتي العابر للقارات  )رويرتز(

املر�سح اخلا�سر : نتائج النتخابات 
»باطلة«  كينيا  يف  الرئا�سية 

•• نريوبي-رويرتز:
الكينية  امل��ع��ار���ض��ة  زع���ي���م  رف�������س 
النتخابات  نتيجة  اأودينجا  راي��ال 
خ�ضارته  اأُع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���ض��ي��ة 
فيها وو�ضفها باأنها »باطلة«، وقال 
الكينية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اإن  اأم�����س 
طويلة.  ق���ان���ون���ي���ة  اأزم�������ة  ت����واج����ه 
واأجريت النتخابات يف التا�ضع من 
اأغ�ضط�س. وجاءت اأوىل ت�ضريحاته 
ب�����ض��اأن ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��ع��د دق���ائ���ق من 
�ضبعة مفو�ضني  اأرب��ع��ة من  اإع��الن 
يف جلنة النتخابات اأنهم ملتزمون 
النتخابات  نتيجة  م��ن  بالتن�ضل 

الرئا�ضية. 

وزارة العدل تقر ب�سحة مزاعم ترامب.. وتعر�ض عليه اإعادة جوازاته
•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�ضابق  الرئي�س  وجهها  ات��ه��ام��ات  �ضحة  على  اإق���رار  يف 
العدل  وزارة  يف  م�������ض���وؤول���ون  ع���ر����س  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
امل�����ض��ادرة من  اإع���ادة ج���وازات �ضفره الثالثة  الأم��رك��ي��ة 
التحقيقات  مكتب  ن��ف��ذه  ال���ذي  الق��ت��ح��ام  ج���راء  منزله 
بريد  ل��ر���ض��ال��ة  وف���ًق���ا   ،FBI اآي«  ب���ي  »اإف  ال���ف���ي���درايل 

اإلكرتوين يوم الثنني ك�ضفها املتحدث با�ضم ترمب.
مكافحة  ق�ضم  رئي�س  ب���رات،  ج��اي  اأك���د  امل��را���ض��الت،  ويف 
اتهامات  العدل،  وزارة  يف  ال�ضادرات  ومراقبة  التج�ض�س 
ترامب العلنية باأن ال�ضلطات ا�ضتولت على ثالثة جوازات 
�ضفر م��ن منتجع م��ارالغ��و اخل��ا���س ب��ه خ��الل مداهمة 
اأفادت  م��ا  بح�ضب  اإع��ادت��ه��ا،  وعر�ضت  امل��ا���ض��ي،  الأ���ض��ب��وع 

.Washington Examiner »وا�ضنطن اإكزاميرن«
نورا  م��ن  تغريدة  على  ردا  ال��ع��دل  وزارة  اع���رتاف  وج���اء 

 ،CBS اإ�س«  اأودونيل، مذيعة اأخبار امل�ضاء لقناة »�ضي بي 
التي زعمت اأن م�ضدرا يف وزارة العدل اأبلغها اأن الوزارة 

لي�س بحوزتها جوازات ال�ضفر.
اإىل من�ضته  ترامب  توجه  الثنني،  ي��وم  �ضابق  وق��ت  ويف 
Truth Social ملهاجمة وزارة العدل  »تروث �ضو�ضيال« 
ب�ضبب فقدان جوازات �ضفره، واأن الوزارة »�ضرقتها« منه.

وق���ال ت��رام��ب: »واو! يف الق��ت��ح��ام ال���ذي ق��ام ب��ه مكتب 
�ضفري  ج��وازات  �ضرقوا  ملارالغو،  الفيدرايل  التحقيقات 
الثالثة، اأحدها منتهي ال�ضالحية«، م�ضيفا »هذا اعتداء 
على خ�ضم �ضيا�ضي مب�ضتوى مل ي�ضبق له مثيل يف بالدنا. 

اإنه العامل الثالث!«.
التحقيقات  مكتب  عمالء  اقتحم  املا�ضي،  الثنني  وي��وم 
�ضابقة  يف  ال�ضابق،  الأمركي  الرئي�س  منزل  الفيدرايل 
ه���ي الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا، و�����ض����ادروا م���ا ي��ق��رب م���ن 20 

�ضندوقاً من املواد. 

القوات  ب��ني  متبادل  ق�سف 
كوباين  يف  والأك��راد  الرتكية 

•• بريوت-رويرتز:
واملقاتلون  الرتكية  القوات  تبادلت 
الوليات  امل��دع��وم��ون م��ن  الأك����راد 
يف  العنيف  الق�ضف  اأم�����س  املتحدة 
ب��ل��دة ك��وب��اين احل��دودي��ة يف �ضمال 
مدين  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  �ضوريا، 
الأطراف  بني  ال�ضراع  ت�ضاعد  مع 
املتحاربة. واأ�ضاب الق�ضف املدفعي 
ال���ب���ل���دة وحم���ي���ط���ه���ا، وب��������داأ ليال 
بح�ضب  اليوم،  م��دار  على  وت�ضاعد 
�ضكان والإدارة املحلية �ضبه امل�ضتقلة 

التي تدير املدينة.
على  ب����ي����ان  يف  الإدارة  وق�����ال�����ت 
على  واح�����دا  ط��ف��ال  اإن  الإن����رتن����ت 
الأق����ل ل��ق��ي ح��ت��ف��ه ج����راء الق�ضف 

واأ�ضيب اآخرون.
�ضبه  ال���ن���ظ���ام  اأن  اأن�����ق�����رة  وت������رى 
الف�ضائل  ت��ق��وده  ال���ذي  امل�����ض��ت��ق��ل- 
م�ضاحات  ع��ل��ى  وي�ضيطر  ال��ك��ردي��ة 
�ضا�ضعة من �ضمال �ضوريا و�ضرقها- 
القومي على  تهديدا لالأمن  ميثل 

حدودها.
ال���رتك���ي بتوغل  ال��رئ��ي�����س  وت��ع��ه��د 
اآم��ن��ة على  ج��دي��د لإن�����ض��اء منطقة 
�ضمال  يف  ك��ي��ل��وم��رتا   30 ام���ت���داد 
�ضوريا، لت�ضمل كوباين وغرها من 
قوات  عليها  ت�ضيطر  التي  البلدات 
�ضوريا الدميقراطية املدعومة من 

الوليات املتحدة.
ن�ضبيا  ه�������دوءا  ك����وب����اين  وت�����ض��ه��د 
امل��ق��ات��ل��ون الأك������راد  اأن ط����رد  م��ن��ذ 
امل��دع��وم��ون م��ن ال��ولي��ات املتحدة 

مقاتلي تنظيم داع�س الإرهابي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اإدارة  يف  القيظ"   "ب�ضاير  م��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  نظمت 
املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية مبدينة العني التابعة ملديرية 
املوؤ�ض�ضات العقابية والإ�ضالحية بقطاع اأمن املجتمع بالتعاون 
مع  �ضفراء ال�ضعادة ، وبهدف التعريف باأهمية �ضجرة النخيل 
و�ضفاتها ومميزاتها، ووقت جني الرطب واملنتجات ال�ضيفية 

الزراعية  يف الدولة. 
العقابية  املوؤ�ض�ضة  مدير  امل��ح��رزي  �ضعيد  حمد  امل��ق��دم  واأك���د 
والإ�ضالحية بالعني احلر�س على التعريف ب�ضفات ومميزات 

�ضجرة النخيل  وفوائدها الغذائية، واأنواعها، ووقت ح�ضادها 
�ضاراً  خ��رباً  تعني  املحلية  اللهجة  الب�ضارة يف  اأن  اإىل  م�ضراً  
واحدة  والب�ضارة   ال�ضيف،  ف�ضل  يعني  و»القيظ«،  ومفرحاً، 
الإماراتي  املجتمع  اأبناء  توارثها  التي  والتقاليد  العادات  من 
فِرحني  ال�ضيف  ف�ضل  ا�ضتقبال  على  ال��ن��ا���س  اع��ت��اد  حيث   ،

بب�ضاراته ودللت قدومه .
بني  ال�ضعادة  روح  بغر�س  اأبوظبي   �ضرطة  اهتمام  اإىل  ولفت 
املوظفني والتعريف باملنتجات الزراعية التي ت�ضتهر بها دولة 
الإمارات يف ف�ضل ال�ضيف وتعزيز الثقافة الجتماعية ملجتمع 

الإمارات 

العقابية  امل���وؤ����ض�������ض���ة   ���ض��اح��ة  وح����ث ع��ل��ى ع���م���ل  م�����ض��ت��ل يف 
والإ���ض��الح��ي��ة  ب��ال��ع��ني ل��زراع��ة امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة لإحياء 
فعاليات ب�ضارة القيظ ، ودفعهم للتفاعل مع هذه الفعاليات 
واأر�ضية  مرتكزاً  وجعلها  القدمي،  بالرتاث  ربطها  اأج��ل  من 
باخلرات  العامرة  املا�ضي  ب��روح  احلا�ضر  معاي�ضة  يف  �ضلبة 

والفرح .
اأبوظبي  �ضمن مهامهم  وي�ضارك �ضفراء  ال�ضعادة يف �ضرطة 
بدور مميز  يف ن�ضر ال�ضعادة يف املجتمع كاأ�ضلوب حياة ومنهج 
اإيجابي و تر�ضيخ قيم الت�ضامح يف نفو�س العاملني وحتفيزهم 

على تقدمي اأف�ضل اخلدمات . 

•• اأبوظبي – الفجر:

ال�ضحة  اإدارة  البلدية-  خدمات  قطاع  خالل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
العامة، حملة �ضاملة لفح�س واختبار مياه النوافر العامة يف اأبوظبي، وذلك 
�ضمن اإطار حر�س البلدية على �ضحة و�ضالمة اأفراد املجتمع، وللتاأكد من مدى 
جودة مياه النوافر وخلوها من اأي نوع من اأنواع البكرتيا التي ميكن اأن تلحق 
وكذلك  النوافر،  فيها  تتنت�ضر  التي  العامة  املرافق  مرتادي  ب�ضحة  �ضرر  اأي 
البيئية  القيم  ال�ضحية الالزمة، وتعزيز  النوافر لال�ضرتاطات  مطابقة مياه 

ال�ضليمة يف جميع مرافق البلدية العامة.

واأكدت البلدية اأن احلملة �ضملت 100 نافورة منت�ضرة يف اأبوظبي، حيث عمل 
اإدارة ال�ضحة العامة على فح�س واختبار جودة مياه النوافر  املتخ�ض�ضون يف 
والتاأكد من خلوها من م�ضببات الأمرا�س.  وقد اأ�ضفرت احلملة التي انطلقت 
يف يونيو وت�ضتمر حتى نهاية العام اجلاري عن خمرجات وفوائد نذكر منها على 
بال�ضرتاطات  اللتزام  ب�ضرورة  النوافر  مل�ضغلي  العامة  التوعية  املثال:  �ضبيل 
مياه  فح�س  اآل��ي��ة  وح���ول  دوري.   ب�ضكل  ال��ع��ام��ة  ال��ن��واف��ر  و�ضيانة  ال�ضحية، 
النوافر اأكدت البلدية اأن الفح�س امليداين يتم بالأجهزة املتنقلة املتخ�ض�ضة، 
اأن هناك  امليداين، م�ضرة  للفح�س  املكملة  املختربية  الفحو�س  اإىل  بالإ�ضافة 
الأمرا�س  تف�ضي  منها:  النوافر  مياه  تلوث  على  املرتتبة  الآث���ار  من  العديد 

والأوبئة، خلق بيئة مهيئة لنمو وتكاثر احل�ضرات والبكرتيا، ت�ضويه املظهر العام 
ملدينة اأبوظبي. واأو�ضحت البلدية اأن ا�ضتبدال مياه النوافر يتم كل 14 يوماً 
ب�ضكل دوري ومتوا�ضل حفاظا على �ضالمة وجودة مياه النوافر مبا يتطابق مع 

ال�ضرتاطات ال�ضحية الالزمة لهذه املرافق التجميلية والبيئية .
امل�ضاهمة يف  اإىل  املجتمع  اأف��راد  اأبوظبي  بلدية مدينة  دعت  الإط��ار  هذا  �ضمن 
احلفاظ على نظافة مياه النوافر، من خالل المتناع عن اإلقاء املخلفات فيها، 
اأو ا�ضتخدام مياهها لأغرا�س خمتلفة، م�ضرة اأن هذه املرافق اجلمالية ت�ضاهم 
وتعزز  وال�����ض��وارع،  العامة  وامل��راف��ق  احلدائق  على  اجلمال  من  مزيد  اإ�ضفاء  يف 

البيئة املحيطة وت�ضاهم يف اإ�ضعاد املجتمع.

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  �ضهد 
املجل�س  ع�ضو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي 
اأبوظبي،  لإم���ارة  التنفيذي  املكتب 
خدمات  ج��م��ي��ع  ن��ق��ل  م�����ض��ت��ج��دات 
اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
اأب���وظ���ب���ي  خ�����دم�����ات  م���ن�������ض���ة  اإىل 

احلكومية املوحدة "مت".
جاء ذلك خالل زيارة قام بها �ضمّوه 
اأبوظبي، حيث  "م�ضنع مت" يف  اإىل 
اّط���ل���ع ع��ل��ى الإجن��������ازات يف خطط 
التي  احلكومية  اخل��دم��ات  حت�ضني 
 100% بن�ضبة  م��ت��اح��ة  اأ���ض��ب��ح��ت 
ليتمكن  "مت" املوحدة،  قنوات  عرب 
اأكرث  من  ال�ضتفادة  من  املتعاملون 
متكاملة  رقمية  خ��دم��ة   700 م��ن 
"مت"  ع��رب منظومة  م��ك��ان  اأي  م��ن 
باعتبارها القناة الرئي�ضية واملوحدة 
للمتعاملني لإمتام جميع اخلدمات 

احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.
وخالل الزيارة، وّجه �ضمّوه اجلهات 
احلكومية ب�ضرورة ا�ضتدامة تطوير 
اخلدمات وحت�ضينها على منظومة 
م�ضتمر  ب�����ض��ك��ل  امل�����وح�����دة  "مت" 

والتميز  ال���ري���ادة  ل�����ض��م��ان حت��ق��ي��ق 
بالرتكيز  وّج���ه  ك��م��ا  اخل���دم���ات،  يف 
فعالية  وتعزيز  املتعاملني  اآراء  على 
"مت" املوحدة  ق��ن��وات  يف  جت��ارب��ه��م 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك بني 
احلكومة واملجتمع لتطوير وتعزيز 

بتجربة  الرت��ق��اء  بهدف  اخل��دم��ات 
�ضل�ضة  خدمات  وتقدمي  املتعاملني 
وفّعالة للمجتمع يف اإمارة اأبوظبي.

الزيارة،  ه���ذه  خ���الل  ���ض��م��ّوه  راف����ق 
م��ع��ايل ع��ل��ي را���ض��د ال��ك��ت��ب��ي، رئي�س 
دائ�����رة الإ����ض���ن���اد احل���ك���وم���ي، ال���ذي 

قال: "تعك�س الزيارة التزام قيادتنا 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  مب�����ض��ار  امل�ضتمر 
ال�ضتباقية  وج��ه��وده��ا  اأب��وظ��ب��ي  يف 
احلديثة،  التقنيات  من  لال�ضتفادة 
�ضل�ضة  خ����دم����ات  ت����ق����دمي  ب����ه����دف 
احلكومية  اجلهات  مع  للمتعاملني 

امل������وح������دة.  "مت"  ق������ن������وات  ع������رب 
فقد  ال��ق��ي��ادة،  نهج  م��ن  وا�ضتلهاماً 
بذلت اجلهات احلكومية يف اأبوظبي 
تعزيز  يف  للم�ضاهمة  كبرة  جهوداً 
م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
ت�ضافر  واأ�ضفر  الرقمية.  احلكومة 

اجل���ه���ود ع���ن ن��ت��ائ��ج م��ت��م��ي��زة من 
جتربة  توفر  على  الرتكيز  خ��الل 
عاملية امل�ضتوى مبنية على البتكار، 
اجلهات  م����ع  امل���ت���ع���ام���ل���ني  جل��م��ي��ع 

احلكومية ".
اأ�ضاد معايل حممد علي  من جانبه 

التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ض��رف��اء، 
�ضمّوه  راف����ق  ال����ذي  الق��ت�����ض��ادي��ة، 
بالروؤية  اأي�������ض���اً،  ال����زي����ارة  خ����الل 
ودعمها  الر�ضيدة  للقيادة  احلكيمة 
الالحمدود لعملية التحول الرقمي 
م�ضروع  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  اأبوظبي،  يف 

دم������ج ج���م���ي���ع اإج������������راءات اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة ���ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة "مت" 
امل��وح��دة مي��ّه��د ال��ط��ري��ق ن��ح��و بناء 
م�ضتقبل م�ضتدام لالأجيال احلالية 
مع  تتما�ضى  وخ��ط��وة  وامل�ضتقبلية 

روؤى القيادة الر�ضيدة وتطلعاتها.
واأ�ضاف معاليه قائاًل: "اإن ت�ضخر 
الرقمية  والتقنيات  احللول  اأح��دث 
احلياة  ن��وع��ي��ة  لتح�ضني  امل�ضممة 
الأعمال  ملجتمعات  ال��دع��م  �ضيوفر 
املزيد من الزده��ار والنمو  ويحقق 
اجلدير  من  واملجتمع".  لالقت�ضاد 
جميع  ن��ق��ل  م�������ض���روع  اأن  ب���ال���ذك���ر 
خدمات حكومة اأبوظبي اإىل من�ضة 
"مت"، �ضهد تعاون 33 جهة حكومية 
بهدف تطوير املن�ضة لتكون مبثابة 
حم��ط��ة واح�����دة ل���ض��ت��ك��م��ال جميع 
اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
اأربع قنوات، ولتحقيق هذا الهدف، 
ات����خ����ذت ال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
اأبوظبي خطوات ا�ضتباقية متزامنة 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ة  ل���دف���ع 
ق���دم���اً، و���ض��م��ل ذل���ك ت��ن��ظ��ي��م اأكرث 
فيها  �ضارك  عمل  ور�ضة   300 من 
من خمتلف الهيئات  موظفاً   495

احلكومية يف اأبوظبي.

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد م�ستجدات نقل جميع اخلدمات احلكومية اإىل من�سة »مت«

�سرطة اأبوظبي تنظم »ب�ساير القيظ« للتعريف ب�سجرة النخيل

�سمن اإطار احلر�ص على �سحة املجتمع و�سالمته وتعزيزًا للمظهر اجلمايل

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لفح�ض جودة مياه النوافري يف اأبوظبي

• �سمّ�ه يطلع على االإجنازات يف خطط حت�سني اخلدمات احلك�مية التي اأ�سبحت متاحة كخدمات رقمية متكاملة بن�سبة 100 % عرب قن�ات »مت« امل�حدة 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة و وقاية املجتمع لتو�ضيع و زيادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر و ح�ضر احلالت امل�ضابة 
عزلهم  و  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
اأعلنت الوزارة اإجراء 197،168 فح�ضا جديدا خالل ال�ضاعات ال� 24 
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.
   و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي و الفح�س و تو�ضيع نطاق الفحو�ضات 

على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 775 حالة اإ�ضابة جديدة بفرو�س 
كورونا امل�ضتجد من جن�ضيات خمتلفة جميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع 
امل�ضجلة  احل����الت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال���الزم���ة،  ال�ضحية  ل��ل��رع��اي��ة 
املجتمع عدم  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  حالة.   كما   1،006،318
املا�ضية ليبلغ  الأرب��ع والع�ضرين  ال�ضاعات  اأي حالة وفاة خالل  ت�ضجيل 
عدد الوفيات يف الدولة 2،339 حالة. فيما اأعلنت الوزارة �ضفاء 656 
حالة جديدة مل�ضابني بفرو�س كورونا و تعافيها التام من اأعرا�ضه بعد 
تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�ضفاء 984،798 حالة.

»ال�سحة« جتري 197,168 فح�سا ك�سفت عن 775 
اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا و656 حالة �سفاء 

»كهرباء ال�سارقة« تنجز 6 م�ساريع اإنارة يف املنطقة الو�سطى خالل 3 اأ�سهر
•• ال�شارقة-وام: 

اأجنزت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�ضارقة خالل 3 اأ�ضهر من مايو حتى يوليو 
من العام اجلاري 6 م�ضاريع لالإنارة باملنطقة الو�ضطى برتكيب 720 عمود 
اإنارة وعدد 756 ك�ضاف ومتديد كابالت بطول 48.521 كم كما مت �ضيانة 
96 بالغ ل�ضيانة الأعطال واإعادة  اإنارة ومت التعامل مع  1134 عمود  عدد 

اخلدمة للم�ضرتكني وذلك.
واأكد املهند�س خليفة حممد الطنيجي مدير اإدارة املنطقة الو�ضطى اأن الهيئة 
تعمل على توفر اأف�ضل اخلدمات يف خمتلف مناطق الإمارة باإ�ضتخدام اأحدث 
واأجود الأجهزة و اأنظمة الت�ضغيل وا�ضتخدام العدادات الذكية �ضواء يف املناطق 
ال�ضكنية اأو التجارية اأوال�ضناعية مع ا�ضتمرارية تنفيذ امل�ضروعات التطويرية 
القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  وف��ق 

امل�ضروعات  الهيئة لتنفيذ  ال�ضارقة و�ضمن خطة  ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
للمواطنني  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  وبهدف  املناطق  خمتلف  يف  التطويرية 

واملقيمني.
الو�ضطى  املنطقة  لأه��ايل  خدماتها  تطوير  على  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
اأعمالها  تنفيذ  املتاحة يف  احلديثة  التقنيات  كافة  الدائم ل�ضتخدام  وال�ضعي 
اإدارة  مبنى  يت�ضقبل  حيث  امل�ضرتكني  ر�ضا  يحقق  مب��ا  الإج����راءات  وت�ضهيل 
املنطقة الو�ضطى يف منطقة البطائح املتعاملني لتقدمي خدمات فتح امللفات 
املمانعات خ��دم��ًة لأهايل  وع��دم  الإي��ج��ار  وع��ق��ود  الإ�ضتهالك  ف��وات��ر  و���ض��داد 
اخلا�ضة  التنموية  امل�ضاريع  تنفيذ  يف  م�ضتمرة  الهيئة  اأن  واأ���ض��اف   . املنطقة 
ملواكبة  منها  �ضعياً  الو�ضطى  املنطقة  مب��دن  ال��ت��وزي��ع  وحم��ط��ات  بال�ضبكات 
التطور الكبر وحتقيقا خلطتها التطويرية وذلك بالتعاون مع كافة اجلهات 

احلكومية لإجناز امل�ضروعات بجودة وكفاءة ويف اأ�ضرع وقت.

وفد عماين يطلع على جتربة »بيت 
احلكمة« يف ال�سارقة مبجال املكتبات 

•• ال�شارقة-وام:

اطلع وفد عماين برئا�ضة الدكتور حمد بن حممد ال�ضوياين رئي�س هيئة 
الوثائق واملحفوظات الوطنية يف �ضلطنة عمان ورئي�س املكتب الفني مل�ضروع 
 " احلكمة  "بيت  ل�  الفريدة  التجربة  اخلدمات  على  الثقايف  ُعمان  جممع 
يف ال�ضارقة وما يقدمه من خدمات مميزة مبجال املكتبات وما ت�ضمه من 
يدمج بني مفهومي  مبتكر  باأ�ضلوب  تخدم اجلمهور  وفنية  تقنية  جوانب 

املكتبة وامللتقى الجتماعي والثقايف.
و خالل الزيارة التي نظمتها هيئة ال�ضارقة للوثائق والأر�ضيف اإطلع الوفد 
اأثناء جولته يف خمتلف اأق�ضام ومرافق بيت احلكمة على املكتبة ال�ضخمة 
خمتلف  يف  الكتب  م��ن  الآلف  مب��ئ��ات  وال���زاخ���رة  "البيت"  ي�ضمها  ال��ت��ي 
املركز من خدمات ثقافية ومعرفية  اأبرز ما يوفره  املجالت وتعرف على 
الوفد  ، كما جتول  والتطور واحلداثة  بالبتكار  تت�ضم  والتي  للزوار  جمة 
يف ردهات واأروقة "البيت" الذي ميثل اليوم منوذجاً ملمو�ضاً عن مكتبات 
امل�ضتقبل ومنها "خزنة بيت احلكمة" املعنية باحت�ضان الكتب واملخطوطات 

النادرة.
واأكد ال�ضوياين اأهمية زيارة بيت احلكمة املنارة العلمية والفكرية التي مت 
ت�ضييدها بروؤية حكيمة و�ضديدة من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة حيث مت تاأ�ضي�ضه 
على اأ�ض�س قّيمة ومبادئ جوهرية تنعك�س حتى يف حكمة �ضموه باختيار ا�ضم 
بغريب  لي�س  اإن هذا  وقال  والثقايف.  العلمي  ال�ضرح  "بيت احلكمة" لهذا 
على ال�ضارقة اإمارة العلم واملعرفة وحاكمها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي فهو راأ�س احلكمة وهو املفكر واملوؤرخ والكاتب 
مركزاً  ميثل  احلكمة  بيت  اأن  م��وؤك��ًدا  وال��ع��ل��م��اء.  العلم  راع���ي  و  وال��ق��ارئ 
خدمات  منظومة  بتوفره  واملعرفة  العلم  وط��الب  واملبتكرين  للمبدعني 
وبيئة اطالع ُترثي جتربة مرتاديه وجتعل منه جمتمعاً معرفياً متكاماًل.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأعلنت " جائزة دبي الدولية للقراآن 
لتنظيم  خ��ط��ط��ه��ا  " ب����دء  ال���ك���رمي 
م�����ض��اب��ق��ة ال�����ض��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  ال��دول��ي��ة  م���ب���ارك 
ال�ضاد�ضة خالل  دورت��ه��ا  ل��الإن��اث يف 

اأكتوبر املقبل.
ابراهيم  امل�����ض��ت�����ض��ار  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
�ضاحب  م�ضت�ضار  بوملحه  حم��م��د 
ال�ضمو حاكم دبي لل�ضوؤون الثقافية 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  والإن�ضانية 
لهذه  ال����ض���ت���ع���دادات  اإن  ل��ل��ج��ائ��زة 
النتهاء  عرب  مبكرا  ب��داأت  امل�ضابقة 
136 دولة  اأك��رث من  من خماطبة 
للم�ضاركة  ال���ع���امل  ح����ول  وج��ال��ي��ة 
يف ظ���ل م���ا ت��ب��دي��ه م��ع��ظ��م ال����دول 
اهتمام  م���ن  امل�����ض��ل��م��ة  واجل���ال���ي���ات 
كبر وحر�س على امل�ضاركة يف هذه 

امل�ضابقة بانتظام.
واأ�ضاف اأن امل�ضابقة حتمل ا�ضم �ضمو 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
رئي�ضة  ال����ع����ام  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت�������اد 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة 
الأ�ضرية "اأم الإمارات" التي حتظى 
و�ضعوب  ن��ف��و���ض��ن��ا  يف  خ��ا���س  ب��وق��ع 

العامل.
الكبر  ب����ال����دور  ب��وم��ل��ح��ه  واأ�����ض����اد 
يوليها  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة  وال���رع���اي���ة 
راعي اجلائزة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ض��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ومتابعة  اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م 

�ضموه امل�ضتمرة جلميع فعالياتها.

اجلائزة  وح����دات  ج��م��ي��ع  اأن  اأك����د  و 
خططها  ل���و����ض���ع  ح���ال���ي���ا  ت�����ض��ت��ع��د 
التنفيذية لتنظيم هذه الدورة على 
اأك��م��ل وج��ه كما ه��و احل��ال دائ��م��ا يف 
التي  وامل�ضابقات  الفعاليات  جميع 
العام  م���دار  ع��ل��ى  اجل��ائ��زة  تنظمها 
باحرتافية وبجدارة وبتن�ضيق عايل 
امل�ضتوى مع كافة اجلهات املخت�ضة 

اجلائزة  اأك�ضب  م��ا  وه��و  ال��دول��ة  يف 
ال�����ض��م��ع��ة وامل���ك���ان���ة ال���رف���ي���ع���ة بني 
القراآنية  امل�ضابقات  م��ن  مثيالتها 

حول العامل.
للم�ضابقة  ال��زم��ن��ي  اجل����دول  وع���ن 
امل�ضابقة  ج�������دول  اأن  اإىل  ل���ف���ت 
لو�ضول  املتوقع  امل��وع��د  م��ع  �ضيبداأ 
التحكيم  جلنة  واأع�ضاء  املت�ضابقات 

28 �ضبتمرب  ال��دول��ي��ة اع��ت��ب��ارا م��ن 
الختبارات  ت���ب���داأ  اأن  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل 
املبدئية بتاريخ 30 �ضبتمرب و�ضوف 
تبداأ فعاليات امل�ضابقة يف يوم ال�ضبت 
وت�ضتمر   2022 اأكتوبر  من  الأول 
ح��ت��ى ت��اري��خ 5 اك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل على 
اكتوبر   7 اخلتامي  احلفل  يقام  اأن 
من  اأنه  بوملحه  اأو�ضح  و   .2022

�ضروط امل�ضاركة يف هذه امل�ضابقة اأن 
ل يزيد عمر املر�ضحة عن 25 عاما 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  حافظة  تكون  واأن 
و�ضتح�ضل  ال��ت��ج��وي��د،  م���ع  ك��ام��ال 
على  الأول  ب�����امل�����رك�����ز  ال�����ف�����ائ�����زة 
الثاين  واملركز  درهم،   250،000
واملركز  دره����م،   200،000 ع��ل��ى 
دره���م،   150،000 ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث 
 65،000 ع��ل��ى  ال����راب����ع  وامل����رك����ز 
 60،000 اخلام�س  واملركز  دره��م، 
ال���������ض����اد�����س على  دره���������م، وامل�����رك�����ز 
ال�ضابع  وامل��رك��ز  دره���م،   55،000
وامل���رك���ز  دره�������م،   50،000 ع���ل���ى 
دره�����م،   45،000 ع���ل���ى  ال���ث���ام���ن 
 40،000 ع��ل��ى  ال��ت��ا���ض��ع  وامل���رك���ز 
ال����ت����ا�����ض����ع على  وامل������رك������ز  دره����������م، 
العا�ضر  وامل��رك��ز  دره���م،   40،000
دون  وم����ا  دره�����م،   35،000 ع��ل��ى 
على  احلا�ضالت  من  العا�ضر  املركز 
�ضتح�ضلن  ف��وق  فما   80% ن�ضبة 
على جائزة قدرها 30،000 درهم 
احل���ا����ض���الت على  و  م���ن���ه���ن،  ل���ك���ل 
%79 �ضتح�ضل  %70 اإىل  درجة 
درهم،   25،000 ع��ل��ى  منهن  ك��ل 
واحل���ا����ض���الت ع��ل��ى ن�����ض��ب��ة 69% 
فاأقل �ضتح�ضل كل منهن على مبلغ 

درهم.  20،000

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأعلنت 
"اأمر  لربنامج  املر�ضحني  ق�ضائد  تلقي  ف��رتة  انتهاء  اأب��وظ��ب��ي 
�ضعراء  اإقبال كبرا من  �ضهد  وال��ذي  العا�ضر  ال�ضعراء" مبو�ضمه 
الربامج  اأه��م  اأح��د  بو�ضفه  ب��ه،  امل�ضاركة  على  الف�ضحى  العربية 

التلفزيونية يف العامل العربي.
ويبداأ اأع�ضاء جلنة حتكيم خالل الفرتة املقبلة عملية فرز وتقييم 
الق�ضائد واختيار اأف�ضل املر�ضحني والذين �ضيخ�ضعون ملقابالت 
ونقدية  فنية  معاير  وف��ق  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��راح��ة  �ضاطئ  م�ضرح  يف 
دقيقة. و�ضتحدد جلنة التحكيم بعد اإجراء املقابالت قائمة الذين 

قبل  من  �ضعوبة  اأك��رث  اإ�ضافية  لختبارات  بدورهم  �ضيخ�ضعون 
جلنة التحكيم وذلك لختيار القائمة النهائية الذين �ضي�ضاركون 
يف ح��ل��ق��ات ال��ب��ث امل��ب��ا���ض��ر م��ن م�����ض��رح ���ض��اط��ئ ال���راح���ة باأبوظبي 
النهائية  للحلقة  و�ضول  ال�ضعراء"  "اأمر  لقب  على  للمناف�ضة 

والفوز بربدة ال�ضعر وخامت الإمارة.
النهو�س  اأج��ل  من  ور�ضالته  اأه��داف��ه  حتقيق  الربنامج  ويوا�ضل 
له يف  وب�ضعرائه والرتويج  به  الف�ضيح والرتقاء  العربي  بال�ضعر 
الأو�ضاط العربية واإحياء الدور الإيجابي لل�ضعر العربي يف الثقافة 
العربية والإن�ضانية والتاأكيد على دور اأبوظبي يف تعزيز التفاعل 
والتوا�ضل الثقايف، وتعزيز دور العا�ضمة اأبوظبي يف حفظ و�ضون 
اللغة العربية، اإذ اأن برنامج اأمر ال�ضعراء اأحد امل�ضاريع التي تعزز 

مكانة اأبوظبي كعا�ضمة رائدة يف العامل للثقافة والأدب والفن.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن الفائز بلقب " اأمر ال�ضعراء" �ضيح�ضل على 
بردة ال�ضعر وخامت الإمارة اإىل جانب جائزة نقدية بقيمة مليون 
درهم فيما يح�ضل �ضاحب املركز الثاين على 500 األف درهم اأما 
�ضاحب املركز الثالث فيح�ضل على 300 األف درهم على اأن متنح 
جائزة بقيمة 200 األف درهم ل�ضاحب املركز الرابع و100 األف 

درهم للفائز باملركز اخلام�س.
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة   " ك��ان��ت 
باأبوظبي" قد اأعلنت فتح باب الت�ضجيل اأمام الراغبني بامل�ضاركة 
بربنامج اأمر ال�ضعراء مبو�ضمه العا�ضر عرب موقعه الإلكرتوين 

خالل الفرتة من 12 يوليو املا�ضي اإىل 12 اأغ�ضط�س اجلاري.

»اأمري ال�سعراء« يغلق باب الت�سجيل مبو�سمه العا�سر  .. وجلنة التحكيم تبداأ قريبا فرز و تقييم الق�سائد

•• اأبوظبي-وام: 

 " الأ�ضرية  التنمية  "موؤ�ض�ضة  نظمت 
�ضعار  حتت  اخلام�س  ال�ضباب  ملتقى 
مل�ضتقبل  الأج��ي��ال..  بني  "الت�ضامن 
لالأعمال  اأدن�����وك  مب��رك��ز  م�ضتدام" 
الدويل  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ب��ه��دف مد  وذل����ك   2022 ل��ل�����ض��ب��اب 
قادر  جمتمع  وخلق  التوا�ضل  ج�ضور 
على احتواء اجلميع من الأعمار كافة 
ق�ضاياهم  ع��ل��ى  اله��ت��م��ام  ت��رك��ي��ز  و 
والحتفاء باإمكانياتهم كونهم �ضركاء 

يف املجتمع العاملي املعا�ضر.
�ضلط امللتقى ال�ضوء على جتربة دولة 
الرائدة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
عاملياً يف جمال متكني ال�ضباب، والتي 
ت��اأخ��ذ ط��اب��ع��اً ف��ري��داً يف دول���ة توؤمن 
ب���ق���درات ال�����ض��ب��اب م��ن��ذ ع��ه��د املغفور 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له 
"طيب اهلل ثراه" عرب تفعيل اأدوارهم 
طاقاتهم  يف  الأم����ث����ل  وال����ض���ت���ث���م���ار 
يف  م�ضاركتهم  وت�ضجيع  وم��واه��ب��ه��م 
خمتلف املجالت التي ت�ضاهم بدورها 

يف �ضقل مهاراتهم وتطويرها.
و رحبت �ضعادة مرمي حممد الرميثي 
الأ�ضرية  التنمية  موؤ�ض�ضة  عام  مدير 
ب���احل�������ض���ور م����ن م�������ض���وؤول���ني واآب������اء 
واأمهات واأبناء ممن �ضاركوا يف ملتقى 
ال�ضباب اخلام�س وقالت : "اإن ال�ضباب 
يف الإمارات يحظون مبكانة كبرة يف 
املجتمع باعتبارهم اأولوية وعلى راأ�س 
والربامج  والقرارات  ال�ضرتاتيجيات 
بتوجيهات  ال����دول����ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
القيادة الر�ضيدة وعلى راأ�ضها �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
"حفظه اهلل"  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأ�ضحاب  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل"  "رعاه 
ت�ضع  وال��ت��ي  الإم����ارات،  حكام  ال�ضمو 

اأولوياتها لإميانها  ال�ضباب على راأ�س 
بناء  يف  امل��ح��وري  ودوره����م  بقدراتهم 

م�ضتقبل الدولة".
الإم��������ارات  يف  ال�������ض���ب���اب  اأن  واأك��������دت 
�ضمو  ورع��اي��ة  ودع���م  باهتمام  يحظى 
رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة 
"اأم  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى 
الإمارات"، التي لطاملا وجهت املوؤ�ض�ضة 
اإىل طرح املبادرات وتقدمي اخلدمات 
وبتوعيتهم  ب��ال�����ض��ب��اب  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي 
املوؤ�ض�ضات  م��ع  بال�ضراكة  ومتكينهم 
امل���ع���ن���ي���ة وت����ع����زي����ز ال���ت�������ض���ام���ن بني 
ل�ضتلهام  ال�ضباب  وت�ضجيع  الأجيال، 
كبار  خ��ربات  م��ن  وال�ضتفادة  القيم، 
�ضخ�ضياتهم،  ل�����ض��ق��ل  امل����واط����ن����ني 
حا�ضرهم  ورب���ط  معارفهم،  وتنمية 
وم�ضتقبلهم مبا�ضي الأ�ضالف الذين 
اأفنوا اأعمارهم فعملوا واجتهدوا من 

اأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
التنمية  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأن  اأو����ض���ح���ت  و 
الأ�ضرية تعمل با�ضتمرار على تطوير 
ال�ضيخة  �ضمو  روؤي����ة  وف���ق  ب��راجم��ه��ا 
الإمارات"،  "اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
م�ضاركة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
ال�ضباب وا�ضتثمار طاقاتهم يف حتقيق 
امل�ضتدامة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لالأجيال  اأف�ضل  م�ضتقبل  وت�ضميم 
الت�ضامن  مفهوم  وتر�ضيخ  القادمة، 
ل����دى ال�����ض��ب��اب وكبار  ب���ني الأج����ي����ال 
املجتمع حول  امل��واط��ن��ني ورف���ع وع��ي 
لتحقيق  املجتمعية  امل�ضوؤولية  اأهمية 
ت�ضليط  اإىل  بالإ�ضافة  احلياة،  ج��ودة 
ال�ضوء على اأهم الق�ضايا الجتماعية 
بال�ضباب  امل��رت��ب��ط��ة  الأول����وي����ة  ذات 

لتحقيق جودة حياتهم.
"اإن ملتقى ال�ضباب اخلام�س  وقالت: 
الجتماعي  ال��ت��م��ك��ني  م��ف��ه��وم  ُي��ع��ل��ي 
�ضركاء  باعتبارهم  لل�ضباب  ال�ضامل 
قدراتهم  ودعم  التغير،  يف  اأ�ضا�ضيني 

ب��ني الأجيال  ال��ت�����ض��ام��ن  م��ن خ���الل 
احتياجاتهم  حت���دي���د  ع���ل���ى  امل���ب���ن���ي 
يتوافق  وتطلعاتهم وطموحاتهم مبا 
وال�ضتفادة  امل�ضتقبل  متطلبات  م��ع 
وكبار  البالغني  من خ��ربات وط��اق��ات 
لتحقيق  امل��ج��الت  كافة  يف  املواطنني 
ال���رف���اه الج��ت��م��اع��ي وت��ع��زي��ز جودة 
والتميز  ال��ت��وف��ي��ق  متمنية  احل���ي���اة، 
الدولة يف  الإم��ارات وت�ضريف  ل�ضباب 
يرفعوا  واأن  الوطنية،  املحافل  كافة 
رايتها عالية خفاقة يف �ضماء املجد.. 
وجلميع ال�ضباب حول العامل التوفيق 
اأوطانهم  يف  وال����ض���ت���ق���رار  ال����دائ����م 

وجمتمعاتهم".
العامل  اأن  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  اأ�����ض����ارت  و 
وحتولت  مبتغرات  مير  حولنا  من 
بال�ضباب،  اله��ت��م��ام  ت�ضتدعي  كثرة 
ت��ب��داأ من  م�����ض��وؤول��ي��ة م�ضرتكة  وه���ي 
الأهمية  ومن  املوؤ�ض�ضات،  اإىل  الأ�ضرة 
اأن يتكاتف اجلميع حلماية اأبنائنا مما 
توؤثر  ي��دور حولهم من متغرات قد 
تفكرهم،  وط��رق  �ضخ�ضياتهم،  على 
بني  الت�ضامن  وي��اأت��ي  واهتماماتهم، 
الناجعِة  احل���ل���ول  ك���اأح���د  الأج����ي����ال 
الثغرات  و�ضد  الق�ضية،  هذه  ملعاجلة 

التجارب  ونقل  التوا�ضل،  ج�ضور  ملد 
واخلربات، وهنا تكمن اأهمية وجودكم 
لدعم ال�ضباب يف كافة مراحل حياتهم 
والإر�ضاد  بالن�ضح  باأيديهم  والأخ���ذ 
امل�ضاركة  م��ن  ليتمكنوا  وال��ت�����ض��ج��ي��ع 

الفاعلة يف خدمة وطنهم.
ال�ضباب  اأب��ن��ائ��ي  ي��ا  "اأنتم  اأ���ض��اف��ت:  و 
ّل تغفلوا قيمة ودور من �ضبقكم من 
املعارف  م��ن  الكثر  يحملون  اأج��ي��ال 
ال�ضتفادة  ت�ضتحق  ال��ت��ي  واخل����ربات 
الق�ضوى منها من اأجل تطوير الذات، 
وت��و���ض��ي��ع امل�����دارك، ومت����ازج اخلربات 
اأط����ٍر خ��اّلق��ة وم��ت��ن��وع��ة، نحافظ  يف 
الوطنية،  هويتنا  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م��ن 
وتراثنا، واإرثنا الإن�ضاين الذي خّلفه 
مرجعنا  باعتباره  لالأحفاد  الأج���داد 
ومن  والتعليم،  والرتبية  التن�ضئة  يف 
امل���ه���م امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه����ذا امل�����وروث 
ونقله لكم، ملا له من اأهمية يف ت�ضكيل 

�ضخ�ضياتكم واإثراء معارفكم.
ال�ضكر  بخال�س  �ضعادتها  وت��ق��دم��ت 
والتقدير اإىل اجلهات امل�ضاركة كافة و 
التي لعبت دوراً مهماً يف اإجناح مبادرة 
اإىل جنب  اأ�ضرة جنباً  كل  م�ضت�ضار يف 
مع موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية، والذين 

الأث������ر يف تخريج  ع��ظ��ي��م  ل��ه��م  ك����ان 
م�ضت�ضار  م��ب��ادرة  م��ن  الأوىل  الدفعة 
يف كل اأ�ضرة وحتقيق اأهدافها، وكرمت 
املبادرة  م��ن  الأوىل  الدفعة  خريجي 
واملنفذين واملدربني الذين �ضاهموا يف 
على  قادرين  ليكونوا  ال�ضباب،  تاأهيل 
املنا�ضبة  الجتماعية  امل�ضاندة  تقدمي 

لأ�ضرهم.
املزروعي  م���ب���ارك  ن��ع��ي��م��ة  اأ�����ض����ادت  و 
م���دي���ر دائ������رة ت��ن��م��ي��ة الأ�����ض����رة ب���دور 
ملتقى ال�ضباب اخلام�س الذي نظمته 
ومبادرة  الأ���ض��ري��ة  التنمية  موؤ�ض�ضة 
املهم  ودوره���ا  اأ���ض��رة،  ك��ل  م�ضت�ضار يف 
يف توفر الدعم الذاتي والجتماعي 
والنف�ضي لالأ�ضر، وذلك بتاأهيل �ضاب 
الأ�����ض����رة �ضمن  اأف������راد  م���ن  اأك����رث  اأو 
متعّددة  اجتماعية  مهارات  منظومة 
تفاعلية  و����ض���ائ���ل  ع����رب  الجت�����اه�����ات 
مبتكرة، ليكونوا قادرين على تقدمي 
امل�ضاندة الجتماعية املنا�ضبة لالأ�ضرة، 
ومتكينهم من الو�ضول اإىل اخلدمات 
الدولة  لهم  توفرها  التي  وال��ربام��ج 
اأن  اأك���دت  يف مناحي احل��ي��اة ك��اف��ة. و 
ا�ضتعر�ضت  الأ�ضرية  التنمية  موؤ�ض�ضة 
اخلام�س،  ال�ضباب  ملتقى  خ��الل  من 
التي  امل��ت��ن��وع��ة  واأن�ضطتها  ب��راجم��ه��ا 
وتفعيل  ومت��ك��ني  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
باأن  ال�ضديد  لإمي��ان��ه��ا  ال�ضباب،  دور 
ال����ض���ت���ث���م���ار يف ج������ودة ح��ي��ات��ه��م هو 
وبناء  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  يف  ا�ضتثمار 
ويعّزز  بال�ضباب  ينه�س  ق��وي  اأ�ضا�س 
والقت�ضادية،  الجتماعية  التنمية 
ب��ال��ن��ف��ع عليهم  ي���ع���ود  ال�����ذي  الأم������ر 
وبناء  ووط���ن���ه���م،  وع���ل���ى جم��ت��م��ع��ه��م 
املثلى  البيئة  وتطوير  �ضخ�ضياتهم، 
م�ضاركتهم  وت���ع���زي���ز  لح��ت�����ض��ان��ه��م 

ومتكينهم.
املهم  ال���دور  اإىل  امل��زروع��ي  و تطرقت 
الذي �ضيقوم به خريجو الدفعة الأوىل 
من مبادرة م�ضت�ضار يف كل اأ�ضرة، حيث 
�ضيعملون على تطوير وظائف الأ�ضرة 

ل�ضتدامة  اإيجابية  وب�ضورة  مبرونة 
قيم  وتعزيز  اأف��راده��ا،  بني  العالقات 
ل�ضمان  الأ�ضري  والتما�ضك  التوافق 
ا�ضتقرارها، وتفعيل دورها يف التنمية 
بكافة جوانبها، من خالل  امل�ضتدامة 
واحلماية  ال��رع��اي��ة  م��ف��ه��وم  ت��ر���ض��ي��خ 
والوقاية الجتماعية الذاتية وتنمية 
مواردها وزيادة اإنتاجيتها ورفع كفاءة 
على  لقدرتها  اأو�ضاعها  بكافة  الأ�ضر 
التعامل مع التحديات التي تواجهها 

يف اإطار اجتماعي.
فاطمة  ال����دك����ت����ورة  وا����ض���ت���ع���ر����ض���ت 
عبدالل�ه احلمادي رئي�س ق�ضم تنمية 
موؤ�ض�ضة  يف  ال�ضباب  وق��درات  مهارات 
املناظرة  خالل  من  الأ�ضرية  التنمية 
خمتلف  حول  ال�ضباب  اآراء  ال�ضبابية، 
والعلمية  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل���وا����ض���ي���ع 
لل�ضباب،  اليومية  باحلياة  واملتعلقة 
وال���ت���ي ت��ه��دف ل�����ض��ق��ل م��ه��ارات��ه��م يف 
احلوار، وتعزيز قدرتهم على الإقناع، 
ومتكينهم من التعرف على الأبحاث 
وال���درا����ض���ات ال���ت���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا دعم 

اأفكارهم واآرائهم.
املناظرة  واأه���م���ي���ة  ب������دور  واأ������ض�����ادت 
تر�ضيخ  اإىل  ه��دف��ت  ال��ت��ي  ال�����ض��ب��اب��ي��ة 
مفهوم الت�ضامن بني الأجيال، ودعم 
ال�ضباب  وتطلعات  واإب��داع��ات  ط��اق��ات 
وا�ضتثمار  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  ِق��ب��ل  م��ن 
خ��ربات��ه��م يف ع��دد م��ن امل��ج��الت، من 
خالل جل�ضة ح�ضورية مت فيها طرح 
عدد من املجالت املرتبطة مب�ضتقبل 
واجتاهات  اآراء  وا�ضتعرا�س  ال�ضباب 
 � املواطنني  وكبار  ال�ضباب   � الطرفني 
الجتماعية  الق�ضايا  من  ع��دد  ح��ول 
من  مت  اإذ  ل��ل�����ض��ب��اب،  الأول����وي����ة  ذات 
على  الرتكيز  املناق�ضات  تلك  خ��الل 
���ض��ق��ل م���ه���ارات ال�����ض��ب��اب يف احل����وار 
قدرتهم  وتعزيز  ال��ن��ق��دي،  والتفكر 
التعرف  م��ن  ومتكنّهم  الإق��ن��اع،  على 
اأهم احللول املمكنة واملقرتحات  على 
تعزيز  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  وال��ت��و���ض��ي��ات 

جودة احلياة.
حماور  اأه��م  اإىل  احل��م��ادي  وتطرقت 
املناظرة ال�ضبابية املتمثل يف التخطيط 
للم�ضتقبل الجتماعي لتحقيق جودة 
وال�ضتقرار  الج���ت���م���اع���ي���ة  احل����ي����اة 
ال�ضوء  ت�ضليط  م��ن خ��الل  الأ���ض��ري، 
على اأهم العوامل التي توؤدي لعزوف 
اأهمها  وم����ن  ال��������زواج،  ع���ن  ال�����ض��ب��اب 
القدرة  ال��زواج، وع��دم  تكاليف  ارتفاع 
الأدوار  جت��اه  امل�ضوؤولية  حتمل  على 
الزوجية والعائلية، وتاأثر ذلك على 
التاأثر  وب��ال��ت��ايل  ال����زواج  �ضن  ت��اأخ��ر 
واأو�ضحت   .. الإجن���اب  م��ع��دلت  على 
وكبار  ال�ضباب  لآراء  ال�ضتماع  مت  اأن��ه 
خرباتهم  م��ن  وال�ضتفادة  املواطنني 
الظاهرة  ه��ذه  �ضلبيات  م��ن  للتقليل 
الأجيال  بني  الأدوار  تكامل  واأهمية 
الجتماعي  وامل���ح���ي���ط  الأ������ض�����رة  يف 
ونهج  املمكنة  احل��ل��ول  اإىل  للو�ضول 
ودور  التكاليف  تلك  لتقليل  منطقي 
وتاأهيل  وم�����ض��ان��دة  دع���م  يف  الأ����ض���رة 
اأب���ن���ائ���ه���م مل���رح���ل���ة ال��������زواج واإجن������اب 
ل�ضتدامة  م��ع��اً  وال�����ض��ع��ي  الأط����ف����ال 
احلياة الزوجية وا�ضتقرارها. و اأكدت 
وقدرات  م��ه��ارات  تنمية  ق�ضم  رئي�س 
الأ�ضرية  التنمية  موؤ�ض�ضة  يف  ال�ضباب 
ال�ضبابية  املناظرة  حم��اور  خالل  من 
على �ضرورة التخطيط املايل ال�ضليم 
واملهنية  املالية  لتحقيق جودة احلياة 

لل�ضباب،  الق��ت�����ض��ادي  وال���ض��ت��ق��رار 
املوؤدية  العوامل  اأه��م  تناول  مت  حيث 
اإىل اتباع ال�ضباب للنمط ال�ضتهالكي 
للتبعات  الواعي  وغر  املخطط  غر 
والنف�ضية  والقت�ضادية  الجتماعية 
مثل  ال�ضلوكيات  ه��ذه  على  امل��رتت��ب��ة 
التجهيز  يف  وامل���ب���ال���غ���ة  ال���ب���ه���رج���ة 
وامل�ضرتيات  وال���ه���داي���ا  ل��ل��م��ن��ا���ض��ب��ات 
وبالتايل تراكم الديون وزيادة الأعباء 
واللتزامات املالية على عاتق ال�ضاب، 
التخطيط  ���ض��ع��ف  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
على  تعتمد  ال��ت��ي  و  امل��ه��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ي��اة 
م�����ض��در واح�����د ل��ل��دخ��ل ف��ق��ط اإذ مت 
ال�ضتماع لآراء كبار املواطنني واأهمية 
دورهم يف فهم التغرات الجتماعية 
ت��واج��ه ال�ضباب يف  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
م��راح��ل حياتهم ون��ق��ل خ��ربات��ه��م يف 
تطرقت  و  التحديات.  تلك  مواجهة 
التخطيط  اأه���م���ي���ة  اإىل  احل����م����ادي 
للحياة املهنية، من خالل تعدد م�ضادر 
ريادة  مفهوم  على  والت�ضجيع  الدخل 
ال�����ض��ب��اب للرتكيز  الأع���م���ال، وح��اج��ة 
ومهارات  الجتماعية  امل��ه��ارات  على 
والعاطفي  الج����ت����م����اع����ي  ال�����ذك�����اء 
اأ�ضا�ضية  ك��م��ه��ارات  ال��ن��اق��د  والتفكر 
واملهني،  الوظيفي  ال��ن��ج��اح  لتحقيق 
وع�������دم الك����ت����ف����اء ف���ق���ط ب����امل����ه����ارات 
التقنية ومهارات الذكاء ال�ضطناعي 

واعتبارها اأ�ضا�ضاً ملهارات امل�ضتقبل.

»التنمية الأ�سرية« تنظم ملتقى ال�سباب اخلام�ض وتوؤكد متيز جتربة الإمارات يف متكينهم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

يف  ال�ضابة  القيادات  جمل�س  نظم 
�ضرطة دبي جل�ضة حوارية يف نادي 
ال�ضباط، ا�ضت�ضاف فيها ال�ضيخة 
خليفة،  اآل  خليفة  ب��ن��ت  ج��واه��ر 
اأع����م����ال ورئ���ي�������س جمل�س  رائ������دة 
لالبتكار،  ج��واه��ر  موؤ�ض�ضة  اإدارة 
وامل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ال��ب��ل��و���ض��ي، رجل 
والرئي�س  اإم�������ارات�������ي،  اأع�����م�����ال 
 ،"EcoX" ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وامل������الزم اأح���م���د ���ض��ل��ط��ان امل����ري، 
املتميزة  ال�����ض��اب��ة  ال��ق��ي��ادات  اأح����د 
اليوم  مع  تزامناً  دب��ي،  �ضرطة  يف 

العاملي لل�ضباب.
مقدم  احل���واري���ة،  اجلل�ضة  �ضهد 
حممد  دك��ت��ور  ا���ض��ت�����ض��اري  طبيب 
اأم�����ني جمال�س  احل�����اج،  حم���م���ود 
امل�����ب�����ادرات احل���ك���وم���ي���ة، وامل���ق���دم 
رئي�س  ال���غ���اف���ري،  را����ض���د  دك���ت���ور 
الرائد  ال�ضباب،  العلماء  جمل�س 

املري،  ث��اين  �ضعيد  خبر  دك��ت��ور 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ري��ا���ض��ي��ني يف 
القيادات  وع��دد من  دب��ي،  �ضرطة 

ال�ضابة يف �ضرطة دبي.
�ضالمة  امل����ه����ن����د�����ض����ة  ورح������ب������ت 
جمل�س  رئ����ي���������س  ال�����ف�����ال������ض�����ي، 
ال���ق���ي���ادات ال�����ض��اب��ة ب�����ض��رط��ة دبي 

القيادة  اأن  م���وؤك���دة  ب��احل�����ض��ور، 
العامة ل�ضرطة دبي حتتفي بيوم 
بدور  منها  اإميانا  العاملي  ال�ضباب 
العمل  يف  وال��ه��ام  ال��ب��ارز  ال�ضباب 
وكذلك  واحل���ك���وم���ي  امل��وؤ���ض�����ض��ي 
الأوىل  ال��رك��ي��زة  ف��ه��م  اخل���ا����س، 
حلركة التنمية والتطور والتقدم 

والنه�ضة احل�ضارية، وبهم تتقدم 
الأوطان.

يحمل  ال���ف���ال����ض���ي:  واأَ������ض�����اف�����ت 
ي���وم ال�����ض��ب��اب ال��ع��امل��ي ل��ه��ذا العام 
الأجيال"،  بني  "الت�ضامن  �ضعار 
للتوا�ضل  ك����اأداة  اجلل�ضة  وت��اأت��ي 
والت�ضامن بني الأجيال، من اأجل 

امللهمة  الق�ض�س  اإىل  ال���ض��ت��م��اع 
بينهم،  ف��ي��م��ا  ال��ت��ج��ارب  وت���ب���ادل 
بهدف  امل������ج������الت،  خم���ت���ل���ف  يف 
ت�ضجيعهم على امل�ضي قدما نحو 
ي�ضبون  التي  الإجن����ازات  حتقيق 

اإليها.
مهند�س  النقيب  ق��ال  جانبه  من 

خليفة الروم، نائب رئي�س جمل�س 
اأن  ال�ضابة ب�ضرطة دبي،  القيادات 
القيادة العامة ل�ضرطة دبي ت�ضم 
عددا كبرا من ال�ضباب املبدع يف 
وحققوا  التخ�ض�ضات،  خمتلف 
ال��ع��دي��د م���ن الإجن��������ازات حمليا 
وع���امل���ي���ا، م���ا ي��ع��د ف��خ��ر ل��ك��ل من 

ال�ضرطية  املوؤ�ض�ضة  لهذه  ينتمي 
ال��ع��ري��ق��ة، داع���ي���ا احل�������ض���ور اإىل 
التجارب  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  اأه��م��ي��ة 
فيها،  ت�����ض��ت��ع��ر���س  ����ض���وف  ال���ت���ي 
ومنوها اإىل اأن النجاح ل يقت�ضر 
على اجلانب املهني وح�ضب، واإمنا 
الجتماعي  اجل��ان��ب��ني  اإىل  ميتد 

ال�ضاب  يكون  بحيث  وال�ضخ�ضي، 
قادرا على التاأثر يف املحيطني به 

بطريقة اإيجابية.
املالزم  احل��واري��ة  اجلل�ضة  واأدار 
وا�ضتعر�س  الكعبي،  م��اج��د  اأول 
املتحدثون جتاربهم، حيث قدمت 
اآل  خليفة  بنت  ج��واه��ر  ال�ضيخة 
خليفة، جتربتها يف ريادة الأعمال 
واأه���م امل��واق��ف وال��ت��ح��دي��ات التي 
مرت بها، ووجوب عدم ال�ضت�ضالم 
اأمام اأي عائق اأو ف�ضل، واأن الف�ضل 
ه��و خ��ط��وة م��ن خ��ط��وات م�ضوار 
املهند�س  ا�ضتعر�س  كما  النجاح. 
علي البلو�ضي، بداياته للتوجه اإىل 
اأهمية  اإىل  الأعمال، منوها  ريادة 
ت�ضرد  التي  الكتب  على  الط���الع 
حتى  النجاحات  اأ�ضحاب  ق�ض�س 
يتعرف ال�ضاب على هذه التجارب 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  م��ن��ه��ا،  وي�ضتلهم 
عليهم.  والتعرف  بهم  الحتكاك 
اأحمد  امل�����الزم  وا���ض��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
�ضلطان املري، جتربته يف املراحل 
والنقلة  الأكادميية  يف  الدرا�ضية 
اكت�ضبها  التي  املعرفية  النوعية 
م����ن خ������الل الط��������الع ال��������دوؤوب 
امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم، م��ا �ضاهم  على 
ال�ضابة  ال��ق��ي��ادات  اأح���د  جعله  يف 

املتميزة يف عمله.
ق����ام جمل�س  اجل��ل�����ض��ة  خ��ت��ام  ويف 
العام  والأم���ني  ال�ضابة  ال��ق��ي��ادات 
احلكومية،  امل�����ب�����ادرات  مل��ج��ال�����س 
ب�ضرطة  العلماء  جمل�س  ورئي�س 

دبي، بتكرمي املتحدثني.

•• دبي- وام:

اأع����ل����ن����ت م���وؤ����ض�������ض���ة اجل���ل���ي���ل���ة، وه���ي 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  م���ب���ادرات  يف  ع�ضو 
اأحمد  م��وف��ق  اأن  ال��ع��امل��ي��ة،  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���ق���داح، م��وؤ���ض�����س ورئ��ي�����س جمموعة 
»ماج القاب�ضة« واأبناءه تربعوا ب� 10 
ماليني درهم لدعم م�ضت�ضفى حمدان 
لرعاية  دب����ي  اخل�����ري يف  را����ض���د  ب���ن 
مر�ضى ال�ضرطان، وهو اأول م�ضت�ضفى 
ال�ضرطان  مر�ضى  ي�ضتقبل  نوعه  من 
القادرين  يف دول��ة الإم���ارات من غر 

على حتمل كلفة العالج جماناً.
و�����ض����وف ي����ك����ون امل�������ض���ت�������ض���ف���ى، ال����ذي 
���ُض��م��ي ع��ل��ى ا���ض��م امل��غ��ف��ور ل���ه ال�ضيخ 
�ضرحاً  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان 
جمهزاً  امل�ضتوى،  رفيع  �ضاماًل  طبياً 
العالجية  والتقنيات  املعدات  باأحدث 
من  موؤهاًل  طبياً  ك��ادراً  و�ضي�ضتقطب 
متري�ضية  وطواقم  خمت�ضني  اأطباء 
اإىل جانب قيامه بدور بحثي  مدربة، 
وتدريبي رائد، عرب ا�ضتك�ضاف تقنيات 
ال�ضرطان،  لأمرا�س  جديدة  عالجية 
خربات  وتاأهيل  اإع��داد  يف  وال�ضتثمار 

يلبي  مبا  ومتري�ضية  طبية  وكفاءات 
اح��ت��ي��اج��ات امل�����ض��ت�����ض��ف��ى وي��ع��م��ل على 
امل�ضت�ضفى  يتاألف  ب��ج��ه��وده.  الرت��ق��اء 
اجل����دي����د، ال�����ذي ���ض��ي��ت��م ب����ن����اوؤه على 
�ضبع ط���واب���ق.. ومن  م��رح��ل��ت��ني، م��ن 
ُيبنى  م�ضت�ضفى  اأول  ي�ضبح  اأن  املقرر 
يف  التجهيز  �ضابقة  بوحدات  بالكامل 
دبي، و�ضيتم جتهيزه باأحدث التقنيات 
خدماته  و�ضيقدم  والعالجية  الطبية 
األ��ف مري�س   30 اإىل نحو  العالجية 

امل�ضت�ضفى  يتم حتويل  و�ضوف  �ضنوياً. 
اجلديد خالل فرتة وجيزة اإىل �ضرح 
طبي �ضامل لرعاية مر�ضى ال�ضرطان 
ي���ج���م���ع ب�����ني اخل���������ربة الب����ت����ك����اري����ة 
والتقنيات الطبية التي حتاكي الأف�ضل 
يف العامل لي�ضاهم يف دعم جهود دولة 
الإم��ارات لكي تكون يف طليعة التميز 
�ضمن جمال الرعاية ال�ضحية ورائدة 
�ضر�ضم  ال��ذي  الطبي  البتكار  جمال 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  م�ضتقبل  م��الم��ح 

والعالج خالل املرحلة املقبلة. وبهذه 
الكرمي  عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  املنا�ضبة، 
التنفيذي  الرئي�س  العلماء،  �ضلطان 
�ضّحة  "تت�ضّدر  اجل��ل��ي��ل��ة:  مل��وؤ���ض�����ض��ة 
ورفاهية املواطنني واملقيمني اأولويات 
و�ضي�ضطلع  اجل���ل���ي���ل���ة..  م���وؤ����ض�������ض���ة 
اخلرّي  را�ضد  بن  حمدان  م�ضت�ضفى 
رائد  ب��دور  ال�ضرطان  مر�ضى  لرعاية 
على  القادرين  غر  املر�ضى  رعاية  يف 
دعم  ال��ع��الج..  وي�ضّكل  تكاليف  حتمل 

املترّبعني جزءاً اأ�ضا�ضياً من جناحنا يف 
تطوير هذا امل�ضت�ضفى احلديث، ونحن 
قّدمه  ال��ذي  ال�ضخّي  للترّبع  ممتّنون 
ورئي�س  موؤ�ض�س  القداح،  اأحمد  موفق 
واأبناوؤه..  القاب�ضة«  »م���اج  جمموعة 
بالغ  ال�ضخية  امل��ب��ادرة  لهذه  و�ضيكون 
الأثر على حياة مر�ضى ال�ضرطان من 
الكبار والأطفال.. و�ضيقّدم امل�ضت�ضفى 
ال�ضرطان،  ع���الج  يف  م��ت��م��ّي��زة  خ���ربة 
دع��م قطاع  كبر يف  ب�ضكل  ي�ضهم  مبا 

الرعاية ال�ضحية الذي يويل الهتمام 
باملر�ضى اأولوّية ق�ضوى يف الدولة".

"اإنه ملن  ال��ق��داح:  اأح��م��د  وق��ال موفق 
م�ضتقبل  ن���دع���م  اأن  ف��خ��رن��ا  دواع������ي 
اإعطاء  اإن  الأم�����ة..  وه����ذه  جمتمعنا 
ال��وق��ت وامل����ال ه��دي��ة غ��ر م�ضروطة 
لها القدرة على تغير احلياة وحتقيق 
اخل����ر يف ال����ع����امل.. و ن����رى اأن����ه من 
واجبنا اأن نخلق فر�ضة لرت�ضيخ ثقافة 
املر�ضى  عالج  يف  امل�ضاهمة  على  تقوم 

يف جميع اأنحاء العامل.. و ي�ضرفنا اأن 
جهودها  يف  اجلليلة  موؤ�ض�ضة  ن��دع��م 
م�ضت�ضفى  ب��اإن�����ض��اء  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
ب���ن را����ض���د ل��رع��اي��ة مر�ضى  ح���م���دان 
ع�ضر  اأرب��ع��ة  غ�ضون  ويف  ال�ضرطان". 
امل�ضت�ضفى،  ع��ن  الإع����الن  منذ  ���ض��ه��ًرا 
مت��ّك��ن��ت م��وؤ���ض�����ض��ة اجل��ل��ي��ل��ة م��ن جمع 
درهم  م��ل��ي��ون   390 بقيمة  ت��رّبع��ات 
، وهو  750 مليون دره���م  اأ���ض��ل  م��ن 
املبلغ النهائي املطلوب جمعه لت�ضييد 
و�ضائل  باأحدث  وجتهيزها  امل�ضت�ضفى 
التربعات  غالبية  اأن  ُي��ذك��ر  ال��ع��الج. 
وموؤ�ض�ضات  خرية  جهات  م��ن  ج��اءت 
و�ضركات  ح��ك��وم��ي��ة  وغ����ر  ح��ك��وم��ي��ة 
الالزم  الدعم  تقدمي  بهدف  اإماراتية 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ى اخل����ري لعالج  لإن�������ض���اء 

م��ر���ض��ى ال�����ض��رط��ان ال���ذي ُي��ع��د الأول 
م��ن ن��وع��ه يف دول���ة الإم�����ارات. ووفًقا 
مر�س  يعد  العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة 
ال�ضرطان هو ال�ضبب الرئي�ضي الثاين 
وقت  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  للوفاة 
اأنحاء  فيه اجلهود يف جميع  تتوا�ضل 
العامل للبحث عن عالج له. وت�ضتمر 
م��ع��دلت الإ���ض��اب��ة ب��امل��ر���س يف النمو 
ال����ع����امل، مم���ا ي�ضكل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
على  هائلة  وم��ال��ي��ة  �ضحية  �ضغوطا 
املحلية  واملجتمعات  والأ���ض��ر  الأف����راد 
الدرا�ضات  وتظهر  ال�ضحية.  والنظم 
اأن غالبية مر�ضى ال�ضرطان من ذوي 
ال���دخ���ل امل��ن��خ��ف�����س ل ي��ت��م��ك��ن��ون من 
ت�ضخي�س اإ�ضابتهم باملر�س يف الوقت 

املنا�ضب.

•• عجمان-وام:

يف  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
�ضفر  غ��ون��غ��ورا،  األ��ب��ا  دي  األفون�ضو  لوي�س  �ضعادة  ام�س  احل��اك��م  دي���وان 
الذي قدم لل�ضالم على �ضموه. ورحب �ضمو ويل  الدولة  املك�ضيك لدى 

والتوفيق  الإقامة  طيب  له  متمنيا   .. املك�ضيكي  بال�ضفر  عجمان  عهد 
والنجاح يف مهام عمله �ضفرا لبالده لدى الدولة. وجرى خالل اللقاء 
الإمارات  دول��ة  تربط  التي  وال�ضداقة  الثنائية  التعاون  عالقات  بحث 
التي  الودية  الحاديث  تبادل  مت  ..كما  املجالت  خمتلف  يف  املك�ضيك  و 
من �ضاأنها ان تعزز تلك العالقة بني البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني اإىل 

جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية 
التعاون  على عالقات  املك�ضيكي  ال�ضفر  واأثنى  امل�ضرتك.  الهتمام  ذات 
امل�ضرتك بني البلدين وتوطيدها يف القطاعات كافة مبا يتفق ويتنا�ضب 
م�ضيدا   .. احلكومتني  وتطلعات  روؤي���ة  وي��دع��م  امل�ضرتكة  امل�ضلحة  م��ع 
واإم��ارة عجمان  الإم��ارات عامة  دولة  ت�ضهده  الذي  بالتطور احل�ضاري 

احلاكم  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  اللقاء  ح�ضر   . خا�ضة 
ديوان  مدير  النعيمي  را���ض��د  حمد  و���ض��ع��ادة  وامل��ال��ي��ة  الداري����ة  لل�ضوؤون 
احلاكم و�ضعادة �ضامل �ضيف املطرو�ضي نائب مدير ديوان احلاكم و�ضعادة 
يو�ضف حممد النعيمي مديرعام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة وعدد من 

كبار امل�ضوؤولني.

عمار النعيمي ي�ستقبل �سفري املك�سيك

•• اأبوظبي-وام: 

وزارة  م��ع  بالتعاون  "اأدنيك"  للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �ضركة  تنظم 
الن�ضخة  خ��الل  امل�ضتوى  رفيعة  ت��وا���ض��ل  جل�ضة   23 م��ن  اأك���رث  ال��داخ��ل��ي��ة 
"اآي�ضنار  املخاطر"  ودرء  الوطني  ل��الأم��ن  ال���دويل  "املعر�س  م��ن  ال�ضابعة 
مركز  يف  املقبل  اأكتوبر   12 اإىل   10 من  الفرتة  خ��الل  وذل��ك  اأبوظبي"، 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
والذكاء  ال�ضرطة،  م�ضتقبل  وه��ي  رئي�ضية  حم��اور   3 على  اجلل�ضات  تركز 
�ضناع  من  ب��ارزة  جمموعة  وت�ضتقطب  ال�ضيرباين،  والأم��ن  ال�ضطناعي، 
واإنفاذ  الوطني  الأم��ن  البارزين يف جم��الت  واملخت�ضني  واخل��رباء  القرار 
القانون من خمتلف دول العامل، فيما تناق�س جمموعة من الق�ضايا املهمة، 

واملو�ضوعات املختلفة، مبا فيها اأمن احلدود، والأمن الإلكرتوين، ومكافحة 
اأنظمة الطائرات بدون طيار، اإىل جانب مو�ضوعات حول م�ضاركة املعلومات 
ال�ضتخباراتية، وحماية البنية التحتية وتكنولوجيا الهوية، والتعاون بني 

اجلهات املعنية، وغرها من املو�ضوعات بهذا املجال.
الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�س  الري�ضي  نا�ضر  اأح��م��د  الدكتور  ال��ل��واء  اأك��د  و 
ودرء  ال��وط��ن��ي  ل��الأم��ن  ال����دويل  للمعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س 
املخاطر احلر�س على تقدمي ن�ضخة متميزة من هذا احلدث العاملي تعزز 
الأمن  وب�ضكل خا�س يف جم��الت  الإم��ارات��ي  املجتمع  من ج��ودة احلياة يف 
�ضركاء  مع  تكاملي  ب�ضكل  يجري  العمل  اأن  مو�ضحا   ، والوقاية  واحلماية 
هذا  جناحات  تعزز  ا�ضتثنائية  بن�ضخة  للخروج  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  املعر�س 
احلدث يف جمالت ا�ضتخدام التكنولوجيا يف املجالت الأمنية وال�ضرطية، 

وتر�ضخ ال�ضورة النا�ضعة لدولة الإمارات عند تنظيمها لكربيات الأحداث 
واللقاءات العاملية".

كابيتال  ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن�����ض��وري،  �ضعيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
تنظيم  "يتما�ضى  للمعار�س:  الوطنية  اأبوظبي  ل�ضركة  التابعة  للفعاليات 
دعم  اأدنيك يف  ا�ضرتاتيجية  التوا�ضل مع  والإ�ضراف على جل�ضات  املعر�س 
الأفكار  وت��ب��ادل  لنقل  الفر�ضة  وت��وف��ر  ال���واع���دة،  الرئي�ضية  ال��ق��ط��اع��ات 
الوطنية  وال��ك��ف��اءات  ال��ق��درات  ي�ضهم يف تطوير  وامل��ع��ارف مب��ا  واخل���ربات 
وتعزيز دورها يف تعزيز تناف�ضية لل�ضركات الوطنية على امل�ضتويني املحلي 

والدويل يف هذه املجالت احليوية.
و ي�ضتعر�س "اآي�ضنار اأبوظبي" جمموعًة وا�ضعة من التقنيات املتعلقة بالطب 
الع�ضوائي  الربيد  ومكافحة  ال�ضارة  الربامج  ومكافحة  الرقمي،  ال�ضرعي 

ومكافحة الفرو�ضات، اإىل جانب العوامل الب�ضرية، واحلوكمة، والمتثال، 
وا�ضتمرارية الأعمال، وال�ضتجابة للحوادث، واأي�ضاً اإدارة الهوية والو�ضول، 
واأمن التطبيقات، وي�ضّلط ال�ضوء على موا�ضيع خمتلفة مثل اأمن وحماية 
اإنرتنت الأ�ضياء والأمن ال�ضحابي، واأي�ضاً اأمن الهواتف املحمولة والإرهاب 
ال�ضيرباين، واحلماية من احلرب ال�ضيربانية واأمن ال�ضبكات واأمن البيانات 

واخلدمات الأمنية املُدارة "MSS" والت�ضفر.
الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  تنظمها  التي  ال�ضابعة  الن�ضخة  ت�ضهد  اأن  ويتوقع 
واأن يحظى مبكانٍة  باهراً،  الداخلية، جناحاً  بالتعاون مع وزارة  للمعار�س 

تناف�ضية رائدة على م�ضتوى العامل.
ت�ضعى �ضركة اأدنيك من خالل جهودها امل�ضتمرة اإىل تعزيز امل�ضاركة العاملية 

لل�ضركات و�ضّناع القرار واخلرباء من جميع اأنحاء العامل.

بالتعاون مع وزارة الداخلية.. »اأدنيك« تنظم جل�سات توا�سل رفيعة امل�ستوى خالل معر�ض »اآي�سنار اأبوظبي«

رجل الأعمال موفق القداح يتربع ب� 10 ماليني درهم لدعم م�ست�سفى حمدان بن را�سد لرعاية مر�سى ال�سرطان

جمل�ض القيادات ال�سابة يف �سرطة دبي ينظم جل�سة حوارية لرواد الأعمال ال�سباب
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رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ض����ال 

0502309404

فقدان جواز �سفر
/عبداحلكيم  امل��دع��و  ف��ق��د 
ع����ق����ل وزي�����������ر، ب���اك�������ض���ت���ان   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)AF6355501(  رق��م 

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

0551105113

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و /م��ب�����ض��ر علي 
باك�ضتان    اح����م����د،  اع����ج����از 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)JP1811352(  رق����م 

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

0554176378

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /ف���ي���ك���ت���ور 
ك����������وروم����������ى، زمي�����ب�����اب�����وي   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)CN782353(  رق����م 

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

0547251679

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و /ي����ون����اث����ان 
ك��ي��ف��ل��وم م���اي���ك���ل، ارت���ري���ا   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)k0444196(  رق������م 

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

0524930417

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /�ضاجده بروين 
باك�ضتان    ام�������ني،  حم���م���د 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)ET3997702(  رق��م 

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

0504919965

فقدان جواز �سفر
املدعو /حممد عثمان  فقد 
باك�ضتان    خ���������ان،  رح�����ي�����م 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)AU2857803(  رقم 

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

0547485503

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-الفجر:

ت������ويف ����ض���خ�������ض���ان واأ�����ض����ي����ب 11 
اآخ����ري����ن ب���اإ����ض���اب���ات م��ت��ف��اوت��ة يف 
وقعت  متفرقة  م��روري��ة  ح����وادث 
خ�����الل ع��ط��ل��ة ن���ه���اي���ة الأ����ض���ب���وع، 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ب��ح�����ض��ب 
جمعة  العقيد  ب��الإن��اب��ة،  ل��ل��م��رور 
اأ�ضار  ال����ذي  ����ض���وي���دان،  ب���ن  ���ض��امل 
نتيجة  وق��ع��ت  احل������وادث  اأن  اإىل 
املت�ضببة  املركبات  �ضائقي  ارت��ك��اب 
مرورية  مل��خ��ال��ف��ات  احل������وادث  يف 

متنوعة.
واأو�ضح اأن احلادث الأول وقع يوم 
اجلمعة املا�ضي على �ضارع الإمارات 
فوق ج�ضر نادي دبي بالجتاه اإىل 
�ضاحنة  انحرفت  حينما  ال�ضارقة، 
ع���ن م�����ض��اره��ا ب�����ض��ك��ل م��ف��اج��ئ ما 
ال�ضيطرة  ال�ضائق  اإىل فقدان  اأدى 
الطريق،  و�ضط  وتدهورها  عليها، 
واأ�����ض����ف����ر احل���������ادث ع�����ن اإ����ض���اب���ة 
بني  ت��راوح��ت  باإ�ضابات  �ضخ�ضني 

املتو�ضطة والب�ضيطة.
الثاين  احل������ادث  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
املا�ضي  ال�����ض��ب��ت  ي����وم  ف��ج��ر  وق����ع 
نارية ومركبة خفيفة  دراج��ة  بني 
ال�ضيخ حممد بن زايد  �ضارع  على 
ال��ع��ني بالجتاه  ق��ب��ل ج�����ض��ر دب���ي 
املعلومات  وت�����ض��ر  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل 
الأولية اإىل اأن �ضبب احلادث يعود 
اإىل عدم ترك امل�ضافة الكافية بني 
اإىل  اأدى  ال����ذي  الأم����ر  امل��رك��ب��ات، 
وق���وع ال���ض��ط��دام واإ���ض��اب��ة �ضائق 

الدراجة باإ�ضابات متو�ضطة.
الثالث  احل�����ادث  وق����ع  واأ�����ض����اف: 
���ض��ب��اح ي���وم ال�����ض��ب��ت امل��ا���ض��ي على 
�ضارع اخليل بالجتاه اإىل اأبوظبي 

التجاري،  اخل��ل��ي��ج  خم����رج  ع��ن��د 
ب�ضكل  م��رك��ب��ة  ان��ح��رف��ت  ح��ي��ن��م��ا 
مفاجئ عن م�ضارها ثم تدهورت، 
ال�ضائق  خمول  اإىل  يعود  وال�ضبب 
القيادة،  اأث��ن��اء  للنعا�س  وتعر�ضه 
واأ�ضفر احلادث عن اإ�ضابة ال�ضائق 

باإ�ضابات متو�ضطة.
واأف�����اد ب����اأن احل�����ادث ال���راب���ع وقع 
���ض��ب��اح ي���وم ال�����ض��ب��ت امل��ا���ض��ي عند 
حينما  دم���������ض����ق،  ح���ل���ب  ت���ق���اط���ع 
انحرفت �ضاحنة ب�ضكل مفاجئ، ما 
ال�ضيطرة  ال�ضائق  اإىل فقدان  اأدى 
الطريق،  و�ضط  وتدهورها  عليها 
اأي�����ة  ع�����ن  احل���������ادث  ي�������ض���ف���ر  ومل 

اإ�ضابات.
وق���ال اإن ه��ن��اك ح���ادث اآخ���ر وقع 
مركبتني  بني  املا�ضي  ال�ضبت  يوم 
على �ضارع القما�ضة بقرية جمرا، 
اأن  اإىل  الأول��ي��ة  املعلومات  وت�ضر 
انحراف  اإىل  يعود  احل���ادث  �ضبب 
مفاجئ  ب�����ض��ك��ل  خ��ف��ي��ف��ة  م��رك��ب��ة 
مركبة  ع��ل��ى  ال��ي��م��ني  ج��ه��ة  اإىل 
اأخرى كانت يف م�ضارها ال�ضحيح، 
انحرفت  احل���ادث  وق��وع  ولتفادي 
بعمود  ا���ض��ط��دم��ت  ث���م  ال��ث��ان��ي��ة 

الإنارة وده�ضت �ضخ�ضاً كان خارج 
ال�ضارع، واأ�ضفر احلادث عن اإ�ضابة 

املدهو�س باإ�ضابات بليغة.
ال�ضبت  اآخر وقع م�ضاء  ويف حادث 
زايد،  ال�ضيخ  ���ض��ارع  ع��ل��ى  امل��ا���ض��ي 
متو�ضطة  باإ�ضابات  ام��راأة  اأ�ضيبت 
ب�ضبب  م���رك���ب���ت���ه���ا  ت����ده����ور  ب���ع���د 
الن������ح������راف امل����ف����اج����ئ وف����ق����دان 

ال�ضيطرة عليها.
�ضويدان  بن  جمعة  العقيد  ولفت 
 4 اإىل وف����اة ���ض��خ�����ض��ان واإ����ض���اب���ة 
اآخ��ري��ن يف ح���ادث ا���ض��ط��دام بليغ 
وق�����ع ي�����وم ال�����ض��ب��ت امل���ا����ض���ي بني 
م��رك��ب��ت��ني ع���ل���ى �����ض����ارع الإب�������داع 
ب��الزا، وت�ضر  ك��راون  خلف فندق 
�ضبب  اأن  اإىل  الأول���ي���ة  امل��ع��ل��وم��ات 

�ضائق  ق���ي���ام  اإىل  ي���ع���ود  احل������ادث 
بهدف  ب���ال���دوران  خفيفة  م��رك��ب��ة 
املعاك�س  ال�������ض���ارع  اإىل  ال����دخ����ول 
من  ال��ت��اأك��د  ق��ب��ل   "U-turn"
الذي  الأم��ر  ال�ضيارات،  من  خلوه 
خفيفة  مركبة  ا�ضطدام  اإىل  اأدى 
اأخ����رى ب��ه��ا، واأ���ض��ف��ر احل����ادث عن 
اآخرين   4 واإ�ضابة  �ضخ�ضني  وفاة 

باإ�ضابات بليغة.
بليغ  ا���ض��ط��دام  ح���ادث  وق���ع  فيما 
�ضارع  على  اأب  وبيك  �ضاحنة  ب��ني 
اأ�ضفر  الإم��ارات قبل ج�ضر الفاية، 
باإ�ضابات  ���ض��خ�����س  اإ����ض���اب���ة  ع���ن 
وقع  احل��ادث  اأن  اإىل  لفتاً  بليغة، 
الكافية  امل�ضافة  ترك  عدم  نتيجة 

بني املركبات.

•• العني-وام: 

حملة  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت 
ت�ضتمر  ال��ت��ي  و  احل��ر  يف  ال�ضالمة 
حتى 15 �ضبتمرب املقبل وت�ضتهدف 
البناء والإن�ضاء  العاملني يف قطاع 
مبدينة العني وذلك لتعزيز الوعي 
باأهمية اتخاذ الإجراءات الالزمة و 
فهم و تنفيذ برنامج اإدارة الإجهاد 

احلراري من قبل اأ�ضحاب العمل.
ال�ضركات  توعية  احلملة  وت��ه��دف 
بتطبيق  ب���الل���ت���زام  وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
اأبوظبي  اإم������ارة  ن��ظ��ام  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ل��ل�����ض��الم��ة و ال�����ض��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة من 
امل�ضرفني  و  ال��ع��م��ل  اأ���ض��ح��اب  ق��ب��ل 
و  احل��ر  م��ن  للوقاية  العمال  على 
خف�س ح��الت الإ���ض��اب��ات و تعزيز 

م�ضتوى الإنتاج.
النعيمي  غ��وي��ة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
رئي�س ق�ضم التوعية و التوا�ضل يف 

ال�ضالمة  و  ال�ضحة  و  البيئة  اإدارة 
ا�ضتهدفت  امليدانية  ال��زي��ارات  اأن   ،
يف  الآن  حتى  عامل   1000 نحو 
يف  البناء  م�ضاريع  مواقع  خمتلف 
ن�ضعى من خاللها  التي  و  املدينة، 

لتطبيق مفاهيم ال�ضالمة يف احلر 
ت��وف��ر م����واد توعوية  م���ن خ���الل 
اأ�ضحاب  و  امل�����ض��رف��ني  و  ل��ل��ع��م��ال 
فهم  ت�ضهل  خمتلفة  بلغات  العمل 
املتبعة  الإج���������راءات  و  امل��ع��ل��وم��ات 

اإىل  م�ضرة  ال�ضيف  ف��رتة  خ��الل 
فيما  الفائزيزن  تكرمي  �ضيتم  ان��ه 
بعد ، بهدف حتقيق اأعلى م�ضتوى 
م���ن ال��وق��اي��ة م���ن احل���ر يف اإم����ارة 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

ع���ززت ���ض��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وع���ي الأ�ضر 
الأطفال  مول" ب�ضالمة  "امل�ضرف  يف 
للتوعية  حملتها  ���ض��م��ن  ب��امل��رك��ب��ات 
�ضالمتهم  وتعزيز  الأط��ف��ال  مبقاعد 
امل��رك��ب��ات واحل��م��اي��ة م��ن م�ضببات  يف 
ح���وادث احل��ري��ق وذل���ك �ضمن حملة 
على  ت��رك��ز  وال���ت���ي  باأمان"  "�ضّيف 
بالتدابر  ب��الل��ت��زام  املجتمع  تثقيف 
ال�ضالمة  وا�����ض����رتاط����ات  ال���وق���ائ���ي���ة 
دون  اآم���ن  �ضيف  لق�ضاء  ال�����ض��روري��ة 

متاعب .
والدوريات  امل����رور  م��دي��ري��ة  وق��دم��ت 
اأهمية  ح��ول  عمليا  للجمهور  �ضرًحا 
مقاعد الأطفال للحد من خطر وقوع 
احلوادث وكيفية جلو�ضهم  بالطريقة 
حزام   ورب���ط  امل��رك��ب��ة  يف  ال�ضحيحة  

الأطفال  توزيع مقاعد  ، ومت  الأم��ان 
اأبوظبي  هيئة  مب�ضاركة   ، للجمهور 

لالأ�ضر  قدمت  وال��ت��ي  امل��دين  للدفاع 
امل�ضابقات  ت�ضمن  توعويا  ب��رن��اجم��اً  

ال�ضعافات  ح����ول  ال��ت��وع��ي��ة  ون�����ض��ر 
احلريق  طفايات  وا�ضتخدام   الأولية 

اإدارة  وق��دم��ت   ، �ضحيحة  ب��ط��ري��ق��ة 
التفتي�س الأمني K9 عرو�ضاً  �ضيقة 
مل���ه���ارات ال���ك���الب ال��ب��ول��ي�����ض��ي��ة و�ضط 

اإعجاب زوار امل�ضرف مول.
 واأو�����ض����ح  ال��ع��م��ي��د  حم��م��د �ضاحي 
احل����م����ري م���دي���ر م���دي���ري���ة  امل�����رور 
التوعوي  ال��ربن��ام��ج  اأن  وال���دوري���ات 
للتوعية  املديرية  حملة  �ضمن  ياأتي 
مبقاعد الأطفال وتعزيز �ضالمتهم يف 
املركبات مو�ضحاً  اأن  �ضالمة الأبناء 
م��ن امل��خ��اط��ر ك��اف��ة ت��اأت��ي يف مقدمة 
الأولويات، داعياً اإىل �ضرورة اللتزام  
بقانون ال�ضر واملرور، بتوفر مقاعد 
لالأطفال باملقاعد اخللفية للمركبات.  
وذكر اأن هذه املقاعد  يجب اأن  تتنا�ضب 
مع اأوزانهم واأطوالهم وفق املوا�ضفات 
القيا�ضية املعمول بها يف الدولة وحذر 
يف  اأبناءهما  والأم  الأب  احت�ضان  من 

حيث  القيادة،   اأثناء  الأم��ام��ي  املقعد 
اخلاطئة  الت�ضرفات  م��ن  ذل���ك   يعد 
التي ت�ضكل خطراً على حياة و�ضالمة 
اأطفالنا.   ولفت  اإىل  اأن قانون ال�ضر 
وامل��رور ل ي�ضمح لالأطفال باجللو�س 
الع�ضر  ب��ل��وغ  قبل  الأم��ام��ي  املقعد  يف 
الأطفال  ي�ضتخدم  اأن  ويجب  �ضنوات، 
ال�ضالمة  م��ق��اع��د  ال�����ض��ن  ه����ذه  دون 
يبلغ  ال��داخ��ل��ي��ة ح��ت��ى  الأح���زم���ة  ذات 
وعندما  ���ض��ن��ت��ي��م��رتاً،   145 ط��ول��ه��م 
ال�ضن،  ه���ذه  اإىل  ال��ط��ف��ل  ع��م��ر  ي�ضل 
  . الأم�����ان  ح���زام  اأ���ض��ت��خ��دام  ي�ضتطيع 
مع  والأطفال  الأ�ضر  بتجاوب   واأ�ضاد 
م��ول يف  امل�ضرف  التوعية يف  برنامج  
املجتمعي  ال��ت��وا���ض��ل  منهجية  اإط����ار 
اجلمهور  م���ع  امل��ب��ا���ض��رة  وال���ل���ق���اءات 
لتوفر  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود  ل��ت��ع��زي��ز 
من  واحل��د  ال�ضيف  خ��الل  ال�ضالمة 

احلوادث ال�ضيفية.
 وت�ضمنت  من�ضة التوعية  تطبيقات 
وتعريفية  جم���ت���م���ع���ي���ة  وب������رام������ج 
ب��الأن��ظ��م��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
اأبرزها   املرورية،من  ال�ضالمة  جمال 

 AR تقنية  ع��رب  الأط��ف��ال  ر�ضومات 
اليباد  ع��رب  م�ضاهدتها  تتيح  وال��ت��ي 
املرورية   وامل�ضابقات  ت��ت��ح��رك،   وه��ي 
 ، والفيديوهات  الرقمية  واملن�ضورات 

ومر�ضم الأطفال .

•• ال�شارقة-وام:

تراأ�س �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي نائب حاكم ال�ضارقة 
اجتماع  الثالثاء  اأم�س  �ضباح  ال�ضارقة،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 

املجل�س التنفيذي الذي عقد يف مكتب �ضمو احلاكم.
بحث الجتماع العديد من املو�ضوعات احلكومية العامة واطلع على جملة من 

التقارير حول اأداء الدوائر والهيئات احلكومية، بالإ�ضافة اإىل م�ضتجدات العمل 
يف القطاعات التنموية.

و�ضمن دعم املجل�س الدائم لل�ضباب وتوفر احلوافز للدخول يف ريادة الأعمال 
موؤ�ض�ضة  قبل  م��ن  املدعمة  ال��ري��ادي��ة  امل�ضاريع  م��ن  ع��دد  اإع��ف��اء  املجل�س  اعتمد 
ال�ضارقة لدعم امل�ضاريع الريادية "رواد" من ر�ضوم اخلدمات احلكومية، وت�ضم 

الدفعة اجلديدة 55 م�ضروعاً رائداً يف خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�ضارقة.

واطلع املجل�س على تقرير اأداء دائرة اخلدمات الجتماعية للن�ضف الأول من عام 
التقرير عدداً من املوؤ�ضرات التي �ضملت الرفاه الجتماعي،  وت�ضمن  2022م، 

والرعاية واحلماية الجتماعية، واأداء خدمة املجتمع.
والتي  الجتماعية  امل�ضاعدات  طلبات  الجتماعي  ال��رف��اه  اأداء  موؤ�ضر  وت��ن��اول 
اأعداد امل�ضتفيدين  2021م بالإ�ضافة اإىل  ارتفعت مقارنة بالن�ضف الأول لعام 
خدمات  املوؤ�ضر  تناول  كما  من الإعانات الجتماعية والتي زادت بن�ضبة  % 22، 

الرعاية  اأداء  م��وؤ���ض��ر  وت��ن��اول  اخل���دم���ات.  م��ن  وغ��ره��ا  الق��ت�����ض��ادي  التمكني 
واحلماية الجتماعية اخلدمات املقدمة مثل طلبات الرعاية املنزلية وخدمات 
ال�ضحية  واخلدمات  الأ�ضالة  اأندية  ومنت�ضبي  والفحو�ضات،  الطبيعي  العالج 
وخدمات الق�ضر واحلماية. اأما موؤ�ضر اأداء خدمة املجتمع فتناول امل�ضاركني يف 
الفر�س التطوعية الذي بلغ عددهم 4762 متطوعا واأعداد الربامج التثقيفية 

والجتماعية بالإ�ضافة اإىل تراخي�س مزاولة املهن الجتماعية.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

•• ال�شارقة-الفجر:

يفتح برنامج "من�ضد ال�ضارقة 14" الذي تبثه قناة ال�ضارقة، التابعة لهيئة 
ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون، باب التقدم لختبارات الأداء عرب الإنرتنت، 
اأي  للموهوبني يف فن الإن�ضاد الراغبني يف امل�ضاركة مبو�ضمه اجلديد من 
مكان يف العامل، خالل الفرتة من 20 اأغ�ضط�س اجلاري وحتى 3 �ضبتمرب 
التقدم  الإن�ضاد  لفن  واإتقانه  �ضوته  جمال  على  يراهن  ملن  ويتاح  املقبل. 
اخلا�س  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  اإر�ضاله  يتم  اإن�ضاده  من  م�ضور  بنموذج 
جلنة  و�ضتتوىل   ،"www.munshidsharjah.ae" بالربنامج: 
اأف�ضل  وانتقاء  امل�ضورة  الت�ضجيالت  على  الط��الع  ال�ضارقة  يف  التحكيم 

الأ�ضوات للم�ضاركة يف الربنامج الذي يجمع املتناف�ضني يف �ضباق احل�ضول 
على لقب املو�ضم ال� 14 من الربنامج الذي يحظى ب�ضهرة وا�ضعة يف اأو�ضاط 

حمبي الفن الهادف.
على  امل��واه��ب  ا�ضتك�ضاف  يف  يعتمد  ال�ضارقة"  "من�ضد  برنامج  اأن  وي��ذك��ر 
من  يوفر  بينما  العربية،  ال��دول  من  عدد  يف  تقام  ميدانية  اأداء  اختبارات 
واأماكن  ظروفهم  متكنهم  ل  الذين  للموهوبني  فر�ضة  الإن��رتن��ت  خ��الل 

اإقامتهم من امل�ضاركة يف الختبارات املبا�ضرة.
وينجح يف اختبارات الأداء عرب الإنرتنت كل عام عدد من امل�ضرتكني الذين 
حلقات  ت�ضوير  يتم  حيث  ال�ضارقة،  يف  الآخ��ري��ن  املتناف�ضني  م��ع  يلتقون 
يوميات املن�ضد و�ضهراته اخلتامية التي قدمت جلمهور الإن�ضاد يف العاملني 

للموهوبني  ال��ربن��ام��ج  تبني  �ضمن  الأ����ض���وات،  اأج��م��ل  م��ن  نخبة  ال��ع��رب��ي 
املتميزين باإن�ضاد الكلمة الهادفة واجلمع بني جماليات الفن ور�ضائله التي 

تعزز القيم وت�ضمو بالإن�ضان وترتقي بذائقته.
تاأتي بعد م�ضي  ال�ضارقة" ال�ضنوي،  "من�ضد  14 من   ال�  ال��دورة  اأن  يذكر 
2006، وال��ذي مثل  15 عاما على انطالق الربنامج يف العام  اأك��رث من 
ظاهرة يف عامل الإن�ضاد. واإىل جانب اختبارات الأداء عرب الإنرتنت ي�ضتهل 
املواهب  ل�ضتك�ضاف  ميدانية  اختبارات  بجولة  اجلديدة  دورت��ه  الربنامج 
ال�ضعودية  م��ن  ك��ل  يف  املقبل،  �ضبتمرب   4 و  اأغ�ضط�س   21 ب��ني  الإن�ضادية 
املوهوبني يف  وي�ضتقبل  والأردن وم�ضر،  واملغرب  و�ضلطنة عمان  واجلزائر 

جولة اأخرة بالإمارات.

اإذا كنت م�ه�با يف فن االإن�ساد فاأمامك فر�سة 
»من�سد ال�سارقة 14« يبداأ اختبار الأ�سوات عرب الإنرتنت من 20 اأغ�سط�ض حتى 3 �سبتمرب

�سرطة اأبوظبي تعزز وعي الأ�سرة ب�سالمة الأطفال يف املركبات  

وفاة �سخ�سني واإ�سابة 11 يف حوادث 
مرورية وقعت خالل عطلة نهاية الأ�سبوع

بلدية مدينة العني تطلق حملة ال�سالمة يف احلر
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العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطبخ 

نفرتيتي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3661769 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم 

برزة يدوه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4122955 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/كايدا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3923541 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ام  ال�ض�����ادة/اي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2769333 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/الن�ضق  التنمية القت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

املعماري للمقاولت وال�ضيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3910525 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بلو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ويلث لال�ضتزراع ال�ضمكي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3662555 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الملا�س 

للتجارة اجلمالية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3686509 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بوفيه  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باك�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2652918 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوربالنت لرتكيب الكهرباء
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1185408 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضنيكي 

كريب للحلويات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4006426 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/منظر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
والهواتف  اللكرتونية  الطفال  العاب  لبيع  املحيط 

CN املتحركه رخ�ضة رقم:1063932 
قد تقدموا الينا بطلب - الغاء رخ�ضة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :خمبز الزعيم

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :1055689 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني ١00%
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف احمد عبيد القبا�س املن�ضوري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
جينيون  كي  :بي  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للهواتف املتحركة واحلا�ضوب
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :4387592 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 ا�ضافة عبداهلل حممد احمد نا�ضر املنهايل ١00%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف غامن ايهاب ماجد جابر فخرو

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
للهدايا  البدع  :دوار  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملالب�س اجلاهزة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :1658524 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 ا�ضافة حميد �ضامل حميد مبارك املن�ضوري١00%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف ثامر عا�ضه �ضفر حممد البقمى

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:فايتل حللول تقنية املعلومات ذ.م.م
ال�ضيخ �ضيف حممد خليفة  0.10 مبنى  ال�ضركة:جزيرة ابوظبي - غرب  عنوان 

واخرين
CN 2165890 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
، كم�ضفي  �ضامل(  احمد  )�ضليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�ضادة/الدره  تعيني   -  2
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  وذلك  بتاريخ:2022/8/11  لل�ضركة  قانوين 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205032153
تاريخ التعديل:2022/8/15

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
والتف�ضيل  للخياطة  العرو�س  :زفه  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�ضيدات  رخ�ضة رقم :CN 4291564 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حماده عبداحلميد الرفاعى ١00%

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد �ضرحان �ضعيد حمد ال�ضعيبى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف با�ضل �ضليمان الرفاعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل ١*١

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ زفه العرو�س للخياطة والتف�ضيل لل�ضيدات

ZAFFAH AL AROUS LADIES TAILORING AND SWEING
اإىل/ زفه العرو�س للخياطة والتف�ضيل لل�ضيدات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

ZAFFAH AL AROUS LADIES TAILORING AND SWEING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :الرابطة الغربية للنقليات العامة

  رخ�ضة رقم :CN 1157541 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة م�ضتاق احمد روؤوف خان ١00%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عتيق جميل احمد حممد
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ الرابطة الغربية للنقليات العامة
WEST LINK GENERAL TRANSPORTING

اإىل/ الرابطة الغربية للنقليات العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
WEST LINK GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غر 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كافتريا مومو�س باي ا�س 3 جيه ذ.م.م   

رخ�ضة رقم :CN 3746660 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة نابني ا�ضاريا ١00%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف امره بكر ابوبكر عمر
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضارادا ديفكوتا

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافتريا مومو�س باي ا�س 3 جيه ذ.م.م

MOMOS BY S3J CAFETERIA L.L.C L.L.C

اإىل/ كافتريا مومو�س باي ا�س 3 جيه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MOMOS BY S3J CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :حمالت ح�ضني ابوحليقة - 

فرع   رخ�ضة رقم :CN 2973851 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمالت ح�ضني ابوحليقة - فرع
HUSAIN ABUHALIQA STORES - BRANCH

اإىل/ حمالت ح�ضني اأبو حليقة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م - فرع
HUSAIN ABUHALIQA STORES  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غر م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بيتا زون للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد 

ذ م م  رخ�ضة رقم :CN 4305286 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بيتا زون للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

BETA ZONE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ �ضركل لال�ضت�ضارات الهند�ضية والت�ضميم الداخلي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

CIRCLE INTERIOR DESIGN AND ENGINEERING CONSULTANCY   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضت�ضارات فى الهند�ضة املدنية  ٧١١0٢05

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضت�ضارات هند�ضية يف الت�ضميم الداخلي  ٧١١0٢0١
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضت�ضارات فى الهند�ضة املعمارية  ٧١١0٢0٢

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضت�ضارات هند�ضية يف جتميل وتن�ضيق املواقع  ٧١١050٧
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضت�ضارات يف الهند�ضة الكهربائية  ٧١١0903

 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة عامة  ٤6900١8
 تعديل ن�ضاط / حذف خدمات تو�ضيل الطلبات  8٢990١0

 تعديل ن�ضاط / حذف و�ضيط جتاري  ٤6١00١0
 تعديل ن�ضاط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  ٤٧9١0١8

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-د.حممود علياء 

كرم بالل البدور رئي�س جمل�س اإدارة 
عي�ضى  ود.  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الب�ضتكي 
الإم������ارات ال��ع��ل��م��ي م�����ض��ارك��ي ال����دورة 
اأع�ضاء  بح�ضور  للطالب،  ال�ضيفية 
جمل�س اإدارة النادي جميع امل�ضاركني 

واملدربني.
الفئات  ال���������دورة  ا����ض���ت���ه���دف���ت  وق������د 
بهدف  �ضنة   18 –  8 م��ن  العمرية 
تعزيز مهاراتهم و�ضقل مواهبهم من 
خالل ور�س عمل وجت��ارب وتدريبات 
الأ�ضاتذة  م��ن  نخبة  ي��د  على  علمية 

واملتخ�ض�ضني يف خمتلف املجالت.
وجدير بالذكر اأن برنامج الدورة امتد 
اأغ�ضط�س   14 وحتى  يوليو   17 من 
تدرب فيها املنت�ضبني على   الكهرباء 
ثالثية  وال��ط��ب��اع��ة  والإل���ك���رتون���ي���ات 
الأب����ع����اد وب���رجم���ة ب���اي���ث���ون والأم�����ن 
والنجارة  وال�����روب�����وت،  ال�����ض��ي��رباين 
وور�ضة العامل ال�ضغر، و�ضارك فيها 

170 طالباً وطالبة 92 من الذكور 
و78 من الإناث.

وتزامن مع الدورة زيارة وور�ضة عمل 
للم�ضاركني جلامعة دبي حول حتدي 
الف�ضاء،  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ع��امل��ي  ن��ا���ض��ا 
اجلديدة  الأج����ي����ال  ت��ع��ري��ف  ب���ه���دف 
اإىل  ي�ضار  وامل�ضتقبل،  الف�ضاء  بعلوم 
الدولية  ال�ضركة  نظمتها  الور�ضة  اأن 

لالإبداع وريادة الأعمال.
تعريفهم  ال����زي����ارة  ا���ض��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
ب����ال����ربام����ج وامل������راف������ق اجل���ام���ع���ي���ة، 
واطالعهم على التخ�ض�ضات املتاحة، 
والبنية التحتية، من مرافق وخدمات 
ومراكز  وخم��ت��ربات  درا�ضية  وق��اع��ات 
حتر�س  التي  واخل��دم��ات  لالأن�ضطة، 

اجلامعة على توفرها للطلبة.
وذكر بالل البدور اأن تكرمي منت�ضبي 
متزامناً  ي����اأت����ي  ال�����ض��ي��ف��ي  ال��������دورة 
م��ع اح��ت��ف��ال ال���دول���ة ب��ال��ي��وم العاملي 
النادي  يوؤكد دور وتوجه  لل�ضباب، ما 
م���ن خمتلف  ال�����ض��ب��اب  اح��ت�����ض��ان  يف 
واإعدادهم  لتاأهيلهم  العمرية  الفئات 

وعلم  ج��اد  بفكر  امل�ضتقبل  ليواجهوا 
رزين وخربة ومهارة توؤهلهم خلو�س 
غمار التطورات املتالحقة يف خمتلف 

املجالت.
من  املبذولة  باجلهود  ال��ب��دور  واأ���ض��اد 
قبل م�ضريف الدورة خا�ضة مع تنامي 
اأعمارهم  واختالف  املنت�ضبني  اأع��داد 
وكفاءة خمرجات الور�س من الناحية 

التقنية والعلمية.
العلمي  ال��ن��ادي  اأن  الب�ضتكي  د.  واأك��د 
جزء اأ�ضا�ضي من ندوة الثقافة والعلوم 
واأن�ضطتها، ولذا يلقى كل الدعم من 
اأهدافه  الندوة لتحقيق  اإدارة  جمل�س 
واأن  اأن�ضطته.  وتطوير  وطموحاته، 
اأ�ضا�ضية يف  لبنة  ال���دورات متثل  ه��ذه 
التكوين العلمي والإبداعي لدى اأبناء 
الإمارات، حيث توؤ�ض�س لديهم خربات 
التكنولوجيا  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  اأوىل 
�ضقل  يف  ي�ضهم  مم��ا  الإل��ك��رتون��ي��ات 
مهاراتهم وخرباتهم العلمية، خا�ضة 
اأن النادي العلمي ي�ضتقطب الكفاءات 
والتاأهيل.  ال��ت��دري��ب  يف  الإم���ارات���ي���ة 

واأ�ضار اإىل اأن دورة برجميات الطائرة 
بدون طيار خ�ض�س لها 3 حما�ضرات، 
الإناث  م��ن  طالباً   12 فيها  و���ض��ارك 
وال��ذك��ور، وهي دورة متقدمة يف هذا 

املجال.
اأن  الب�ضتكي  عي�ضى  ال��دك��ت��ور  واأف����اد 
النادي ب�ضدد طرح توجه جديد وهو 
من�ضة امليتافر�س. كونه امل�ضتقبل يف 
هذا العامل الرقمي. ويعد امليتافر�س 
م���ن ال����ع����وامل ال��رق��م��ي��ة ال���ت���ي تتيح 
مل�ضتخدميها اقامة تفاعالت ل حدود 
يف  املن�ضة  ه��ذه  ا�ضتخدام  وي��ت��م  ل��ه��ا. 
التعليمية  الغ����را�����س  م���ن  ال��ع��دي��د 
التي  الأب��ع��اد  ثالثية  البيئات  بف�ضل 

توفرها.
العلمي  النادي  اأن  الب�ضتكي  د.  واأ�ضار 
 2022 –  2021 العام  حاز خالل 
ذه��ب��ي��ة، و)9(  م��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى )7( 
جواز  و3  ب��رون��زي��ة،  و)11(  ف�ضية، 

خا�ضة، و3 تقديرية.
املن�ضوري  م��زن��ة  ال��ط��ال��ب��ة  ون���وه���ت 
الطفولة  منذ  ال��ن��ادي  منت�ضبات  من 

اأن���ن���ا نعي�س  ال���ط���ب ح��ال��ي��اً  وت���در����س 
الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  يف  جميعنا 
التقنيات  تعلم  علينا  يتوجب  وبذلك 
الذكاء  اأن��ظ��م��ة  ف��ي��ه��ا  احل��دي��ث��ة مب���ا 
ال����ض���ط���ن���اع���ي وان�����رتن�����ت الأ����ض���ي���اء 
ومالئمة  احلا�ضلة  التغرات  ملواكبة 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال�������ض���وق ال�������ض���اغ���ر. فقد 
اأ�ضبحت هذه التقنيات احلديثة جزءا 
التخ�ض�ضات  ج��م��ي��ع  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 
العلمية والتقنية. ويف نادي الإمارات 
ال��ع��ل��م��ي ي��ت��م ت���اأه���ي���ل ال��ط��ل��ب��ة على 
التقنيات  ه�����ذه  ا����ض���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة 
وتدريبهم على ا�ضتخدام الربجميات 
اخلا�ضة  م�ضاريعهم  لإنتاج  احلديثة 
تطور  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  واخ��رتاع��ات��ه��م 
املهند�ضة  واأعربت  ونه�ضتها.  الدولة 
�ضعادتها  ع���ن  الأم�����ني  حم��م��د  ل��ي��ن��ة 
ور�ضة عمل عن  تدريب  للم�ضاركة يف 
بحما�س  و�ضعدت  ال�ضيرباين  الأم���ن 
هذا  لتعلم  ال�ضيفية  الدفعة  ط��الب 
التي  الور�ضة  اأثناء  وتفاعلهم  املجال 
ا���ض��ت��م��رت لأ���ض��ب��وع��ني م��ت��ت��ال��ي��ني. اأن 

الإلكرتونية  امل��واق��ع  ا�ضتخدام  زي��ادة 
و���ض��ب��ك��ات ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي من 
ق��ب��ل ج��م��ي��ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع وزي�����ادة 
ال���ه���ج���م���ات ال�������ض���ي���ربان���ي���ة وج����رائ����م 
ا�ضتوجب �ضرورة  والت�ضيد  الحتيال 
ل�ضمان  ت���وع���ي���ة  ب���ح���م���الت  ال���ق���ي���ام 
اخل�����ض��و���ض��ي��ة وال����ض���ت���خ���دام الآم����ن 
ال�����ض��ي��رباين مب��ا يتوافق  ال��ف�����ض��اء  يف 
م��ع ق��وان��ني دول���ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة يف الأمن الإلكرتوين وتطبيق 
املواطنة  و�ضلوكيات  قيم  ميثاق  بنود 

بالإ�ضافة  الي���ج���اب���ي���ة.  ال���رق���م���ي���ة 
الطالب  ال����ور�����ض����ة  ع���رف���ت  ل����ذل����ك، 
ال�ضيرباين  الأم�����ن  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى 
الخ���رتاق  وا���ض��ال��ي��ب  الت�ضفر  كعلم 
الأمني وكيفية الت�ضدي لها، والطب 
املعلومات  واأم����ن  ال��رق��م��ي،  ال�����ض��رع��ي 
كانرتنت  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا  يف 
من  ال�ضحابية  واحل��و���ض��ب��ة  الأ���ض��ي��اء 
�ضاهمت  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  خ�����الل 
امل��ع��ل��وم��ات وحتقيق  ف��ه��م  ت��ع��زي��ز  يف 
الور�ضة. ويف اخلتام مت  ه��ذه  اأه���داف 

تكرمي م�ضريف الور�س حممد حممد 
�ضرك�س، املهند�ضة لينه حممد الأمني 
رحمة  اأم��رة مهدي  املهند�ضة  النيل، 
ع��ل��ي ح�����ض��ن، امل��ه��ن��د���ض��ة ن����وره حممد 
طالب،  حممد  جود  الأ�ضتاذة  طالب، 
عبداجلبار  ع��ب��داهلل  ح��م��د  امل��ه��ن��د���س 
املاجد، املهند�س اأحمد حممد ح�ضني 
ال�����ض��ع��دي، امل��ه��ن��د���س ال���ف���رزدق ح�ضن 
خليل حممد، املهند�س حممود �ضامي 
امل���ه���ن���د����س حممد  حم���م���د م���ا����ض���ي، 

م�ضطفى خليل.

•• القاهرة-الفجر: 

العامري  �ضفيقة  ال��دك��ت��ورة  اأ����ض���ادت 
العربي  ال�ضباب  ملجل�س  العام  الأم��ني 
الكبر  ب��ال��ن��ج��اح  امل��ت��ك��ام��ل��ة  للتنمية 
ال�ضباب  "حديث  ملتقى  حققه  ال��ذي 
اأختتمت  " الذي  العربي لبناء الوعي 
فعالياته موؤخراً  يف العا�ضمة امل�ضرية 
بتنظيم  احل��دث  اأقيم  حيث  القاهرة، 
م�ضرتك بني املجل�س العربي لل�ضباب 
ال�ضباب  ووزارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

والريا�ضة امل�ضرية . 
العامري  �ضفيقة  ال��دك��ت��ورة  وث��ّم��ن��ت 

العربي  ال�ضباب  ملجل�س  العام  الم��ني 
للتنمية املتكاملة يف كلمة لها بالنجاح 
ال�����ذي تزامن  امل��ل��ت��ق��ى  ال�����ذي ح��ق��ق��ه 
لل�ضباب،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  تنظيمه 
و  العربي  بال�ضباب  الحتفاء  واهمية 
تعزيز م�ضاهمته وم�ضاركته يف م�ضرة 

التنمية يف الدول العربية. 
واأكدت د. العامري ان  ال�ضباب ي�ضكلون 
ال�����رثوة احل��ق��ي��ق��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، من 
ب�ضكل  امل�ضاهمة  على  قدرتهم  خ��الل 
وت�ضريع  املجتمعات  ب��ن��اء  يف  اأ���ض��ا���ض��ي 

م�ضارات التنمية. 
قد  احل��دث  ه��ذا  انعقاد  اأن  واأو�ضحت 

جاء يف ظل التحديات اجل�ضيمة التي 
ت�ضتلزم ت�ضافر اجلهود للحفاظ على 
الهوية الوطنية وتر�ضيخ دور ال�ضباب 

يف حماية الأوطان. 
جمل�س  ان  ال����ع����ام����ري  د.  وذك���������رت 
املتكاملة  للتنمية  ال��ع��رب��ي  ال�����ض��ب��اب 
م�����ض��رة براجمه  ي�����ض��ع��ى ل���ض��ت��ك��م��ال 
ال�����وع�����ي حني  ب����ن����اء  وان�������ض���ط���ت���ه يف 
ا����ض���ت���ه���داف م�����ض��خ عقول  ا���ض��ت�����ض��رف 
ال�ضباب العربي جتاه هويته وانتماءه 
وقوميته، م�ضرة اىل حر�س املجل�س 
على و�ضع برامج تخت�س وتهتم ببناء 
الوعي ال�ضبابي . وتطرقت اإىل اطالق 

املجل�س مبادرة ال�ضاب النموذج لتوجيه 
العادات  على   احل��ف��اظ  نحو  ال�ضباب 
حيث  احلميدة،  والخ��الق  والتقاليد 
امل��ب��ادرة التي حتولت اىل  تهدف ه��ذه 
2019 اىل تر�ضيح  العام  م�ضابقة يف 
عربية  دول��ة  ك��ل  ع��ن  النموذج  ال�ضاب 
م��ن خ��الل �ضباب دول��ت��ه ، وذل��ك عرب 
ال�����ذي خ�ض�س  الل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
  44 بها  لتلقي الرت�ضيحات، وقد فاز 
عربي  برتحيب  وحظيت  و�ضابة  �ضاباً 
وغر  الر�ضمية  اجل��ه��ات  م��ن  م��و���ض��ع 
ال��ر���ض��م��ي��ة.  واأف�����ادت د. ال��ع��ام��ري اأن 
ال��ق��اء ال�ضوء  ق��د ه���دف اىل  امل��ل��ت��ق��ى 

على الحداث احلقيقية وعدم تغييب 
ال�����ض��ب��اب يف الوعي  ال��ع��ق��ول، وا���ض��ه��ام 
اجلمعي فكرا و�ضلوكاً مما �ضيوؤدي اإىل 
توحيد اجلهود دون احداث اخرتاقات 

يف ج�ضد الأمة العربية. 
واأ����ض���ادت د. ال��ع��ام��ري ب��اجل��ه��ود التي 
اأبو غايل  الدكتورة م�ضرة  بها  قامت 
رئي�س جمل�س ال�ضباب العربي للتنمية 
املتكاملة وفريق عمل املجل�س،  بتنظيم 
هذا احلدث واإجناح اأعماله ، واخلروج 
مبجموعة من التو�ضيات الهامة التي 
اأكدت �ضرورة ت�ضافر اجلهود العربية 
ال�ضتثمار  ل��ت��ع��ظ��ي��م  والف���ري���ق���ي���ة  

بق�ضايا  وع��ي��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  ال�����ض��ب��اب  يف 
الوطني  الن��ت��م��اء  وت��ع��زي��ز  ال���وط���ن، 
لديهم حلمايتهم من الأفكار الهدامة 
واملتطرفة. وذكرت د. العامري اأهمية 
م��ا اأو���ض��ى ب��ه امل�����ض��ارك��ون م��ن �ضرعة 

تاأ�ضي�س الهيئة القومية العربية لبناء 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  عمل  وب��دء  الوعي 
خمرجات  وت��ن��ف��ي��ذ  ن�����ض��ر  يف  امل�����دين 
امللتقى الأويل حلديث ال�ضباب العربي 
لبناء الوعي، م�ضرة اإىل ان امل�ضاركني 

للتنمية  ب��رام��ج  اأك���دوا على و�ضع  ق��د 
ون�ضر الفكر امل�ضتنر لدى ال�ضباب مع 
الوعي  دور  تر�ضيخ  العتبار  الخذ يف 
لدى ذوي الهمم كفئة يجب اأن حتظى 

بالرعاية ال�ضاملة. 

•• دبي-الفجر: 

������ض�����ارك م����رك����ز حم����م����د ب�����ن را�����ض����د 
حكومة  جت��رب��ة  احل��ك��وم��ي،  لالبتكار 
دولة الإم��ارات يف ن�ضر وتعميم ثقافة 
وممار�ضات البتكار يف جمالت العمل 
الإمارات  �ضهر  جناح  وق�ضة  واحلياة، 
�ضمن  تبتكر"،  "الإمارات  لالبتكار 
ال���ربازي���ل لالبتكار  اأ���ض��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
نوعه  م��ن  الأك���رب  احل���دث   ،2022
الالتينية  اأمريكا  ق��ارة  م�ضتوى  على 
الذي نظم خالل الفرتة من 8 - 10 

اأغ�ضط�س.
و�ضارك املركز يف حلقة نقا�ضية بعنوان 
"احلكومة واملرونة: حالت حتويلية"، 
حت��دث��ت ف��ي��ه��ا م���رمي امل��ن�����ض��وري من 
لالبتكار  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز 
احلكومي، وماريان نياك�ضو اأمني عام 
نائبة  مانيام  واآرون  رومانيا،  حكومة 
وزارة  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  ال�ضناعة  وزي���ر 
�ضنغافورة،  يف  وال�����ض��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 
و�ضيدروتن نامي مديرة مركز اأبحاث 
الزراعة امل�ضتدامة وعلم الأمرا�س يف 
الكلية الدولية لالأعمال يف اأندوني�ضيا، 

املوؤ�ض�س  ال�ضريك  اأوت��وك��ون  واإي��دمي��ا 
ملوؤ�ض�ضة "لدميا" يف نيجريا.

وع��ق��د وف���د م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�ضد 
ل���الب���ت���ك���ار احل����ك����وم����ي امل���������ض����ارك يف 
لالبتكار،  ال��ربازي��ل  اأ���ض��ب��وع  فعاليات 
�ضل�ضلة اجتماعات ثنائية مع عدد من 
امل�ضوؤولني يف جمال البتكار احلكومي 
من خمتلف حكومات العامل، وخرباء 
بهدف  وم��ب��ت��ك��ري��ن،  وم��ت��خ�����ض�����ض��ني 
مع  امل�ضتقبلية  التعاون  �ضبل  مناق�ضة 
هذا  يف  امل�ضاركة  واحلكومات  اجلهات 
احلدث، واملوؤ�ض�ضات البتكارية املتميزة 

من خمتلف اأنحاء العامل، مبا ي�ضمن 
تعزيز جمالت البتكار.

وق���ال���ت ع��ب��ر ت��ه��ل��ك م���دي���رة مركز 
احلكومي  لالبتكار  را���ض��د  ب��ن  حممد 
احلدث  ه����ذا  يف  امل���رك���ز  م�����ض��ارك��ة  اإن 
اإطار ال�ضراكة  الدويل املهم، جاءت يف 
البناءة بني "الإمارات تبتكر" واأ�ضبوع 
لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  لالبتكار،  ال��ربازي��ل 
احلكومات  ب���ني  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  وب��ني 
وال������دول وامل��ج��ت��م��ع��ات، ودع����م جهود 
م�ضتقبلية  ف��ر���س  وت�ضكيل  التنمية 

جديدة للمجتمعات حول العامل.
تعزيز  اأن  ت��ه��ل��ك  ع���ب���ر  واأ�����ض����اف����ت 
ال�����ض��راك��ات ال��دول��ي��ة مل��رك��ز حممد بن 
توجهات  ي���رتج���م  ل��الب��ت��ك��ار،  را����ض���د 
احلكومة بدعم اجلهود العاملية لتعزيز 
احلكومي،  الب���ت���ك���ار  من�����اذج  م���رون���ة 
والرتقاء بجاهزية احلكومات ملواجهة 
من  وم��ت��غ��رات��ه،  امل�ضتقبل  حت��دي��ات 
النماذج  اأف�����ض��ل  الط���الع على  خ��الل 
التي مت تطويرها، والتجارب  العاملية 
الناجحة التي اأ�ضهمت يف دعم البتكار 
ومتكينهم  امل��ب��ت��ك��ري��ن  ق�����درات  وب���ن���اء 

م���ن ع��ر���س اأف���ك���اره���م اخل���الق���ة، مبا 
باأهمية  ع���امل���ي  وع�����ي  ب���ن���اء  ي�����ض��م��ن 
املجتمعات  متكني  يف  ودوره  الب��ت��ك��ار 
ورك��زت اجلل�ضة  اأف�ضل.  من م�ضتقبل 
ال��ت��ي ���ض��ارك ف��ي��ه��ا م��رك��ز حم��م��د بن 
اأهم  على  احل��ك��وم��ي،  لالبتكار  را���ض��د 
اخلطط امل�ضتقبلية يف تنظيم مبادرات 
و�ضرورة  الإم����ارات،  دول��ة  يف  البتكار 
خمتلف  مع  والتعاون  التكامل  تعزيز 
اأو  املحلية  ���ض��واء  املتميزة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
ال���ع���امل���ي���ة، مب����ا ي�����ض��م��ن اإجن�������اح هذه 
يف  املجتمعات  ت�ضرك  التي  الفعاليات 

اإبداع جتارب جديدة وابتكارات خالقة 
احلكومات  م�����ض��رة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�ضهم 
نحو امل�ضتقبل. ونظمت فعاليات اأ�ضبوع 
البتكار يف الربازيل حتت �ضعار "حان 
وقت الإن�ضاء"، بال�ضراكة بني املدر�ضة 
واملحكمة  ال��ع��ام��ة  ل�����الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة 
اأمريكا  وكلية  للح�ضابات  الفدرالية 
ووزارة  الجتماعية  للعلوم  الالتينية 
من  مب�ضاركة  ال��ربازي��ل��ي��ة،  القت�ضاد 
لتبادل  البتكار،  ورواد  نخبة اخلرباء 
الروؤى واخلربات واأف�ضل التجارب يف 
والتكنولوجيا  البتكار  تبني  جمالت 

وت�ضجيع  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل  لتعزيز 
التغيرية  والعقلية  املبتكرة،  الأفكار 

يف الإدارة احلكومية.
هجني  ب�ضكل  الفعاليات  تنظيم  ومت 
ج���م���ع ب�����ني ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���واق���ع���ي���ة 
والفرتا�ضية، يف 3 مدن برازيلية هي 

برازيليا وري�ضيفي وريو دي جانرو.

تكرمي منت�سبي الدورة ال�سيفية يف نادي الإمارات العلمي

خالل ملتقى حديث ال�سباب العربي لبناء ال�عي يف القاهرة

د. �سفيقة العامري:  ال�سباب العربي ي�سهمون ب�سكل فعال يف م�سرية التنمية امل�ستدامة ببلدانهم

اأكرب حدث من ن�عه يف اأمريكا الالتينية

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي ي�سارك يف فعاليات اأ�سبوع الربازيل لالبتكار

•• ال�شارقة -الفجر:

اأب��ن��اء موؤ�ض�ضة  ���ض��ارك  80 اب��ن��اً م��ن 
ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ت��م��ك��ني الج��ت��م��اع��ي يف 
"اأنا  ال�ضيفية  الب��ت��ك��اري��ة  الفعالية 
مبتكر" بالتعاون مع موؤ�ض�ضة حمدان 
ل��الأداء التعليمي  اآل مكتوم  بن را�ضد 
املتميز �ضمن اهتمام املوؤ�ض�ضة برعاية 
الأبناء املوهوبني لديها وحتفيز قيمة 

البتكار لديهم.
وهدفت الفعالية اإىل تعليم املتدربني 
من خمتلف الفئات العمرية املختلفة 
اأ�ضا�ضيات الت�ضنيع الرقمي والبتكار 
التقنيات  ه��ذه  م�ضتقبل  اإىل  اإ�ضافة 
وامل�����ض��اري��ع ال��ت��ي ي��ت��م ال��ع��م��ل عليها 

حا�ضراً وم�ضتقباًل.
ومتحورت الور�س التدريبية املقدمة 
حول تقدمي م�ضاريع ابتكارية ي�ضتفاد 
وت�ضمنت   ، اليومية  احلياة  يف  منها 
العديد من املجالت مثل: الت�ضميم 

ثنائي الأبعاد ، والربجمة، والطباعة 
ث��الث��ي��ة الأب�����ع�����اد، والإل���ك���رتون���ي���ات 
الت�ضنيع  جم�������الت  م����ن  وغ����ره����ا 
الرقمي املختلفة، والتي �ضملت تعليم 
العديد من املهارات التي �ضت�ضاعدهم 

يف فهم طريقة عمل هذه التقنيات.

هذا و�ضرحت مرمي مال اهلل -رئي�س 
نثمن  النف�ضية-:"  اخل���دم���ة  ق�����ض��م 
ت���ع���اون م��وؤ���ض�����ض��ة ح���م���دان ب���ن را�ضد 
املتميز  التعليمي  ل����الأداء  مكتوم  اآل 
املوؤ�ض�ضة  ل��ربام��ج  ال���دائ���م  ودع��م��ه��م 
التدريبية  الور�س  ه��ذه  خ��الل  ،فمن 

ال��ت��ي ق���دم���وه���ا  مت��ّك��ن الأب����ن����اء من 
امل���ه���ارات املبتكرة  ال��ع��دي��د م��ن  ��م  ت��ع��لُّ
لت�ضاعدهم يف فهم طريقة عمل هذه 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وك��ي��ف��ي��ة ال���ض��ت��ف��ادة منها 

وتطبيقها يف حياتهم اليومية.
رائد   ب���دور  املوؤ�ض�ضة  تعمل  وت��اب��ع��ت: 

برامج  ت��ف��رد  و  منت�ضبيها  رع��اي��ة  يف 
خا�ضة لكت�ضاف املوهوبني واملبدعني 
وتعزيز الإبداع والبتكار عرب تقدمي 
املمكنة  واخل��دم��ات  العملية  ال��ور���س 
لالأيتام ل�ضناعة جيل من املوهوبني 
تعزيز  ،كما وحتر�س على  واملبدعني 

تقدمي  خ��الل  م��ن  النف�ضي  اجل��ان��ب 
الربامج التي متكن منت�ضبيها نف�ضياً 
وت�����ض��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال���ض��ت��ق��الل��ي��ة يف 
ال�ضليمة،  ال��ق��رارات  واتخاذ  التفكر 
ليكونوا  يحتاجونه  مب��ا  وت��زوي��ده��م 
جهودها  مركزة  املجتمع،  يف  فاعلني 

يتيم  بناء  يف  الأو�ضياء   اإ�ضراك  على 
متمكن نف�ضياً وتعزيز و�ضناعة الثقة 
والجتماعي،   الأ����ض���ري  وال��ت��م��ا���ض��ك 
امل�ضتمر  ال���ت���ح�������ض���ني  ي�����ض��م��ن  مب����ا 
الجتماعية  ال��ف��رد  ج��وان��ب  ملختلف 
والتعليمية،  والنف�ضية  وال�ضخ�ضية 

الق�ضوى  ال����ض���ت���ف���ادة  ي��ح��ق��ق  ومب����ا 
املتاحة،  ال��ف��ر���س  اأف�����ض��ل  وا�ضتثمار  
الدافعية  وت��ع��زي��ز  ال����ق����درات  وب���ن���اء 
ن��ح��و ال���ض��ت��م��رار مب��وا���ض��ل��ة عمليات 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����ض��ني وال���رتاب���ط يف 
حميط الأ�ضرة ، وتعتني بتميز الأيتام 
على  بالرتكيز  املجتمع  يف  واأمهاتهم 
قدراتهم  وب��ن��اء  ط��م��وح��ات��ه��م  تنمية 
م�ضتدامة  بطرق  مواهبهم  واإط��الق 

."
الأبناء  م�����ض��ارك��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  وت��ف��ع��ل 
تعزز  ال���ت���ي  ال����ور�����س  ه�����ذه  م���ث���ل  يف 
والب������داع يف نفو�س  الب��ت��ك��ار  ق��ي��م��ة 
اكت�ضاف  على  ،وحت��ر���س  منت�ضبيها 
مواهب الأبناء وتنميتها و حتفيزهم 
لالرتقاء لالأف�ضل وتعمل على  توفر 
للمواهب  وحم���ف���زة  ح��ا���ض��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 
واأهدافها  روؤي���ت���ه���ا  م���ع  ي��ن�����ض��ج��م  م���ا 
يف  امل�ضتقبلية  وخططها  املوؤ�ض�ضية 

حتقيق التمكني امل�ضتدام ملنت�ضبيها.

تعاون م�سرتك بني ال�سارقة للتمكني االجتماعي وحمدان بن را�سد لالأداء التعليمي املتميز

»اأنا مبتكر« لتحفيز البتكار لأيتام ال�سارقة للتمكني الجتماعي 
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العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كافتريا وم�ضاوي �ضا�ضيجو حلب

   رخ�ضة رقم :CN 2807541 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضني مايا جوروجن ١00%

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضامل حريز بخيت �ضهيل الرا�ضدى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف جاوتام جوروجن

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافتريا وم�ضاوي �ضا�ضيجو حلب
SASIJO HALEB CAFETERIA AND GRILLS

اإىل/ كافتريا وم�ضاوي �ضا�ضيجو حلب - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
SASIJO HALEB CAFETERIA AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :رويال �ضتارز كافيه - �ضركة 

ال�ضخ�س الواحد ذ م م
   رخ�ضة رقم :CN 2187902 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ رويال �ضتارز كافيه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ROYAL STARS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ديجافو كافيه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
DEJAVU CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غر م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مزارع الب�ضتان العاملية

رخ�ضة رقم :CN 1078211 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة ناريندرا قادو فنيكاتا رمايا

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جمموعة المارات لالعمال ذ.م.م
EMIRATES BUSINESS GROUP L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداجلليل عبدالرحمن حممد البلوكى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مزارع الب�ضتان العاملية
AL BUSTAN INTERNATIONAL FARMS

اإىل/ مزارع الب�ضتان العاملية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL BUSTAN INTERNATIONAL FARMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:اميانت�س لالن�ضاءات املعدنية ميدل اي�ضت ذ.م.م
�ضركة   - لالعمال  جي  ال  ال  مركز  وحدة  املرور   101 ال�ضركة:مكتب  عنوان 

ال�ضخ�س الواحد P2a جزيرة ابوظبي - �ضرق 2-22
CN 1182640 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
فرع   - احل�ضابات  وتدقيق  ملراجعة  برينز  ال�ضادة/برمير  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/28  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ،  1 اأبوظبي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على 

بالرقم:CN 1182640 - تاريخ التعديل:2022/8/16
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي املعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:�ضا�س كوليك�ضن للخياطة ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:رخ�ضة فورية

CN 2875188 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1
لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، قانونيون  حما�ضبون  ال�ضادة/القمة  تعيني   -  2
غر  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/28 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030193
تاريخ التعديل:2022/8/16

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/لونا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهدايا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3664181 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

باال�سماء  اال�سالمي(  اب�ظبي  )م�سرف  عن  �سادرة  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
التالية:

املن�س�ري  خلفان  عتيق  را�سد  ميثا   -  1
 رقم ال�سهادة ADIB10178416 بعدد 150 �سهما

املن�س�ري  خلفان  عتيق  را�سد  فاطمه   -  2
 رقم ال�سهادة ADIB10178417 بعدد 151 �سهما

املن�س�ري  خلفان  عتيق  را�سد  عي�سى   -  3
 رقم ال�سهادة ADIB10178415 بعدد 151 �سهما

املن�س�ري  خلفان  عتيق  را�سد  غا�سم   -  4
 رقم ال�سهادة ADIB10178414 بعدد 151 �سهما

املن�س�ري  خلفان  عتيق  را�سد  كامله   -  5
 رقم ال�سهادة ADIB10178418 بعدد 151 �سهما

املن�س�ري  عتيق  را�سد  قمره   -  6
 رقم ال�سهادة ADIB10178412 بعدد 151 �سهما

املن�س�ري  ن�سيب  غا�سم  مرمي   -  7
 رقم ال�سهادة ADIB10178411 بعدد 150 �سهما

املن�س�ري خلفان  عتيق  را�سد    -  8
 رقم ال�سهادة ADIB10178410 بعدد 163 �سهما

اب�ظبي  م�سرف  ــروع  ف مــن  فــرع  الأقـــرب  ت�سليمهم  يجدهم  ممــن  الــرجــاء 
االإ�سالمي. او االت�سال على تلف�ن رقم 0501327373 م�سك�را.

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

يف الت�سوية رقم 4 ل�سنة 2022 ت�سوية اللتزامات املالية 
اعاله(  الدعوى  يف  املنتدب  )اخلبر  املرزوقي  عبدالرحمن  احل�ضابي/حممد  اخلبر  يعلن 
اللتزامات  ت�ضوية  اج���راءات  افتتاح  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   ٢0٢٢/8/١5 بجل�ضة  ان��ه 
املعتمدين  اجل��دول  خ��رباء  اح��د  ون��دب  اليماحي  نويله  نا�ضر  �ضعيد  للمدين/حممد  املالية 
مكتب  اىل  التقدم  املذكور  املدين  ل��دى  دي��ن  له  من  كل  فعلى   ، املالية  اللتزامات  ت�ضوية  يف 
املرزوقي  حممد  التايل:مكتب  بعنوانه  امل��رزوق��ي  عبدالرحمن  احل�ضابي/حممد  اخل��ب��ر 
املكاتب  ب��رج  الفرمنت  فندق  زاي��د  ال�ضيخ  ���ض��ارع   - دب��ي  ب��ام��ارة  الكائن  احل�ضابات  لتدقيق 
 tgrs26262@gmail.com:اللكرتوين الربيد  خالل  من  او   ٧١٢ مكتب   ٧ طابق 
tgrs1115@gmail.com -.مبطالبته وامل�ضتندات املوؤيدة لها وذلك خالل ع�ضرون 

يوما عمل من تاريخ ن�ضر هذا العالن 
اخلبري حممد عبدالرحمن املرزوقي
هاتف:043282162

اإعــــالن
70197

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

يف الق�ضية رقم 2021/2737 مدين جزئي - دبي
 -3 �����س.ذ.م.م  للمقاولت  بيلدرز  كال�ضيك   -٢ �����س.ذ.م.م  وامل��ع��ادن  للنوافذ  يونايتد  روي���ال  امل��دع��ني:١- 

كال�ضيك فا�ضون اآباريل م.د.م.�س
املدعي عليهما:١- رينز فاكيل راجان ٢- نبيل ابراهيم ابراهيم كوتي امبالت فيتيل تاز اتاكايى

اىل املدعي عليهما يف الق�ضية امل�ضار اليها:بناء على ماجاء باحلكم التمهيدي ال�ضادر عن حماكم دبي يف 
الق�ضية امل�ضار اليها بعاليه انتدبتنا ادارة اخلرباء لعداد تقرير اخلربة املطلوب وبعد ا�ضتالمنا املهمة 
فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الول يف متام ال�ضاعة ١٢:00 ظهرا يوم الثالثاء املوافق:٢0٢٢/8/٢3 عن 
بعد عن طريق تطبيق Teams Microsoft املرئي نظرا لالجراءات الحرتازية ملواجهة انت�ضار 
وح�ضور  معنا  التوا�ضل  �ضاكرين  نرجو  وعليه  الدولة  حماكم  من  ال���واردة  والتعليمات  كورنا  فرو�س 
الجتماع يف املوعد املحدد لال�ضتعالم هاتف:056٤٧3٤٢6١ ، وعليه يرجى التكرم من الطراف املتقا�ضية 
او وكيلهم القانوين ح�ضور الجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل طرف مذكرة �ضارحة مبو�ضوع الدعوى 
خالل  من  ال�ضارحة  املذكرة  نقاط  من  نقطة  لكل  وم�ضتقل  وا�ضح  ب�ضكل  املوؤيدة  امل�ضتندات  بها  مرفقا 

فوا�ضل Divider لكل نقطة مبا يوؤيد ادعائكم امام اخلربة.
اخلبري احل�سابي وامل�سريف
د.عبدالكرمي الزرع�ين

اإعالن بالن�صر

70197

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

من م�ضرف المارات العربية املتحدة املركزي ب�ضاأن اإلغاء قيد 
ال�ضاده/با�ضي لك�ضف الأ�ضرار وال�ضت�ضارات البحرية ذ.م.م 

�ضركة خرباء الك�ضف وتقدير ال�ضرار قيد رقم 105
يعلن م�ضرف المارات العربية املتحدة املركزي اىل بدء ال�ضر باجراءات الغاء قيد 
ال�ضركة املذكورة اعاله من �ضجالت خرباء الك�ضف وتقدير ال�ضرار وفقا لحكام 
املادة 19 من قرار جمل�س ادارة هيئة التاأمني رقم 6 ل�ضنة 2010 م ب�ضاأن نظام 
لديه  من  كل  يدعو  املركزي  امل�ضرف  فان  وعليه  ال�ضرار  وتقدير  الك�ضف  خرباء 
اعرتا�س على �ضطب ال�ضركة امل�ضار اليها بتقدمي اعرتا�ضاته مبوجب كتب م�ضجلة 
 30 ثالثون  اأق�ضاها  مهلة  خالل  املركزي  املتحدة  العربية  المارات  م�ضرف  اىل 
يوما من تاريخ هذا العالن على العنوان التايل:م�ضرف المارات العربية املتحدة 

املركزي - رقم الهاتف:80022823.

اإعــــالن
70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

من م�ضرف المارات العربية املتحدة املركزي ب�ضاأن اإلغاء قيد 
ال�ضيد/راجي�س كومار با�ضي 

خبر الك�ضف وتقدير ال�ضرار قيد رقم 104
يعلن م�ضرف المارات العربية املتحدة املركزي اىل بدء ال�ضر باجراءات الغاء قيد 
لحكام  وفقا  ال�ضرار  وتقدير  الك�ضف  خرباء  �ضجالت  من  اعاله  املذكور  اخلبر 
املادة 19 من قرار جمل�س ادارة هيئة التاأمني رقم 6 ل�ضنة 2010 م ب�ضاأن نظام 
لديه  من  كل  يدعو  املركزي  امل�ضرف  فان  وعليه  ال�ضرار  وتقدير  الك�ضف  خرباء 
اعرتا�س على �ضطب اخلبر امل�ضار اليه بتقدمي اعرتا�ضاته مبوجب كتب م�ضجلة 
 30 ثالثون  اأق�ضاها  مهلة  خالل  املركزي  املتحدة  العربية  المارات  م�ضرف  اىل 
يوما من تاريخ هذا العالن على العنوان التايل:م�ضرف المارات العربية املتحدة 

املركزي - رقم الهاتف:80022823.

اإعــــالن
70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
MOJAU_2022- 0082686 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة:زهرة بومروان ، مغربية اجلن�ضية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد:عمرو �ضعبان عبداللطيف 
والتي  للتجميل(  احلياة  ق�ضر  )مركز  امل�ضماه  رخ�ضة  يف  اجلن�ضية  م�ضري   - زينون 

تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 555314.
ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم   2013
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات 

القانونية  .

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533
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اعالن بيع  عقار بالن�صر    

يف الدعوى رقم  53/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�ضوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم 666 مبنطقة وادي ال�ضفا 5 وهو عبارة عن قطعة ار�س 
م�ضاحتها 3089.02 مرت مربع .

طالب التنفيذ:بنك برودا 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بنك برودا - �ضقة مكتب رقم 201 - مقابل للعربة بالقرب من الديوان - ال�ضوق 

الكبر - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�ضر العوي�س ال�ضام�ضي 
املطلوب اإعالنه : حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - ملك مركز ميلينيوم واي لالعمال - مكتب رقم G-07D مركز ا�ضتدامة 
0505981445   -  drhafeezrahman@sify.com -B

مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل  راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف 
املمتلكات :نوع العقار ار�س ف�ضاء - املنطقة وادي ال�ضفا 5 - رقم الر�س 666 - رقم البلدية 8598-648 - امل�ضاحة 3089.02 

مرت مربع - القيمة الكلية:9974971 درهم ويباع لعلى عطاء.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:1694/2022/305 ا�صتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الرابعة رقم ٢0١

مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:١600/٢0٢١ جتاري جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف 
والتعاب. 

امل�ضتاأنف:عادل حميد عبد فرحاين
وال�ضت�ضارات  للمحاماة  احمد  عبدالرحمن  القانوين/مكتب  وكيلها  مكتب  املختار  حمله  عنوانه:العنوان 
التاأمني -  ام��ارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واع��ادة  الكائن يف  القانونية - 

الطابق ١١ - وميثله:عبدالرحمن احمد عبداهلل حممد 
املطلوب اإعالنهم :  ١- برويز ح�ضن عبد فرحاين ٢- انرت�ضي�س للمالحة �س.ذ.م.م 3- بريكومار �ضادا�ضيفان 

٤- �ضي انرت خلدمات املعامالت  -  �ضفتهم : م�ضتاأنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن :  قد اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:٢0٢١/١600 جتاري جزئي. وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنني  املوافق  ٢0٢٢/8/٢٢  ال�ضاعة ١0.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70021 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  3934/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢0٢١/958 جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )٤٤٢٢039.5٤( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود - فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �ضارع اعمار ا�ضكوير - بناية ات�س ا�س بي �ضي - داون 
تاون - الطابق الر�ضي - مكاين ٢600988٤05 - وميثله:حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال

املطلوب اإعالنهما : ١- دار النظارات ذ.م.م ٢- م�ضعود مهدي عابد - �ضفتهما : منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٤٤٢٢039.5٤(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  682/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 98/٢0٢١ عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )83١66( 
درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : عبداهلل احمد عبداهلل بن د�ضمال ال�ضويدي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع زعبيل - مبنى مونتانا - �ضقة 506 - امام جامعة الو�ضل ١

املطلوب اإعالنهم : ١- كلثم عبداهلل �ضنان بن �ضنان ٢- حثبور احمد عبداهلل بن د�ضمال ال�ضويدي 3-  طارق حممد 
د�ضمال  ب��ن  احمد  حممد  يو�ضف   -5 ال�ضويدي  د�ضمال  ب��ن  ع��ب��داهلل  احمد  �ضالمه   -٤ ال�ضويدي  د�ضمال  ب��ن  احمد 
ب��ادي 8- عبداهلل حممد احمد  بن  ال�ضويدي ٧- حمده حميد خلفان  د�ضمال  ال�ضويدي 6- طالل حممد احمد بن 
د�ضمال ال�ضويدي ال�ضويدي من ورثة/حممد احمد بن د�ضمال ال�ضويدي 9- �ضامل احمد عبداهلل بن د�ضمال ال�ضويدي 
١0- هدى احمد بن د�ضمال ١١- عائ�ضة احمد عبداهلل بن د�ضمال  ١٢- زياد حممد احمد بن د�ضمال ال�ضويدي ١3- 
احمد حممد احمد بن د�ضمال ال�ضويدي ١٤- مره احمد عبداهلل بن د�ضمال ١5- حميد احمد عبداهلل بن د�ضمال 

ال�ضويدي- �ضفتهم : منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤3١66.00( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن بالن�صر

رقم املحرر : 2022/150283
املنذر:حممد عبيد خلفان الر�ضه ال�ضويدي - اماراتي اجلن�ضية

�ضد:املنذر اليها:رمي الطاعي ، مغربية اجلن�ضية ، رقم الهوية:784198851725378
املو�ضوع/انذار بالتكليف بالوفاء ب�ضداد مبلغ 150.000 درهم

حيث انه مبوجب تعامالت بني املنذر واملنذر اليها تر�ضد يف ذمة املنذر اليها مبلغ 150.000 درهم مائة 
وخم�ضون الف درهم واملحررة مبوجبه القرار بالدين املوقع من قبل املنذر اليها - طالب املنذر املنذر اليها 
مرارا وتكرارا ب�ضورة ودية ب�ضرورة الوفاء بقيمة املبالغ املرت�ضدة يف ذمتها ال انها تقاع�ضت عن ال�ضداد 
الوفاء مبلغ وقدره )150.000( درهم  اليها ب�ضرورة  املنذر  ينذر  - لذلك  او م�ضوغ قانوين  دون مربر 
اتخاذ  ا�ضتالمكم لذلك النذار وال �ضوف نكون م�ضطرين اىل  تاريخ  ايام من  وذلك خالل مهلة خم�ضة 
كافه الجراءات القانونية قبلكم ومطابتكم ق�ضائيا بقيمة املبالغ املرت�ضدة يف ذمتكم بال�ضافة اىل الفوائد 
القانونية الناجتة عن التاأخر يف ال�ضداد وبكافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع التعوي�س ان كان له 

مقت�ضى و حفظ كافة احلقوق الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء اأمر    AJCFICICPL2022 /0002766 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضوراج تاماجن - العنوان:9588٤٧5 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ٢0٢٢/٧/٢6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�ضالح / عماد ح�ضني �ضلبي حممد ، بالتايل:امر 
بالزام املدعي عليه باداء مبلغ )١3.600( درهم مع الفائدة 5% من تاريخ 
قيد الطلب وحتى ال�ضداد وامل�ضروفات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل 

١5 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
  اإعالن �صطب قيد

 تعلن وزارة القت�ضاد باأن ال�ضادة/ �ضركة الكاتيل لو�ضنت ال�ضرق الو�ضط وافريقيا ال�ضمالية 
اأبوظبي )اجلن�ضية :جبل علي(  قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف  م.د.م.���س - 
امارة ابوظبي )العنوان:برج �ضكاي - مكتب رقم 36-36-03-04 مالك �ضركة خدمة - 

�س.ب:45364( واملقيدة حتت رقم )4137( يف �ضجل ال�ضركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�ضركات  ���ض��اأن  يف   2015 ل�ضنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �ضان  يف  2010م  ل�ضنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ل يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ص.ب )901( اب�ظبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
حمكمة ال�صارقه الإحتادية

)SHCFICIPOR2022/ 0004842( :اإعالن ح�صور اجتماع بالت�صال املرئي عن بعد يف الق�صية رقم
اعالن املدعى عليه ن�ضرا يف جريدة وا�ضعة النت�ضار 

بناء على طلب املدعي )ة( م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي
اىل املدعي عليه : جواد حممد �ضهراب

قد اقام الدعوى يطالب فيها :
القانونية  والفائدة  درهم   621،249.12 وقدره  مبلغ  ذمته  يف  امل�ضتحقة  املبالغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   -  1
 2 بالفقرة رقم  املذكور  الأول  العقد  ال�ضداد، وذلك عن  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  % �ضنويا من   12 بواقع  املبلغ  على هذا 

من وقائع الدعوى الراهنة.
اأ�ضهر   6 لفرتة  الأيبور  2022/02/15 وحتدد مبوؤ�ضر  اعتبارا من  املتغرة  الأجرة  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   -  2
اأيام فرتة  عدد  وم�ضروبة يف  اإيجارية  اأية فرتة  يف  القائمة  الثابتة  الأجرة  % م�ضروبا يف   6.25 اأدنى  % بحد   5.75  + اأيبور 

الإجارة ومق�ضومة على 360 وحتى متام �ضداد الأجرة الثابتة.
ا�ضتحقاقها. موعد  بعد  ت�ضدد  التي  الأق�ضاط  قيمة  من  % �ضهريا   1 ن�ضبة  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   -  3

القانونية  والفائدة  درهم   4،169،021.53 وقدره  مبلغ  ذمته  يف  امل�ضتحقة  املبالغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   -  4
 6 ال�ضداد، وذلك عن العقد الثاين املذكور بالفقرة رقم  % �ضنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام   12 املبلغ بواقع  على هذا 

من وقائع الدعوى الراهنة.
اأ�ضهر   6 لفرتة  الأيبور  2022/02/16 وحتدد مبوؤ�ضر  اعتبارا من  املتغرة  الأجرة  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   -  5
فرتة  اأيام  عدد  يف  وم�ضروبة  اإيجارية  فرتة  اأية  يف  القائمة  الثابتة  الأجرة  يف  م�ضروبا   6.00% اأدنى  % بحد   4.75  + اأيبور 

الإجارة ومق�ضومة على 360 وحتى متام �ضداد الأجرة الثابتة. 
ا�ضتحقاقها. موعد  بعد  ت�ضدد  التي  الأق�ضاط  قيمة  من  % �ضهريا   1 ن�ضبة  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   -  6

املحاماة. اأتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعى  اإلزام   -  7
انت مكلف بح�ضور الجتماع املرين رقم EM00041146 واملقرر بتاريخ 2022/09/01 ال�ضاعة 08:30 والذي �ضيعقد يف 

حمكمة ال�ضارقه الإحتادية دائرة الدائرة امل�ضرفية عن بعد بوا�ضطة الت�ضال املرئي عرب موقع وزارة العدل :
الإجتماعات  اجلل�ضات  بوابة   /  https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

املرئية. �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد. اأو قم مب�ضح الرمز املبني اأدناه بكامرا الهاتف 
EM00041146 بيانات الجتماع : رقم الجتماع

وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ضتندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�ضريح املحكمة لكم بذلك.

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن بالن�صر 

             يف الدعوى رقم:20 / 2022 / 296 - جتاري كلي
املنظورة يف دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم ٤0٢

مو�ضوع الدعوى:املطالبه بالزام املدعى عليها برد اأ�ضول ال�ضيكات التي ت�ضلمتها لإخاللها باإلتزاماتها وعدم اإ�ضتحقاقها لها. 
ثالثا: واإحتياطيا: وقبل الف�ضل يف مو�ضوع الدعوى وحيث اأن اإ�ضتجالء الأمر ي�ضتدعي الإ�ضتعانة بخربة ح�ضابية متخ�ض�ضة 
املتبادلة  واملرا�ضالت  امل�ضتندات  وذلك لالإطالع على  الدخول  واأذون��ات  والتاأ�ضرات  ال�ضفر  تذاكر  اإ�ضت�ضدار  اأعمال  يف جمال 
بني الأطراف لبيان طبيعة العالقة بني الطرفني والإتفاق والإلتزامات املتبادلة وحقيقة اإ�ضتالم املدعى عليها ل�ضيكات من 
املدعني و�ضبب تلك ال�ضيكات من واقع الن�ضاط، لذا نلتم�س ندب خبر حما�ضبي تكون مهمته بعد الإطالع على ملف الدعوى 
وما �ضيقدمه له اأطرافها من م�ضتندات بيان طبيعة العالقة بني املدعني واملدعى عليها وبيان التزامات الأطراف فيها وبيان 
الطرف املخل يف العالقة وحتديد ال�ضيكات امل�ضلمة من املدعني اإىل املدعى عليها عدداً وقيمة، وبيان مدى اإ�ضتحقاق املدعية 
يف اإ�ضرتداد ال�ضيكات امل�ضلمة منها املدعى عليها من عدمه. وبالنتيجة: اإلزام املدعى عليها برد اأ�ضول ال�ضيكات التي ت�ضلمتها 

لإخاللها باإلتزاماتها وعدم اإ�ضتحقاقها لها. رابعا: اإلزام املدعى عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
املدعى:را�ضد عبد الوهاب اإبراهيم كلداري - واآخرون

ال�ضاد�س، مكتب رقم/605،  املبنى رقم /3، الطابق  العاملي،  املايل  ال�ضيخ زايد، مركز دبي  اإم��ارة دبي، بر دبي، �ضارع  عنوانه:: 
رقم مكانى ٢68٢589680

املطلوب اإعالنه:ترافيل �ضبوت للو�ضاطة التجارية -  �ضفته: مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن:قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه بالزام املدعى عليها برد اأ�ضول ال�ضيكات التي ت�ضلمتها لإخاللها 
باإلتزاماتها وعدم  اإ�ضتحقاقها لها. - ثالثا: واإحتياطيا: وقبل الف�ضل يف مو�ضوع الدعوى وحيث اأن اإ�ضتجالء الأمر ي�ضتدعي 
الإ�ضتعانة بخربة ح�ضابية متخ�ض�ضة يف جمال اأعمال اإ�ضت�ضدار تذاكر ال�ضفر والتاأ�ضرات واأذونات الدخول وذلك لالإطالع 
على امل�ضتندات واملرا�ضالت املتبادلة بني الأطراف لبيان طبيعة العالقة بني الطرفني والإتفاق والإلتزامات املتبادلة وحقيقة 
اإ�ضتالم املدعى عليها ل�ضيكات من املدعني و�ضبب تلك ال�ضيكات من واقع الن�ضاط، لذا تلتم�س ندب خبر حما�ضبي تكون مهمته 
بعد الإطالع على ملف الدعوى وما �ضيقدمه له اأطرافها من م�ضتندات بيان طبيعة العالقة بني املدعني واملدعى عليها وبيان 
التزامات الأطراف فيها وبيان الطرف املخل يف العالقة وحتديد ال�ضيكات امل�ضلمة من املدعني اإىل املدعى عليها عدداً وقيمة، 
وبيان مدى اإ�ضتحقاق املدعية يف اإ�ضرتداد ال�ضيكات امل�ضلمة منها للمدعى عليها من عدمه. وبالنتيجة اإلزام املدعى عليها برد 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليها  املدعى  اإل��زام  رابعا:  لها.  اإ�ضتحقاقها  وعدم  باإلتزاماتها  لإخاللها  ت�ضلمتها  التي  ال�ضيكات  اأ�ضول 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�ضة الثالثاء املوافق ٢3-08-٢0٢٢ ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 

من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ضتندات يوم للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على القل.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ح�صني �صلطان ح�صني احمد احلمادي - مرمي 
�صلطان ح�صني احمد احلمادي - عبداهلل �صلطان ح�صني احمد احلمادي - �صالح �صلطان ح�صني احمد 

احلمادي - امينة �صلطان ح�صني احمد احلمادي - ماجد �صلطان ح�صني احمد احلمادي - حممد �صلطان 
ح�صني احمد احلمادي - ورثة فاطمة ابراهيم حمد  - هند �صلطان ح�صني احمد احلمادي - هبة �صلطان 

ح�صني احمد احلمادي - خديجة �صلطان ح�صني احمد احلمادي - ورثة �صلطان ح�صني احمد احلمادي
كلي جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 002578/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�ضني �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي - مرمي �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي 
- عبداهلل �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي - �ضالح �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي - امينة �ضلطان 
ح�ضني احمد احلمادي - ماجد �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي - حممد �ضلطان ح�ضني احمد 
�ضلطان  - هبة  �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي  - هند  ابراهيم حمد   - ورثة فاطمة  احلمادي 
ح�ضني احمد احلمادي - خديجة �ضلطان ح�ضني احمد احلمادي - ورثة �ضلطان ح�ضني احمد 

احلمادي
انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:احمد حممد  حيث 
حممد عبده ال�ضريف - اجلن�ضية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :3٤3٤8٢٧
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )١5( يوما من تاريخ 
اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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ذكرت و�ضائل اإعالم ر�ضمية �ضينية اأم�س الثالثاء اأن ال�ضني فر�ضت 
عقوبات على �ضبعة م�ضوؤولني تايوانيني لدعمهم ا�ضتقالل تايوان.

وترف�س تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي دميقراطي، مزاعم ال�ضني 
اإن  )�ضينخوا(  اجلديدة  ال�ضني  اأنباء  وكالة  عليها.وقالت  بال�ضيادة 
“من بني الذين عاقبهم مكتب �ضوؤون تايوان يف ال�ضني ه�ضياو بي-
الأمني  كو  وولنغتون  وا�ضنطن،  ل��دى  الفعلية  تايوان  �ضفرة  كيم، 
با�ضم مكتب  ت��اي��وان.وق��ال متحدث  القومي يف  الأم��ن  العام ملجل�س 
�ضوؤون تايوان اإن “اأولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة ال�ضني 
وهونغ كونغ وماكاو. كما لن ُي�ضمح لل�ضركات وامل�ضتثمرين املرتبطني 
بهم بالعمل يف ال�ضني«.وكانت ال�ضني قد فر�ضت من قبل عقوبات 
على رئي�س حكومة تايوان �ضو ت�ضينغ ت�ضانغ ووزير اخلارجية جوزيف 
ال�ضني،  اإىل  التهام  تايوان  �ضيكون.ووجهت  يو  الربملان  ورئي�س  وو 
الثالثاء، باملبالغة، وذلك بعد اأن ن�ضر اجلي�س ال�ضيني لقطات جلزر 
تايوانية  جوية  قاعدة  ت�ضم  التي  ال�ضرتاتيجي  املوقع  ذات  بنغهو 
“تايوان مقاطعة تابعة لها،  اإن  رئي�ضية.واأجرت ال�ضني، التي تقول 
بها  قامت  زي��ارة  بعد  ال�ضهر  ه��ذا  اجلزيرة  ح��ول  ع�ضكرية  تدريبات 
رئي�ضة جمل�س النواب الأمريكي نان�ضي بيلو�ضي اإىل تايوان اأعقبتها 

زيارة من 5 م�ضرعني اأمريكيني يومي الأحد والإثنني«.
املتاخمة  املنطقة  عن  امل�ضوؤولة  ال�ضينية  الع�ضكرية  الوحدة  ون�ضرت 
لتايوان، وهي قيادة امل�ضرح ال�ضرقي جلي�س التحرير ال�ضعبي، اأم�س 
الإثنني مقطع فيديو جلزر بنغهو التقطت على ما يبدو من طائرة 

تابعة للقوات اجلوية ال�ضينية.

اأول  هيزر  نولني  بورما  اإىل  اجلديدة  املتحدة  الأمم  مبعوثة  ب��داأت 
زيارة لها اإىل البالد اأم�س الثالثاء، بعد يوم على �ضدور حكم ب�ضجن 
الزعيمة املدنية ال�ضابقة اأونغ �ضان �ضو ت�ضي �ضت �ضنوات اإ�ضافية بتهم 
الف�ضاد.وجاء يف بيان �ضدر عن الأمم املتحدة يف وقت متاأخر الثنني 
واملخاوف  امل��ت��ده��ور  ال��و���ض��ع  م��ع  التعامل  على  “�ضرتّكز  ه��ي��زر  اأن 

الراهنة وغر ذلك من الق�ضايا التي متّثل اأولوية مهمتها«.
�ضتلتقيها �ضمن  التي  ال�ضخ�ضيات  ب�ضاأن  تفا�ضيل  البيان  يقّدم  ومل 
التي  ت�ضي  �ضو  مع  �ضتجتمع  كانت  اإن  اأو  الع�ضكري  املجل�س  قيادات 
الع�ضكري  للمجل�س  تابعة  �ضرية  حمكمة  اجلي�س.وق�ضت  بها  اأط��اح 
املدة  لي�ضل جمموع  اإ�ضافية،  �ضنوات  �ضت  ت�ضي  �ضو  ب�ضجن  الثنني 

التي �ضتق�ضيها يف ال�ضجن اإىل 17 عاما.
وو�ضلت هيزر اإىل العا�ضمة نايبيداو بعد ظهر الثالثاء، وفق ما اأفاد 

م�ضوؤولون اأمنيون طلبوا عدم الك�ضف عن هوياتهم.
ومل يتم ن�ضر جدول اأعمال الرحلة ويتوقع باأن تعقد اجتماعات يف 

نايبيداو، بح�ضب م�ضدر دبلوما�ضي مل يقّدم تفا�ضيل اإ�ضافية.
ومل حتقق اجلهود الدبلوما�ضية الرامية حلل الأزمة بقيادة الأمم 
املتحدة ورابطة دول جنوب �ضرق اآ�ضيا )اآ�ضيان( اأي تقّدم يذكر يف ظل 

رف�س اجلرنالت التعامل مع املعار�ضة.

اأعلنت قوات الأمن التون�ضية  اأم�س الثالثاء اإحباط اأكرث من خم�س 
�ضخ�ضا   91 وتوقيف  واإن��ق��اذ  بحرا  نظامية  غ��ر  هجرة  حم���اولت 

�ضاركوا فيها.
واأفاد احلر�س الوطني يف بيان اأنه اأحبط ليل الثنني الثالثاء “عدد 
05 عمليات اجتياز للحدود البحرية خل�ضة وجندة واإنقاذ عدد 80 

جمتازا«.
اإفريقيا  دول  35 مهاجرا من  ه��وؤلء  اأن من بني  واأو���ض��ح احلر�س 

جنوب ال�ضحراء والبقية تون�ضيون.
واأ�ضاف البيان اأنه مت تنفيذ “عمليات ا�ضتباقية” يف �ضواحل منزل 
متيم )�ضمال( واملهدية واأرخبيل قرقنة )و�ضط( وجرجي�س )جنوب( 
“ب�ضدد  كانوا  جن�ضيتهم  يك�ضف  مل  �ضخ�ضا   11 توقيف  اإىل  ق��ادت 

التح�ضر لجتياز احلدود البحرية«.
العمليات  تلك  خ��الل  حجز  اأن��ه  التون�ضي  الوطني  احلر�س  واأردف 

“مبلغا ماليا” مل يحدد قيمته وقاربا مطاطيا وم�ضّخات هوائية.

عوا�شم

بكني

نايبيداو

تون�ص

درا�سة جديدة لرتيندز حتلل
 النظام الربملاين العراقي, وتو�سي باأهمية اإ�سالحه 

هل ي�سقط ترامب مثل اآل كابوين؟
•• وا�شنطن-وكاالت

الأ�ضبوع  اأمريكيون  فيدراليون  حمّققون  داه��م 
املا�ضي منزل الرئي�س ال�ضابق دونالد ترامب يف 
ولية فلوريدا، بحثاً عن وثائق رئا�ضية قد يكون 

الرئي�س ال�ضابق نقلها اإىل هناك.
وت���اأت���ي امل��داه��م��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ات��ه��ام��ات ب�ضوء 
تعامل ترامب مع الأ�ضرار احلكومية، وخ�ضو�ضاً 
من  ب���دًل  ملنزله  الأب��ي�����س  البيت  �ضجالت  نقل 
اإع��ادت��ه��ا ل��الأر���ض��ي��ف ال��وط��ن��ي.ويف ه���ذا الإط����ار، 

ال��ك��ات��ب جيم�س راي����زن، يف م��ق��ال ملوقع  ت�����ض��اءل 
اإذا كان ترامب  اإذا  الأمريكي، عّما  “انرت�ضبت” 
الع�ضابات  زعيم  قبل  م��ن  �ضقط  كما  �ضي�ضقط 
املا�ضي.وقارن  القرن  ع�ضرينيات  يف  كابوين  اآل 
رايزن بني ما حدث لآل كابوين يف الربع الأول 
من القرن املا�ضي، بعدما وقع يف قب�ضة العميل 
اإل��ي��ون��ت ن��ي�����س، م��دي��ر وح����دة احل��ظ��ر يف وزارة 
اخلزانة الأمريكية، واأُودع يف ال�ضجن بتهم تتعّلق 
الذي  ترامب  دونالد  وبني  ال�ضريبي،  بالتهرب 
الأم��ري��ك��ي مريك  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ق��د يخ�ضعه 

غارلند للتحقيق ب�ضبب ت�ضريب مزعوم لوثائق 
�ضرية.ومل توجه الإدارة الأمريكية لرتامب بعد 
على  التحري�س  مبحاولته  تتعلق  جنائية  تهماً 
انقالب “عنيف” �ضد حكومة الوليات املتحدة، 
وبدًل من اتهامه بو�ضفه “متمرداً عنيفاً” عقد 
العزم على “تقوي�س” الدميقراطية الأمركية، 
فاإن دونالد ترامب قد ُيزج به يف ال�ضجن ل�ضبب 
الأر�ضيف  اإدارة  اإث��ارة غ�ضب  ع��ادي:  “اأكرث من 
املفقودة  الوثائق  على  القيمة  اجلهة  الوطني، 

والتي قامت باإبالغ وزارة العدل«.

اأن ال�ضوؤال املهم  وبالن�ضبة لرايزن، من الوا�ضح 
يخطط  ال���ذي  م��ا  ه��و  الق�ضية،  ه���ذه  �ضلب  يف 
ال�ضرية  امل�ضتندات  من  بالعديد  لفعله  ترامب 

للغاية بعد مغادرته من�ضبه؟
من  ب���رتام���ب،  الأم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق  “عندما  وق�����ال: 
ومن  ب��الأ���ض��واأ.  التفكر  يف  تخطئ  اأن  ال�ضعب 
الوثائق  تلك  نقل  اإىل  عمد  ترامب  اأن  الوا�ضح 
�ضتفيده  اأن��ه��ا  منه  ظ��ن��اً  ف��ل��وري��دا  يف  منزله  اإىل 
رئا�ضية  امل�ضتقبل، رمبا يف حملة  بطريقة ما يف 
اأخرى، اأو يف معامالته اخلا�ضة، اأو حتى مع قادة 

املبالغة التفكر  “لي�س من  اأنه  اأجانب«.واعترب 
يف اإمكانية تطبيق قانون التج�ض�س على ترامب«.
“نيويورك  �ضحيفة  رّجحت  املا�ضي،  والثالثاء 
تاميز” الأمريكية اأن يتّم تطبيق البند 2071 
تهم  وه��ي  الأمريكي،  القانون  18 يف  امل��ادة  من 

اأقل من قانون التج�ض�س.
ومبوجب هذا القانون، ميكن اأن يواجه امل�ضوؤول 
ال�ضجن  الوثائق،  اأم��ن  م�ضوؤولية  يتحّمل  ال��ذي 
�ضنوات، وميكن منعه من  ث��الث  اإىل  ت�ضل  مل��دة 

الرت�ّضح ملن�ضب فيدرايل جمدداً.

•• اأبوظبي-الفجر:

����ض���م���ن ب����راجم����ه ال���ب���ح���ث���ي���ة ح���ول 
والعالقات  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
تريندز  م���رك���ز  اأ�����ض����در  ال���دول���ي���ة، 
ل��ل��ب��ح��وث وال����ض���ت�������ض���ارات درا����ض���ة 
الربملان  بعد  “ماذا  بعنوان  جديدة 
بنيوي  اإ�ضالح   .. العراقي اخلام�س 
تناولت  الرئا�ضي”  للنظام  ع��ودة  اأم 
النظام  وال��ت��ح��ل��ي��ل واق���ع  ب��ال��ع��ر���س 
بنيته  حيث  من  العراقي،  الربملاين 
ثغراته ومقبوليته  واآلياته وطبيعة 
م�ضتقبله  اىل  وت��ط��رق��ت  ال�ضعبية، 
وف���ر����س ا���ض��ت��م��راري��ة ت��ط��ب��ي��ق��ه اأو 
اإ�ضالحه، كما ا�ضتعر�ضت بالتف�ضيل 
اإخفاقه  وعوامل  النظام  هذا  جذور 
الد�ضتورية،  وال���ث���غ���رات  وال��ع��ي��وب 
والعيوب  امل�����ض��ك��الت  اإىل  اإ����ض���اف���ة 

البنيوية.
واأ�ضارت الدرا�ضة التي اأعدها عبا�س 
ع���ب���ود ����ض���امل ال���ك���ات���ب والإع����الم����ي 
العالقات  يف  املتخ�ض�س  ال��ع��راق��ي 
ال���دول���ي���ة والأم�������ن الإق���ل���ي���م���ي اإىل 
برملانية،  دورات  خ��م�����س  ب��ع��د  اأن�����ه 
يتعر�س النظام الربملاين يف العراق 
لن��ت��ق��ادات ���ض��دي��دة ع��ل��ى اأك����رث من 
منا�ضبة  م���ن  اأك�����رث  ويف  م�����ض��ت��وى 
���ض��ب��ب، ح��ي��ث يعتقد  ولأك������رث م���ن 
والنظم  ال��ق��ان��ون  خ���رباء  م��ن  كثر 
ال�ضيا�ضية العراقيني اأن هذا النظام 
ال��ع��راق، بل  عجز عن حل م�ضكالت 
ت�ضبب يف تر�ضيخ املحا�ض�ضة وتربير 
ال�ضيا�ضي، وت�ضتت  الف�ضاد وال�ضعف 

قوة ال�ضلطة وغياب امل�ضوؤولية.

اأن معظم الأو�ضاط  وبينت الدرا�ضة 
ال���ربمل���اين  ال���ن���ظ���ام  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 
ي����ت����الءم مع  ال���ع���راق���ي احل������ايل ل 
ط���ب���ي���ع���ة ال�����و������ض�����ع الج����ت����م����اع����ي 
يتطلب  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  ال�ضيا�ضي 
على  ق����ادرة  ق��وي��ة  �ضيا�ضية  �ضلطة 
خطورة  مع  تتنا�ضب  ق��رارات  اتخاذ 
واملخاطر  و���ض��ع��وب��ت��ه��ا،  ال��ت��ح��دي��ات 
بالنظام  يتمثل  وه��ذا  والتهديدات، 
الرئا�ضي اأو �ضبه الرئا�ضي الذي ميز 
نظام احلكم يف الدولة العراقية قبل 
هذه  اأن  اإىل  م�ضرة   ،2003 ع��ام 
من  ال��ع��دي��د  عليها  ي��ت��واف��ق  الآراء 
ال�ضيا�ضيني ورجال الدولة العاملني 

وقطاعات  الإداري�������ة  م��ف��ا���ض��ل��ه��ا  يف 
�ضعبية وا�ضعة.

الوقت  يف  اأن�����ه  ال���درا����ض���ة  وذك������رت 
النظام  الكثرون  فيه  ينتقد  ال��ذي 
اآخرين  ف��اإن ثمة  الربملاين احل��ايل، 
ُيوِجد  اأن��ه  ويعتربون  عنه  يدافعون 
ن���وع���اً م���ن ال���ت���وازن وال���ت���ع���اون بني 
والتنفيذية؛  الت�ضريعية  ال�ضلطتني 
منها  اأي  ا���ض��ت��ب��داد  دون  ي��ح��ول  م���ا 
ت��ب��اي��ن وجهات  ب��ال�����ض��ل��ط��ة. وب��رغ��م 
���ض��الح��ي��ة هذا  ك����ف����اءة  ال���ن���ظ���ر يف 
اإجماعاً  هناك  ف��اإن  للعمل،  النظام 
من الأطراف كلها على ما يعيبه من 

ثغرات، وعلى وجوب اإ�ضالحه.

النظام  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة  وخل�ضت 
ّمم  �ضُ ال����ذي  ال���ع���راق���ي،  ال���ربمل���اين 
ال�ضيا�ضية  النظم  اأرق��ى  اأح��د  ليكون 
عقبة  اإىل  حت��ول  قد  الدميقراطية 
وفاعلية  الدولة وقوتها  اأمام وحدة 
اأج��ه��زت��ه��ا ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة والإداري��������ة، 
خ واقع املحا�ض�ضة  م�ضرة اإىل اأنه ر�ضَّ
وعجز  ال�ضيا�ضي،  الن�ضداد  وكر�س 
اإن��ت��اج ق��ي��ادة متثل ال�ضعب على  ع��ن 
امل�ضتوى الوطني، كما طرح الربملان 
ن��ف�����ض��ه مم���ث���اًل مل���ك���ون���ات واإث���ن���ي���ات 
املواقع  يف  بح�ضتها  تطالب  عراقية 
ال�����ض��ي��ادي��ة يف ال���دول���ة، واأ���ض��ه��م هذا 
اخلارجي،  النفوذ  ل  تغوُّ يف  ال�ضعف 

احلكومات  ان�����ض��ج��ام  ���ض��ع��وب��ة  ويف 
اأ�ضعف  ال����ذي  الأم�����ر  الئ��ت��الف��ي��ة؛ 
النظام  ال��ع��راق��ي��ة وح����ّول  ال�����ض��ي��ادة 
ال��دمي��ق��راط��ي اإىل ع��الم��ة وه��ن يف 
مقومات  من  كثر  لديه  بلد  ج�ضد 

القوة والتاأثر.
واأك���دت ال��درا���ض��ة اأن��ه اأم���ام ك��ل ذلك 
يكون العراق اأمام ثالثة طرق هي: 
على  ال��ربمل��اين  النظام  بقاء  الأول، 
ما هو عليه مع اإ�ضالحات د�ضتورية 
جوهرية؛ منها اإحياء الغرفة الثانية 
ال�ضالحيات  وت��ع��دي��ل  ال��ربمل��ان،  يف 
الرقابة،  عملية  وتنظيم  الربملانية، 
�ضلوك  ع���ل���ى  ال�������ض���ب���ط  وت�������ض���دي���د 

ال�ضلطات  م��ع  وع��الق��ات��ه��م  ال��ن��واب 
ال��ث��الث، وه���ذا يتطلب وج���ود كتلة 
كبرة داخل الربملان متتلك الإرادة 
التي  العملية  بهذه  للقيام  والدافع 
ت��ت��م م��ن خ���الل ا���ض��ت��م��رار ال�ضغط 
ال�ضعبي مع �ضغط من�ضق من قوى 
مقدمتها  ويف  ورم�������وزه،  امل��ج��ت��م��ع 
م��رج��ع��ي��ة ال��ن��ج��ف الأ����ض���رف. وهذا 
جوهرية  تغيرات  ي�ضمن  ل  احل��ل 
لكنه  العراقية،  ال�ضيا�ضية  البيئة  يف 

اأي�ضر احللول.
اإ�ضقاط  ف��ه��و  ال��ث��اين  ال��ط��ري��ق  اأم����ا 
د�ضتور  ب�ضياغة  وال��ب��دء  ال��د���ض��ت��ور 
النظام  اإىل  ال��ع��ودة  ي�ضمن  ج��دي��د 
ال�����رئ�����ا������ض�����ي، م�����ع ب�����ق�����اء ال�����ربمل�����ان 
ي�ضبه  �ضكل  يف  حم��ددة  ب�ضالحيات 
اأو  ال��ت��ون�����ض��ي  اأو  ال���رتك���ي  ال���ربمل���ان 
امل�ضري، وهذا ل يتم اإل من خالل 
ت�ضويت  اأو  ه���ائ���ل  ���ض��ع��ب��ي  ���ض��غ��ط 
تتبّن�ى  برملانية  لكتلة  كا�ضح  �ضعبي 
هذا الطريق، وهذا ال�ضيناريو �ضعب 
التحقق وكلفته باهظة، لكن نتائجه 

رمبا توؤدي اإىل تغيرات جذرية.
ال���ث���ال���ث ف��ه��و اتفاق  ال���ط���ري���ق  اأم�����ا 
تعديالت  اإج���������راء  ع���ل���ى  ���ض��ي��ا���ض��ي 
النظام  حت����ول  ت�����ض��م��ن  د���ض��ت��وري��ة 
رئا�ضي؛  �ضبه  ن��ظ��ام  اإىل  ال��ربمل��اين 
اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  يتم  اأي 
م��ن ق��ب��ل ال�����ض��ع��ب ف��ق��ط؛ ليحافظ 
موازنة  على  وق��درت��ه  رمزيته  على 
خيار  وه��و  ال�ضلطات،  ب��ني  العالقة 
القوى  اأك������رث  اإل����ي����ه  دع�����ت  مُم���ك���ن 
اأف�����ض��ل احللول  وه����و  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، 
واأقلها كلفة، واأقربها اإىل التطبيق. 

•• �شايني، وايومينغ-اأ ف ب

اجلمهورية  تتكّبد  اأن  املرتقب  م��ن 
معركة  خ��ا���ض��ت  ال��ت��ي  ت�ضيني  ل��ي��ز 
كبرة  خ�ضارة  ترامب  دونالد  ل�ضّد 
الثالثاء يف ولية وايومينغ املت�ضّبعة 
فوز  ي��ت��وّق��ع  حيث  اليميني  بالفكر 
ك���ا����ض���ح مل��ن��اف�����ض��ت��ه��ا امل���دع���وم���ة من 

الرئي�س ال�ضابق.
تتقّدم  ال����ض���ت���ط���الع���ات،  وب��ح�����ض��ب 
ت�ضيني  ليز  على  هيغيمن  هارييت 
اإىل  ال�ضباق  يف  نقطة   20 ب��ح��واىل 
نيل تر�ضيح حزبها ملقعد يف جمل�س 
اأجرتها  درا���ض��ة  واأظ���ه���رت  ال���ن���واب. 
اأن هذا  م��وؤخ��را ج��ام��ع��ة واي��وم��ي��ن��غ 
 30 اإىل  ي�����ض��ل ح���ّت���ى  ق���د  ال����ف����ارق 

نقطة.
اأ�ضّد  وباتت ت�ضيني )56 عاما( من 

اأعداء دونالد ترامب منذ ان�ضمامها 
دور  ب��رمل��ان��ي��ة حت��ّق��ق يف  اإىل جل��ن��ة 
امللياردير يف الهجوم على الكابيتول 

يف 6 كانون الثاين/يناير 2021.
نائب  ت�ضيني  دي���ك  اب��ن��ة  وت�����ض��ارك 
الرئي�س الأمركي ال�ضابق يف رئا�ضة 
هذه اللجنة التي تعترب اأن الرئي�س 
اخل���ام�������س والأرب������ع������ني ل���ل���ولي���ات 
خالل  بواجبه”  “اأخّل  امل���ت���ح���دة 
ال���ه���ج���وم ال�����ذي ���ض��ّن��ه م����وؤّي����دوه يف 
م�ضعى اإىل منع الت�ضديق على فوز 
بايدن  ج��و  ال��دمي��وق��راط��ي  خ�ضمه 

بالنتخابات الرئا�ضية يف 2020.
انتقاداته  جهته  من  ترامب  ويكّثف 
باأنها  اإّي���اه���ا  م��ّت��ه��م��ا  ت�����ض��ي��ن��ي،  اإزاء 
“غر وفّية وحمّر�ضة على احلرب” 
التي  “الفا�ضلة  ب���  اإّي���اه���ا  ووا���ض��ف��ا 
ودفع  درو�س”.  اإعطاء  على  تتجّراأ 

هارييت  مناف�ضتها  لدعم  ثقله  بكّل 
التا�ضعة  هيغيمن، وهي حمامية يف 
عا�ضت  ال���ع���م���ر  م�����ن  واخل���م�������ض���ني 
طفولتها يف مزرعة رّوج حلملتها يف 

اأواخر اأّيار/مايو.
يف ولي���ة ���ض��ّوت اأك���رث م��ن 70 % 
خالل  ترامب  لدونالد  اأبنائها  من 
النتخابات الرئا�ضية الأخرة، توؤّيد 
ه��اري��ي��ت ه��ي��غ��ي��م��ن ال��ن��ظ��ري��ة التي 
اأن  ومفادها  ترامب  اأن�ضار  يعتنقها 
“�ُضرقت”   2020 العام  انتخابات 
من الرئي�س ال�ضابق، وذلك بالرغم 
من اأدّلة ل حت�ضى اأثبتت عدم �ضّحة 
ه��ذه امل��زاع��م.وم��ن��ذ اأك��رث م��ن �ضنة، 
تعكف ليز ت�ضيني التي اأّيدت العزل 
ال��رام��ي لإط��اح��ت��ه ال���ذي اأف��ل��ت منه 
الرئي�س على دح�س هذه الفر�ضية 
املاليني  بها  يتم�ّضك  زال  م��ا  ال��ت��ي 

منذ  ترامب.وتعّر�ضت  موؤّيدي  من 
ت�ضارك يف حتقيقات حول  ب��داأت  اأن 
ترامب وحميطه لتهديدات بالقتل 
ومل تعد تتنّقل من دون مواكبة من 
اإجراء  اإىل  ا�ضطرها  م��ا  ال�ضرطة، 
انتخابية  جتمعات  دون  م��ن  حملة 
اأو فعاليات عامة.وقد نبذت ال�ضّيدة 
اليميني  اخلّط  تّتبع  التي  ال�ضقراء 
ال�ضالح  امل�����وايل حل��م��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
وامل���ن���اوئ ل��الإج��ه��ا���س، م��ن احلزب 
اجل���م���ه���وري يف واي���وم���ي���ن���غ ال����ذي 
يوم  الحتجاجات  يف  زعيمه  �ضارك 

اقتحام الكابيتول.
ال���وق���ت  ك�����م م�����ن  ي����ه����ّم  “ل  ل���ك���ن 
�ضنك�ضب  فنحن  ن�ضالنا،  �ضي�ضتغرق 
الأمركيني  ماليني  املعركة.  ه��ذه 
م�����ن اأ�����ض����ق����اع ال���ب���ل���د ك�����اف�����ة، من 
ج����م����ه����وري����ني ودمي�����وق�����راط�����ي�����ني 

وم�������ض���ت���ق���ل���ني، احّت����������دوا م����ن اأج����ل 
يف  ت�ضيني  قالت  ما  وفق  احلّرية”، 
اأواخر الأ�ضبوع  ت�ضجيل فيديو ن�ضر 
قّوة  اأك����رث  “نحن  امل���ا����ض���ي.واأّك���دت 
وت��ف��ان��ي��ا وع��زم��ا م��ن ه����وؤلء الذين 
جمهوريتنا.  اأ�ض�س  ن�ضف  يحاولون 

عدوة ترامب اللدودة.. ت�سيني تواجه اخل�سارة يف وايومينغ 

•• عوا�شم-وكاالت

يحتدم القتال حول حمطة زابوريجيا النووية 
ما  لتفادي  امل�ضوؤولون  ويت�ضابق  الأوك��ران��ي��ة، 
بتهديد  الدولية  واملنظمات  اخل���رباء  ي�ضفه 

متناٍم من كارثة نووية يف حمطة الطاقة.
بق�ضف  التهامات  واأوكرانيا  رو�ضيا  وتتبادل 
اأوكرانيا.  ���ض��رق  ج��ن��وب  يف  ال��واق��ع��ة  امل��ح��ط��ة 
الرو�ضية  القوات  كييف  يف  امل�ضوؤولون  ويتهم 
املحطة  ق��رب  اأم��اك��ن  ال�ضواريخ من  ب��اإط��الق 
الرد  ب��اأن  حم�ضوبة  فر�ضية  على  بناء  وذل��ك 

الأوكراين �ضيكون حمفوفاً مبخاطر عالية.
بيرتو  الأوكرانية  الطاقة  هيئة  رئي�س  وق��ال 
كوتني اإن “القوات الرو�ضية ت�ضتخدم املحطة 
اأن  اأ�ضا�س  الأوكرانية، على  القوات  كدرع �ضد 

اأحداً من الأوكرانيني لن يفعل �ضيئاً«.
فولودمير  الأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س  وط���ال���ب 
القوات  ات��ه��م  اأن  ل��ه  �ضبق  ال���ذي  زيلين�ضكي، 
باأن  نووي”،  “اإرهاب  يف  بالتورط  الرو�ضية 
ت�����ض��ل��م رو���ض��ي��ا ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ح��ط��ة اإىل 
الكامل  الن�ضحاب  “وحده  وق���ال:  اأوك��ران��ي��ا. 
زابوريجيا  حم���ط���ة  اأرا������ض�����ي  م����ن  ل���ل���رو����س 

الكاملة عليها  الأوكرانية  ال�ضيطرة  وا�ضتعادة 
وعلى الأرا�ضي املحيطة بها، ميكن اأن ي�ضمن 

الأمان النووي لكل اأوروبا«.
وكانت املحطة وقعت حتت ال�ضيطرة الرو�ضية 
التقنيون  ووا���ض��ل  )اآذار(.  م��ار���س  اأوائ����ل  يف 
الأوك����ران����ي����ون امل����وج����ودون ه���ن���اك ال��ع��م��ل يف 

املحطة بطاقة اأقل.
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  وح��ذر 
الذرية رافاييل غرو�ضي، من اأن الهجمات على 
املحطة ميكن اأن توؤدي اإىل عواقب كارثية اإذا 
ا�ضتمرت، م�ضدداً على �ضرورة �ضمان الو�ضول 

اإىل املن�ضاآت يف املحطة.
�ضرراً  يلحق  ق��د  الق�ضف  اإن  خ���رباء  وي��ق��ول 
يت�ضبب  وقد  للمحطة  التحتية  بالبنى  كبراً 

بانفجار.
ويلقي الكرملني اللوم على كييف يف ما ت�ضفه 
ويقول  املحطة،  ت�ضتهدف  اأوكرانية  بهجمات 
اإن���ه ي��رح��ب مبهمة ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة جلمع 

املعلومات حول الهجمات التي تتعر�س لها.
ويتهم امل�ضوؤولون يف مو�ضكو كاًل من اأوكرانيا 
اإج�����راء حت��ق��ي��ق يف  والأمم امل��ت��ح��دة، ب��ع��رق��ل��ة 
املحطة. وق��ال امل��ن��دوب ال��رو���ض��ي ل��دى الأمم 

كل  “حلينا  ن��ي��ب��ي��ن��زي��ا:  ف��ا���ض��ي��ل��ي  امل���ت���ح���دة 
للمحطة.  زي��ارة  تنظيم  اأج��ل  من  ال�ضعوبات 
وعلى رغ��م ذل��ك، ف��اإن الأم��ان��ة العامة لالأمم 
امل��ت��ح��دة رف�����ض��ت ذل���ك يف ال��ل��ح��ظ��ة الأخ����رة، 

واألغت الزيارة«.
املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  امل��ت��ح��دة  الأمم  واق���رتح���ت 
حتويل حمطة زابوريجيا اإىل منطقة منزوعة 
القرتاح،  هذا  الأبي�س  البيت  ودعم  ال�ضالح. 

ت�ضرف  اأن  اأوكرانيا هي من يجب  اأن  م�ضيفاً 
على املنطقة املنزوعة ال�ضالح.

ورف�ضت رو�ضيا الإقرتاح على اأ�ضا�س اأن “نزع 
اأن يرتكها عر�ضة  املحطة ميكن  ال�ضالح من 

لت�ضلل اأ�ضخا�س غر معروفني.
بع�س  ا�ضتبعاد  ميكننا  “ل  نيبينزيا:  وق���ال 
اأنواع ال�ضتفزازات اأو الهجمات الإرهابية �ضد 

املحطة«.

اأخطر نقاط اال�ستعال يف احلرب االأوكرانية

هل �سينتهي القتال يف زابوريجيا اإىل كارثة نووية؟

ارتفاع ح�سيلة القتلى 
اإىل 16 يف انفجار يريفان

•• يريفان-اأ ف ب

ارتفعت ح�ضيلة النفجار الذي وقع الأحد يف منطقة جتارية يف العا�ضمة 
وزارة  اأعلنت  م��ا  وف��ق  قتيال،   16 اإىل  بعد  اأ�ضبابه  حت��ّدد  ومل  الأرمينية 
احلالت الطارئة .وقالت الوزارة يف بيان “مت العثور على 16 جثة خالل 
عن�ضر   350 من  اأك��رث  انت�ضر  حيث  املوقع  يف  والنقاذ”  البحث  عمليات 
اإنقاذ.واأفادت باأن اأكرث من 60 �ضخ�ضا اأ�ضيبوا يف النفجار واأن 18 اآخرين 
يف عداد املفقودين.ومل ُيك�ضف بعد عن مالب�ضات هذا النفجار الذي وقع 
عادة  ال�ضوق  ه��ذه  وتلقى  اجلملة.  ملبيعات  �ضورمالو  �ضوق  يف  الظهر  بعد 
النفجار حدث يف  اأن  �ضهود  اإع��الم عن  و�ضائل  الأحد.ونقلت  كثيفا  اإقبال 
موقع كانت األعاب نارية خمّزنة فيه.وا�ضتبعدت ال�ضلطات اأن يكون النفجار 
�ضريعة  منتجات  تخزين  قواعد  انتهاك  “يف  حتقيق  فتح  واأعلنت  هجوماً 
خمالفات  وه��ي  احلرائق”،  م��ن  ال��وق��اي��ة  ق��واع��د  و”انتهاك  ال�ضتعال” 
“الإهمال«.وهّز النفجار بلدا  ت�ضببت يف وفاة عدد من الأ�ضخا�س نتيجة 
منطقة  يف  ال�ضغرة  الدولة  اأرمينيا،  ت�ضهد  اإذ  ع�ضيبة  بفرتة  اأ�ضال  ميّر 
القوقاز والبالغ عدد �ضّكانها نحو ثالثة ماليني ن�ضمة، فرتة �ضعبة منذ 
واأزمة  بهزمية  انتهت  والتي  امل��ج��اورة  اأذرب��ي��ج��ان  مع   2020 العام  ح��رب 
مرتو  اإخ���الء  مّت  �ضورمالو،  �ضوق  يف  النفجار  وُبعيد  كبرَتني.  �ضيا�ضّية 
يريفان ب�ضبب تهديد بوجود قنبلة، ح�ضب ال�ضلطات التي اأو�ضحت لحًقا 

اأّنه مل ُيعرث على �ضيء يف نهاية املطاف.

ماكرون يناق�ض مع 
زيلين�سكي و�سع 
املحطة النووية 

•• باري�س-اأ ف ب

يبحث الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل 
اأم�����س الثالثاء  م��اك��رون ه��ات��ف��ي��اً  
مع نظره الأوك��راين فولودمير 
حمطة  يف  ال���و����ض���ع  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي 
التي  النووية  للطاقة  زابوريجيا 
جنوب  يف  مو�ضكو  عليها  ت�ضيطر 
بعمليات  وامل�����ض��ت��ه��دف��ة  اأوك���ران���ي���ا، 
الفرن�ضية  الرئا�ضة  ق�ضف.اأعلنت 
“ب�ضكل  �ضيتحدثان  الزعيمني  اأن 
خا�س لبحث الو�ضع حول حمطة 
زاب����وري����ج����ي����ا«.واح����ت����ّل����ت ال���ق���وات 
ال����رو�����ض����ي����ة حم���ط���ة زاب���وري���ج���ي���ا 
للطاقة ال��ن��ووي��ة، وه��ي الأك���رب يف 
اأوروبا، مطلع اآذار/مار�س، يف بداية 

الهجوم الرو�ضي على اأوكرانيا.
وم�����ن�����ذ ن����ه����اي����ة مت�����وز/ي�����ول�����ي�����و، 
متعددة  ق�ضف  عمليات  ا�ضتهدفت 
املوقع، وتبادل الطرفان التهامات 
من  خم���اوف  اأث���رت  كما  ب�ضاأنها. 
وق���وع ك��ارث��ة ن��ووي��ة، الأم����ر الذي 
دف���ع جم��ل�����س الأم����ن ال����دويل اإىل 

عقد اجتماع اخلمي�س املا�ضي.
م�����ض��اء الثنني  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  ح����ّذر 
يف  “كارثة”  وق��ع��ت  اإذا  اأّن�����ه  م���ن 
باأ�ضرها  اأوروب�����ا  ف����اإّن  زاب��وروج��ي��ا، 
���ض��ت��ك��ون م���ه���ّددة، م��ت��ه��م��ا اجلي�س 
والبلدات  املدن  ب�”ق�ضف  الرو�ضي 
اآخ���ر  ي���ع���ود  ب���امل���وق���ع.  املحيطة” 
اإىل  الرئي�ضني  بني  هاتفي  ات�ضال 
رحب  اآب/اأغ�����ض��ط�����س.  م��ن  الأول 
م���اك���رون ح��ي��ن��ه��ا ب��ا���ض��ت��ئ��ن��اف نقل 
احلبوب بحراً من جنوب اأوكرانيا، 
الهجوم  ب�������ض���ب���ب  ت���ع���ل���ي���ق���ه  ب���ع���د 

الرو�ضي.
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الفور،  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ن��ي  اجل��ي�����س  رد  ل��ق��د 
واأج��������رى ���ض��ل�����ض��ل��ة غ����ر م�����ض��ب��وق��ة من 
الع�ضكرية  والبحرية  اجلوية  التدريبات 
ل��ع��دة اأي����ام ح���ول اجل���زي���رة. م��ن جانبها 
“لغزو”.  بالتح�ضر  بكني  تايوان  تتهم 
�ضيناريو يقلق البيت الأبي�س، خا�ضة اأن 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن تعهد نهاية 
يف  اجلزيرة  الع�ضكري عن  بالدفاع  مايو 

حال وقوع هجوم.
   ح�ضار اأم حرب مفتوحة اأم الإبقاء على 
الو�ضع الراهن اأم �ضالم ه�س ... تعر�س 
اأكرث  م��ن  اأرب��ع��ة  الفرن�ضية  لك�ضربي�س 

ال�ضيناريوهات احتمال يف امل�ضتقبل.

ال�سيناري� االأول: احلرب
ي�ضكن  وتايبيه  بكني  ب��ني  م�ضلح  ن��زاع     
�ضبحه يحوم فوق  اأذه��ان اجلميع، وظ��ل 
عندما  عاًما،   70 منذ  ف��ورم��وزا  م�ضيق 
يف  القومية  الكومينتانغ  ق��وات  ا�ضتقرت 
ال�ضيوعيني  ت��ق��دم  م��ن  ه��رًب��ا  اجل���زي���رة، 
اأغ�ضط�س،  م��ن  العا�ضر  يف  م��او.  بزعامة 
اأب���ي�������س خم�ض�ضا  ك��ت��اب��ا  ب��ك��ني  ن�����ض��رت 
 ،2000 ع��ام  منذ  الأول  وه��و  ل��ت��اي��وان، 
وحزما  �ضرامة  الأك���رث  “ الكتاب  وي��ع��ّد 
ح�ضب �ضحيفة هوانكيو  على الإطالق”، 
هذا  يف  ال�ضني  وت��ذّك��ر  ب��ك��ني.  يف  �ضيباو 
غر  القوة”  “ا�ضتخدام  ب����اأن  ال��ك��ت��اب 
“املالذ  ت��ظ��ل  اأن  ���ض��م��ان  م���ع  م�����ض��ت��ب��ع��د، 
الأخر يف حالة ظروف قهرية”. وميكن 
اتخاذ  اإىل  “�ضن�ضطر  اأي�����ض��ا  ن��ق��راأ  اأن 
ا�ضتفزازات  اإج��راءات �ضارمة يف مواجهة 
اإذا  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ق��وى  اأو  النف�ضاليني 

جتاوزوا خطوطنا احلمراء«.
نحو  نتجه  نحن  متفائاًل:  ل�ضت  »اأن���ا     
املزيد من الأزمات ورمبا احلرب بحلول 
ن��ه��اي��ة ال��ث��الث��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن احلايل، 
يف  الباحث  كاب�ضتان،  بير  ج��ان  يخ�ضى 
والأ�ضتاذ  العلمي  للبحث  القومي  املركز 
اجلامعة  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  امل��م��ي��ز 
�ضنوات،  منذ  ك��ون��غ،  هونغ  يف  املعمدانية 
عدوانية  اأك���رث  ب�ضكل  ال�ضينيون  يعمل 
يف م�ضيق تايوان، الذي يعتربونه مياًها 
ق�ضًما  ن�ضهد  ون��ح��ن  لل�ضني،  اإقليمية 

تدريجًيا لتايوان ».
وترة  ت�ضاعفت  الأخ���رة،  الأ�ضهر     يف 
وحجم الدوريات التي تقوم بها الطائرات 
الع�ضكرية  امل��راق��ب��ة  وط���ائ���رات  امل��ق��ات��ل��ة 
ال�ضينية ب�ضكل فعال حول اجلزيرة: كما 
تكن  مل  ومدمراتها  احلربية  �ضفنها  اأن 
اأبًدا موجودة مبثل هذه الكثافة. ناهيك 
عن الهجمات الإلكرتونية املتزايدة �ضد 
“عام  ت��اي��ب��ي��ه.  ال���وك���الت احل��ك��وم��ي��ة يف 
جمموعات  اأرب��ع  تايبيه  اتهمت   ،2020
ع�ضر  ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا  ب���اخ���رتاق  �ضينية 
اآلف  و���ض��ت��ة  ت��اي��وان��ي��ة  حكومية  وك����الت 
عام  منذ  ر�ضمي  اإل��ك��رتوين  بريد  ح�ضاب 
2018 يف حماولة للو�ضول اإىل البيانات 
يقول  ال�ضخ�ضية،  واملعلومات  احلكومية 
اخل��ارج��ي��ة يف مذكرة  ال��ع��الق��ات  جمل�س 
اأمريكية  فكرية  موؤ�ض�ضة  وه��و  ح��دي��ث��ة، 

مقرها نيويورك.
  ل��ك��ن ت��ظ��ل ه���ن���اك اأ����ض���ئ���ل���ة: ه���ل لدى 
ال�����ض��ني ال���و����ض���ائ���ل ل�����ض��ن احل������رب؟ هل 
املتحدة  وال����ولي����ات  ت����اي����وان  ت�����ض��ت��ط��ي��ع 
املقاومة؟ “منذ 30 عاًما، تعمل ال�ضني 
ب�ضكل  الع�ضكرية  و�ضائلها  حتديث  على 
منهجي ونوعي وكمي حتى تتمكن يوًما 
ما من النت�ضار يف هذه احل��رب، يو�ضح 
موؤ�ض�ضة  يف  ال��ب��اح��ث  ب���ون���داز،  اأن���ط���وان 
الأهداف  واأحد  ال�ضرتاتيجية،  البحوث 
الرئي�ضية: ثني الأمريكيني عن التدخل، 

اأو ع��ل��ى الأق����ل احل���د م��ن ق��درت��ه��م على 
غ�ضون  يف  التايوانيني،  فوفق  التدخل، 
ت�ضن حرًبا،  اأن  لل�ضني  �ضنوات، ميكن   5

ورمبا حتى تك�ضبها.
   »ب����دون دع���م خ��ارج��ي، رمب���ا ل متتلك 
تايوان القدرة على الدفاع عن نف�ضها �ضد 
يرثي جمل�س العالقات  هجوم �ضيني”، 
اخلارجية يف مذكرته. لقد رفعت تايوان 
ب��ال��ت��اأك��ي��د م��ي��زان��ي��ت��ه��ا ال��ع�����ض��ك��ري��ة اإىل 
 15 من  يقرب  ما  اإىل  قيا�ضي،  م�ضتوى 
ب�  )م��ق��ارن��ة   2022 ل��ع��ام  دولر  م��ل��ي��ار 
اإنفاق  “لكن  امل��ت��ح��دة(.  للوليات   768
مرة   22 ب��ح��وايل  اأك���رب  �ضيكون  ال�ضني 
من اإنفاق تايوان”، ح�ضب مركز الأبحاث 

الأمريكي.
ان���دلع ح��رب مفتوحة، فاإن     ويف حالة 
خطر الت�ضعيد، الذي ت�ضارك فيه جهات 
وا�ضنطن  تدخل  اإن  كما  كبر.  اأجنبية، 
-وعد جو بايدن يف مايو املا�ضي بالدفاع 
ع���ن اجل���زي���رة ع�����ض��ك��رًي��ا يف ح��ال��ة وقوع 

هجوم -يثر �ضبح �ضراع عاملي.
   »�ضيكون من ال�ضعب جًدا على اليابان 
ال��ب��ق��اء ب��ع��ي��ًدا ع��ن ال�����ض��راع، ي��وؤك��د جان 
بير كاب�ضتان، موؤلف كتاب ‘غدا ال�ضني: 
غاليمارد(’،  )من�ضورات  �ضالم  اأم  ح��رب 
لوج�ضتي  بدعم  اأ�ضا�ضا  الم��ر  و�ضيتعلق 
لالأمركيني عرب قواعدهم يف اأوكيناوا. 
��ا خ��ط��ر اأن ت�ضبح  اأي�����ضً ل��ك��ن ه���ذا ي��وّل��د 
ذات  ويف  ل��ل�����ض��ي��ن��ي��ني.  ه����دًف����ا  ال���ي���اب���ان 
ال�ضياق، يذكر ان كوريا اجلنوبية تعار�س 
ا�ضتخدام قواعدها يف كوريا لدعم عملية 
ع�ضكرية يف م�ضيق تايوان، و�ضيتعني على 

الوليات املتحدة العتماد على اليابانيني 
وال�ضرتاليني اول ».

ال�سيناري� الثاين: احل�سار
ي��ك��ون هذا  الق�ضر، رمب��ا  امل���دى     على 
احتمال،  الأك��رث  الت�ضعيد  �ضيناريو  هو 
وال��ذي مت اختباره على نطاق وا�ضع من 
خالل  اأغ�ضط�س  و10   4 بني  بكني  قبل 
للقوة. وبالنظر  ا�ضتعرا�س غر م�ضبوق 
حققها  ال��ت��ي  التكنولوجية  ال��ق��ف��زة  اإىل 
الأخرة،  ال�ضنوات  يف  ال�ضيني  اجلي�س 
فاإنها باتت قادرة، موؤقًتا على الأقل، على 
 180 ال��واق��ع��ة على بعد  ع��زل اجل��زي��رة 

كيلومرًتا �ضرق �ضاحلها.
القت�ضادية  العواقب  على  تعول  اإنها     
الكارثية التي ميكن اأن ي�ضببها مثل هذا 
الغالق لردع تايبيه. يف مطلع اأغ�ضط�س، 
قدمت بكني بروفة، مع اإجراءات انتقامية 
لزيارة نان�ضي بيلو�ضي. وقطعت ال�ضلطات 
اإىل اجل��زي��رة، وجمدت  الرمال  ���ض��ادرات 
الأ�ضماك.  وب��ع�����س  احلم�ضيات  واردات 
وال���ك���ت���اب الأب���ي�������س ال����ذي ُن�����ض��ر يف 10 
“حوافز  اىل  جانبه  من  يثر  اأغ�ضط�س، 

اقت�ضادية” لإعادة احتالل تايوان.
اأرى  ل  امل��ق��ب��ل��ة،  الع�ضر  ال�����ض��ن��وات  »يف     
انزال للجي�س ال�ضيني يف تايوان، يعتقد 

اأميل اأكرث نحو  اأنا  جان بير كابي�ضتان، 
ح�ضار اجلزيرة، وميكننا اأن نرى بو�ضوح 
ب���داي���ات ه���ذا م��ع ه���ذه امل���ن���اورات وحظر 
ت���اي���وان. ميكن  امل����رور يف م�ضيق  ح��رك��ة 
تايوان  خلنق  و�ضيلة  احل�ضار  ي��ك��ون  اأن 
اإعادة  اأجل  من  التفاو�س  على  واإجبارها 
الأمريكي  اجل��ي�����س  ووح�����ده  ال��ت��وح��ي��د. 

ميلك القدرة على ك�ضر احل�ضار«.
   ومع ذلك، فاإن خيار احل�ضار ل يخلو 
�ضي  ال�ضيني  الرئي�س  على  املخاطر  من 
ال�ضيناريو،  ه���ذا  م��ث��ل  “يف  ب��ي��ن��غ.  ج��ني 
حيث  ب�ضدة،  ال�ضيني  القت�ضاد  �ضيتاأثر 
التي  امل�����رور  ح��رك��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة   90 اإن 

املوانئ  اإىل  اأو  امل�ضيق هي من  حتدث يف 
ال�ضينية، حتدد فالري نيكيت، الباحثة 
ال�ضرتاتيجية،  الأب���ح���اث  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف 
ناهيك عن احل�ضار امل�ضاد املحتمل الذي 
قد ي�ضتهدف اإمدادات النفط جلمهورية 
م�ضيق  عرب  متر  التي  ال�ضعبية  ال�ضني 
املمرات  ع��ل��ى  ب��ك��ني  ت�����ض��ي��ط��ر  ل  م��ل��ق��ا. 
تخ�ضع  وال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
اأو  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ل�ضيطرة  جميعها 

حلفائها«.
   ولي�س موؤكدا، يف ظل هذه الظروف، من 
اأن �ضي جني بينغ �ضيغامر بح�ضار طويل 
الأمد، على الرغم من تهديدات الزعيم 
قبل  ت��ه��دف  “اإنها  امل��ت��ك��ررة.  ال�����ض��ي��وع��ي 
اإ�ضعاف معنويات اخل�ضم،  اإىل  �ضيء  كل 
ورف����ع امل��خ��اط��ر م���ع ت���اي���وان وال���ولي���ات 
مقاومة  اأي  اأن  ف��ك��رة  وف��ر���س  امل��ت��ح��دة، 
لالأعمال ال�ضينية غر جمدية”، تو�ضح 

فالري نيكيت.

اإىل  ــ�دة  ــع ال الــثــالــث:  ال�سيناري� 
ال��سع الراهن

    هذا احلل، الأكرث حكمة اإىل حد بعيد، 
اعرتاف  اأق��ل��ه:  ولي�س  م�ضبق،  �ضرط  ل��ه 
تايوان ب�ضيا�ضة “ال�ضني الواحدة” -التي 
والرئي�ضة   .1992 ع��ام  اإج��م��اع  ح��دده��ا 
عام  املنتخبة  وي���ن،  اإن���غ  ت�ضاي  احل��ال��ي��ة، 
2016، ترف�س ذلك املبداأ الذي يقّر اأن 

اجلزيرة وال�ضني جزء من اأمة واحدة.
   »اإذا تاأملنا يف ال�ضنوات الع�ضر اأو اخلم�س 
الوليات  م�ضلحة  ف��اإن  ال��ق��ادم��ة،  ع�ضرة 
املتحدة �ضتكون بال �ضك، من اأجل تفادي 

هي  ال�ضني،  مع  نووية  ت�ضبح  قد  ح��رب 
�ضكاًل  يقبلوا  حتى  التايوانيني  ذراع  يّل 
من اأ�ضكال التفاق مع بكني، ي�ضر عامل 
اأن  اي  ك��اب�����ض��ت��ان،  ب��ي��ر  ج���ان  ال�ضينيات 
يقبلوا ب�ضيغة جتعل من املمكن احلفاظ 
على الدميقراطية يف تايوان مع احلفاظ 
على الو�ضع الراهن مع ال�ضني. هل هذا 
ممكن؟ فقط اإذا تغرت القيادة يوًما ما 
ال�ضينية  القومية  اليوم،  يف بكني. ولكن 
متوهجة للغاية بحيث لن تت�ضكل �ضيغة 
مثل ‘�ضني واحدة، وحكومتان’ تعمالن 

على قدم امل�ضاواة ».

   ول يزال، على ما يبدو، الدرب طويال 
الرئي�س  جعل  ال��واق��ع،  ففي  ه���ذا.  ام���ام 
�ضي جني بينغ، الذي من املقرر اأن يفوز 
ت��اري��خ��ي��ة ه���ذا اخلريف،  ب���ولي���ة ث��ال��ث��ة 
ت��اي��وان معركته  اإع���ادة التوحيد م��ع  م��ن 
بال�ضلطة،  اأنه يحتفظ  ال�ضا�ضية. وطاملا 
لدعاة  �ضك  ب��ال  �ضتكون  الأف�ضلية  ف���اإن 
“مثل ف��الدمي��ر ب��وت��ني، يريد  احل���رب. 
�ضي جني بينغ العتقاد باأن ال�ضني الآن 
قوة عظمى قادرة على مناف�ضة الوليات 
منطقة  يف  اإرادت�����ه�����ا  وف����ر�����س  امل���ت���ح���دة 
نفوذها يف اآ�ضيا، وعلى وجه اخل�ضو�س يف 
ذلك  ومع  نيكيت،  فالري  تتابع  تايوان، 
تتقا�ضمها  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا  لي�س 
ال�ضيوعي  احل��زب  داخ��ل  باأكملها  القيادة 
التي  ال�ضعوبات  تكون  ورمب��ا  ال�ضيني. 
هّداأت  ق��د  اأوك��ران��ي��ا  يف  رو���ض��ي��ا  تواجهها 

ا منها«. بع�ضً

ال�سيناري� الرابع: “اإعادة الت�حيد 
ال�سلمي«

الأول”  “اخليار  ه���و  ه����ذا  ر���ض��م��ي��ا،     
الكتاب  يف  ج����اء  ال�����ض��ي��ن��ي��ة.  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ا�ضتعداد  ع��ل��ى  “نحن  الأخ����ر  الأب��ي�����س 
خل��ل��ق جم����ال وا����ض���ع م���ن ال���ت���ع���اون من 
ال�ضلمي”.  التوحيد  اإع���ادة  حتقيق  اأج��ل 
يكفي  مب��ا  ج��ذاب��ة  بيئة  خلق  باخت�ضار: 
اإىل  طبيعي  ب�ضكل  ال��ت��اي��وان��ي��ني  ل��ع��ودة 
تاأهيل”  “اإعادة  بكني، من خالل  ح�ضن 
ال��ن��ف��و���س وال���ع���ق���ول، ك��م��ا ذك����ر م���وؤخ���ًرا 

ال�ضفر ال�ضيني يف فرن�ضا، لو �ضاي.
بالزدهار  ال��ط��ري��ق  خريطة  تعد  كما     
التوحيد”.  “اإعادة  ب��ع��د  الق��ت�����ض��ادي 
وه��ك��ذا ت��ق��رتح ال�����ض��ني ت��ق��وي��ة الروابط 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، وال�������ض���م���ان الج���ت���م���اع���ي، 
“تكامل”  ت�ضجيع  ح��ت��ى  اأو  وال�����ض��ح��ة، 
اخليار  لهذا  و�ضيكون  اأف�ضل.  اقت�ضادي 
م���ي���زة ه���ائ���ل���ة، ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ب��ك��ني، ك�ضب 
احلرب دون ال�ضطرار اإىل القتال، وفًقا 
ملبادئ اجلرنال ال�ضيني �ضن تزو يف فن 

احلرب.
   �ضيناريو يبدو اليوم من ال�ضيناريوهات 
التايوانيون  ت��ذوق  لقد  تخياًل.  الأك���رث 
الجتماعي  والتقدم  الدميقراطية  طعم 
املا�ضية. وهي  عاًما  الع�ضرين  على مدار 
الدميقراطي  احل����زب  �ضجعها  ظ���اه���رة 
بزعامة  لال�ضتقالل(  )امل��وؤي��د  التقدمي 
ال��رئ��ي�����ض��ة ال��ت��اي��وان��ي��ة ت�����ض��اي اإن����غ وين، 
“وقد   .2016 عام  ال�ضلطة  تولت  التي 
هوية  ظهور  الدميقراطي  التحول  اأت��اح 
تايوانية وبالتايل هوية وطنية حقيقية، 
التي مل تعد الهوية ال�ضينية التي فر�ضها 
ال���ن���ظ���ام ال�����ض��ي��وع��ي، ي���الح���ظ اأن���ط���وان 
بونداز، و�ضتبقى هذه الديناميكية بغ�س 
ان  ال�ضلطة”.  يف  ح���زب  اي  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
ابدا  تبُد  مل  ال�ضلمي”  التوحيد  “اإعادة 

بعيدة مثلما هي اليوم.
عن الك�سربي�ص

- يف غ�س�ن 5 �سن�ات، ميكن لل�سني اأن 
ت�سن حرًبا، ورمبا تك�سبها

- بدون دعم خارجي، قد ال متتلك تاي�ان 
القدرة على الدفاع عن نف�سها �سد هج�م �سيني

- تعار�ص ك�ريا اجلن�بية ا�ستخدام ق�اعد االأمريكان يف 
ك�ريا لدعم عملية ع�سكرية يف م�سيق تاي�ان

- ال ت�سيطر بكني على املمرات البحرية الرئي�سية، والتي 
تخ�سع جميعها ل�سيطرة ال�اليات املتحدة اأو حلفائها

تدريبات تايوانية ا�ضتعدادا لال�ضوا

خيار اللجوء اىل القوة غر م�ضتبعد

حمى الوطي�س بني 
العمالقني

هل وراء كل حريق امراأة...؟

حلقت طائرات هليكوبرت ع�ضكرية �ضينية بالقرب من بينجتان، اإحدى اأقرب اجلزر ال�ضينية لتايوان

من �سالم بعيد االحتمال اإىل حرب مع بكني

تايوان: ال�سيناريوهات املرجّحة يف واقع متفّجر...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

    بعد عدة اأيام من الت�تر ال�سديد بني تاي�ان وبكني، 
وقت  اأي  من  اأكرث  االأفــق  يف  يل�ح  احلرب  �سبح  اأن  يبدو 
ال��سع.    يف  حمتملة  تط�رات  الأربعة  عر�ص  م�سى... 

من  م�جهة  �س�اريخ  �سربتها  اجلديدة  تايبيه  »مدينة 
اأ�سرار  وحلقت  �سفن  “انفجرت  ال�سي�عي”،  اجلي�ص 
باملن�ساآت والب�اخر يف ميناء تايبيه”... هذه التنبيهات، 
ا�ص  تــي  �سي  قــنــاة  اخــبــار  �سريط  على  بثها  مت  الــتــي 
الهلع  من  حالة  يف  ت�سببت  اأبريل،   22 يف  التلفزي�نية 

و�سيلة  اعتذرت  ما  �سرعان  دقائق.  لب�سع   ... والذعر 
االعالم لك�نها اأخطاأت يف مترير هذه الر�سائل ال�قائية 
احلريق  اندلع  ما  �س�رة  يف  للبث  واجلاهزة  احلرب،  من 
غزو  من  اخلــ�ف  يلقي  مــدى  اي  اىل  يعني  وهــذا  حقا. 
�سيني بظالله على هذه اجلزيرة التي يبلغ عدد �سكانها 

23 ملي�ن ن�سمة، والتي تعتربها بكني اإحدى مقاطعاتها.   
بلغ القلق ب�ساأن نزاع م�سلح ذروته يف االأيام االأخرية، اي 
منذ زيارة نان�سي بيل��سي، الرئي�سة الدميقراطية ملجل�ص 
يف  الثالثة  وال�سخ�سية  املتحدة،  ال�اليات  يف  الن�اب 

الدولة، اإىل تايبيه، يف الرابع من اأغ�سط�ص. 

- من ال�سعب جًدا على اليابان البقاء بعيًدا عن ال�سراع

- اإنفاق ال�سني الع�سكري �سيك�ن اأكرب بح�ايل 22 مرة من اإنفاق تاي�ان
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•• وا�شنطن-وكاالت

يف  الأمريكية  بو�ضت”  “نيويورك  �ضحيفة  حّملت 
الرتاجع  م�ضوؤولية  بايدن  جو  الرئي�س  افتتاحيتها 
اأن هذا  امل��ت��ح��دة، معتربة  ال��ولي��ات  الق��ت�����ض��ادي يف 

الو�ضع القت�ضادي املرتاجع بات يروق له.
اأّن  امل��ا���ض��ي  ب��اي��دن الأ���ض��ب��وع  ي��زع��م الرئي�س ج��و  مل 
“نباأ  ي��ول��ي��و  يف   8.5% ن�ضبته  ال��ب��ال��غ��ة  الت�ضخم 
الزيادة يف  اأقل من  اأنه  وح�ضب مبا  اقت�ضادي �ضار” 
يف   9.1% ن�ضبته  البالغة  املُ�ضتهلك  اأ�ضعار  موؤ�ضر 
يونيو )حزيران( املا�ضي. واإمنا تباهى اأي�ضاً باأن هذا 
“النجاح” يتحقق... عندما نبني اقت�ضاداً من القاع 

اإىل القمة ومن املركز اإىل الأطراف«.
يجادل  اأن��ه  بو�ضت”،  “نيويورك  ب��راأي  يعني،  وه��ذا 
من  القليل  رغ��م  يريده،  ال��ذي  القت�ضاد  يبني  باأنه 
العرثات على الطريق الناجمة عن فالدمير بوتني 
ال�ضحيفة.  و�ضف  حد  على  ال�ضر،  اأه��ل  من  وغ��ره 
التي  املعجزات  جتربته  جت��رتح  مل  ل��و  اأن��ه  وامل�ضكلة 
“طبيعي  و�ضع  يف  بالأمة  زجَّ  قد  ف�ضيكون  يتخيلها، 
جديد” م�ضوؤوم جوهره الركود القت�ضادي، بح�ضب 

ال�ضحيفة الأمريكية.
يوم  تبعها  “ال�ضاّرة”  الت�ضخم  اأن���ب���اء  اأن  وي��ذك��ر 
البطالة  ب���دل  اأن ط��ل��ب��ات  م��ف��اده��ا  ك��ل��م��ة  اخل��م��ي�����س 
اجلديدة ما زالت ترتاكم تدريجياً لدرجة اأنها بلغت 

اأعلى م�ضتوى لها الآن منذ نوفمرب)ت�ضرين الثاين( 
املا�ضي.

�ضحيح اأن القت�ضاد �ضهد 528 األف وظيفة جديدة 
عدد  اإج��م��ايل  بذلك  اأخ���ًرا  فتجاوز  املن�ضرم،  ال��ع��ام 
ت�ضرب جائحة فرو�س  اأن  قبل  الوظائف اجلديدة 
اأن  2020، غ��ر  ب��داي��ة  ال��ب��الد يف  املُ�ضتجد  ك��ورون��ا 
هذه امل�ضتجدات طراأت يف ظل �ضريحة �ضكانية اأكرب 
يف �ضن العمل، والأكرث اإثارة للقلق اأن ن�ضبة اأقل من 
تلك ال�ضريحة ال�ضكانية ح�ضلت على وظائف اأو على 

الأقل تبحث عن عمل.
احلقيقية  الأج������ور  اأّن  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  وف���ق  وامل���ه���م، 
ال�ضنوية  ال���ع���الوات  ال��ت�����ض��خ��م  جت����اوز  اإذ  ت��راج��ع��ت 

وغرها من املكا�ضب ال�ضمية. )وتلك حقيقة اأخرى 
يتجاهلها بايدن اإذ يتباهى ب� “ارتفاع الأجور«(.

النفراج  يتعلق  ال�ضحيفة،  تقول  ذل��ك،  عن  ف�ضاًل 
اأ�ضا�ًضا  امل��ا���ض��ي  ال�����ض��ه��ر  ���ض��ه��دن��اه  ال����ذي  ال��ط��ف��ي��ف 
دولرات   4 من  يقرب  ملا  البنزين  اأ�ضعار  بانخفا�س 
للغالون الواحد، ويرجع ذلك اإىل حٍد كبر لإحجام 

النا�س عن قيادة �ضياراتهم، مما قلَّ�َس الطلب.
اإذ  اأكرث من ذلك،  القيادة  ولي�س بو�ضعهم احلد من 
قيادة  م�ضتويات  اأدن��ى  اإىل  بالفعل  اأمريكا  تراجعت 
وارتفعت   .2020 ع��ام  اجلائحة  �ضيف  ال�����ض��ي��ارات 
يوليو،  %1.3 يف  بن�ضبة  ا  اأي�ضً البقالة  اأ�ضعار مواد 
وزادت بن�ضبة %13.1 عن العام املا�ضي، وهي اأ�ضرع 

زيادة �ضهدتها منذ 1979.
الأ�ضا�ضي  املُ�ضتهلك  اأ�ضعار  فموؤ�ضر  ذلك،  عن  ف�ضاًل 
الذي ي�ضتبعد اأ�ضعار الأطعمة واأنواع الطاقة املُتقلبة، 
ظلَّ على حاله دون تغر عند معدل �ضنوي 5.9%، 
زالت  ما  الكامنة  الت�ضخمّية  ال�ضغوط  فاإن  ولذلك 
بن�ضبة  املُ��ن��ت��ج��ني،  اأ���ض��ع��ار  ت�ضخم  وي�����ض��م��ن  ق��وي��ة. 
يف  انتهت  التي  ع�ضر  الإثني  الأ�ضهر  خالل   9.8%
على  املُ�ضتقبلية  ال�ضغوط  من  املزيد  يوليو)متوز(، 

امل�ضتهلكني، بح�ضب “نيويورك بو�ضت«.
وم�ضت الفتتاحية تقول اإنه “ل ينبغي اأن نن�ضى اأن 
تاأتينا يف حلظة  ال�ضاّرة  الأنباء القت�ضادية  كل هذه 

تاريخية تعي�س فيها الوليات املتحدة ركوًدا«.

•• عوا�شم-وكاالت

تفاخر الرئي�س الرو�ضي، فالدمير 
الثنني  الأول  اأم�������س  ي����وم   ب���وت���ن، 
ا�ضتعداد  معلنا  ال��رو���ض��ي،  بال�ضالح 

بالده لت�ضليح “احللفاء«.
وخالل كلمته يف حفل افتتاح منتدى 
قال  مبو�ضكو،  “اجلي�س-2022” 
ب��الده تقدر عالقاتها مع  اإن  بوتن، 
واآ�ضيا  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���رك���ا  يف  دول 
لتزويد  م�ضتعدة  واإن��ه��ا  واإف��ري��ق��ي��ا، 

حلفائها باأ�ضلحة حديثة.
ع�ضكرية  وف��ودا  رو�ضيا  وت�ضت�ضيف 
م��ن 72 دول����ة ح���ول ال��ع��امل ونحو 
خالل  ع�����ض��ك��ري��ة  ����ض���رك���ة   1500
منتدى  م����ن  ال���ث���ام���ن���ة  ال���ن�������ض���خ���ة 
الذي  الع�ضكري  “اآرميا-2022” 
اأغ�ضط�س   21 اإىل   15 م���ن  ي��ق��ام 

اجلاري.
وووفق تقارير رو�ضية ك�ضفت رو�ضيا 
ع���ن ن��ح��و األ����ف ���ض��الح خم��ت��ل��ف من 
املنتدى،  خ��الل  الع�ضكرية  امل��ع��دات 
الذي يعد واح��دا من اأكرب معار�س 
الأ���ض��ل��ح��ة يف ال���ع���امل، وع��ر���س فيه 
الرو�ضية  ال���دف���اع���ي���ة  ال�������ض���رك���ات 
منتجاتها  م��ن  ع��ي��ن��ات  والأج��ن��ب��ي��ة 

الع�ضكرية.

اأبرز معرو�سات االأ�سلحة
املنتدى  اإن  رو���ض��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وت��ق��ول 
�ضيك�ضف عن اأكرث من األف نوع من 

الأ�ضلحة واملعدات الع�ضكرية.
وال�ضركات  رو�ضتيخ  �ضركة  وق��ال��ت 

الرو�ضية اإنها �ضتعر�س 1000 عينة 
الع�ضكرية  وامل���ع���دات  الأ���ض��ل��ح��ة  م��ن 
والدبابات  لل�ضواريخ  من��اذج  بينها 
وجمموعة  القتالية،  امل�ضاة  وعربات 
الع�ضكرية  امل��روح��ي��ات  م��ن  وا���ض��ع��ة 
واملدنية والأ�ضلحة اخلفيفة وغرها 

من املنتجات الع�ضكرية.
اأوب������������ورون  “رو�س  �����ض����رك����ة  اأم���������ا 
�ضتقدم  اإن��ه��ا  ف��ق��ال��ت  اإك�ضبورت”، 
اأكرث من 200 �ضالح حديث للوفود 

الأجنبية.
ع���ر����س اجلي�س  امل���ن���ت���دى،  وخ�����الل 
“اأرماتا”،  تي-14  دب��اب��ة  الرو�ضي 
اخلفيفة  ال���ربم���ائ���ي���ة  وال����دب����اب����ة 
اإم”1،  دي  “�ضربوت-�ضي 
ب��ع��ج��الت كي-17  امل�����ض��اة  وم��رك��ب��ة 
نظام  اإىل  بالإ�ضافة  “بومرانغ”، 

والطائرة  “تور-اإيه2”  ال�ضواريخ 
بي-504بي-اإيه  “اإر  امل�������ض���رة 

“�ضيلوك«.
للطائرة  من�������اذج  ع����ر�����س  مت  ك���م���ا 
اجلديدة،  “اأورلن-30”  امل�ّضرة 
ف�ضال  وكذلك ذخرة “كوب-اإيه”، 
عن نظام ات�ضالت املقاتلة الرو�ضية 
“ك�س  ب��ا���ض��م  امل��ع��روف��ة  امل�ضتقبلية 
وجمموعة  “�ضو-57”،  اأو  ملك” 

كبرة من معدات الت�ضالت.
نظام  ك����ان  اأي�����ض��ا  امل��ع��رو���ض��ات  ويف 
بروميثيو�س الأمني الذي ي�ضتخدم 
واملوؤ�ض�ضات  امل���ن�������ض���اآت  ح���م���اي���ة  يف 
من  وح���دة   16 وي�ضم  الع�ضكرية، 
القتالية  “اأخوتنيك”  منظومات 
التي يتم التحكم بها عن بعد، وفقا 

لوكالة “ تا�س” الرو�ضية.

“م�ضتا  م��دف��ع  ع��ن  الك�ضف  مت  كما 
املطور ذات��ي احلركة عيار  اإ�س”   –
ت����زوي����ده  مت  وال��������ذي  م���ل���م   155
النران،  لقيادة  اأوتوماتيكي  بنظام 
الذي  املقاتل  “ماركر”  وال��روب��وت 
ق�����د ي�������ض���ت���خ���دم���ه خ���ف���ر امل�����ط�����ارات 

الف�ضائية لتدمر امل�ضّرات.
تقني  عبارة عن جممع  و”ماركر” 
ويتميز  اأط���ن���ان،   3 ن��ح��و  ب���وزن  اآيل 
الذاتية  احل���رك���ة  ب��خ��ف��ة  ال���روب���وت 
ال����ت����ع����رف على  ي�������ض���ت���ط���ي���ع  ح����ي����ث 
الأه��داف اعتمادا على تكنولوجيات 

الذكاء ال�ضطناعي.
غازيتا”  رو�ضي�ضكايا  جملة”  ووف��ق 
الرو�ضية، فاإن وزارة الدفاع الرو�ضية 
واحلر�س الوطني الرو�ضي يخططان 
كذلك  “ماركر”  ل�ضتخدام روب��وت 

للدفاع  امل����دى  ق�����ض��رة  ك��م��ن��ظ��وم��ة 
امل�������ض���ّرات �ضغرة  ت���دّم���ر  اجل�����وي 

احلجم والدرونات النتحارية.
طوربيدات  عن  مو�ضكو  ك�ضفت  كما 
اجلديدة،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة   ET-1E
اأنواع  خمتلف  اإ���ض��اب��ة  على  ال��ق��ادرة 
املاء  �ضطح  ف��وق  البحرية  الأه���داف 
اإىل  م�����ض��اف��ات ت�ضل  وحت��ت��ه، وع��ل��ى 

18 كليومرت.
وتلك الطوربيدات اجلديدة جمهزة 
اإ�ضابة  من  متكنها  حديثة  بتقنيات 
تتعر�س  ع���ن���دم���ا  ح���ت���ى  اأه����داف����ه����ا 
العمل  مي��ك��ن��ه��ا  ك���م���ا  ل��ل��ت�����ض��وي�����س، 
ال�����ض��ح��ل��ة وحت���ت اجلليد،  امل��ي��اه  يف 
ت���رتاوح م��ا بني  واحل��رك��ة ب�ضرعات 
30 و50 عقدة بحرية، وفقا ملوقع 

“رو�ضيا اليوم«.

اإ�س”   – “م�ضتا  م��دف��ع  ج����اء  ك��م��ا 
املطور ذاتي احلركة عيار 155 ملم 
والذي مت تزويده بنظام اأوتوماتيكي 
ل��ق��ي��ادة ال���ن���ران، ك��م��ا اأدرج����ت على 
اخلرائط  ا�ضتخدام  وظيفة  اأنظمته 
البالي�ضتي  واحلا�ضوب  الإلكرتونية 
واأجهزة امل�ضح الطوبوغرايف املرتبط 
الرو�ضية  “غلونا�س”  مب��ن��ظ��وم��ة 

للمالحة الف�ضائية.

“رو�س  م���وؤ����ض�������ض���ة  ك�����ض��ف��ت  اأي�������ض���ا 
الرو�ضية  الف�ضائية  كو�ضمو�س” 
الف�ضائية  ل��ل��م��ح��ط��ة  جم�����ض��م  ع���ن 

الرو�ضية اجلديدة.

اإبرام عق�د بـ 8 مليار دوالر
ويف املنحى ذاته، يقول وزير الدفاع 

الرو�ضي �ضرجي �ضويغو، اإن املنتدى 
حكومًيا  ع��ق��ًدا   36 اإب����رام  �ضي�ضهد 
 8،62( روب���ل  مليار   522 بقيمة 
املجمع  ���ض��رك��ات  م��ع  دولر(  م��ل��ي��ار 

ال�ضناعي الع�ضكري الرو�ضي.
الرو�ضية،  تا�س”   “ وك���ال���ة  ووف����ق 
علمية  فعالية   289 عقد  ف�ضيتم 
عقده  مت  م��ا  �ضعف  اأي   ، وجت��اري��ة 

العام املا�ضي.
�ضركة   1500 ح��وايل  ت�ضارك  كما 
اأجنبية  ���ض��رك��ات  م��ن��ه��ا  وم��ن��ظ��م��ة، 
ت���ع���م���ل مب����ج����ال ال���ب���ح���ث وال����ذك����اء 
ال�ضطناعي والتقنيات الإلكرتونية 

واملعلوماتية.
ووف��������ق م�����راق�����ب�����ني، ف��������اإن رو����ض���ي���ا 
وع�ضالتها  ق���وت���ه���ا  ت�������ض���ت���ع���ر����س 
الع�ضكرية يف ظل احلرب الأوكرانية، 

 72 م��ن  وف����ودا  ا�ضت�ضافة  اأن  ك��م��ا 
اأغ��ل��ب��ه��ا م��ن ح��ل��ف��اء مو�ضكو،  دول����ة 
�ضيكون مبثابة ورقة رو�ضية جديدة 

لل�ضغط على الغرب.
وبح�ضب نائب وزير الدفاع الرو�ضي 
املقرر  بوبوف، فمن  بافيل  اجلرنال 
توقيع عقودا حكومية مع موؤ�ض�ضات 
�ضناعية تبلغ قيمتها اأكرث من 500 
دول��ي��ة لتوريد  روب���ل، وع��ق��ود  مليار 

الأ�ضلحة واملعدات الع�ضكرية.
الع�ضكري  اخل��ب��ر  ي��ق��ول  وم��ع��ل��ق��ا 
اإن  اإي�����غ�����ور،  ال����رو�����ض����ي ف����الدمي����ر 
ل���ه���ذا احلدث  ا���ض��ت�����ض��اف��ة م��و���ض��ك��و 
الع�ضكري يف ظل احلرب الأوكرانية 
العملية  اأن  م��ف��اده��ا  للغرب  ر���ض��ال��ة 
بتاأييد  تتمتع  الرو�ضية  الع�ضكرية 
احللفاء  من  دول��ة   72 وبينه  دويل 
الغربية  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ق��ي��م��ة  ل  واأن 
لأن الت�����ض��ال وال��ت��ع��اون م��ع رو�ضيا 

وفق قوله. م�ضتمرا”، 
وي�ضيف ملوقع” �ضكاي نيوزعربية”، 
اأن “املنتدى مبثابة م�ضاحة مفتوحة 
ك������ي ي����ت����ع����رف اخل�����������رباء ال�����رو������س 
والأج���ان���ب على اآخ���ر ال��ت��ط��ورات يف 
ومناق�ضة  ال��دف��اع��ي��ة  ال�����ض��ن��اع��ات 
الع�ضكرية  ال��ع��الق��ات  تعميق  اآف����اق 

الفنية«.
اأ�ضلحة  لديها  اإيغور:”رو�ضيا  وتابع 
حديثة مل تك�ضف عنها بعد واأ�ضلحتها 
ل ت��وج��د لها ب��دائ��ل يف ال��ع��امل من 
وهناك  ق��درات��ه��ا ومم��ي��زات��ه��ا،  حيث 
طلباً كبراً على ال�ضالح الرو�ضي يف 

الأ�ضواق العاملية«.

نيويورك بو�ست: جو بايدن منف�سم عن الواقع

•• هامبانتوتا-اأ ف ب

و�ضلت اإىل هامبانتوتا، امليناء الواقع يف جنوب 
�ضريالنكا الذي تديره ال�ضني،  اأم�س الثالثاء 
�ضفينة اأبحاث �ضينية، يف خطوة ت�ضرب عر�س 
والأم��رك��ي��ة من  الهندية  ب��امل��خ��اوف  احل��ائ��ط 

�ضلوع هذه ال�ضفينة باأن�ضطة جت�ّض�س.
وكان يف ا�ضتقبال ال�ضفينة راق�ضون وعازفو اآلت 
اإيقاعية تقليدية وخم�ضة نّواب انتظروها على 
اأن يكون بينهم  الأحمر، لكن من دون  ال�ضّجاد 
اأّي م�ضوؤول رفيع امل�ضتوى ومن دون تنظيم اأّي 

مرا�ضم ع�ضكرية ا�ضتعرا�ضية.
ت�ضي  �ضريالنكا  يف  ال�ضيني  ال�ضفر  و���ض��ّرح 
جنهونغ لل�ضحافيني يف املوقع اأن اإيفاد “يوان 
املعهودة  “التبادلت  �ضياق  يف  يندرج   ”5 وان��غ 
ا�ضتثنائية  “�ضداقة  اأن  موؤّكدا  البلدين”،  بني 

تربط ال�ضني ب�ضريالنكا«.
اجل�ضر  على  والأبي�س  بالأحمر  لفتة  وعّلقت 
العلوي لل�ضفينة املزّودة باأربعة هوائيات �ضخمة 
ال�ضني  ب���ني  ال�����ض��داق��ة  “لتحيا  ع��ل��ي��ه��ا  ُك��ت��ب 

و�ضريالنكا”. 
بقم�ضان  رج���ال  ل���ّوح  ال��ر���ض��و،  عملية  وخ���الل 
ال�ضينية  ب���الأع���الم  ���ض��وداء  و���ض��راوي��ل  بي�ضاء 

وال�ضريالنكية.
ال�ضوء  على   ”5 وانغ  “يوان  ال�ضفينة  ح�ضلت 
تلتزم  اأن  ب�����ض��رط  امل��ي��ن��اء  ل��ل��ر���ض��و يف  الأخ�����ض��ر 
املياه  اأبحاث طيلة وجودها يف  اأّي��ة  اإج��راء  عدم 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ال�����ض��ري��الن��ك��ي��ة، ب��ح�����ض��ب م���ا قال 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س،  امل���رف���اأ  م�����ض��وؤول��ون يف 
ب��ع��د م�����ض��اورات م��ع ال��ه��ن��د وال���ولي���ات املتحدة 

وال�ضني.
على   ”5 وان����غ  “يوان  ت��ب��ق��ي  اأن  امل���ق���ّرر  وم���ن 
نظامها الآيل لتحديد هوية ال�ضفن يف املنطقة 

القت�ضادية اخلال�ضة التابعة ل�ضريالنكا.
وم�ضح،  اأب��ح��اث  �ضفينة  ه��ي   ”5 وان��غ  و”يوان 
ان  “�ضي  قناة  لكّن  متخ�ض�ضة  مواقع  بح�ضب 
�ضفينة  ب��اأن��ه��ا  اأف����ادت  ال��ه��ن��دي��ة  ان-نيوز18” 
ملراقبة  ت�ضتخدم  ال�ضتخدام  مزدوجة  جت�ّض�س 
ال�ضطناعية  الأق��م��ار  واأن�ضطة  اجل��وي  املجال 
بال�ضتية  �ضواريخ  لإط��الق  وكمن�ضة  جهة  من 

عابرة للقارات من جهة اأخرى.
بكني  م��ن  ال�ضينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأّك�����دت 
ل�”يوان  البحرية  الأبحاث  اأن�ضطة  اأن  الثالثاء 
وانغ 5 تتما�ضى مع القانون الدويل واملمار�ضات 

الدولية«.
هذه  اإن  وي��ن��ب��ني  وان���غ  با�ضمها  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
م�ضاحله  اأو  بلد  اأّي  باأمن  مت�ّس  “ل  الأن�ضطة 

تتدّخل  األ  “ينبغي  اأنه  م�ضيفا  القت�ضادية”، 
اأطراف ثالثة” يف امل�ضاألة.

ال�ضفينة ميناء جيانغيني ال�ضيني  وقد غادرت 
يف 13 مت��وز/ي��ول��ي��و وك����ان م��ن امل��ف��رت���س اأن 
تر�ضو يف املياه العميقة يف مرفاأ هامبانتوتا الذي 
تديره �ضركة �ضينية يف 11 اآب/اأغ�ضط�س. غر 
املوعد  ه��ذا  اأرج��ات  ال�ضريالنكية  ال�ضلطات  اأن 

اإثر احتجاج الهند.
حثيثة،  دبلوما�ضية  مفاو�ضات  بعد  وال�ضبت، 
ب���ّدل���ت ك��ول��وم��ب��و م��وق��ف��ه��ا م���ع الإع������الن عن 
بالر�ضو يف مرفاأ هامبانتوتا  لل�ضفينة  �ضماحها 

حيث �ضتبقى حتى 22 اآب/اأغ�ضط�س.
واعتربت ال�ضني اأن “ما من مرّبر على الإطالق 
ب�”م�ضاكل  بالتحّجج  البلدان”  بع�س  لقيام 

اأمنية” لل�ضغط على �ضريالنكا.
كولومبو  ت�ضمح  اأن  قبل  �ضيني  م�ضوؤول  وق��ال 
اإىل  املعنية  الأط��راف  “ندعو  بالر�ضو  لل�ضفينة 
البحرية  العلمية  الأب���ح���اث  لأن�����ض��ط��ة  ال��ن��ظ��ر 

لل�ضني نظرة منطقية«.
املتزايد  الهند بالقلق من نفوذ ال�ضني  وت�ضعر 
املثقلة  ���ض��ري��الن��ك��ا  ويف  ال���ه���ن���دي  امل��ح��ي��ط  يف 
لتطوير م�ضاريع  بكني  املقرت�ضة من  بالديون 

بنى حتتية وا�ضعة.
ويف 2017، ا�ضطرت كولومبو اإىل منح �ضركة 
ملدة  هامبانتوتا  ميناء  ت�ضغيل  امتياز  �ضينية 
99 عاماً بعدما عجزت عن ت�ضديد دين لبكني 

ب�1،4 مليار دولر.
الدائنة  اخلارجية  اجلهات  اأك��رب  هي  وال�ضني 
��ت��ه��ا م���ن الدين  ل�����ض��ري��الن��ك��ا، وت��ت��خ��ّط��ى ح�����ضّ

اخلارجي ال�ضريالنكي ع�ضرة باملئة.
وتخّلفت �ضريالنكا عن �ضداد ديونها اخلارجية 
البالغة 51 مليار دولر منت�ضف ني�ضان/اأبريل. 

وجتري اجلزيرة حالياً مفاو�ضات مع �ضندوق 
النقد الدويل ب�ضاأن خطة اإنقاذ حمتملة.

ودعم بكني للجزيرة الغارقة يف اأزمة اقت�ضادية 
ك���ربى ����ض���روري ل��ل�����ض��م��اح ل��ه��ا ب���اإع���ادة هيكلة 
�ضندوق  م��ن  امل�ضاعدة  طلب  وب��ال��ت��ايل  ديونها 

النقد الدويل.
ن�ضمة  22 مليون  تعد  التي  �ضريالنكا  وتعاين 
ال��غ��ذائ��ي��ة والوقود  امل�����واد  ن��ق�����س ح���اد يف  م���ن 
يف  ���ض��ّح  نتيجة   ،2021 نهاية  منذ  والأدوي�����ة 
ال�ضلع  ل�ضتراد  ال��الزم��ة  الأجنبية  العمالت 

الأ�ضا�ضية.
ال�ضلطات  ح���ر����ض���ت  ال�������ض���ه���ر،  م���ط���ل���ع  ويف 
التاأكيد  م��ع  الهند  طماأنة  على  ال�ضريالنكية 
اأن ال�ضفينة ال�ضينية �ضتتوّقف يف املرفاأ للتزّود 
اأّي ن�ضاط. وقال وزير  بالوقود وهي لن تزاول 
ناناياكارا  مانو�ضا  اخلارجي  والتوظيف  العمل 
اإن �ضفن الأبحاث ال�ضينية �ضبق لها اأن ر�ضت يف 

مياه �ضريالنكا 18 مّرة.
اأمن  تداعيات على  “اأّي  نيودلهي من  وح��ّذرت 
الهند وم�ضاحلها القت�ضادية التي �ضّتتخذ كّل 

الإجراءات الالزمة ل�ضونها«.
ال�ضريالنكية  احلكومة  با�ضم  الناطق  و���ض��ّرح 
باندول غوناواردينا اأن حكومته ت�ضعى اإىل الرّد 

“دبلوما�ضيا” على “خماوف” نيودلهي.
“الهند وال�ضني تقّدمان لنا امل�ضاعدة يف  وقال 
هذه املرحلة ال�ضعبة جّدا التي نعاين فيها من 

اأزمة اقت�ضادية غر م�ضبوقة«.
وع�ضية و�ضول ال�ضفينة ال�ضينية، قّدمت الهند 
 ”228 “دورنر  ل�ضريالنكا طائرة من طراز 
اجلزيرة.  يف  البحرية  املراقبة  ق��درات  لتعزيز 
مبراقبة  ت�ضمح  بتجهيزات  م����زّودة  وال��ط��ائ��رة 

الإ�ضارات الإلكرتونية وت�ضوي�ضها.

•• طهران-اأ ف ب

اأنها  ال���ث���الث���اء  اأم�������س  اإي�������ران  اأك������دت 
الحتاد  من  امل��ق��ّدم  املقرتح  على  ردت 
اإحياء التفاق  الأوروب��ي �ضمن جهود 
ب�����ض��اأن ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي، يف حني 
لت�ضاور  يخ�ضع  اأن���ه  بروك�ضل  اأك���دت 
بينها وبني الأطراف املعنيني واأبرزهم 

وا�ضنطن.
من�ّضق  الأوروب������������ي،  الحت�������اد  وك������ان 
م���ف���او����ض���ات اإح����ي����اء الت����ف����اق ال����ذي 
اأحاديا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ان�ضحبت 
الأ�ضبوع  ق��ّدم  اأع���وام،  اأرب��ع��ة  منه قبل 
“نهائيا”،  ت�����ض��وي��ة  اق�����رتاح  امل��ا���ض��ي 
عليه  ل��ل��رد  ووا�ضنطن  ط��ه��ران  داع��ي��ا 
بداأت قبل عام  اأمال باجناز مباحثات 

ون�ضف عام.
واأف��������ادت وك���ال���ة الأن����ب����اء الإي���ران���ي���ة 
الر�ضمية “اإرنا” فجر  اأم�س الثالثاء 
الإ�ضالمية  اجل���م���ه���وري���ة  “قدمت 
الإي���ران���ي���ة رده����ا خ��ط��ي��ا ع��ل��ى الن�س 
امل��ق��رتح م��ن ق��ب��ل الحت����اد الوروب����ي 
واأع���ل���ن���ت اأن������ه ���ض��ي��ت��م ال���ت���و����ض���ل اإىل 
ات��ف��اق اإذا ك��ان ال��رد الأم��ري��ك��ي يت�ضم 

بالواقعية واملرونة«.
وزير  با�ضم  متحدث  اأك��د  جهته،  م��ن 
خ��ارج��ي��ة الحت����اد الأوروب�����ي جوزيب 
بوريل يف بروك�ضل، درا�ضة رّد طهران.

“تلقينا  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  وق���ال 
بدرا�ضته  ن��ق��وم  اأم�����س  ل��ي��ل  اإي����ران  رّد 
والت�ضاور مع اأطراف اآخرين يف خطة 
والوليات  امل�ضرتكة  ال�ضاملة  العمل 
امل��ت��ح��دة ح���ول ���ض��ب��ل امل�����ض��ي قدما”. 

وكان وزير اخلارجية الإيراين ح�ضني 
اأم����ر ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان اأك����د الإث���ن���ني اأن 
بالده �ضتقّدم “مقرتحاتها النهائية” 
ان�ضحبت  ال��ذي  الت��ف��اق  اإح��ي��اء  ب�ضاأن 
م��ن��ه ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأح���ادي���ا عام 

.2018
واأتاح التفاق املربم بني طهران و�ضت 
الر�ضمي  وا�ضمه  ك��ربى،  دول��ي��ة  ق��وى 
امل�ضرتكة”،  ال�ضاملة  العمل  “خطة 
رف�������ع ع����ق����وب����ات ع������ن اجل���م���ه���وري���ة 
اأن�ضطتها  خ��ف�����س  ل��ق��اء  الإ���ض��الم��ي��ة 
برناجمها.  �ضلمية  و�ضمان  النووية 
ان�ضحبت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  اإل 
اأحاديا منه خالل عهد رئي�ضها ال�ضابق 
دونالد ترامب، معيدة فر�س عقوبات 
الرتاجع  ببدء  ردت  التي  اإي���ران  على 

تدريجا عن معظم التزاماتها.
وب����داأت اإي����ران وال��ق��وى ال��ت��ي ل تزال 
م���ن�������ض���وي���ة يف الت�����ف�����اق )ف���رن�������ض���ا، 
ال�ضني(  اأمل��ان��ي��ا، رو���ض��ي��ا،  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
ني�ضان/اأبريل  يف  لإحيائه  مباحثات 
يف  اأوىل  م���رة  تعليقها  مت   ،2021
وبعد  ذاته.  العام  حزيران/يونيو من 
ا�ضتئنافها يف ت�ضرين الثاين/نوفمرب، 
اآذار/ منت�ضف  م��ن��ذ  جم����ددا  ع��ّل��ق��ت 
م���ار����س م���ع ت��ب��ق��ي ن��ق��اط ت��ب��اي��ن بني 
وا�ضنطن وطهران، رغم حتقيق تقدم 

كبر يف �ضبيل اجناز التفاهم.
واأجرى الطرفان بتن�ضيق من الحتاد 
مبا�ضرة  غ���ر  م��ب��اح��ث��ات  الأوروب��������ي 
حزيران/ اأواخ��ر  الدوحة  يف  ليومني 
تقدم  حتقيق  اىل  ت��ف�����ِس  مل  ي��ون��ي��و، 
اآب/اأغ�ضط�س،  من  الرابع  ويف  يذكر. 

ا�ضتوؤنفت املباحثات يف فيينا مب�ضاركة 
م���ن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ب�����ض��ك��ل غر 

مبا�ضر.
اأكد  التفاو�س،  م��ن  اأي���ام  اأرب��ع��ة  وبعد 
الحت������اد الأوروب���������ي اأن�����ه ط����رح على 
ت�ضوية  ���ض��ي��غ��ة  ووا���ض��ن��ط��ن،  ط���ه���ران 
“�ضريعا”  ردهما  وينتظر  “نهائية” 
الحتاد  با�ضم  متحدث  ع��ل��ي��ه��ا.وق��ال 
جمال  اأي  ه��ن��اك  ي��ع��د  “مل  حينه  يف 
لذا  نهائي.  ن�س  لدينا  للمفاو�ضات 
اإن���ه���ا حل��ظ��ة ات���خ���اذ ال���ق���رار: ن��ع��م اأم 
اأن  امل�ضاركني  جميع  م��ن  وننتظر  ل. 

يتخذوا هذا القرار ب�ضرعة كبرة«.
املحلية  الع�����الم  و���ض��ائ��ل  ت���ق���ّدم  ومل 

تفا�ضيل ب�ضاأن الرد الإيراين.
ال اأن وكالة “اإرنا” اأفادت باأن نقاط 
ثالث  ح��ول  “تدور  املتبقية  التباين 
ق�����ض��اي��ا، اأع���رب���ت ف��ي��ه��ا اأم���رك���ا عن 
لكن  ح��ال��ت��ني،  يف  اللفظية  م��رون��ت��ه��ا 
حني  يف  الن�س”،  يف  اإدراج���ه���ا  ي��ج��ب 
ا�ضتمرار  “ب�ضمان  ال��ث��ال��ث��ة  ت��رت��ب��ط 
تنفيذ خطة العمل ال�ضاملة امل�ضرتكة 
اأمركا  ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى واق��ع��ي��ة  وال���ت���ي 

لتاأمني )التجاوب مع( راأي اإيران«.
ووفق ت�ضريحات م�ضوؤولني اإيرانيني، 
التي  الأ�ضا�ضية  النقاط  اإح��دى  كانت 
املباحثات  يف  ط����ه����ران  ب���ه���ا  ط���ال���ب���ت 
الوكالة  اإن����ه����اء  ف��ي��ي��ن��ا،  يف  الأخ�������رة 
التابعة  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 
ال��ع��ث��ور على  امل��ت��ح��دة، ق�ضية  ل���الأمم 
مل��واد نووية يف مواقع مل ت�ضّرح  اآث��ار 
اأن�����ض��ط��ة نووية،  ���ض��ه��دت  اأن��ه��ا  اإي�����ران 
اأث��ارت توترا موؤخرا بني  وهي م�ضاألة 

الطرفني.
كما �ضددت طهران مرارا على �ضرورة 
بتحقيق  ���ض��م��ان��ات  ع��ل��ى  احل�������ض���ول 
التفاق  من  كاملة  اقت�ضادية  فوائد 
رفع  خ�����ض��و���ض��ا يف جم�����ال  ال����ن����ووي 
الن�ضحاب  ت��ك��رار  وع����دم  ال��ع��ق��وب��ات، 

الأمركي منه.
التفاو�ضي  ال��ف��ري��ق  م�ضت�ضار  وك��ت��ب 
الإي���راين حممد مرندي عرب تويرت 
لي�س  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا  “حل  اإن 

�ضعبا«.
الإيرانية  امل��الح��ظ��ات  اأن  اىل  واأ���ض��ار 
“خروق  �ضببها  امل��ق��رتح  ال��ن�����ّس  على 
���ض��اب��ق��ة )ل����الت����ف����اق( م����ن ال����ولي����ات 
املتحدة” والدول الأوروبية الأطراف 
اإن  ال��ق��ول  ميكنني  “ل  م�ضيفا  ف��ي��ه، 
مما  اأق���رب  لكننا  �ضيح�ضل،  الت��ف��اق 

كنا عليه«.
الثنني  اأك��د  عبداللهيان  اأم��ر  وك��ان 
اأن “الأيام القادمة اأيام مهمة يف حال 
نحن  مقرتحاتنا،  على  املوافقة  متت 
التفاق  واإع���الن  لالجناز  م�ضتعدون 

خالل اجتماع لوزراء اخلارجية«.
امل���ت���ح���دث با�ضم  ام��ت��ن��ع  م���ن ج��ه��ت��ه، 
اخلارجية الأمركية نيد براي�س ليل 
الثنني، عن الك�ضف ما اذا كانت بالده 

وافقت على الن�س الأوروبي املقرتح.
واأك��������د خ�����الل م����وؤمت����ر ���ض��ح��ف��ي اأن 
وا�ضنطن “�ضتّت�ضل ببوريل كما طلب 
ميكن  “ما  الأخ����ر«.واأ�����ض����اف  م��ن��ه��ا 
التفاو�س  مّت  ق���د  ع��ل��ي��ه  ال��ت��ف��او���س 
وا�ضنطن  م���وق���ف  م�����وؤّك�����داً  عليه”، 

القائل اإّن الكرة يف ملعب طهران.

•• وا�شنطن-رويرتز

تعتقد ال�ضرطة اأن جنل امل�ضتبه به الرئي�ضي يف مقتل اأربعة رجال م�ضلمني رمبا 
يكون قد لعب دورا يف جرائم القتل التي هزت اجلالية الإ�ضالمية يف اأكرب مدينة 

يف ولية نيو مك�ضيكو الأمريكية.
ك��ان يف نف�س  ع��ام��ا(  �ضيد )21  �ضاهني  اأن  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ب��ي��ان��ات  وُت��ظ��ه��ر 
“املنطقة العامة” يف األباكركي حيث كان والده يف اأثناء قتل نعيم ح�ضني البالغ 
من العمر 25 عاما يف اخلام�س من اأغ�ضط�س اآب، وفقا لتقرير قدمه مدعون 

احتاديون خالل جل�ضة يوم الثنني مت خاللها رف�س الإفراج عن �ضيد بكفالة.
وقال جون اأندر�ضون حمامي �ضيد اإن املزاعم “هزيلة للغاية ونظرية«.

واتهمت ال�ضرطة الأ�ضبوع املا�ضي حممد �ضيد )51 عاما( والد �ضاهني بارتكاب 
تغذيها  رمب��ا  �ضخ�ضية،  ب�ضغائن  الأرب��ع��ة  القتل  جرائم  وربطت  قتل  جرميتي 
كراهية طائفية بني امل�ضلمني. واألقي القب�س على �ضاهني �ضيد الأ�ضبوع املا�ضي 

لتقدميه عنوانا مزيفا.
وجاء يف الدعوى اأن “�ضباط اإنفاذ القانون اكت�ضفوا يف الآونة الأخرة اأدلة يبدو 

اأنها تربط املتهم �ضاهني �ضيد بجرائم القتل«.
ويعتقد ال�ضباط اأن �ضاهني �ضيد راقب نعيم ح�ضني بينما كان يغادر جنازة اثنني 
من الرجال امل�ضلمني املقتولني يف اخلام�س من اأغ�ضط�س اآب، بناء على حتليل 
مكتب التحقيقات الحتادي )اإف.بي.اآي.( لبيانات الهاتف املحمول. وبعد ذلك 

لحق ح�ضني اإىل �ضاحة انتظار ال�ضيارات حيث ُقتل بالر�ضا�س.
ومل يقدم ممثلو الإدعاء اأدلة على حوادث اإطالق النار الأخرى.

وقال امتياز ح�ضني اإنه يعتقد اأن �ضخ�ضني على الأقل متورطان يف مقتل �ضقيقه 
حممد اأف�ضل ح�ضني يف اأول اأغ�ضط�س اآب.

اأف�ضل ح�ضني، وهو مدير  ومت ا�ضتخدام م�ضد�س وبندقية يف اإطالق النار على 
تخطيط يف املدينة، 15 مرة يف حوايل 15-20 ثانية، وفقا لمتياز و�ضجالت 

ال�ضرطة. ول يوجد �ضلة قرابة بني ال�ضحيتني نعيم ح�ضني واأف�ضل ح�ضني.

�سفينة �سينية ت�سل اإىل �سريالنكا رغم خماوف الهند 

بروك�سيل: رّد اإيران على مقرتح النووي يخ�سع للت�ساور 

اأب وابنه مرتبطان بجرائم قتل امل�سلمني يف نيو مك�سيكو 

اآرميا2022- ي�ست�سيف 72 دولة و1500 �سركة ع�سكرية

بعد تفاخر بوتن.. اأبرز الأ�سلحة مبنتدى اجلي�ض الرو�سي
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•• �شنغافورة-اأ ف ب

اأكد قائد ع�ضكري اأمريكي خالل اجتماع 
اطالق  ال�����ض��ني  ق����رار  اأن  ���ض��ن��غ��اف��ورة  يف 
اأن يواجه  ي��ج��ب  ت���اي���وان  ف���وق  ���ض��واري��خ 

اعرتا�ضاً باعتباره “غر م�ضوؤول«.
الأ�ضطول  يف  الأدم���������رال  ن���ائ���ب  ا����ض���ار 
اأنه  اإىل  توما�س  ك��ارل  ال�ضابع  الأم��رك��ي 
اإعادة النظر يف ت�ضرفات ومطالب  يجب 
ال�ضواريخ  اإط�������الق  ال�������ض���ني.وو����ض���ف 
ال��ب��ال�����ض��ت��ي��ة ف����وق اجل���زي���رة ب���اأن���ه “غر 

تالم�س  ك����ادت  اأن���ه���ا  م���وؤك���داً  م�ضوؤول” 
ممرات املالحة البحرية الدولية، خالل 
���ض��ن��غ��اف��ورة حيث  م���ائ���دة م�����ض��ت��دي��رة يف 
يتواجد لإطالق تدريبات بحرية مع دول 

جنوب �ضرق اآ�ضيا.
بها رئي�ضة  التي قامت  ال��زي��ارات  واأث���ارت 
جمل�س النواب الأمركي نان�ضي بيلو�ضي 
واأع�������ض���اء م���ن ال��ك��ون��غ��ر���س الأم���رك���ي 

للجزيرة حفيظة بكني.
مناورات  اأك����رب  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال�����ض��ني  وردت 
ون�ضر  تايوان  حول  تاريخها  يف  ع�ضكرية 

�ضفناً  اأي�����ام،  خم�ضة  م���دى  ع��ل��ى  اجل��ي�����س 
مقاتلة،  وط����ائ����رات  و����ض���واري���خ  ح��رب��ي��ة 

حتاكي ح�ضار اجلزيرة.
يعترب النظام ال�ضيوعي تايوان جزءاً من 
با�ضتخدام  وي��ت��وع��د  ال�ضينية  الأرا����ض���ي 

القوة ل�ضتعادة اجلزيرة اذا لزم الأمر.
قارن توما�س بني التهديد الذي تتعر�س 
له تايوان والأ�ضلوب الذي تنتهجه بكني 
مل  “اإذا  اجل��ن��وب��ي.وق��ال  ال�ضني  بحر  يف 
حني  على  ت�ضبح،  اأن  ميكن  تواجهوها.. 
غرة، مثل اجلزر يف بحر ال�ضني اجلنوبي 

ع�ضكرية«. مواقع  الآن  اأ�ضبحت  )التي( 
متكاملة،  ع�ضكرية  مواقع  “اأنها  او�ضح 
للطائرات  كبرة  ومهابط  �ضواريخ  م��ع 
ومراكز  رادار  واج����ه����زة  وم�������ض���ت���ودع���ات 
تن�ضت«.يقع الأ�ضطول ال�ضابع يف اليابان 
وا�ضنطن  وج���ود  م��ن  رئي�ضي  ج���زء  وه���و 

البحري يف املحيط الهادئ.
تايوان،  القت�ضادي على  ال�ضغط  لزيادة 
فر�ضت بكني الثالثاء عقوبات على �ضبعة 
م�ضوؤولني تايوانيني كبار ب�ضبب ميولهم 
ذكرت  ما  على  املح�ضة”،  “النف�ضالية 

وكالة اأنباء ال�ضني اجلديدة)�ضينخوا(.
ب�ضكل  ت�ضتهدف  التي  العقوبات  و�ضملت 
اأ���ض��ا���ض��ي ���ض��خ�����ض��ي��ات ب�����ارزة م���ن احلزب 
تتزعمه  ال��ذي  الدميوقراطي  التقدمي 
الرئي�ضة ت�ضاي اإنغ وين، ب�ضبب اأن�ضطتها 
�ضيما  ل   ، اأك��رث �ضرًرا”  اأ�ضبحت  “التي 
للم�ضدر  وف���ًق���ا  ب��ي��ل��و���ض��ي،  زي�����ارة  اأث���ن���اء 
هذه  م��ن��ع  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  نف�ضه.تن�س 
ال�����ض��ني، مب��ا يف  ال�ضخ�ضيات م��ن دخ���ول 
ذلك هونغ كونغ وماكاو، واإقامة عالقات 

اقت�ضادية مع كيانات يف الرب الرئي�ضي.

�سقوط حافلة يودي ب�6 من 
�سرطة احلدود الهندية 

•• نيودلهي-رويرتز

قالت ال�ضرطة الهندية اإن حافلة تقل اأفرادا من �ضرطة احلدود انحرفت 
على طريق جبلي لت�ضقط يف واد بك�ضمر اأم�س الثالثاء، مما اأدى اإىل مقتل 
�ضتة �ضباط على الأقل.وقالت �ضرطة ك�ضمر على تويرت اإن اجلرحى نقلوا 
املنطقة  يف  الرئي�ضية  املدينة  �ضريناجار،  يف  ع�ضكري  م�ضت�ضفى  اإىل  ج��وا 
الواقعة يف جبال الهيماليا، على بعد نحو 90 كيلومرتا من موقع احلادث 
يف منطقة اأنانتناج.وقال �ضابط �ضرطة لرويرتز اإن 35 �ضخ�ضا جنوا من 

احلادث لكن البع�س اأ�ضيبوا بجروح بالغة.

قائد اأمريكي: مناورات ال�سني حول تايوان »غري م�سوؤولة« 

•• اخلرطوم-وكاالت

اأكد �ضيا�ضيون و�ضحفيون �ضودانيون اأن ما �ضميت مببادرة “اأهل 
ب�ضكل  جتاهلت  الأح��د؛  لها  موؤمترا  اختتمت  التي  ال�ضودان”؛ 
لإعادة  واأ�ض�ضت  ال�����ض��ارع،  ومطالب  اجلوهرية  الق�ضايا  كامل 

اإنتاج نظام الإخوان وواجهاته.
ال�ضلطات  جميع  اجلي�س  منح  على  امل��وؤمت��ر  م��ق��ررات  ون�ضت 
للدفاع؛  اأع��ل��ى  جمل�س  خ��الل  م��ن  ال��ب��الد  يف  العليا  ال�ضيادية 
واأرا�ضي تقدر قيمتها مبليارات  واأ�ضول  اأم��وال  اإع��ادة  اأق��ر  كما 
الدولرات نهبتها عنا�ضر من املوؤمتر الوطني - اجلناح ال�ضيا�ضي 
لتنظيم الإخوان - اإبان فرتة حكمهم قبل اأن ت�ضرتدها اللجنة 
التي  اأعقاب ثورة دي�ضمرب  التي كلفت با�ضرتدادها يف  الوطنية 

اأطاحت بنظامهم يف اأبريل 2019.
وكان الالفت يف تو�ضيات البيان اخلتامي للموؤمتر الذي �ضهد 
 3 الإخ���وان هو جتاهل  وواج��ه��ات  وا�ضعة من عنا�ضر  م�ضاركة 
تفكيك  وه��ي  ال�����ض��وداين  ال�����ض��ارع  بها  يطالب  اأ�ضا�ضية  ق�ضايا 
على  يعتقد  ال��ت��ي  الإخ����وان  ومت��ك��ني  ف�ضاد  منظومة  لتفكيك 
نطاق وا�ضع اإنها وفرت للتنظيم ع�ضرات املليارات من الدولرات 
املنهوبة؛ ومكنت عنا�ضره من معظم مفا�ضل موؤ�ض�ضات الدولة 
املدنية والعدلية والمنية؛ كما جتاهل مطلب حتقيق العدالة 
نحو  منذ  امل�ضتمرة  الحتجاجات  اأثناء  قتلوا  �ضخ�ضا   117 ل� 
اأكتوبر  من  والع�ضرين  اخلام�س  لالإجراءات  رف�ضا  اأ�ضهر   10
واملئات ممن قتلوا اأثناء ف�س اعت�ضام لقيادة العامة للجي�س يف 
ب�ضكل  اأي�ضا  التو�ضيات  تعالج  2019؛ ومل  يونيو  الثالث من 

وا�ضح م�ضاألة ت�ضكيل املجل�س الت�ضريعي.
التي تقود احل��راك احلايل  املوؤمتر غيابا كامال للقوى  و�ضهد 
مببادرة  ي�ضبهونه  مراقبني  جعل  مم��ا  ال�����ض��وداين؛  ال�����ض��ارع  يف 
ا���ض��ت��د عليه  ن��ظ��ام الإخ�����وان ع��ن��دم��ا  اب��ت��دره��ا  ال��ت��ي  “الوثبة” 
واجهات  لها  جمع  وال��ت��ي  2015؛  ال��ع��ام  يف  ال�ضعبي  ال�ضغط 

واأحزاب �ضغرة تدين له بالولء وتتقا�ضم معه ال�ضلطة.
ومن املتوقع اأن تواجه تو�ضيات املوؤمتر يف حال تنفيذها عقبات 
مبطالب  املتم�ضك  ال�ضارع  يف  الوا�ضع  الرف�س  اأب��رزه��ا  كبرة 
حمددة مل تتم خماطبة اأيا منها؛ اإ�ضافة اإىل املجتمع الدويل 
ال���ذي اأع��ل��ن اأك���رث م��ن م��رة اأن���ه ل��ن يقبل ب���اأي حكومة “غر 

توافقية«.
ووفقا للكاتب ال�ضحفي �ضويف عبد العظيم فاإن هذه التو�ضيات 
الع�ضكري ف�ضتوؤجج احل��راك يف  ال�ضق  اعتمدت من قبل  اإذا ما 

ال�ضارع كما �ضتزيد من العزلة الدولية لل�ضودان.
واأو�ضح بالعظيم ملوقع �ضكاي نيوز عربية “لدى ال�ضارع مطالب 
مل  التي  امل��ب��ادرة  لهذه  راف�ضا  ك��ان  البداية  منذ  وه��و  وا�ضحة 
تفاجئ تو�ضياتها املراقبني باعتبار اأن من يقودونها وي�ضندونها 

هم اأ�ضال من عنا�ضر الإخوان واملوؤيدين لل�ضق الع�ضكري«.
واأ�ضاف اأن تنفيذ مثل هذه املقررات �ضيعني مزيدا من العزلة 
اأي عودة  ورب���ط  وا���ض��ح��ا  ك���ان  ال����دويل  املجتمع  لأن  ال��دول��ي��ة، 
ذات  مدنية  حلكومة  ال�ضلطة  بت�ضليم  ال�����ض��ودان  م��ع  للتعاون 

م�ضداقية.
ومنذ نحو 10 اأ�ضهر يعي�س ال�ضودان فراغا د�ضتوريا كبرا على 
خلفية الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجي�س يف اخلام�س 
والع�ضرين من اأكتوبر والتي اأنهت ال�ضراكة بني ال�ضقني املدين 
والع�ضكري وعطلت بنود جوهرية من الوثيقة الد�ضتورية التي 

كانت حتكم البالد منذ اأغ�ضط�س 2019.
تنفيذية  حكومة  بال  ال�ضودان  ظل  املا�ضي  العام  نهاية  ومنذ 

وذلك بهد ا�ضتقالة رئي�س الوزراء ال�ضابق عبد اهلل حمدوك.
والوليات  املتحدة  واململكة  )ال��رنوي��ج  ال��رتوي��ك��ا  دول  وت��ق��ول 
املتحدة( وبلدان الحتاد الأوروبي اإنها لن تدعم اأي رئي�س وزراء 
بالعودة  املدنيني؛ وطالبت  توافق  دون  ال�ضودان  تعيينه يف  يتم 
البلدان  تلك  وحتمل   .2019 يف  املوقعة  الد�ضتورية  للوثيقة 
الإن�ضان  حقوق  انتهاكات  عن  امل�ضوؤولية  الع�ضكرية  ال�ضلطات 
العملية  يعرقلون  ال��ذي��ن  ملحا�ضبة  اجل��ه��ود  بت�ضريع  وتطالب 

الدميقراطية يف البالد.
وترى البلدان الأوروبية والوليات املتحدة اأن اأ�ضحاب امل�ضلحة 
ال�����ض��ودان��ي��ون ���ض��ي��ح��ت��اج��ون اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأ���ض��ا���س الإع����الن 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى الأزم���ة  2019 ح���ول كيفية  ل��ع��ام  ال��د���ض��ت��وري 
جديدة؛  مدنية  قيادة  واختيار  البالد؛  يف  احلالية  ال�ضيا�ضية 
النتقالية  امل��ه��ام  وعمليات  وا���ض��ح��ة  زمنية  ج���داول  وحت��دي��د 

املتبقية - مبا يف ذلك اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات الت�ضريعية والعدلية.
وزراء  رئي�س  لتعيني  اجلانب  اأح���ادي  عمل  اأي  اأن  على  وت�ضدد 
جديد من �ضاأنه اأن يقو�س م�ضداقية تلك املوؤ�ض�ضات ويخاطر 

باإدخال البالد يف املزيد من ال�ضراع.
املوؤمتر  ال�ضابق يف  القيادي  التي يقودها  املبادرة  و�ضهد موؤمتر 
الوطني - اجلناح ال�ضيا�ضي لتنظيم الإخوان - م�ضاركة وا�ضعة 
من عنا�ضر التنظيم وواجهاته وغياب كامل للقوى التي تقود 

احلراك احلايل يف ال�ضارع ال�ضوداين.
واأقرت املبادرة �ضمنا با�ضتمرار ال�ضق الع�ضكري يف قيادة الفرتة 
وقائد  ال�ضيادة  جمل�س  رئي�س  موافقة  اقرتحت  اإذ  النتقالية 
بعد  ال���وزراء  رئي�س  تعيني  على  ال��ربه��ان  الفتاح  عبد  اجلي�س 
تر�ضيحه؛ يف حني يطالب ال�ضارع بتاأ�ضي�س �ضلطة مدنية كاملة 

وعودة اجلي�س اإىل ثكناته.
“امل�ضاحلة وجرب ال�ضرر”؛  اإىل �ضرورة  اأي�ضا  املبادرة  واأ�ضارت 
 117 ل�  العدالة  بتحقيق  ال�ضارع  يتناق�س مع مطلب  وهو ما 
�ضخ�ضا قتلوا اأثناء الحتجاجات امل�ضتمرة منذ نحو 10 اأ�ضهر 
رف�ضا لالإجراءات اخلام�س والع�ضرين من اأكتوبر واملئات ممن 
قتلوا اأثناء ف�س اعت�ضام القيادة العامة للجي�س يف الثالث من 
لتفكيك  وا�ضحة  اآل��ي��ة  امل��ب��ادرة  حت��دد  مل  كما   .2019 يونيو 
التي يعتقد على نطاق وا�ضع  منظومة ف�ضاد ومتكني الإخ��وان 
املنهوبة،  ال��دولرات  املليارات من  ع�ضرات  للتنظيم  وف��رت  اإنها 
اإ�ضافة اإىل تاأ�ضي�س اأذرع طويلة له يف موؤ�ض�ضات اخلدمة املدنية 
والعدلية والأمنية.و�ضبه �ضريف حممد عثمان القيادي يف حزب 
والتغير  احلرية  لقوى  امل��رك��زي  واملجل�س  ال�ضوداين  امل��وؤمت��ر 
عليه  ا�ضتد  عندما  الإخ���وان  نظام  ابتدرها  التي  بتلك  امل��ب��ادرة 
واجهات  لها  جمع  وال��ت��ي  2015؛  ال��ع��ام  يف  ال�ضعبي  ال�ضغط 

واأحزاب �ضغرة تدين له بالولء وتتقا�ضم معه ال�ضلطة.
وقال عثمان ملوقع �ضكاي نيوز عربية اإن املبادرة ومنذ اإطالقها 

قبل ب�ضعة اأ�ضابيع وجدت رف�ضا وا�ضعا من ال�ضارع ال�ضوداين.
الإخوان  نظام  اإن��ت��اج  لإع���ادة  هدفت  “املبادرة  عثمان  واأ���ض��اف 
لذلك  الأ�ضا�ضية  للق�ضايا  معاجلات  اأي  م��ن  اأجندتها  وخلت 

ك�ضفت عن نف�ضها �ضريعا«.
ويف حني و�ضف م�ضاركون يف املبادرة مثل مبارك املهدي امل�ضاعد 
املبادرة  ال��راف�����ض��ني  ال��ب�����ض��ر؛  ع��م��ر  امل��ع��زول  للرئي�س  ال�����ض��اب��ق 
اإن  وق��ال  املنتجني”؛  “غر  ب���  احل��ايل  احل���راك  وامل�ضاركني يف 
املبادرة تهدف لتحقيق ال�ضتقرار والتوافق الوطني والو�ضول 
اإىل انتخابات؛ يوؤكد املحلل ال�ضحفي فايز ال�ضليك اأن اأي مبادرة 

ل تخاطب ق�ضايا ال�ضارع احلقيقية �ضيكون م�ضرها الف�ضل.
�ضكليا  املوؤمتر ف�ضل  اإن  نيوز عربية  �ضكاي  ملوقع  ال�ضليك  وقال 
اإىل الواجهة  اإع��ادة تنظيم الإخ��وان  اإىل  واإجرائيا و�ضعى فقط 

ودعم ا�ضتمرار اجلي�س يف ال�ضلطة.
احلرية  فيقوى  ال��ق��ي��ادي  ب��ولد  كمال  اأ���ض��ار  ال�ضياق؛  ذات  ويف 
خارج  “التغريد  ب�  اأ�ضبه  ك��ان  امل��ب��ادرة  موؤمتر  اأن  اإىل  والتغير 

ال�ضرب” لأنه جتاهل اأ�ضل الأزمة.
ما  ايل  النظر  “عند  عربية  ن��ي��وز  �ضكاي  مل��وق��ع  ب���ولد  واأو���ض��ح 
ي�ضمي مببادرة اأهل ال�ضودان لبد من الرجوع اإىل اأ�ضل الأزمة 
التي  الد�ضتورية  للوثيقة  وجت��اوز  خرق  اأزم��ه  فهي  اأ�ضبابها  اأو 
لهياكل  والناظم  عليه  املتفق  الد�ضتوري  الأ�ضا�س  ت�ضكل  كانت 
اأنها  رغ��م  واح��د  وق��د مت خرقها من ط��رف  النتقالية  املرحلة 

كانت اتفاقا بني طرفني«.
واعتربت رباح املهدي؛ الكاتبة وجنلة زعيم حزب المة القومي 
حيث  التكتيك  حت�ضن  مل  املبادرة  اأن  املهدي؛  ال�ضادق  الراحل 
اأظهرت بو�ضوح ارتباطها باملوؤمتر الوطني املرفو�س على نطاق 

وا�ضع يف ال�ضارع ال�ضوداين.
يف  امل��ب��ادرة  “�ضتف�ضل  عربية  نيوز  �ضكاي  ملوقع  امل��ه��دي  وق��ال��ت 
ت�ضمية حكومة مدنية ي�ضيطر عليها اجلي�س و�ضتجد الرف�س 

القاطع من كافة القوى الوطنية احلقيقية«.
وبالن�ضبة لل�ضحفي ماأمون الباقر، فاإن اأخطر ما يف املبادرة هو 
اقحام الدين يف ال�ضيا�ضة مما اأحدث �ضرخا كبرا داخل املكونات 
الطرق  م��ن  كبرة  جمموعات  رف�ضت  حيث  نف�ضها؛  الدينية 
للك�ضب  حم��اول��ة  واعتربتها  ب��امل��ب��ادرة،  ا�ضمها  رب��ط  ال�ضوفية 

ال�ضيا�ضي.
وي��ق��ول ال��ب��اق��ر مل��وق��ع ���ض��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اإن امل���ب���ادرة اأحدثت 
خالفا حولها داخل املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية حيث اأملح رئي�س جمل�س 
اأنه لن  ال�ضيادة لدعمها يف حني �ضكك نائبه فيها؛ م�ضرا اإىل 

يعرتف بها قبل النظر يف قائمة اجلهات التي تقف خلفها.
عن  ومظهرها  جوهرها  يف  تخرج  ل  “املبادرة  الباقر  واأو���ض��ح 
تلك التجمعات التي كان ينظمها الإخوان خالل فرتة حكمهم؛ 

لذلك لن حتقق اأهدافها؛ وفقا لتعبره.

اأ�س�ست الإعادة اإنتاج نظام االإخ�ان وواجهاته

�سودانيون: »مبادرة اجلد« جتاهلت الق�سايا اجلوهرية

   يف العام املقبل، �ضتهبط جحافل ال�ضياح 
على ه��ذا امل��درج قبل الن��دف��اع اإىل روائع 
اأن���غ���ك���ور ف������ات. امل���������ض����روع، ال������ذي متوله 
ال�ضينية  ال�ضتثمارية  ي��ون��ان  جمموعة 
مليون   880 متنا�ضب:  غر  احلكومية، 
1700 هكتار من حقول  لتحويل  دولر 
الهدف؟  اأوريل(.  مطار  يعادل  )ما  الأرز 
ا���ض��ت��ق��ب��ال 30 م��ل��ي��ون زائ����ر ب��ح��ل��ول عام 
مليون   1.7 م��ر   ،2019 ع��ام   .2030
�ضائح فقط عرب مطار �ضيم ريب احلايل 

-الذي تديره �ضركة فين�ضي الفرن�ضية.

مطار وكازين�هات وطرق �سريعة
   م��ن��ذ ع��ق��د، زادت ب��ك��ني م��ن ن��ف��وذه��ا يف 
ال�ضتثمارات  م�ضاعفة  خالل  من  البالد 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  امل�����ج�����الت:  ج��م��ي��ع  يف 

القطاع  وحتى  والكازينوهات  وال��ع��ق��ارات 
ال��ع�����ض��ك��ري. ي��ق��ول ال��ب��ن��ك ال����دويل اإن���ه يف 
 ،2022 ع��ام  م��ن  الأوىل  ال�ضتة  الأ�ضهر 
���ض��ي��اأت��ي ث��ل��ث��ا ال���ض��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي من 
ال�ضني. يف مقاطعة كوه كونغ النائية، يف 
قلب غابة دارا �ضاكور، �ضيتم قريبا افتتاح 
امرباطورية  اأن�����ض��اأت��ه  اآخ����ر  دويل  م��ط��ار 
الكازينوهات  ان��ت�����ض��رت  وق����د  ال���و����ض���ط، 

ال�ضينية حوله منذ مدة.
   اإىل ال�ضرق، �ضتدخل اأول طريق �ضريعة 
يف ال����ب����الد، ت���رب���ط ال��ع��ا���ض��م��ة ب���ن���وم بنه 
اخلدمة  ال�ضاحلية،  �ضيهانوكفيل  مبدينة 

ال�ضينية  ال��ف��ن��ادق  وت�ضطف  اأك��ت��وب��ر.  يف 
 2 من الن على جانبيها، وبلغت تكلفتها 
املحلي  الناجت  باملائة من  مليار دولر )7 
�ضركة  متويلها؟  الكمبودي(.  الإج��م��ايل 
ال�ضيني.  ال�ضيوعي  احل���زب  م��ن  ق��ري��ب��ة 
“من ناحية، لكمبوديا احتياجات هائلة من 
حيث التنمية؛ ومن ناحية اأخرى، لل�ضني 
م�ضلحة قوية للغاية يف جنوب �ضرق اآ�ضيا، 
التي تعتربها حديقتها اخللفية، يف وقت 
واأمريكا  ال�ضني  بني  التناف�س  فيه  يحتد 
ي�ضر  الديناميكية”،  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 
معهد  يف  الباحث  ك��ورم��ون��ت،  بارتيليمي 

العالقات الدولية وال�ضرتاتيجية.

ن�ايا �سيا�سية قبل كل �سيء
لبكني  الع�ضكرية  ال��ط��م��وح��ات  اأن  كما     
-ال���ت���ي مت��ل��ك ق���اع���دة ف��ق��ط يف اخل����ارج 
-ت��غ��ذي امل���خ���اوف. يف خ��ل��ي��ج ري����ام، يقوم 
القاعدة  ب��ت��ح��دي��ث  ال�����ض��ي��ن��ي  اجل���ي�������س 
البحرية الكمبودية، الواقعة ا�ضرتاتيجيا 
عند مدخل بحر ال�ضني اجلنوبي، والتي 
والفلبني  ف��ي��ت��ن��ام  م��ي��اه��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ت��ن��ازع 
وال�ضني.   ... وم���ال���ي���زي���ا  واإن��دون��ي�����ض��ي��ا 
وب��ح�����ض��ب دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني غ��رب��ي��ني، ينبغي 

احل�ضري”  “ال�ضتخدام  لبكني  يكون  اأن 
ل��ل��ج��زء ال�����ض��م��ايل م���ن امل���وق���ع، ال����ذي مت 
ال�ضفر  ب��ح�����ض��ور  ي���ون���ي���و  يف  اف���ت���ت���اح���ه 

ال�ضيني.
مليون   15 كمبوديا  �ضكان  ع��دد  يبلغ     
ن�ضمة، وهي متثل �ضوًقا �ضغًرا للعمالق 
قبل  �ضيا�ضية  بكني  نوايا  “لكن  ال�ضيني. 
كورمونت،  بارتيليمي  يفكك  ���ض��يء،  ك��ل 
للتاأثر على املنطقة، والنزاع الإقليمي يف 
بحر ال�ضني، يريد �ضي جني بينغ اأن يكون 
موثوق  �ضركاء  على  العتماد  على  ق���ادًرا 
الوقت،  ن��ف�����س  يف  له”.  وم��دي��ن��ني  ب��ه��م 

ت���وت���رت ال���ع���الق���ات م���ع ال���غ���رب���ي���ني. عام 
اأحد  الأوروب����ي،  الحت���اد  فر�س   ،2020
الأ�ضواق الرئي�ضية لقطاع املن�ضوجات املهم 
للتنديد  اقت�ضادية  عقوبات  كمبوديا،  يف 
واملنهجية”  اخل���ط���رة  “النتهاكات  ب���� 
اأقل  ال�ضني  ان  حني  يف  الإن�ضان،  حلقوق 
العوامل. ودفع هذا رئي�س  اهتماما بهذه 
ال��وزراء هون �ضني، الذي يف ال�ضلطة منذ 
الرا�ضخني  ال��داع��م��ني  وم���ن  ع���اًم���ا،   37
لبكني، اإىل الت�ضديق على معاهدة جتارة 
ال�ضيني، دخ��ل��ت حيز  ال��ع��م��الق  ح��رة م��ع 

التنفيذ يف مطلع العام اجلاري.

الإعالم.  و�ضائل  يف  ا  اأي�ضً املعركة  ت��دور    
ال�ضحفيني  ج���م���ع���ي���ة  ت���اأ����ض�������ض���ت  ف���ق���د 
الكمبوديني ال�ضينيني قبل ثالث �ضنوات، 
لل�ضني  “اإيجابية”  ل�����ض��ورة  ت���روج  وه��ي 
ال�ضحفيني  وتدرب  املحلية،  ال�ضحافة  يف 
الكمبوديني على املعاير ال�ضينية. “اإنها 
ت�ضعى اإىل اإبعاد النتقادات”، هذا ما يقلق 
نوب فاي، مدير كامبوجا، من اآخر و�ضائل 

الإعالم امل�ضتقلة يف البالد.
 لكن الدعاية ال�ضينية ما زالت بعيدة عن 
اإقناع اجلميع. يف �ضييم ريب، مقابل املطار 
يت�ضاءل  �ضينيون،  ي�ضتغل  حيث  اجلديد 
املزارع ثان: “ونحن ماذا �ضنك�ضب من كل 

هذا...؟«.
------------------------------

عن الك�سربي�ص

الهدف �سيا�سي واالأداة اقت�سادية:

كمبوديا: ...وتوا�سل ال�سني ب�سط نفوذها...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

فاإن  ال�سخمة،  ال�سينية  اال�ستثمارات  ب�سبب     
ال�سياحة  �ستغمره  االأثــري  وات  اأنغك�ر  م�قع 

تعمل  البالد،  من  اأخرى  اأماكن  ويف  اجلماعية. 
بكني على زيادة نف�ذها يف كل مكان.

   الغدو والرواح م�ستمر... على بعد 50 كيل�مرًتا 
تنقل  اأنــغــكــ�ر،  معابد  مهد  ــب،  ري �سييم  �سرق 

اخلر�سانة.  من  هائلة  كميات  ال�ساحنات  مئات 
يف  جديد  دويل  مطار  ببناء  ال�سني  تق�م  هنا، 
امل�قع  خدمة  يف  �سيك�ن  والــذي  قيا�سي،  وقت 
 ،2020 “بداأت االأعمال عام  ال�سياحي قريًبا. 

جميع  ويف  الغ�سق،  حتى  الفجر  من  ومنذئذ، 
االأح�ال اجل�ية، مل يت�قف�ا اأبًدا”، يق�ل ثان، 
وه� مزارع تطل مزارعه على مهبط الطائرات 

املعّبد حديًثا. 

رئي�س الوزراء الكمبودي هون �ضني ، املوؤيد لبكني ، يزور موقع بناء املطار امل�ضتقبلي الذي �ضيخدم معابد اأنغكورهل تفوز ال�ضني بالقاعدة البحرية يف �ضيهانوكفيل؟

- لكمبوديا احتياجات هائلة من حيث التنمية, ولل�سني م�سلحة يف جنوب �سرق اآ�سيا, التي تعتربها حديقتها اخللفية
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عربي ودويل

•• اإ�شطنبول-كييف-رويرتز

اأظهرت بيانات رفينيتيف اأيكون اأم�س اأن ال�ضفينة 
بيفديني  م���ي���ن���اء  غ�������ادرت  ك����وم����ان����در(  )ب����ري����ف 
امل�ضاعدات  م���ن  ���ض��ح��ن��ة  اأول  ح��ام��ل��ة  الأوك�������راين 
ال��غ��ذائ��ي��ة الإن�����ض��ان��ي��ة امل��ت��ج��ه��ة اإىل اأف��ري��ق��ي��ا من 

اأوكرانيا منذ الغزو الرو�ضي.
وتراجعت �ضادرات احلبوب الأوكرانية منذ بداية 
احلرب ب�ضبب اإغالق موانئها على البحر الأ�ضود، 
واأثار  العاملية  الغذاء  اأ�ضعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما 
اأف��ري��ق��ي��ا وال�ضرق  خم���اوف م��ن ح���دوث نق�س يف 

اأوكرانيا  يف  ت�ضرفاتها  مو�ضكو  وت�ضف  الأو�ضط. 
باأنها “عملية ع�ضكرية خا�ضة«.

ل��ك��ن مت ف��ت��ح ث���الث م��وان��ئ ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأ�ضود 
ال�ضهر املا�ضي مبوجب اتفاق بني مو�ضكو وكييف 
اأتاح  امل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا، مم��ا  ب��و���ض��اط��ة م��ن الأمم 
الفر�ضة لإر�ضال مئات الآلف من اأطنان احلبوب 

الأوكرانية اإىل امل�ضرتين.
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اإن ال�ضفينة 
)بريف كوماندر( التي حتمل على متنها 23 األف 
طن من القمح توجهت اإىل جيبوتي، ومن املقرر 
يف  للم�ضتهلكني  ذل��ك  بعد  الإم����دادات  تتوجه  اأن 

اإثيوبيا.
واأ�ضافت يف بيان “الوزارة والأمم املتحدة تعمالن 
على اإيجاد �ضبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات 

ال�ضعيفة اجتماعيا من الأفارقة«.
ي��وري فا�ضكوف  وق��ال نائب وزي��ر البنية التحتية 
طن  ماليني  ثالثة  ت�ضدير  ميكنها  اأوكرانيا  اإن 
من احلبوب من موانئها يف �ضبتمرب اأيلول ورمبا 
يف  �ضهريا  ط��ن  ماليني  اأرب��ع��ة  ت�ضدير  ت�ضتطيع 

امل�ضتقبل.
وتابع اأن اأوكرانيا تلقت طلبات لقدوم 30 �ضفينة 
امل��ق��ب��ل��ني لت�ضدير  الأ���ض��ب��وع��ني  اإل��ي��ه��ا يف خ���الل 

مت  ال��ت��ي  الكميات  اإج��م��ايل  بلغت  فيما  احل��ب��وب، 
ت�ضديرها حتى الآن نحو 600 األف طن.

وقالت وزارة الدفاع الرتكية اإن خم�س �ضفن اأخرى 
حتمل ذرة وقمحا غادرت املوانئ الأوكرانية بواقع 
واثنتني  ت�ضورنومور�ضك  ميناء  من  �ضفن  ث��الث 
التي غادرت  ال�ضفن  اإجمايل  من بيفيدين لي�ضل 

مبوجب التفاق اإىل 21.
واأ�ضافت الوزارة اأن مركز التن�ضيق امل�ضرتك، الذي 
يعمل به اأفراد من رو�ضيا وتركيا واأوكرانيا والأمم 
املتحدة يف اإ�ضطنبول، �ضُيفت�س اليوم الثالثاء اأربع 

�ضفن اأخرى �ضتتجه اإىل اأوكرانيا.

اأول �سفينة متجهة اإىل اأفريقيا تغادر ميناء يف اأوكرانيا 

•• عوا�شم- وكاالت

املقولة  ب��ت��ل��ك  بقوة”  اإل���ي���ه  »ن��ح��ت��اج 
بداأت برلني يف تقدمي بدائل لتفادي 
الغاز  انقطاع  نتيجة  القار�س  ال�ضتاء 
حيث  الرو�ضي عن “القارة العجوز”، 
دعا امل�ضت�ضار الأملاين، اأولف �ضولت�س، 
اإىل اإن�ضاء خط اأنابيب لنقل الغاز بني 
الو�ضطى مير عرب  واأوروب��ا  الربتغال 
موؤمتر  خ��الل  �ضولت�س  فرن�ضا.وقال 
اهتماًما  اأب��دى  اإن��ه  برلني  �ضحايف يف 
“تفتقر  ال��ذي  الأنابيب  بخط  كبرا 
ب�����ض��ك��ل كبر”،  ال���ي���وم  ال����ق����ارة  اإل���ي���ه 
اأن خط الأنابيب كان ينبغي  مو�ضًحا 
تاأ�ضي�ضه بني الربتغال واإ�ضبانيا مرورا 

بفرن�ضا اإىل اأوروبا الو�ضطى.
ول���ك���ن خ�����رباء وحم��ل��ل��ني اأك�������دوا اأن 
�ضولت�س،  عنه  ال���ذي حت��دث  امل�����ض��روع 
ق��د اأُط��ل��ق ع���ام 2013 لإن�����ض��اء خط 
اأنابيب غاز معروف با�ضم “ميد كات” 
اإ�ضبانيا،  �ضرق  ب�ضمال  كاتالونيا،  بني 
وجنوب �ضرق فرن�ضا، وقد مت التخلي 
عنه يف 2019 لعدم وجود اتفاق على 

متويله، فماذا حدث؟
لإن�����ض��اء خط  الأمل���اين  امل�ضت�ضار  دع���وة 
غاز جديد اأو اأحياء م�ضروع قدمي مل 
تفا�ضيل خالل حديثه،  اأي  لها  يقدم 
لبناء  دع��وات  اأحيت  اإ�ضبانيا قد  ولكن 
على  كات”،  “ميد  غ��از  اأن��اب��ي��ب  خ��ط 

خلفية العملية الرو�ضية يف اأوكرانيا.
 يف ال�ضياق، يقول اآ�ضف ملحم، مدير 
للدرا�ضات  اإم”  ����ض���ي  “جي  م���رك���ز 

تبحث  اأوروب�������ا  اإن  م��و���ض��ك��و،  وم���ق���ره 
الغاز  ت��ق�����س  ت��ع��وي�����س  كيفية  ي��وم��ًي��ا 
ال��رو���ض��ي ق��ب��ل ال�����ض��ت��اء، وك���ان اأخرها 
“ميدي- الأن����اب����ي����ب  خ����ط  خم���ط���ط 
)ميد  ب��ا���ض��م  امل����ع����روف  كاتالونيا” 
القت�ضادي  اخل��ب��ر  ك��ات(.وُي�����ض��ي��ف 
اآ�ضف ملحم، خالل ت�ضريحاته ملوقع 
�ضيء  كل  قبل  عربية”،  نيوز  “�ضكاي 
اإ�ضبانيا  اأن  اإىل  الإ����ض���ارة  م��ن  ب��د  ل 
والربتغال ل ت�ضتوردان الغاز الرو�ضي 
الغاز يف �ضبه اجلزيرة  نهائياً، ف�ضبكة 
�ضبكة  ع��ن  الإي��ب��ري��ة معزولة مت��ام��اً 
اأهمية  الغاز الأوروبية؛ من هنا تربز 
و�ضط  ل����دول  بالن�ضبة  امل�����ض��روع  ه���ذا 
اأوروبا فقط.وب�ضاأن تفا�ضيل اأكرث عن 
اأي م�ضاريع  اأوروب����ا لإح��ي��اء  حت��رك��ات 
غاز قدمية، تابع اآ�ضف ملحم، قائاًل: 
“يف الواقع ترتبط فرن�ضا مع اإ�ضبانيا 
بخطي غاز يف منطقتي لرو وبرياتو 
هذين  اإ�ضتطاعة  اأن  اإل  الفرن�ضيتني، 
اخلطني معاً ل تتجاوز 7 مليار مرت 
ل�ضد  وه��ذا ل يكفي  ال�ضنة،  مكعب يف 
احتياجات الدول الأوروبية من الغاز.
وفقاً ل�ضحيفة فاينان�ضال تاميز نقاًل 
ع���ن ال�����ض��ي��دة ت���ري���زا ري���ب���را، نائب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر الدولة 
اإ�ضبانيا،  يف  امل��ن��اخ��ي  التغر  ل�����ض��وؤون 
ف������اإن ع��م��ل��ي��ة اإع��������ادة ت���اأه���ي���ل اخلط 
 9 ل ت�ضتغرق اأكرث من   MidCat
ملحم  يقول  اجلزئية،  تلك  اأ�ضهر.يف 
اإن���ه ي��ج��ري احل��دي��ث ه��ن��ا ع��ن اخلط 
املمتد من قرية اأو�ضتالريت�س الواقعة 

قرية  اإىل  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ����ض���رق  ����ض���م���ال 
التقديرات  وف��ق  الفرن�ضية،  ب��راب��را 
اإىل  اخل��ط  ه��ذا  ي�ضل ط��ول  املختلفة 
وبالتايل  ك��ي��ل��وم��رتاً؛   190 ح����وايل 
وهو عملية ربط جزء من �ضبكة الغاز 
الإ���ض��ب��ان��ي��ة اإىل ب��اق��ي اأج����زاء اأوروب����ا.
واأكد اآ�ضف ملحم، اإن اجلواب بو�ضوح 
ت�ضتهلكه  م���ا  ف��م��ج��م��وع  “ل”،  ه���و 
اإىل  ي�ضل  �ضنوياً  والربتغال  اإ�ضبانيا 
حوايل 40 مليار مرت مكعب، يف حني 
اأك��رث من  ت�ضتهلك  لوحدها  اأملانيا  اأن 
توؤمن  �ضنوياً.  مكعب  مرت  مليار   85
اجلزائر حوايل %50 من احتياجات 
الذي  ال��غ��از،  م��ن  وال��ربت��غ��ال  اإ�ضبانيا 
اأنابيب  ���ض��ب��ك��ة  ط���ري���ق  ع���ن  ت�����ض��دره 

عرب البحر املتو�ضط، كما اأن اجلزائر 
ت�ضدر الغاز اإليهما ب�ضكله امل�ضال، اأما 
فتح�ضل  ال��غ��از  م��ن  ال��ب��اق��ي��ة  الكمية 
عليها من م�ضادر  والربتغال  اأ�ضبانيا 
امل�ضال.  الغاز  اأخرى خمتلفة وخا�ضة 
يف ت��ل��ك ال����زاوي����ة ي���ق���ول الأك����ادمي����ي 
ال���دول���ي���ة  ال�������ض���ي���ا����ض���ة  ال����رو�����ض����ي يف 
اأوروبا  اأن  فيكتوروفيت�س،  دمي��ي��رتي 
ال��راه��ن ال�ضتفادة  ال��وق��ت  حت���اول يف 
اإل��ي��ه��ا للح�ضول  ال��ن��ق��اط  اأق����رب  م��ن 
الرو�ضي،  ل��ل��غ��از  ك��ب��دي��ل  ال���غ���از  ع��ل��ى 
تلك  اأن  جند  اخلريطة  اإىل  وبالنظر 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  ت��رتك��ز  ل��ن��ق��اط 
وبالأخ�س اجلزائر.واأو�ضح دمييرتي 
ت�ضريحاته  خ���الل  ف��ي��ك��ت��وروف��ي��ت�����س، 

اأن  عربية”،  ن���ي���وز  “�ضكاي  مل���وق���ع 
مليار   90 ح������وايل  ت��ن��ت��ج  اجل����زائ����ر 
يتم  منها   62% �ضنوياً،  مكعب  مرت 
ت�ضديره اإىل اأوروبا )اإيطاليا، اإ�ضبانيا، 
ال����ربت����غ����ال( ع����رب ���ض��ب��ك��ة الأن���اب���ي���ب، 
ومن  امل�ضال،  ب�ضكله   38% والباقي 
تلك الأرقام نالحظ اأن اإنتاج اجلزائر 
ك��ل��ه ل ي�����ض��ك��ل ���ض��وى ح����وايل 55% 
امل�ضدرة  ال���رو����ض���ي  ال���غ���از  ك��م��ي��ة  م���ن 
اإمكانية  اأن  ي��ب��دو  ل��ذل��ك  اأوروب����ا،  اإىل 
تعوي�س الغاز الرو�ضي عرب زيادة اإنتاج 
الغاز اجلزائري غر واقعية يف املدى 
عن  النظر  بغ�س  واملتو�ضط،  القريب 
اإمكانية ربط �ضبكة الأنابيب الإيبرية 

بباقي اأجزاء القارة الأوروبية.

•• القاهرة-وكاالت

رئي�س  ب��ني  اج��ت��م��اع��ات  اأي����ام،  خ���الل  ال��ق��اه��رة  ت�ضت�ضيف 
الأعلى  املجل�س  ورئ��ي�����س  ���ض��ال��ح،  عقيلة  الليبي  ال��ربمل��ان 
للدولة خالد امل�ضري، ل�ضتئناف بحث القاعدة الد�ضتورية 
املنا�ضب  ملفي  اإىل  اإ�ضافة  النتخابات،  لإج��راء  الالزمة 

ال�ضيادية واقرتاح احلكومة امل�ضغرة.
وو�ضل �ضالح وامل�ضري اإىل القاهرة للتح�ضر لالجتماعات، 
و�ضط حالة من “الن�ضداد ال�ضيا�ضي” التي تعي�ضها ليبيا 
للت�ضارع  امليلي�ضيات  وع��ودة  احلكومتني”،  “اأزمة  نتيجة 

امل�ضلح يف طرابل�س.
وقال م�ضدر من داخل الربملان الليبي ملوقع “�ضكاي نيوز 
تاأتي بدعوة م�ضرية، و�ضتتناول  اإن الجتماعات  عربية”، 
الق�ضايا اخلالفية بني اجلانبني حول القاعدة الد�ضتورية.

من  م�ضغرة  حكومة  ت�ضكيل  مقرتح  ف��اإن  امل�����ض��در،  ووف��ق 
10 حقائب تدير فرتة انتقالية، ويكون على راأ�س عملها 

الإعداد لالنتخابات، �ضيكون من اأولويات املباحثات.
وجاء اقرتاح ت�ضكيل احلكومة امل�ضغرة من جانب امل�ضري 
يف  اجل���اري���ة  احلكومتني”  “اأزمة  ل��ع��ب��ور  اأ���ض��اب��ي��ع،  ق��ب��ل 
ال��ذي يرى  ال��ربمل��ان  م��ن  ا�ضتجابة  اأن��ه مل يجد  اإل  ليبيا، 
اأن ال�ضرعية متوفرة يف حكومة فتحي با�ضاغا التي كلَّفها 
ي�ضر  للمباحثات،  اآخ���ر  املنتهي.ملف  ف��رباي��ر  مبهمتها 
حيث  ال�ضيادية،  املنا�ضب  مناق�ضة  وهو  ذات��ه،  امل�ضدر  اإليه 
عن  تف�ضرا  الدولة  جمل�س  من  النواب  جمل�س  �ضيطلب 
اإخ��الل��ه ب��الت��ف��اق امل���ربم ح��ول ت��ق��دمي الأ���ض��م��اء املر�ضحة 
لهذه املنا�ضب.واأو�ضح امل�ضدر: “حتى الآن، اتفق اجلانبان 
الآن حول  واخل���الف  الت��ف��اق،  ب��ن��ود  م��ن  باملئة   70 على 
اأعقد  من  ال�ضيادية  املنا�ضب  ملف  منها«.ويعد  باملئة   30
ملفات اخلالف بني الأط��راف الليبية منذ اأكرث من عام، 
مع تبادل اتهامات حول تدخل اأطراف خارجية يف اختيار 

بع�س الأ�ضماء ملنا�ضب بعينها.
ويدور اخلالف ب�ضكل خا�س حول 7 منا�ضب، هي حمافظ 

جهاز  ورئي�س  املحا�ضبة،  دي��وان  ورئي�س  املركزي،  امل�ضرف 
ورئي�س  الف�ضاد،  مكافحة  هيئة  ورئي�س  الإداري���ة،  الرقابة 
املحكمة  ورئي�س  لالنتخابات،  العليا  املفو�ضية  واأع�����ض��اء 

العليا، والنائب العام.
بني  اجتماعات  عدة  القاهرة  ا�ضت�ضافت  ع��ام،  م��دار  وعلى 
جمل�ضي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الد�ضتورية، 
وجنحت الو�ضاطة امل�ضرية يف حل كثر من البنود، اإل اأن 

عراقيل واجهت املباحثات واأدت اإىل اجلمود ال�ضيا�ضي.
ب��ني �ضالح وامل�����ض��ري يف  ل��ق��اء  اأن يتم  وك���ان م��ن املفرت�س 
اللقاء  قبل  ان�ضحب  امل�ضري  اأن  اإل  املنتهي،  يوليو  فيينا 
لرف�ضه مناق�ضة متكني احلكومة املنتخبة برئا�ضة با�ضاغا 

من عملها يف طرابل�س.
احلميد  عبد  بقيادة  وليتها  املنتهية  احلكومة  وترف�س 
ال��دب��ي��ب��ة، وك��ذل��ك جمل�س ال��دول��ة، ت��ويل احل��ك��وم��ة التي 
انتخبها الربملان  مهمتها، ما اأدى اإىل ت�ضعيد التوتر بني 
واخلدمات  احلكومي  العمل  وتعطل  احلكومتني،  اأن�ضار 

املقدمة للمواطنني.
ال�ضيا�ضي  املحلل  قال  املرتقبة،  القاهرة  اجتماعات  وحول 
عربية”:  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  الفيتوري،  اإبراهيم  الليبي 
الأمور  ق��ادر على ح�ضم  ليبيا  �ضيا�ضي يف  “ل يوجد ج�ضم 
�ضوى جمل�ضي النواب والدولة باعتبارهما جهات ت�ضريعية 

تعرتف بها الأمم املتحدة يف و�ضع القاعدة الد�ضتورية«.
“بدون �ضغط فعال من املجتمع  اأنه  اإىل  الفيتوري  ولفت 
الدويل على املجل�ضني لإجناز مهمة القاعدة الد�ضتورية، 
�ضنني”،  بعد  ول��و  انتخابات  عن  احلديث  امل�ضتحيل  فمن 
ل�ضتقرار  الوحيد  الطريق  “هي  النتخابات  اأن  م��وؤك��دا 
البالد«.من جانبه، و�ضف املحلل ال�ضيا�ضي الليبي �ضلطان 
الو�ضع يف ليبيا باأنه  الباروين ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”، 
ال�ضتباكات  با�ضتعار  م�ضتدلاًّ  م�ضدود”،  لطريق  “و�ضل 

بني امليلي�ضيات مع عدم وجود حكومة م�ضيطرة.
وح�ضب الباروين، فاإنه لهذا، �ضعت القاهرة لعقد الجتماع 

اجلديد على اأمل حل اخلالف حول القاعدة الد�ضتورية.

تايوان تتهم ال�سني باملبالغة 
بعد ن�سر لقطات جلزر بنجهو 

•• تايبه-رويرتز

اأن  بعد  باملبالغة، وذلك  الثالثاء  اأم�س  ال�ضني   اإىل  التهام  تايوان  وجهت 
ن�ضر اجلي�س ال�ضيني لقطات جلزر بنجهو ذات املوقع ال�ضرتاتيجي التي 

ت�ضم قاعدة جوية تايوانية رئي�ضية.
واأجرت ال�ضني، التي تقول اإن تايوان مقاطعة تابعة لها، تدريبات ع�ضكرية 
النواب  جمل�س  رئي�ضة  بها  ق��ام��ت  زي���ارة  بعد  ال�ضهر  ه��ذا  اجل��زي��رة  ح��ول 
زيارة من خم�ضة م�ضرعني  اأعقبتها  تايوان  اإىل  بيلو�ضي  نان�ضي  الأمريكي 

اأمريكيني يومي الأحد والثنني.
ون�ضرت الوحدة الع�ضكرية ال�ضينية امل�ضوؤولة عن املنطقة املتاخمة لتايوان، 
الأول الثنني  اأم�س  ال�ضعبي،  التحرير  ال�ضرقي جلي�س  امل�ضرح  وهي قيادة 
مقطع فيديو جلزر بنجهو التقطت على ما يبدو من طائرة تابعة للقوات 

اجلوية ال�ضينية.
وقال نائب رئي�س اأركان القوات اجلوية التايوانية للعمليات توجن باي-لون 
لل�ضحفيني يف تايبه اإن هذه حرب معلومات �ضينية، لكنه اأ�ضاف اأنه لي�س 

لديه تعليق حول من التقط الفيديو.
وقال توجن “ا�ضتخدمت ال�ضني احليل املبالغ فيها للحرب املعرفية واإظهار 

مدى قربها من بنجهو، وذلك غر �ضحيح«.
ون�ضرت وزارة الدفاع التايوانية الثنني، يف حتديث لن�ضاط القوات اجلوية 
اإىل  ال�ضينية  الطائرات  اأق��رب  اأن  تو�ضح  خريطة  ت��اي��وان،  ق��رب  ال�ضينية 

بنجهو يف ذلك اليوم كانت اأربع طائرات مقاتلة من طراز جيه.16.
تايوان،  الفا�ضل يف م�ضيق  املقاتالت عربت اخلط  اأن  واأظهرت اخلريطة 
ال�ضاحل  اإىل  اأق���رب  لكنها ظلت  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  ر�ضمي  غ��ر  ح��اج��ز  وه��و 

ال�ضيني من بنجهو.

هل ت�سد هذه اخلط�ة احتياجات اأوروبا؟

خط غاز »ميد كات«.. هل ينقذ اإحياء م�سروع »القارة العجوز«؟
اجتماع القاهرة.. ملفات ليبية �ساخنة على طاولة املفاو�سات

•• عوا�شم-وكاالت

لأع�ضاء جمل�س  اأنطونيو غوتري�س  املتحدة  العام لالأمم  الأمني  اأعطاها  التي  املهلة  تنق�ضي 
الأمن الدويل من اأجل اإبداء الراأي حول مقرتح تعيني ال�ضنغايل عبد اهلل باثيلي، رئي�ضا لبعثة 

الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
لن  الأم��ن  جمل�س  اأن  �ضلوف  جمال  وال��درا���ض��ات،  لالأبحاث  “�ضلفيوم”  موؤ�ض�ضة  رئي�س  وي��رى 

ي�ضوت على م�ضاألة تعيني باثيلي، لأن اجلل�ضة املجدولة اليوم تخ�س اليمن.
اأع�ضاء جمل�س الأمن الأربعاء  اأن غوتري�س اقرتح على  “�ضكاي نيوز عربية”،  ويو�ضح ملوقع 
لكن اإىل  املا�ضي ا�ضم “باثيلي” ب�ضيغة اأنه “يف حالة تقدمي اعرتا�س �ضيتوقف قرار التعيني”، 
م�ضاء الأحد مل يعرت�س اأحد، وعلى هذا: “فمن املمكن تكليفه بقرار اليوم اأو غدا، اأو يف 24 

اأغ�ضط�س اجلاري حني تعقد جل�ضة بخ�ضو�س ليبيا«.

الدبيبة،  احلميد  عبد  بقيادة  ال��ولي��ة،  منتهية  الليبية  احلكومة  رف�س  ع��ن  ت��ردد  م��ا  وح��ول 
متابعا:  تعيني املر�ضح ال�ضنغايل، يقول �ضلوف اإن “راأيها اأُهمل كونها طرفا يف النزاع بالبالد”، 
ب��راأي الأع�ضاء اخلم�ضة ع�ضر يف جمل�س الأم��ن، وحتى يوم الأح��د مل  “غوتري�س اهتم فقط 

يتلق اعرتا�ضا«.
وحتى الدول التي كانت لها مواقف يف مراحل �ضابقة �ضد تر�ضيح بع�س الأ�ضماء، مثل رو�ضيا، 
املبعوث الأممي  اإفريقي يف من�ضب  باثيلي؛ لأن مو�ضكو تدعم تعيني  تبِد معار�ضة لتعيني  مل 
اإىل ليبيا، بح�ضب �ضلوف.وتعاين بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا منذ دي�ضمرب 2021 من 
ف�ضل  بعد  كوبي�س،  يان  ال�ضلوفاكي،  ال�ضابق  لرئي�ضها  املفاجئة  ال�ضتقالة  بعد  القيادة  يف  ف��راغ 
مبهامه  للقيام  غوتري�س  واأر�ضل  دي�ضمرب،   24 مقررة  كانت  التي  الليبية  النتخابات  اإج��راء 
الدبلوما�ضية الأمركية ال�ضابقة �ضتيفاين ويليامز ب�ضفة م�ضت�ضارة الأمني العام لالأمم املتحدة 

يف ليبيا، حتى انتهت مهمتها اآخر يوليو املنتهي.

ال�سنغايل باثيلي يقرتب من من�سب املبعوث الأممي اإىل ليبيا

•• وا�شنطن-وكاالت

والكاتب  املحلل  ناترا�س،  ويليام  قال 
يف �ضحيفة “وول �ضرتيت جورنال”، 
الأوروبي  الحت��اد  تاأ�ضرات  حظر  اإن 
اأخالقياً،  فيه  م�ضكوك  اأم��ر  للرو�س 
الأوروب��ي��ني على  اأن عقوبات  ويك�ضف 
بوتني  ف��الدمي��ر  ال��رو���ض��ي  الرئي�س 

ب�ضبب غزوه اأوكرانيا، “قا�ضرة«.
الرئي�س  دع��وة  اأن  اإىل  ناترا�س  واأ�ضار 
زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ر  الأوك�������راين 
لفر�س حظر على دخول الرو�س اإىل 
الحتاد الأوروبي تكت�ضب زخماً وا�ضعاً، 
اإذ تنفذ اإ�ضتونيا حظر ال�ضفر املقرتح، 
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ف��ن��ل��ن��دا ت��اأي��ي��ده��ا. لكن 
جمهورية الت�ضيك اتخذت خطوة اإىل 
اإ�ضدار  عن  التوقف  باإعالنها  الأم��ام 
الثاين  ال��ي��وم  يف  للرو�س  ال��ت��اأ���ض��رات 
م��ن احل���رب، وم���ددت الإج���راء لحقاً 

لي�ضمل البيالرو�ضيني اأي�ضاً.
يان  الت�ضيكي  وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  وق��ال 
التاأ�ضرات  “حظر  اإن  ليباف�ضكي، 
على م�ضتوى الحتاد الأوروب��ي يجب 
ال��ت��ال��ي��ة يف جهود  ي��ك��ون اخل��ط��وة  اأن 
م�ضراً اإىل  بروك�ضل ملعاقبة رو�ضيا”، 
قدرة  اأثارتها  التي  الأمنية  امل��خ��اوف 
ال��رو���س ع��ل��ى دخ���ول اأوروب�����ا كمربر. 
ل���ك���ن الق����������رتاح ب��ح�����ض��ب ن���ات���را����س 
وي�ضلط  ال��ت��دق��ي��ق،  اأم�����ام  ي�����ض��م��د  ل 
ال�ضوء فقط على عدم قدرة الحتاد 
الأوروبي على اإحلاق املزيد من الأمل 

بنظام فالدمير بوتني.
يعي�س  اأن  “يجب  زيلين�ضكي:  يقول 
اخل����ا�����س حتى  ع���امل���ه���م  ال�����رو������س يف 

يوافق ليباف�ضكي  يغروا فل�ضفتهم”. 
على ذلك، قائاًل: “ل ميكن اأن يكون 
العادية  ال�ضياحة  ع��ن  ح��دي��ث  ه��ن��اك 
م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني ال���رو����س، بينما 
يكون  رمبا  عدوانها.  مو�ضكو  توا�ضل 
حظر التاأ�ضرات الت�ضيكية يف فرباير 
�ضريع،  البداية كرد فعل  قد ظهر يف 
من  حيث  روؤي����ة،  ذو  الآن  ي��ب��دو  لكنه 
الحت����اد  وزراء  ي��ن��اق�����س  اأن  امل��ت��وق��ع 
الأوروب��������ي م��ق��رتح��ات ف��ر���س حظر 
نهاية  الت�ضيك  يف  اج��ت��م��اع  يف  �ضامل 

اأغ�ضط�س )اآب( اجلاري.
ن�ضاط �ضري رو�ضي

املفرو�س  احلظر  اأن  الت�ضيك  وتزعم 
على امل�ضافرين الرو�س �ضروري، لأن 
الحتاد الأوروبي يخاطر بخطر ت�ضلل 
ليباف�ضكي:  قال  كما  �ضريني.  عمالء 
منذ  اأح���اول  باأمننا..  يتعلق  “الأمر 
الأجهزة  ت��اأث��ر  تقليل  طويلة  ف��رتة 
ال�ضرية الرو�ضية على اأرا�ضي الحتاد 

الأوروبي«.
ل�����دى ال��ت�����ض��ي��ك اأ����ض���ب���اب اأك������رث من 
معظمها للقلق ب�ضاأن الن�ضاط ال�ضري 
الرو�ضية  ال�ضفارة  دور  كان  الرو�ضي. 
اأوروبي  ا�ضتخباراتي  كمركز  ب��راغ  يف 
للكرملني اأحد اأ�ضواأ الأ�ضرار التي مت 
الحتفاظ بها يف اأوروبا الو�ضطى حتى 
املا�ضي،  العام  الطرد  عمليات  موجة 
اجلوا�ضي�س  اأن  اك��ت�����ض��اف  مت  ع��ن��دم��ا 
تفجر  عن  م�ضوؤولني  كانوا  ال��رو���س 

م�ضتودع اأ�ضلحة ت�ضيكي يف 2014.
اأوكرانيا عمليات طرد  و�ضهدت حرب 
اأخرى تتعلق بن�ضاط ا�ضتخباراتي، مبا 
يف ذلك نائب ال�ضفر الرو�ضي ال�ضابق 

ك��م��ا ح���ذر م��دي��ر املخابرات  ب����راغ،  يف 
اأن اجل��وا���ض��ي�����س قد  ال��ت�����ض��ي��ك��ي��ة م���ن 
من  الآلف  م���ئ���ات  ب����ني  ي��خ��ت��ب��ئ��ون 
البالد،  يف  الأوك���ران���ي���ني  ال��الج��ئ��ني 
ق��ائ��اًل اإن���ه “من ب��ني امل��ه��اج��ري��ن قد 
اأ�ضخا�س تر�ضلهم رو�ضيا  يكون هناك 

لديهم مهام يف منطقتنا«.
ت�����ق�����دمي حظر  ذل���������ك، ع����ن����د  وم��������ع 
ال���ت���اأ����ض���رات ل�����ض��م��ان اأم�����ن الحت����اد 
ال�ضوء  ليباف�ضكي  ي�ضلط  الأوروب���ي، 
عن غر ق�ضد على امل�ضكلة الأخالقية 
مع القرتاح الذي يواجه الآن الكتلة 
ككل، لفتاً اإىل فكرة اأن جميع الرو�س 
 50 يقرب من  مبا فيهم �ضمنياً، ما 
الت�ضيك،  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ي��ع��ي�����ض��ون  األ����ف 
ملجرد  اأمنياً  تهديداً  اعتبارهم  يجب 

كونهم رو�س.
وال�ضركات  اجل��ام��ع��ات  بع�س  وب����داأت 
اخلا�ضة يف الت�ضيك بالفعل يف مطالبة 
للحرب  معار�ضتهم  بتاأكيد  ال��رو���س 
من اأجل الو�ضول اإىل اخلدمات، وهو 
اأن  ال��ذي ميكن  البيان  ن��وع  بال�ضبط 
اإذا  �ضخمة  �ضجن  عقوبة  يف  يوقعهم 

عادوا اإىل ديارهم.
واقرتحت احلكومة يف يوليو )متوز( 
ال�ضهادات  م����ن  ال����رو�����س  ا���ض��ت��ب��ع��اد 
الفنية مثل علم التحكم الإلكرتوين 
وال������ط������ران، ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأن 
لهم  ُي�ضمح  ق��د  اإن��ه  تقول  اجل��ام��ع��ات 
خطاباً  قدموا  اإذا  الدرا�ضة  مبوا�ضلة 
ت�ضرفات  عن  باأنف�ضهم  يناأون  ر�ضمياً 

بوتني.
كما ت�ضاءل الكاتب عما اإذا كان الحتاد 
الأوروب��ي �ضيحظر الآن دخول جميع 

املنخرطة  ال������دول  ج��م��ي��ع  م��واط��ن��ي 
العامل؟  ح����ول  ع���دوان���ي���ة  ح�����روب  يف 
�ضيتم  ك��ذل��ك، فكيف  الأم���ر  ك��ان  واإذا 
على  العام؟ م�ضدداً  اللوم  ر�ضم حدود 

�ضرورة “تطبيق املعاير امل�ضرتكة«.
اأوروبا تعتمد على بوتني

ملزيد  زيلين�ضكي  دع��وات  اأن  حني  ويف 
م��و���ض��ك��و مفهومة،  ���ض��د  ال��ع��م��ل  م���ن 
ف��اإن اأوروب���ا لي�ضت يف حالة ح��رب مع 
ي���زال الحتاد  ال���واق���ع، ل  رو���ض��ي��ا. يف 
على  م���وؤمل  ب�ضكل  يعتمد  الأوروب������ي 

نظام بوتني.
ت�ضليط  مت  ال���و����ض���ط���ى،  اأوروب���������ا  يف 
ال�ضوء على هذا العتماد من خالل 
ل�ضحنات  امل��وؤق��ت  التعليق  من  الذعر 
يف  الرو�ضية  النفط  اأن��اب��ي��ب  خطوط 
بداية اأغ�ضط�س )اآب( اجلاري، نتيجة 
م�ضاكل العبور الناجمة عن العقوبات 

الأمر  وانتهى  رو�ضيا.  على  املفرو�ضة 
ب�����ض��رك��ات الحت�����اد الأوروب��������ي بدفع 
على  للحفاظ  بنف�ضها  العبور  ر���ض��وم 

تدفق النفط.
وب��ع��ي��داً ع��ن الإ����ض���رار ب��ن��ظ��ام بوتني 
الغاز  على  عقوبات  فر�س  خالل  من 
ال���رو����ض���ي، ف����اإن ب��ع�����س دول الحت���اد 
على  ل��ل��م��زي��د.  متعط�ضة  الأوروب�������ي 
���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال، اأب�����رم رئ��ي�����س ال�����وزراء 
�ضفقة  اأورب�����������ان،  ف��ي��ك��ت��ور  امل����ج����ري 
ج��دي��دة م��ع ال��ك��رم��ل��ني جل��ل��ب 700 
اإ�ضافية من الغاز  مليون مرت مكعب 
الأ�ضهر  خ��الل  املجر  اإىل  رو�ضيا  م��ن 
ع��ق��د جديد  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ق��ب��ل��ة، 
العام  ت��وق��ي��ع��ه  مت  ع���ام���اً   15 م��دت��ه 

املا�ضي.
واخ��ت��ت��م ال��ك��ات��ب م��ق��ال��ه ب��ال��ق��ول اإن 
بالنظر  الأوروب��������ي  الحت������اد  “قيام 

يف و���ض��ع خ��ط��اي��ا ن��ظ��ام ب��وت��ني على 
ت�ضتمر  ب��ي��ن��م��ا  ال���رو����ض���ي،  اجل��م��ه��ور 
اململوكة  العمالقة  ال��ط��اق��ة  ���ض��رك��ات 
ج��ن��ي مليارات  رو���ض��ي��ا يف  ل��ل��دول��ة يف 
اأوروبا هو احتمال م�ضيء للغاية. لكن 
يف مواجهة اأزمة الطاقة، نفدت اأفكار 
الحتاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر 

باإيذاء بوتني اقت�ضادياً«.
واأ�ضاف “للحفاظ على ا�ضتمرار نظام 
توجيه  اإىل  الكتلة  تهدف  العقوبات، 
�ضد  رخي�ضة  عامة  عالقات  �ضربات 
العملية  امل�����ض��اع��دة  ب����دًل م��ن  ب��وت��ني 
لأوكرانيا. �ضواء مت تاأطرها على اأنها 
م�ضاألة  اأو  اأخ��الق��ي��ة  ���ض��رورة  م�ضاألة 
اأمنية، فاإن حظر الدخول اإىل رو�ضيا 
الغربية للحرية  املبادئ  يتعار�س مع 
الأوكرانيون  يقاتل  التي  والت�ضامح 

من اأجلها.

عق�بات االأوروبيني على ب�تني »قا�سرة«

»وول �سرتيت جورنال«: حظر ال�سفر لي�ض ال�سبيل ملعاقبة رو�سيا
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املال والأعمال
طريان الإمارات ت�سغل طائرة A380 يوميا اإىل بنغالورو 30 اأكتوبر املقبل

•• دبي-وام:

 A380 اأعلنت طران الإمارات عن عزمها ت�ضغيل طائرتها
اعتبارا من  الهندية  بنغالورو  اإىل مدينة  الرائدة لأول مرة 
30 اأكتوبر املقبل وبذلك �ضت�ضبح طران الإمارات اأول ناقلة 
ت�ضغل خدمة منتظمة باأكرب طائرة ركاب يف العامل اإىل مطار 

كيمبيغودا الدويل يف بنغالورو.
القوي  الطلب  العمالقة  الإم��ارات  ا�ضتخدام طائرة  و�ضيلبي 
على ال�ضفر من واإىل مدينة بنغالورو الواقعة يف جنوب الهند 
ويتيح للعمالء ال�ضتمتاع بخدماتها املميزة عرب �ضبكة عاملية 
الهند تخدمها  ثاين مدينة يف  بنغالورو  �ضت�ضبح  اأو�ضع.كما 

بالتجربة  العمالء  ي�ضتمتع  حيث   A380 الإم��ارات  طائرة 
املتمّيزة على خط دبي/ مومباي منذ عام 2014.

الدرجات  بتق�ضيم   A380 ط��ائ��رة  تخدم  اأن  املنتظر  وم��ن 
بني دبي   ”569  /568 “ئي كيه  اليومية  الرحلة  الثالث 
الكبر  الطلب  لتلبية  �ضعة �ضرورية  �ضي�ضيف  وبنغالورو ما 
ال�ضفر. قيود  تخفيف  بعد  الهند  واإىل  م��ن  ال��رح��الت  على 
“ئي  بنغالورو  اإىل  اليوميتني  الناقلة  خدمتي  �ضتعزز  كما 
العاملتني   ”567  /566 كيه  و”ئي   ”565  /564 كيه 
والبوينج 777-  200LR-777 حاليا بطائرات البوينج

بتق�ضيم الدرجات الثالث.  300ER
وتوا�ضل طران الإمارات ن�ضر طائراتها A380 يف خدمة 

خمتلف  على  املتنامي  الطلب  لتلبية  ال��وج��ه��ات  م��ن  م��زي��د 
اخلطوط ما يعزز ال�ضعة على الرحلة الواحدة بن�ضبة ت�ضل 

اإىل 45 باملائه اأكرث من طائرة البوينج 777.
وتغطي �ضبكة طران الإمارات بطائرات A380 حاليا اأكرث 
130 وجهة  30 وجهة وتخدم الناقلة حاليا اأكرث من  من 

عرب القارات ال�ضت.
يف  الهند  اإىل  عملياتها  با�ضرت  قد  الإم���ارات  ط��ران  وكانت 
وتعمل  ودلهي  مومباي  اإىل  منتظمة  بخدمات   1985 عام 
اإىل بنغالورو منذ عام 2006.وتخدم طران الإمارات حاليا 
ت�ضع مدن هندية برحالت منتظمة وتوفر لعمالئها ات�ضال 

�ضل�ضا مع �ضبكتها العاملية عرب دبي.

حمدان بن حممد يزور »مزرعة ب�ستانك« ويثمن جهود اأبناء الإمارات املبدعني

•• عجمان ـ الفجر

اإدارة  م��دي��ر  املويجعي  خليفة  اأح��م��د  اأك���د 
اخل����دم����ات ال���ق���ان���ون���ي���ة يف غ���رف���ة جت����ارة 
و�ضناعة عجمان،  اأن الغرفة حري�ضة على 
ت��وف��ر خ��دم��ات ق��ان��ون��ي��ة م��ت��ن��وع��ة تدعم 
بيئة  وتهيئة  الع��م��ال  ومن���و  اإ���ض��ت��م��راري��ة 
اخلدمات  بتنوع  تتميز  حُمفزة  اقت�ضادية 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��داع��م��ة حلفظ 
الثقافة  وت���ع���زي���ز  وال����واج����ب����ات  احل���ق���وق 
اأهداف  حتقيق  يف  ي�ضب  ومب��ا  القانونية، 
الغرفة الرامية اإىل تعزيز ا�ضتدامة ومنو 

جمتمع العمال.
تاأتي  التجارية  الو�ضاطة  خدمة  اأن  واأف��اد 
ع��ل��ى راأ�������س اخل����دم����ات ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 

العمال،  ملجتمع  عجمان  غرفة  توفرها 
بحيث �ضهد الن�ضف الأول من اجلاري 39 
ق�ضية مت حل 21 ق�ضية و11 ق�ضية قيد 
م�ضيفاً  اإغالقها،  مت  ق�ضايا  و7  الج��راء 
قناة  توفر  التجارية  الو�ضاطة  خدمة  اأن 
بو�ضائل  التجارية  النزاعات  حلل  قانونية 
مرنة وبطرق من�ضفة وودية تر�ضي طريف 
و تعمل على الحتفاظ بعالقاتهم  النزاع 

التجارية.
واأ�ضار مدير اإدارة اخلدمات القانونية، اأن 
ال�ضت�ضارات  خدمة  توفر  عجمان  غرفة 
املن�ضاآت، وتهدف  القانونية لأع�ضائها من 
اخلدمة اإىل توعية الراغبني من اأع�ضائها 
مب���ع���ل���وم���ات ح�����ول ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح 
ال�ضلة  ذات  والحت��ادي��ة  املحلية  التجارية 

بالن�ضاط التجاري، كما تعتمد الغرفة على 
وا�ضتحداث  القانونية  خدماتها  تطوير 
البيئة  تطورات  تواكب  اإ�ضتباقية  خدمات 

القت�ضادية وتطلعات اأ�ضحاب العمال. 
وتابع قائاًل “ غرفة عجمان تعتمد �ضمن 
والثقافة  ال��وع��ي  لن�ضر  ال�ضنوية  خطتها 
القانونية على تنظيم �ضل�ضلة من الندوات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
والحتادية  املحلية  اجلهات  من  �ضركائها 
واجلهات املعنية بال�ضاأن القانوين،  بحيث 
من  الول  الن�ضف  خ��الل  الغرفة  نظمت 
املوارد  وزارة  م��ع  بالتعاون  اجل���اري  ال��ع��ام 
قانونيتني  ن��دوت��ني  وال��ت��وط��ني  الب�ضرية 
ب��ع��ن��وان امل��ر���ض��وم ب��ق��ان��ون رق���م 33 ل�ضنة 
�ضملت  حيث  التنفيذية  ولئحته   2021

عقود  ومن����اذج  “ت�ضاريح  الوىل  ال��ن��دوة 
والندوة  الأجور”  حماية  نظام   - العمل 
العمل  تفتي�س  اإج���راءات  “تنظيم  الثانية 
الفئة  �ضمن  املن�ضاآت   - التظلمات  جلنة   -
منح   - اخل��ط��ورة  عالية  واملن�ضاآت  الثالثة 
اللكرتونية  ال��ع��م��ل  ت�����ض��اري��ح  ح�����ض�����س 

للمن�ضاآت - حقوق حماية العمالة«.
اأن غرفة  امل��وي��ج��ع��ي،  اأح��م��د خليفة  واأك���د 
فعالياتها  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  حري�ضة  ع��ج��م��ان 
القانونية من ندوات وور�س عمل ودورات 
قانونية متخ�ض�ضة بالتعاون مع �ضركائها 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�ضرتاتيجيني 
بالقوانني  الوعي  زيادة  واخلا�ضة ل�ضمان 
وال��ت�����ض��ري��ع��ات الأم�����ر ال����ذي ي��دع��م زي���ادة 
ال�ضتثمارات وا�ضتدامة الأعمال ومنوها. 

»رويال جت« تعني حممد ح�سني اأحمد
 يف من�سب الرئي�ض التنفيذي اجلديد

غرفة عجمان تن�ع خدماتها وفعالياتها القان�نية لتحفيز البيئة االقت�سادية 

من العام اجلاري الأول  الن�سف  خالل  التجارية  الو�ساطة  خدمة  �سهدتها  ق�سية   39
•• اأبوظبي-الفجر: 

املتميز  اخلا�س  الطران  جمال  يف  عاملياً  الرائدة  ال�ضركة  جت،  روي��ال  اأعلنت 
والتابعة لمارة ابوظبي عن تعيني ال�ضيد حممد ح�ضني اأحمد ب�ضفته الرئي�س 
التنفيذي اجلديد. يتمتع حممد بخربة كبرة يف جمال الطران تزيد عن 25 
عام يف كٍل من القطاعني، احلكومي واخلا�س يف الإمارات العربية املتحدة. له 
تاريخ قوي ي�ضهد له بالإجنازات التي حققها يف هذا املجال و قائد ملتزم يتمتع 
مبهارات اإدارية وتنظيمية قوية مت تعزيزها واإثبات كفاءتها خالل عمله �ضمن 
البيئة الع�ضكرية واملدنية. وبهذه املنا�ضبة �ضرح معايل ال�ضيخ حممد بن حمد 
بن طنحون ال نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة رويال جت “ي�ضرنا ان�ضمام حممد 
للعمل يف رويال جت ب�ضفته الرئي�س التنفيذي اجلديد. كلنا ثقة باإمكانياته 

التي  الطران  جمال  يف  الكبرة  وخربته 
النجاح   م��ن  اأخ���رى  مرحلة  اإىل  �ضتنقلنا 
جت  روي��ال  ا�ضتطاعت  اأن  بعد  من  التاألق 
الإقليمي  الطران  دورها يف قطاع  تعزيز 
اإىل  ان�ضمامه  الإماراتي«.قبل  والقت�ضاد 
رويال جت، عمل حممد كمدير عام مطار 
الإ�ضراف  ت���وىل  ح��ي��ث  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضركة  وخ��دم��ات  ب��رام��ج  تخطيط  على 
وتنفيذها وتقييمها. كما �ضاهم يف تطوير 
ل�ضمان  ال�ضرتاتيجية  واخل��ط��ة  ال��روؤي��ة 
الإدارة  وجمل�س  العمالء  توقعات  تلبية 
وامل��وؤ���ض�����ض��ني. ك��م��ا ع��م��ل حم��م��د ���ض��اب��ًق��ا يف 
)جال(  لوجي�ضتك�س  ايروا�ضبي�س  جلوبال 
�ضغل من�ضب  ح��ي��ث  ع���ام،   12 ي��ق��ارب  م��ا 

خدمته  من  الأخ��رة  الفرتة  يف  واحلكومية  التجارية  لل�ضوؤون  الرئي�س  نائب 
واملراقبة  املالحة اجلوية  لأنظمة  الدولية  الرخ�ضة  ال�ضركة وحا�ضل على  يف 

اجلوية من جامعة نيوزيالند اير.
يتمتع  حيث  خرباته  من  واث��ًق��ا  ومعلًما  ومر�ضًدا  م��درًب��ا  بكونه  حممد  يتميز 
بقدرة عالية على متابعة التفا�ضيل الهامة لتوفر التميز الت�ضغيلي واملعاير 

العالية لالأداء لتحقيق الأهداف الت�ضغيلية والتنظيمية.
جت  روي���ال  ل�ضركة  اجل��دي��د  التنفيذي  الرئي�س  اأح��م��د  ح�ضني  حممد  ���ض��رح 
“ُي�ضعدين اأن اأكون جزًء من هذه ال�ضركة الرائدة واأتطلع اإىل النهو�س برويال 

جت اإىل م�ضتوى متقدم من النجاح يف جمال الطران اخلا�س«

•• دبي -وام:

اآل  را�ضد  بن  بن حممد  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  اأك��د 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
وتوظيف  املتقدمة  ال��زراع��ي��ة  التقنيات  تبني  اأن 
اإطالق  يف  ال��ذك��ي��ة  التكنولوجيا  و���ض��ائ��ل  اأح����دث 
ال�ضمو  �ضاحب  روؤي���ة  يعك�س  ال��زراع��ي��ة،  امل�ضاريع 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
رعاه  دب��ي،  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اهلل، لتحقيق الأمن الغذائي والكتفاء الذاتي من 
مواردنا،  ا�ضتدامة  وحتقيق  الغذائية  احتياجاتنا 
القت�ضادي  ال��ت��ن��وي��ع  ودع���م  الإن���ت���اج  وم�����ض��اع��ف��ة 

ال�ضامل القائم على املعرفة.
اأب���ن���اء الإم������ارات و�ضبابها  ب��ج��ه��ود  ���ض��م��وه  واأ����ض���اد 
املجال  ذل��ك  املجالت مبا يف  املبدعني يف خمتلف 
اأفكار  ال����زراع����ي م���ن خ����الل م���ا ي��ق��دم��ون��ه م���ن 
واأكرثها  التقنيات  اأح��دث  من  ت�ضتفيد  وم�ضاريع 
لزيادة  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  وتتبع  تقدما، 
اإنتاجية القطاع الزراعي والتو�ضع يف اإنتاج الغذاء 

حمليا.
“ب�ضتانك”  ملزرعة  �ضموه،  زي��ارة  خالل  ذلك  جاء 
الزراعة  على  تعتمد  راأ�ضية  اأك��رب مزرعة  دب��ي،  يف 
املائية يف العامل، والتي اأعلنت “طران الإمارات” 
اإىل  ت�ضل  با�ضتثمارات  دب��ي  يف  افتتاحها  م��وؤخ��را 
حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  واأك���د  دره���م،  مليون   150
الإنتاج  تعزيز  اأن  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن 
امل��ح��ل��ي يف ال��ق��ط��اع��ات ال��زراع��ي��ة احل��ي��وي��ة ميثل 

ركيزة اأ�ضا�ضية من ركائز التنمية امل�ضتدامة لدولة 
مزرعة  اأك���رب  “افتتاح  ���ض��م��وه:  وق���ال  الإم������ارات، 
مدى  يعك�س  مهم  اإجن��از  العامل  يف  راأ�ضية  مائية 
التنموية،  امللفات  باأهم  الوطنية  موؤ�ض�ضاتنا  وعي 
واإ�ضهامها يف تاأكيد ريادة دولة الإمارات يف خمتلف 

املجالت امل�ضتقبلية ».
التي  امل�ضتمرة  ال��ت��ط��وي��ر  بعملية  ���ض��م��وه  اأ���ض��اد  و 
امل�ضتويات  وع��ل��ى  الإمارات”  “طران  ت�ضهدها 
اأح��م��د ب��ن �ضعيد اآل  ك��اف��ة ب��ق��ي��ادة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ 
ب��ه م��ن دور ف��اع��ل يف ت�ضريع  م��ك��ت��وم، وم���ا ت��ق��وم 
وترة النمو القت�ضادي عرب مبادراتها املتوا�ضلة 
وا�ضرتاتيجيتها املتكاملة لتحفيز الأفكار وتوفر 

تعزز  رائ���دة  امل��الئ��م��ة لإط���الق م�ضاريع  الأج����واء 
ع��ل��ى �ضمان  ع��امل��ي��ة حري�ضة  دب���ي م��دي��ن��ة  م��ك��ان��ة 

مقومات ال�ضتدامة والزدهار والتميز.
الإم����ارات واج��ه��ة وطنية  “طران   : �ضموه  وق��ال 
اإجن����ازات وم��ا تقدمه من  نفخر مب��ا حتققه م��ن 
واأعرق  اأك���رب  ب��ني  تناف�ضيتها  بها  ع���ززت  خ��دم��ات 
���ض��رك��ات ال���ط���ران ال��ع��امل��ي��ة ب��ا���ض��ت��ح��داث معاير 
ج��دي��دة ل��ل��ج��ودة يف ه���ذا امل���ج���ال... ن��ث��ق يف قدرة 
تقدمي  الوطنية على  وموؤ�ض�ضاتنا  ال�ضابة  كوادرنا 
لت�ضريع  التقليدية  الأط��ر  تتجاوز  اأفكار  وتنفيذ 
وترة الإجناز وحتقيق اأف�ضل النتائج يف خمتلف 

القطاعات احليوية«.

وقد اطلع �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 
املتقدمة  التقنيات  على  ال��زي��ارة  خ��الل  مكتوم  اآل 
اأ�ضا�ضيا  مكونا  متثل  التي  املزرعة  يف  امل�ضتخدمة 
التي  واملزايا  الذكية  الزراعية  امل�ضتقبل  ملجتمعات 
من  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  احتياجات  لتلبية  توفرها 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، ودع���م الق��ت�����ض��اد امل��ت��ن��وع القائم 
م�ضتهدفات  وحت��ق��ي��ق  والب���ت���ك���ار،  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
ا�ضرتاتيجية الأمن الغذائي بتطبيق اأعلى معاير 
لالأمن  الأوىل  اللبنة  مبثابة  لتكون  ال�ضتدامة، 

الغذائي القائم على البتكار.
راف�������ق ����ض���م���وه خ������الل ال������زي������ارة �����ض����ع����ادة ع�����ادل 
بطران  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ر���ض��ا 

اإدارة  جمل�س  ع�ضو  فلكناز  ومن�ضور  الإم�����ارات، 
يف  الإن���ت���اج  م��دي��ر  ف��ي��ل��و���س  “ب�ضتانك”وروبرت 
“ب�ضتانك” وا�ضتمع �ضموه اإىل �ضرح حول املزرعة 
املقامة على م�ضاحة 330 األف قدم مربع بالقرب 
وورلد  “دبي  يف  الدويل”  مكتوم  اآل  “مطار  من 
والتي  فيها  امل�ضتخدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  �ضنرتال”، 
اأكرث  اإىل  الإن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ت��ه��ا  ب��و���ض��ول  ت�����ض��م��ح 
الورقية  اخل�����ض��روات  م��ن  كيلوجرام  مليون  م��ن 
التقنيات  ت�ضهم  ح��ني  يف  ���ض��ن��وي��ا،  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة 
امل�ضتهلكة  مياه  بخف�س  فيها  امل�ضتخدمة  الذكية 
التي  املياه  كميات  عن   95% بن�ضبة  ال��زراع��ة  يف 
حتتاجها الزراعة التقليدية، وغرها من املميزات 

مدار  على  الورقية  املحا�ضيل  توافر  اأهمها  ومن 
العام دون التاأثر بتغر املناخ والف�ضول، مع متتع 
مليون  على  يزيد  ما  اإن��ت��اج  على  بالقدرة  امل��زرع��ة 
 3 اإن��ت��اج  لها  يتيح  م��ا  وق��ت،  اأي  نبات م�ضتزرع يف 
اآلف كيلوجرام من اخل�ضروات الورقية الطازجة 

ذات اجلودة العالية يوميا.
و تعتمد مزرعة “ب�ضتانك” على تقنيات متطورة، 
والتطبيقات  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ذل���ك  يف  مب��ا 
املتقدمة، ويديرها فريق متكامل من املتخ�ض�ضني 
زراعيني  خ�����رباء  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة،  ال���ك���ف���اءات  ذوي 
ومهند�ضني واأخ�ضائيني يف علوم الب�ضتنة، وعلماء 
م�ضتمرة  اإن��ت��اج  دورة  على  امل��زرع��ة  النبات.تعتمد 
ت�ضمن اإنتاجا فائق الن�ضارة والنظافة، ومن دون 
حني  يف  كيماوية،  م��واد  اأو  مبيدات  اأي  ا�ضتخدام 
للري،  املغلقة  ال��دائ��رة  بنظام  امل��زرع��ة  ت��زوي��د  مت 
حيث يعاد تدوير املياه مما ي�ضهم يف توفر 250 
الزراعة  باملقارنة مع  �ضنويا،  املاء  مليون لرت من 
اخل���ارج���ي���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ن��ف�����س كمية 
املح�ضول.و�ضت�ضهم “ب�ضتانك” يف تاأمني �ضال�ضل 
“الإمارات  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ت��وري��د  الإم�����داد 
امل�ضافرين  متتع  و�ضمان  الطائرات”،  لتموين 
على منت الرحالت امل�ضتفيدة من خدمات ال�ضركة 
مبنتجات  الإمارات”  “طران  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
غذائية عالية اجلودة منتجة حمليا، فيما �ضيتاح 
الإم��ارات �ضراء  اأي�ضا للم�ضتهلكني يف دولة  قريبا 
منتجات املزرعة التي تت�ضمن خططها امل�ضتقبلية 

التو�ضع يف اإنتاج وبيع الفواكه واخل�ضراوات.

- »افتتاح مزرعة »ب�ستانك« يف دبي اأكرب مزرعة راأ�سية تعتمد على الزراعة املائية يف العامل» يعك�ص روؤية حممد بن را�سد لت�ظيف اأحدث 
و�سائل التكن�ل�جيا الذكية لتحقيق االأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي من احتياجاتنا«
- »افتتاح ب�ستانك اإجناز يعك�ص مدى وعي م�ؤ�س�ساتنا ال�طنية باأهم امللفات التنم�ية«

Date 17/ 8/ 2022  Issue No : 13622
Case Publication Notification

Newspaper Publication in cheque execution no 5953/2022

To the defendants:1- Taif AlMadina Contracting LLC,
2- Nabi Baksh
Requested by the plaintiff: AlMutawa Rental Equipment
On 18/7/2022 the Execution Applicant has filed the above 
mentioned cheques
execution case and obligating you to pay to the Execution 
Applicant or to the court treasure the execute amount which is 
123725.00 AED
Therefore the court will start the execution procedures against 
you in the event of non-compliance with the decision within 15 
days from the date of this publication

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70392 Date 17/ 8/ 2022  Issue No : 13622
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.:211/2022/666-real estate execution

Considered at:4th execution department No. 186
Subject of execution executing the judgment issued in the case No. 1000/2021_partial 
real estate,
by paying the amount executed amounted to (AED 662.157), including the fees and 
expenses.
Execution Applicant: :Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport St Port 
Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9) Tel: 05046439471 Email: 
Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826) IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1- Muhammad Asim Shehzad, his capacity: Defendant
Subject of Notification:has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 662.157) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70530Date 17/ 8/ 2022  Issue No : 13622
Personal Status Appeal no 393/2022

Newspaper publication Details

To the appellee:

1- Faisal Bin Afdal Afdal Hussain

Unknown residence

There for the appellant appealed the judgment that issued in case 

2180/2021 personal status and determined a hearing accordance 

31/08/2022 at 10:00 in the morning through virtual court room 

(online) in personal status building in alGarhood area therefore 

you should attend by yourself or by your attorney and in case of 

violation you will be tried in absentia

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال
مليار درهم �سايف ا�ستثمارات الأجانب يف الأ�سهم املحلية منذ بداية 2022  15.5

•• اأبوظبي-وام:

غر  الأج��ان��ب  ا�ضتثمارات  �ضايف  ارت��ف��ع 
اأك��رث من  اإىل  املحلية  الأ�ضهم  العرب يف 
العام  ب��داي��ة  منذ  دره��م  مليار   15.54
جاذبيتها  ظ����ل  يف   ،2022 اجل�������اري 
لل�ضركات  ال��ق��وي  والأداء  ال�ضتثمارية 
ومتانة  قوة  رئي�ضي من  بدعم  املُ��درج��ة، 

الأ�ض�س القت�ضادية للدولة.
اأبوظبي  ���ض��وق��ي  ب��ي��ان��ات  اإىل  وا���ض��ت��ن��ادا 
ودبي املاليني، حقق امل�ضتثمرون الأجانب 

غر العرب م�ضرتيات يف اأ�ضواق الأ�ضهم 
املحلية بقيمة 70 مليار و276 مليون 
دره���م منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري وحتي 
مبيعات  مقابل  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  نهاية 
بنحو 54 مليار و733 مليون درهم يف 
 15.54 ا�ضتثمار  ب�ضايف  نف�ضها  الفرتة 

مليار درهم كمح�ضلة �ضراء.
و���ض��ل��ت م�ضرتيات  ال��ب��ي��ان��ات،  وب��ح�����ض��ب 
امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن الأج���ان���ب غ���ر ال���ع���رب يف 
نحو  اإىل  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق 
دره���م منذ  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ارا و517   51

ال���ع���ام اجل�����اري م��ق��اب��ل مبيعات  ب���داي���ة 
درهم  مليون  و843  مليارا   37 بنحو 
درهم  مليار   13.673 ا�ضتثمار  ب�ضايف 

كمح�ضلة �ضراء.
الأجانب  امل�ضتثمرين  م�ضرتيات  وبلغت 
غ���ر ال���ع���رب يف ���ض��وق دب����ي امل����ايل نحو 
دره���م منذ  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ارا و758   18
ال���ع���ام اجل�����اري م��ق��اب��ل مبيعات  ب���داي���ة 
درهم  مليون  و889  مليارا   16 بنحو 
ب�ضايف ا�ضتثمار جاوز 1.86 مليار درهم 

كمح�ضلة �ضراء.

وتوا�ضل اأ�ضواق الأ�ضهم املحلية ا�ضتقطاب 
خالل  الأجنبية  ال�ضتثمارات  من  مزيد 
الن�ضف الثاين من العام 2022، يف ظل 
املُدرجة  لل�ضركات  ال��ق��وي  امل���ايل  الأداء 
العام اجلاري،  الأول من  الن�ضف  خالل 
الطرح  عمليات  م��ن  �ضل�ضلة  جانب  اإىل 
العام الأويل والإدراجات الكربى �ضملت 
دبي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء  وه��ي��ئ��ة  “بروج” 
اأبوظبي”  و”موانئ  و”تيكوم”  “ديوا” 
للحفر”  و”اأدنوك  و”فرتيغلوب” 

و”األفا ظبي” وجمموعة “ملتيبالي«.

عقود البناء يف عجمان تتجاوز 2.1 مليار درهم يف الن�سف الأول من 2022
•• عجمان- وام:

بعجمان عن جتاوز عقود  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اأعلنت 
التقرير  ح�ضب  دره���م،  مليار   2.1 مبلغ  الإم����ارة  يف  البناء 
اأن  العام اجل��اري، مبينًة  الأول من  الن�ضف  ال�ضادر عنها يف 
العامني  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  من��واً  �ضهدت  العقود 
مليون   800 ح���وايل   2020 ع���ام  �ضجل  ح��ي��ث  امل��ا���ض��ي��ني، 
درهم، فيما ُر�ضدت قيمة البناء مبليار و900 مليون درهم 
يف العام املن�ضرم 2021. واأو�ضح �ضعادة عبد الرحمن حممد 
اأن  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  النعيمي 
اجلاذبة  امل��دن  �ضلم  مكانة مرموقة يف  تبواأت  اإم��ارة عجمان 

للزوار وال�ضياح والزوار وامل�ضتثمرين، واأ�ضبحت مدينة عي�س 
مثالية، موفرًة بيئة مثالية تت�ضمن خدمات �ضاملة ومتكاملة 
تتالءم مع جميع ال�ضرائح والفئات، وتلبي املتطلبات وتتوافق 
ال�ضرتاتيجي  ال��ه��دف  م��ع  ان�ضجاماً  الأذواق،  خمتلف  م��ع 
املتمثل التطوير امل�ضتدام لقطاع البناء والت�ضييد.وذكر مدير 
عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اأن ن�ضبة الرتفاع يف 
قيمة عقود البناء بلغت%11 مقارنة مع العامني املا�ضني، 
بالإمارة  امل�ضاريع  واأ���ض��ح��اب  ال�ضكان  ثقة  على  يربهن  مم��ا 
احلا�ضنة للجميع والتي ت�ضمن ا�ضتمرارية امل�ضاريع وتو�ضعة 
نطاقها وحتقيقها لالأهداف املن�ضودة، منوها اأن الدائرة نالت 

املرتبة الأوىل عربياً يف مدة ا�ضتخراج رخ�ضة البناء .

�سوق دبي املايل يتجاوز 3400 نقطة 
لأعلى م�ستوياته يف 3 اأ�سهر

»التغري املناخي«: االإمارات ت�ا�سل تعزيز اأمنها الغذائي.. و41 األف طن معدل اال�سترياد الي�مي

عي�سى الها�سمي: قطاع الغذاء جتاوز مرحلة التعايف.. والدولة م�سدر مهم لإعادة الت�سدير اإقليميا

مطارات اأبوظبي و»الحتادية للهوية واجلن�سية« توقعان اتفاقية لتعزيز اخلدمات املقدمة للم�سافرين
•• اأبوظبي-وام:

وّقعت مطارات اأبوظبي – امل�ضوؤولة 
عن اإدارة و ت�ضغيل املطارات اخلم�ضة 
ت����ع����اون مع  ات���ف���اق���ي���ة  ب�����الإم�����ارة - 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية 
امل���ن���اف���ذ، وذلك  واجل����م����ارك واأم�����ن 
التعاون  جم������الت  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
م�����ض��ت��وى جودة  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
جتربة  وحت�ضني  املقدمة  اخلدمات 

امل�ضافرين.
جاء توقيع التفاقية يف اإطار حر�س 
ك��ل م��ن م��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي والهيئة 
واجلن�ضية  ل���ل���ه���وي���ة  الحت������ادي������ة 
تبّني  على  املنافذ  واأم��ن  واجلمارك 
اأف�ضل املمار�ضات يف جمالت الأمن 
وحتقيق  اجل��وي  والنقل  وال�ضالمة 
ال��ت��م��ّي��ز يف تقدمي  م��ع��اي��ر  اأرق������ى 
اخل����دم����ات ل�����دى م���ب���اين وم���راف���ق 

مطارات اأبوظبي كافة.
�ضعيد  اللواء  �ضعادة  التفاقية  وّق��ع 
ال�����ض��ام�����ض��ي، املدير  ���ض��امل ب��احل��ا���س 
لالإقامة  العامة  ل��الإدارة  التنفيذي 
اأب���وظ���ب���ي،  و������ض�����وؤون الأج�����ان�����ب يف 

الرئي�س  الها�ضمي،  ها�ضم  و�ضريف 
التنفيذي ملطارات اأبوظبي و ح�ضور 
ب����ن عباد  اأح����م����د  ال��ع��م��ي��د حم���م���د 
املنافذ اجلوية  اإدارة  الهاملي مدير 

و البحرية.
وقال �ضعادة اللواء �ضعيد ال�ضام�ضي، 
العامة  ل�����الإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ل����الإق����ام����ة و������ض�����وؤون الأج�����ان�����ب يف 
ياأتي  التفاقية  اإب���رام  اإن  اأب��وظ��ب��ي، 
امل�ضرتكة  ال��ع��م��ل  مل�����ض��رة  ت���اأك���ي���ًدا 
وخمتلف  اأب���وظ���ب���ي  م����ط����ارات  م���ع 
فيما  ال�ضلة  ذات  الوطنية  اجلهات 
قبل  من  املقدمة  باخلدمات  يتعلق 
اجلوية  امل��ن��اف��ذ  اإدارة  ع��رب  ال��ه��ي��ئ��ة 

والبحرية.
مهمة  ت��ق��ود  الهيئة  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  و 
بتدقيق  املتعلقة  الأن�����ض��ط��ة  ت��ع��زي��ز 
ج�����وازات ال�����ض��ف��ر واإج��������راءات عبور 
لأع���ل���ى معاير  وف���ًق���ا  امل�����ض��اف��ري��ن 
النظم  اأح���دث  وبا�ضتخدام  اجل���ودة 
من  للتحقق  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الدخول  واأذون�������ات  ال�����ض��ف��ر  وث���ائ���ق 
عرب  ل�ضيما  والقادمني  للمغادرين 
البوابات الذكية وحمطات اخلدمة 

الإلكرتونية، واأ�ضاف اأن توقيع هذه 
اإط�����ار احلر�س  ج���اء يف  الت��ف��اق��ي��ة 
تطوير  على  اجلهتني  ب��ني  املتبادل 
اآليات العمل واإبراز م�ضارات التعاون 
ب���روؤي���ة مّوحدة  الل���ت���زام  وت��ر���ض��ي��خ 
يف  التميز  ثقافة  غ��ر���س  يف  ت�ضاعد 

تقدمي اخلدمات.

ها�ضم  ����ض���ري���ف  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
الها�ضمي، الرئي�س التنفيذي ملطارات 
التعاون  اتفاقية  “تاأتي  اأب��وظ��ب��ي: 
امل�������ض���رتك م����ع ال��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة 
للهوية واجلن�ضية واجلمارك واأمن 
مع  امل�ضتمر  العمل  �ضوء  يف  املنافذ 
لالرتقاء  ال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء 

القطاع  يف  الأع�����م�����ال  مب���ن���ظ���وم���ة 
مطارات  م�ضافري  جتربة  وحت�ضني 
روؤية  منا على دعم  اأبوظبي حر�ضاً 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ل��ت��وف��ر جتربة 
�ضفر متميزة للم�ضافرين، ما ُي�ضهم 
اأب���وظ���ب���ي وجهة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

عاملية رائدة«.

الأ�سهم الأوروبية ت�ستهل 
تعامالتها يف املنطقة اخل�سراء

•• عوا�شم-وام:

اأم�س، و�ضهدت �ضعودا  ت��داولت  الأوروب��ي��ة خ��الل  الأ�ضهم  اأ���ض��واق  ارتفعت 
الربيطاين.وبحلول ال�ضاعة  “فوت�ضي”  جماعيا للموؤ�ضرات بقيادة موؤ�ضر 
11:44 �ضباحاً بتوقيت الإمارات، �ضعد موؤ�ضر “�ضتوك�س 600” بن�ضبة 
443.17 نقط، وذلك  ليبلغ م�ضتوى  0.82 نقطة  يعادل  %0.19 ما 
وفقا لبيانات الأ�ضواق الأوروبية.وزاد موؤ�ضر “يورو �ضتوك�س 50” بن�ضبة 
وارتفع  نقطة؛   3799.11 اإىل  لي�ضل  نقطة   9.49 ت��وازي   0.25%
 0.21% اأو ما ن�ضبته  15.18نقطة  الفرن�ضي نحو   ”40 “كاك  موؤ�ضر 
بن�ضبة  الأمل���اين  “داك�س”  موؤ�ضر  نقطة.و�ضعد   6584.05 اإىل  لي�ضل 
13852.88نقطة؛  36.27 نقطة ليبلغ م�ضتوى  %0.27 ما يوازي 
ما  اأو  نقطة   19.57 بنحو  ال��ربي��ط��اين   ”100 “فوت�ضي  موؤ�ضر  ومن��ا 

ن�ضبته %0.3 لي�ضل اإىل م�ضتوى 7529.18 نقطة.

الأ�سهم اليابانية ترتاجع عن 
اأعلى م�ستوياتها يف 7 اأ�سهر

•• عوا�شم-وام:

انخف�ضت موؤ�ضرات الأ�ضهم اليابانية بنحو هام�ضي يف ختام تعامالت اأم�س، 
بعد �ضعودها يف اجلل�ضة املا�ضية لأعلى م�ضتوياته يف 7 اأ�ضهر.

بن�ضبة  مرتاجعاً  املالية  ل���الأوراق  طوكيو  بور�ضة  يف  نيكاي  موؤ�ضر  واأغلق 
%0.01 اأو ما يعادل 2.87 نقطة لي�ضل اإىل 28868.91 نقطة.

نقاط   3 ت���وازي   0.15% بن�ضبة  نطاقا  الأو���ض��ع  توبك�س  موؤ�ضر  وهبط 
اأداء  ت��ب��اي��ن  مت�ضل،  ���ض��ي��اق  ن��ق��ط��ة.يف   1981.96 م�ضتوى  ع��ن��د  ليغلق 
موؤ�ضرات الأ�ضهم ال�ضينية مع ارتفاع موؤ�ضر “اإي اإ�س اآي” املركب ببور�ضة 
�ضنغهاي بنحو 1.8 نقطة اأو ما ن�ضبته %0.05 ليقفل عند 3277.88 
نقطة، فيما انخف�س موؤ�ضر هاجن �ضينج ال�ضيني بن�ضبة %1.19 توازي 

240.95 نقطة لي�ضل اإىل م�ضتوى 19799.91 نقطة.

خدمة »اإ�سعار با�ستهالك مرتفع للمياه« من هيئة كهرباء ومياه دبي حتقق خف�سا يف النبعاثات الكربونية مبقدار 217,370 طنًا

•• اأبوظبي-وام:

ارت��ف��ع ���ض��وق دب��ي امل���ايل يف خ��ت��ام ت���داولت اأم�����س متجاوزاً 
3400 نقطة لي�ضل اإىل اأعلى م�ضتوياته يف 3 اأ�ضهر.

و �ضعد موؤ�ضر �ضوق دبي العام بن�ضبة 0.51 يف املائة اأو ما 
يعادل 17.27 نقطة ليقفل عند 3414.59 نقطة وهو 
اأعلى م�ضتوى له منذ 18 مايو املا�ضي، بينما ا�ضتقر موؤ�ضر 
 10215.59 م�ضتوي  عند  “فادك�س”  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق 
 1.9 نقطة.وا�ضتقطبت الأ�ضهم املحلية �ضيولة باأكرث من 
�ضوق  دره��م يف  1.59 مليار  ب��واق��ع  م��وزع��ة  دره���م،  مليار 
دب���ي، وجري  ���ض��وق  اأب��وظ��ب��ي و325.8 م��ل��ي��ون دره���م يف 
ما  تنفيذ  ع��رب  �ضهم  مليون   406.3 نحو  على  ال��ت��داول 

يربو على 15.3 األف �ضفقة.
و�ضخ امل�ضتثمرون الأجانب غر العرب نحو 175.1 مليون 
درهم كمح�ضلة �ضراء يف ال�ضوقني منها 136 مليون درهم 
اأبوظبي و39.1 مليون درهم �ضايف  �ضوق  �ضراء يف  �ضايف 
�ضراء يف �ضوق دبي، وذلك بعد حتقيقهم اإجمايل م�ضرتيات 
703.1 مليون درهم مقابل مبيعات  بقيمة  ال�ضوقني  يف 

بنحو 527.9 مليون درهم.
“اأبوظبي  م��ث��ل  اأ���ض��ه��م  ارت���ف���اع  اأب���وظ���ب���ي  ����ض���وق  ���ض��ه��د  و 
– ات�ضالت  اآن��د  املائة و”اأي  2.16 يف  بن�ضبة  التجاري” 

�ضابقاً” 0.43 يف املائة و”اأبوظبي للموانئ” 0.8 يف املائة 
و”الدار” 0.41 يف املائة و”الياه �ضات” 0.38 يف املائة 
يف   1.59 و”طاقة”  املائة  يف   0.28 للحفر”  و”اأدنوك 

املائة و”فرتيغلوب” 4.41 يف املائة.
2.3 يف  اأك��رث من  “الواحة كابيتال”  يف حني �ضعد �ضهم 
املائة مع اإعالن ال�ضركة اإبرامها �ضركتها التابعة و اململوكة 
من  م��ب��ن��ى   17 ب��ي��ع  ���ض��ف��ق��ة  لند”  “الواحة  ب��ال��ك��ام��ل 

امل�ضتودعات ال�ضناعية املوؤجرة مقابل 555 مليون درهم.
و ت�ضدر “اأبوظبي الأول” الن�ضاط م�ضتقطباً �ضيولة بنحو 
ب�ضيولة  “العاملية القاب�ضة”  458.4 مليون درهم، تاله 
276.9 مليون درهم، و”الدار العقارية” جاذباً 117.7 
مليون درهم.بينما تعزز اأداء �ضوق دبي بارتفاع اأ�ضهم العقار 
يقودها “اإعمار العقارية” مع منوه بن�ضبة 3.17 يف املائة 
لي�ضل اإىل م�ضتوي 5.85 درهم مع ت�ضدره قائمة الن�ضاط 
130.8 مليون درهم، فيما  بنحو  �ضيولة  ا�ضتقطابه  بعد 
 58.5 ب�ضيولة  الثانية  املرتبة  الإ�ضالمي”  “دبي  ت�ضدر 

مليون درهم واأغلق م�ضتقراً دون تغير.
و ارتفعت اأ�ضهم قطاع ال�ضتثمار بقيادة “دبي لال�ضتثمار” 
بعد ارتفاعه بن�ضبة 0.82 يف املائة، كما �ضعد “�ضوق دبي 
املايل” بن�ضبة 0.57 يف املائة و”�ضعاع كابيتال” 0.2 يف 

املائة.

•• دبي- وام: 

عن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
با�ضتهالك  “اإ�ضعار  خدمتها  حتقيق 
مرتفع للمياه” خف�ضاً يف النبعاثات 
الكربونية مبقدار 073،712 طناً، 
م��ن��ذ اإط������الق اخل���دم���ة ق��ب��ل ثالث 
 .2202 يونيو   03 وحتى  �ضنوات 
اخلف�س  ه�����ذا  اخل����دم����ة  وح���ق���ق���ت 
حتديد  يف  جن����اح����ه����ا  خ�������الل  م�����ن 
1،062،781 حالة ت�ضرب للمياه، 
و 23،199 خلل، و11،566 حالة 
اآنية  اإ�ضعارات  واإر�ضال  اأحمال،  زيادة 
اإ�ضالح  اإىل  لي�ضارعوا  للمتعاملني، 
ال�ضيانة  اأعمال  واإج��راء  الت�ضريبات 

الالزمة لوقف الهدر.
الطاير،  حممد  �ضعيد  معايل  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يف اإطار 
رائدة  موؤ�ض�ضة  ن��ك��ون  اأن  يف  روؤي��ت��ن��ا 
وجهودنا  ومبتكرة،  م�ضتدامة  عاملياً 
لدعم مبادرة “دبي الذكية”، ت�ضخر 
الإحاللية  التقنيات  اأح��دث  الهيئة 
الرابعة  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  وتقنيات 
ومبتكرة  ذك���ي���ة  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
وت�ضاعدهم  املتعاملني  حياة  ت�ضهل 
على رفع كفاءة ا�ضتهالكهم للكهرباء 
واملياه وك�ضف الت�ضريبات على الفور 
الرجوع  دون  الأع����ط����ال  وم��ع��اجل��ة 
بنيتها  على  وبالعتماد  الهيئة.  اإىل 

املتطورة وعداداتها  الذكية  التحتية 
املعاير  اأع��ل��ى  م��ع  املتوافقة  الذكية 
اإتاحة العديد  العاملية، نحر�س على 
ومتكينهم  للمتعاملني  امل��زاي��ا  م��ن 
يف  وال��ت��ح��ك��م  واإدارة  م���راق���ب���ة  م���ن 
ورقمي  ا�ضتباقي  ب�ضكل  ا�ضتهالكهم 
اأي  يف  ال��ه��ي��ئ��ة،  اإىل  ال����رج����وع  دون 
وق��ت وم��ن اأي م��ك��ان، مب��ا ي�ضهم يف 
الهيئة  وت��وف��ر  املوارد.”  ا���ض��ت��دام��ة 
مرتفع  با�ضتهالك  “اإ�ضعار  خ��دم��ة 
“احلياة  م���ب���ادرة  ���ض��م��ن  للمياه” 
على  املتعاملني  مل�����ض��اع��دة  الذكية” 
ت�ضريبات يف تو�ضيالت  اأية  اكت�ضاف 
اإر�ضال  يتم  حيث  ال��ع��داد،  بعد  املياه 
اآن���ي���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل يف حال  اإ����ض���ع���ارات 

اأي  الذكية  ال��ع��دادات  نظام  اكت�ضاف 
ال�ضتهالك،  يف  معتاد  غ��ر  ارت��ف��اع 
التو�ضيالت  ب��ف��ح�����س  ي���ب���ادر  ح��ت��ى 
يف  ت�ضريبات  اأي��ة  واإ�ضالح  الداخلية 
بفني  بال�ضتعانة  امل��ي��اه  تو�ضيالت 

متخ�ض�س.
اأي�ضاً  ميكن  اأن��ه  اإىل  الهيئة  وتلفت 
فاتورة  خالل  من  الت�ضريبات  ر�ضد 
عدادات  اأو  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
كفاءة  الهيئة  واأك���دت  الذكية.  املياه 
اأي خ��ل��ل يف  اك��ت�����ض��اف  اأن��ظ��م��ت��ه��ا يف 
العداد،  قبل  اخلارجية  التو�ضيالت 
م�ضوؤولية  ن���ط���اق  ي��ن��ح�����ض��ر  ف��ي��م��ا 
وال�ضيانة  ال��ت��و���ض��ي��الت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
م�ضوؤولية  وتقع  فقط،  ال��ع��داد  حتى 

العداد  بعد  الداخلية  التو�ضيالت 
وي�ضمل  املتعامل/املالك،  عاتق  على 

ذلك القطاعات ال�ضكنية، والتجارية، 
وال�ضناعية.

•• اأبوظبي-وام:

اأمنها  منظومة  تدعيم  الإم�����ارات  دول���ة  ت��وا���ض��ل 
الإج�����راءات  م��ن  متكاملة  �ضل�ضلة  ع��رب  ال��غ��ذائ��ي 
تتمثل يف رفع م�ضتوى التعاون مع الدول والأ�ضواق 
ال�ضتراد،  م�ضادر  وتنويع  العامل،  م�ضتوى  على 
ال����زراع����ي املحلي  وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات ال���ض��ت��ث��م��ار 
ال�ضتك�ضاف  اإىل  اإ�ضافة  /اخل��ارج��ي/،  والأجنبي 
ال���دائ���م ل��الأ���ض��واق ال��ت��ي مي��ك��ن ال���ض��ت��راد منها 
لأمن  العاملية  املعاير  اأع��ل��ى  تطبيق  ي�ضمن  مب��ا 

و�ضالمة الغذاء.
منو  ع��ن  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  ك�ضفت  و 
 21% معدل ا�ضتراد الأغذية يف الدولة بن�ضبة 
خالل الن�ضف الأول من العام اجلاري م�ضجلة ما 

يزيد عن 41 األف طن من الأغذية يوميا.
واأف����ادت ال����وزارة ب���اأن م��ع��دل ال���ض��ت��راد ال�ضهري 
الأول  الن�ضف  خالل  ال�ضرتاتيجية  ال�ضلع  ل�ضلة 
من العام اجلاري بلغ نحو 89 األف طن للقمح /
والدقيق/، 67 األف طن من الأرز، 96 األف طن 
من ال�ضكر، 53 األف طن من البقوليات، 52 األف 

طن من زيوت الطعام.
ل�ضلة  ال�ضهري  ال�ضتراد  ن�ضبة  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  و 

منتجات اللحوم فاق ال� 20 األف طن من اللحوم 
احلليب  م����ن  ط����ن  األ������ف   56 ون���ح���و  احل�����م�����راء، 
ومنتجاته و53 األف طن من الدواجن و10 الف 

طن من البي�س و22 األف طن من الأ�ضماك.
ال��ه��ا���ض��م��ي وكيل  امل��ه��ن��د���س عي�ضى  ���ض��ع��ادة  ق���ال  و 
امل�ضتدامة،  املجتمعات  ل��ق��ط��اع  امل�����ض��اع��د  ال�����وزارة 
التنمية اخل�ضراء  لقطاع  امل�ضاعد  ال��وزارة  ووكيل 
الأغذية  اإن جت���ارة  ب��ال��وك��ال��ة،  امل��ن��اخ��ي  وال��ت��غ��ر 
الدولة والتي  القطاعات يف  واأن�ضط  اأهم  تعد من 

�ضهدت تعافيا �ضريعا بعد جائحة كوفيد -19.
لوكالة  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  الها�ضمي  واأ���ض��اف 
الغذاء  ت��واف��ر  �ضمان  اأن  “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
وا���ض��ت��م��راري��ة وم���رون���ة ���ض��ال���ض��ل الإم������داد ميثل 
ال��وزارة على  التي حتر�س  الرئي�ضة  الركائز  اأحد 
الأمن  لتعزيز  ا�ضرتاتيجيتها  �ضمن  حتقيقها 
املناخي  التغر  وزارة  اأن  واأك���د  ل��ل��دول��ة  ال��غ��ذائ��ي 
والبيئة حتر�س على توافر الغذاء كاأحد الأولويات 
بالتعاون  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال��ت��ن�����ض��ي��ق م���ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
ال�ضرتاتيجي  توجهها  �ضمن  املخت�ضة،  واملحلية 

لتعزيز الأمن الغذائي«.
املعتمدة  الأ�����ض����واق  ع���دد  اأن  ال��ه��ا���ض��م��ي  ك�����ض��ف  و 

اإىل  /املوا�ضي/  الرثوة احليوانية احلية  لت�ضدير 
العامل يف حني  48 دول��ة ح��ول  الدولة يزيد عن 
ي�����ض��ل ع���دد امل�����ض��ال��خ امل��ع��ت��م��دة ل��ت�����ض��دي��ر اللحوم 
احلمراء والبي�ضاء للدولة 216 م�ضلخا من 66 

دولة حول العامل.
واأو�ضح اأنه وفقا لإح�ضاءات املنافذ احلدودية فقد 
�ضجلت ال�ضهور املنق�ضية من العام اجلاري دخول 
�ضلعا  �ضملت  الدولة  اإىل  كبرة  غذائية  اإر�ضاليات 
واأخرى  املحلي،  ال�ضوق  يف  طرحها  مت  ومنتجات 
املراكز  اأهم  اأحد  الدولة  اإع��ادة ت�ضديرها كون  مت 

العاملية يف اإعادة الت�ضدير.

تن�يع امل�سادر.
ولفت الها�ضمي اإىل جهود دولة الإمارات ل�ضمان 
توافر الغذاء وا�ضتمرارية ومرونة �ضال�ضل الإمداد 
ال�ضتراد  م�ضادر  يف  الدائم  التنويع  ت�ضمل  التي 
لكي ل يتم العتماد على �ضوق واحد لأي �ضلعة اأو 
ا�ضتراد  تنوعت م�ضادر  املثال  �ضبيل  منتج، وعلى 
يف  دول  لتت�ضمن  ال�ضرتاتيجي  املخزون  اأ�ضناف 
خمتلف قارات العامل من اأهمها: الهند، الربازيل، 
الأم��ري��ك��ي��ة، واململكة  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  ك��ن��دا 

العربية ال�ضعودية، اأ�ضرتاليا، باك�ضتان.

اال�ستثمار اخلارجي.
الإم�����ارات يف �ضمان  دول���ة  اأن ج��ه��ود  اإىل  اأ���ض��ار  و 
توافر الغذاء وا�ضتمرارية �ضال�ضل الإمداد ت�ضمل 
اخلارجي  الزراعي  ال�ضتثمار  عمليات  يف  التو�ضع 
ال���دول الأخ����رى، وال��ت��ي ت��رك��ز على حما�ضيل  يف 
الأ�ضناف الغذائية ال�ضرتاتيجية كالقمح والأرز، 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة م��ن خ�����ض��روات وفواكه،  وال���ض��ن��اف 
ت�ضمل  ك��م��ا  ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

ال�ضتثمار يف حما�ضيل ومنتجات العالف.

�سالمة الغذاء.
معاير  اأع��ل��ى  تطبق  ال����وزارة  اأن  الها�ضمي  واأك���د 
اأن��ظ��م��ة ���ض��الم��ة ال���غ���ذاء ل�����ض��م��ان ت��وف��ر الأغذية 
ملوا�ضفات  وامل��ط��ب��ق��ة  ل���ال����ض���رتاط���ات  امل��ط��اب��ق��ة 
ال���دول���ة ود����ض���ت���ور ال����غ����ذاء، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال���غ���ذاء امل�ضتورد  ���ض��الم��ة  ت��ع��زي��ز  ���ض��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى 
امل�ضتهلكني  وحماية  اآمن  غذاء  وتوفر  واملتداول 
من  املغ�ضو�ضة،  اأو  امللوثة  اأو  ال�ضارة  الأغذية  من 
املعاير  و  ال�����ض��واب��ط  م��ن  ح��زم��ة  تطبيق  خ���الل 
الالزمة ل�ضمان �ضالمة الغذاء عرب كافة مراحل 
ال�ضل�ضلة الغذائية وفق اأف�ضل املمار�ضات واملعاير 
والأنظمة  الت�ضريعات  وتطوير  واإن�ضاء  العاملية، 

والإجراءات الرقابية واآليات تبادل املعلومات على 
اإج���راءات  وحت��دي��ث  وال��ع��امل��ي،  الوطني  امل�ضتويني 
وعي  وتعزيز  الغذائية،  بال�ضالمة  املتعلقة  العمل 

املجتمع باملمار�ضات الغذائية ال�ضليمة«.

نظام زاد.
وفق  ال��غ��ذاء  �ضالمة  منظومة  لتطبيق  �ضمانا  و 
اأعلى املعاير العاملية واإحكام الرقابة على الأغذية 
النظام  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الأغذية  واعتماد  لت�ضجيل  الإلكرتوين  الحتادي 
وت�ضريع  ت�ضهيل  على  النظام  يعمل  ال��ذي  “زاد” 
اإجراءات دخول الأغذية امل�ضتوردة والإفراج عنها.

وميثل نظام “زاد” قاعدة بيانات موحدة حل�ضر 
منافذ  املتداولة عرب  الغذائية  املنتجات  وت�ضجيل 

الدولة واأ�ضواقها، 
كما ي�ضهم يف ت�ضهيل عملية تتبع املنتجات الغذائية 

املتداولة يف منافذ البيع،
 اإ�ضافة اإىل توفر بيانات اإح�ضائية ت�ضهم يف تقييم 
املنتجات الغذائية وحتديد خماطرها وم�ضتويات 

الرقابة عليها.
و و�ضل عدد املنتجات الغذائية التي مت ت�ضجيلها يف 
/زاد/ حتى نهاية العام املا�ضي 949 األفا و200 

ت�ضنيفات  من  متنوعة  باقة  �ضمل  غ��ذائ��ي،  منتج 
من  و243  األ��ف��ا   69 منها  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

منتجات الألبان، و64 األفا و991 منتج حلوم.
ال�ضالمة  جم����ال  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  “زاد”  ي��ع��د 
الغذائية، وي�ضاهم يف تعزيز مكانة الإمارات مركزا 
واإحكام  الأغ��ذي��ة  ت�ضدير  واع��ادة  ل�ضتراد  عامليا 

الرقابة على الأغذية.
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مالك الرخ�ضة امل�ضماه/بحر املمزر ملقاولت التك�ضية والر�ضيات املرخ�ضة برقم:767817 وال�ضادرة من 

دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة - العنوان ال�ضارقة - هاتف رقم:0555273344
هاتف   - العنوان:ال�ضارقة   - اجلن�ضية  اماراتية   - حممد  عبداهلل  يو�ضف  حممد  اليه:يا�ضمني  املخطر 

رقم:0508789929
مو�ضوع الخطار عدم رغبة وكيل اخلدمات با�ضتكمال اجراءات الرخ�ضة للتنازل.

التك�ضية والر�ضيات  املمزر ملقاولت  با�ضم بحر  ان املخطر لديه رخ�ضة فردية بوكيل خدمات  الوقائع حيث 
اليه ل  املخطر  ان  - وحيث  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  وال�ضادرة من  برقم:767817  املرخ�ضة 
يرد على ات�ضالت ور�ضائل املخطر للح�ضور لدائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة ل�ضتكمال اجراءات التنازل 
وبالتايل مت تاأخر اجراءات الرخ�ضة ل�ضدارها ويرتتب عليها غرامات التاأخر - وعليه يعلن املخطر املخطر 
اليه ب�ضرورة احل�ضور والرد على الت�ضالت ل�ضتكمال اجراءات التنازل يف مدة اق�ضاها 5 ايام واا �ضيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية �ضده - وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�ضميا.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 70533
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 208 / 2022 / 1209 تنفيذ مدين
تفا�ضيل الإعالن

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اإىل املنفذ �ضده/١_ جمال عبد اهلل �ضرارة - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/احمد �ضدران حممد العنزى
قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره         

٤3٢396.00 درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اإدواردز ليف �ضان�ضي�س اأي جي/ا�س ايه  - فرع منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم : ١8٢٢ ( والكائنة 
ب� مدينة دبى املنطقة احلرة ملطار دبي ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�ضة 
لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي، يرغب الفرع املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
مت اإتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2021/10/21 ب�ضاأن 
اإغالق الفرع وفقاً لذلك ،تهيب ال�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 

الربيد امل�ضجل اأو الإت�ضال ب� :
ال�ضادة/ اإدواردز ليف �ضان�ضي�س اأي جي/ا�س ايه  

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم :0097142991025

wassim_aboujaoude@edwards.com :الربيد الإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

اإ�صعار ت�صفية
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املال والأعمال
خ�����ور اأم القيوين يطل�����ق مو�س������م ال�سي�����د في����ه

•• اأم القيوين- وام: 

التعاونية  القيوين  اأم  جمعية  مع  بالتعاون  القيوين  اأم  بلدية  نظمت 
مو�ضم  لبدء  القيوين  اأم  خ��ور  افتتاح  حفل  اأم�����س  الأ���ض��م��اك  ل�ضيادي 
حيث  ���ض��ي��ادا   152 مب�����ض��ارك��ة  اأ���ض��ه��ر   5 ي�ضتمر  وال����ذى  ف��ي��ه  ال�ضيد 
ب��رزت جمال اخلور  القيوين  اأم  الفعالية معر�س �ضور خلور  ت�ضمنت 
ما  اأه��م  و  القيوين  اأم  خ��ور  ت�ضجيلي عن  فيلم  اإىل عر�س  بال�ضافة   ،
يت�ضف به من مميزات بيئية و جمالية فيما مت اإنطالق 35 قارب �ضيد 
و  الأدوات  يخ�س  فيما  القيوين  اأم  بلدية  قوانني  و  ب�ضروط  التزموا 
الأنواع امل�ضتخدمة ل�ضيد كل نوع من اأنواع ال�ضمك املوجودة يف اخلور.

دائرة  رئي�س  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن  ماجد  ال�ضيخ  الفعالية  ح�ضر 

را�ضد  ب��ن  ���ض��ع��ود  ب��ن  ع��ل��ى  ال�ضيخ  و  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  والآث�����ار  ال�ضياحة 
الدوائر  امل�ضئولني يف  وع��دد من  القيوين  اأم  بلدية  دائ��رة  رئي�س  املعال 
ال�ضيخ  ال�ضمك. وثمن  املهتمني ب�ضيد  املحلية واملوؤ�ض�ضات احلكومية و 
جهود  القيوين  اأم  بلدية  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن  على 
مهماً  م�����ض��دراً  تعد  ال��ت��ي  ال�ضمكية  ال���رثوة  على  املحافظة  يف  ال��دول��ة 
التي  والقرارات  القوانني  اأن  اإىل  م�ضرا  الدولة  يف  والقت�ضاد  للغذاء 
�ضنتها الدولة للحفاظ على الرثوة ال�ضمكية ودعم ال�ضيادين �ضاهمت 
يف تعزيز اأمنها الغذائي.وقال اإن دولة المارات ممثلة يف وزارة التغر 
املناخي و البيئة و�ضعت �ضوابط لعملية ال�ضيد تتوافق مع طبيعة كل 
اإمارة ومنطقة حددت من خاللها موا�ضم ال�ضيد لبع�س اأنواع ال�ضماك 
و  ال�ضايف  و  ال�ضعري  و  البياح  مثل  امل�ضهورة  املحلية  الأن����واع  خا�ضة 

غرها من ال�ضماك ، مما يوؤكد على تعزيز �ضالمة الغذاء وم�ضاهمة 
واملحافظة على  املحلي  النتاج  ا�ضتدامة  القوانني يف  و  ال�ضوابط  تلك 
املائية  ال��رثوات  ا�ضتدامة  على  بالتايل  يعمل  ال��ذي  و  البحرية  البيئة 
يف  بال�ضيد  ال�ضماح  ف��رتة  خ��الل  ال�ضيادين  داع��ي��ا جميع  الم���ارات  يف 
اخلور اإىل �ضرورة اللتزام بقوانني و ال�ضراطات املنظمة للمهنة لتعود 
اأم  افتتاح خور  البحرية باخلر وال�ضتدامة.ويتم  البيئة  عليهم وعلى 
ال�ضيد فيه لفرتة متتد  اأغ�ضط�س بعد توقف  �ضنوياً يف �ضهر  القيوين 
واحلفاظ  للتكاثر،  فر�ضة  الأ�ضماك  لإعطاء  ذلك  و  اأ�ضهر،  �ضبعة  اإىل 
البوي�ضات  لو�ضع  لها  منا�ضبة  ف��رتة  تعترب  حيث  ال�ضبعيات،  على 
اأخ��ر من  اإىل  نوع  النمو من  وا�ضرتجاع عافيتها حيث تختلف مراحل 
ال�ضماك بح�ضب العوامل البيئية التي ميتاز بها اخلور مما يوؤدي اإىل 

اأبوظبي ت�ست�سيف فعاليتني حول تطور التقنيات مبجال الت�سييد والت�سنيع والتكنولوجيا احلديثة

الزراعة وال�سالمة الغذائية تكرم املزارعني املتميزين يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي – الفجر:

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ك���رم���ت 
الثالثاء  اأم�س  الغذائية  ال�ضالمة 
امل�����زارع�����ني امل��ت��م��ي��زي��ن يف اإم������ارة 
جلهودهم  تقديراً  وذل��ك  اأبوظبي 
يف التنوع يف الإنتاج وتطبيق اأف�ضل 
وا�ضتخدامهم  الزراعية  املمار�ضات 
مزارعهم  يف  احل��دي��ث��ة  للتقنيات 
حملي  اإن��ت��اج  اإىل  الو�ضول  بهدف 

متنوع من اخل�ضار والفواكه.
بن  اأح��م��د  ال�ضيخ  التكرمي  ح�ضر 
احتاد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ح���م���دان 
ال���������ض����راع وال���ت���ج���دي���ف احل���دي���ث 
الق�ضيلي  ع��ل��ي  م���ب���ارك  و����ض���ع���ادة 
التنفيذي لقطاع  املدير  املن�ضوري 
الهيئة وعدد  الزراعية يف  ال�ضوؤون 

من املزارعني وموظفي الهيئة.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ك��رمي خ���الل لقاء 
نظمته الهيئة يف مبناها الرئي�ضي 
باأبوظبي مع املزارعني وذلك امياناً 
املزارعني  ت�ضجيع  ب��اأه��م��ي��ة  منها 
واتباع  مزارعهم  من  ال�ضتفادة  يف 
الأ�ضاليب احلديثة لتعزيز التنمية 
ال���زراع���ي���ة امل�����ض��ت��دام��ة والرت���ق���اء 
باملنتجات الزراعية املحلية وحماية 
البيئة ومواردها وذلك ل�ضد حاجة 
الأمن  تعزيز  اإىل  و���ض��وًل  ال�ضوق 

الغذائي يف الإمارة.
�ضعادة  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
املن�ضوري  الق�ضيلي  علي  م��ب��ارك 
ب����احل���������ض����ور م���ث���م���ن���ا دوره����������م يف 
يف  واملناف�ضة  مب��زارع��ه��م  الرت��ق��اء 

ج���ودة الإن��ت��اج ال��زراع��ي املحلي يف 
املزارعني  ك��اف��ة  داع���ي���اً  الأ�����ض����واق، 
لالقتداء بالنجاحات التي يحققها 

املزارعني املتميزين يف مزارعهم.
اللقاء  خ����الل  امل���ن�������ض���وري  وق�����ال 
يف  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً  الهيئة  “تويل 
كيفية  ح�����ول  امل�����زارع�����ني  ت���وع���ي���ة 
اإدارة مزارعهم بحرفية عالية من 
وتطوير  م��ه��ارات��ه��م  �ضقل  خ���الل 
جن��اح��ات��ه��م ال���زراع���ي���ة م���ن خالل 
التقنيات  ا�ضتخدام  اإىل  اإر���ض��اده��م 
ال���زراع���ي���ة احل���دي���ث���ة وال���ت���ن���وع يف 

الإنتاج، 
خف�س  على  العمل  اإىل  بالإ�ضافة 
تطوير  خ������الل  م�����ن  ال���ت���ك���ال���ي���ف 

وتطوير  لديهم   املزرعية  الإدارة 
الإنتاج  حت��ق��ي��ق  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��م  
ال��ع��ال��ي��ة الذي  امل��ت��ن��وع ذو اجل����ودة 

يدعم املزارع اقت�ضادياً.
واأ�ضاف املن�ضوري، رغم التحديات 
املياه  و����ض���ح  ال����دول����ة  يف  امل��ن��اخ��ي��ة 
وارت���ف���اع ن�����ض��ب امل��ل��وح��ة ف��ي��ه��ا اإل 
الر�ضيدة  قيادتنا  م��ن  وب��دع��م  اأن��ه 
املزارعني  م���ع  اجل���ه���ود  وب��ت��ك��ات��ف 
التي  ال�ضعوبات  تذليل  من  متكنا 
تواجه الزراعة يف الإمارة وحتقيق 
اإنتاج متنوع من اخل�ضار والفواكه 

نفتخر به، 
م�ضراً اإىل اأن العديد من املزارعني 
نوعيات  زراع��������ة  يف  ت��خ�����ض�����ض��وا 

الأ�ضجار  م���ن  م��ع��ي��ن��ة  واأ����ض���ن���اف 
اأنواع خمتلفة من  املنتجة كزراعة 
بالإ�ضافة  واحلم�ضيات،  النخيل 
وعملوا  اخل�����ض��ار،  اأو  امل��اجن��و  اإىل 
يف  املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق  على 
اأث���ب���ت���وا جناحهم  ح��ي��ث  ال����زراع����ة 
و�ضلوهم  يف  اأ�ضهم  مما  ومتيزهم 
اإىل حتقيق اإنتاج مرغوب من قبل 

امل�ضتهلكني والتجار.
باب  ف���ت���ح  مت  ال���ل���ق���اء  ن���ه���اي���ة  ويف 
النقا�س مع املزارعني، حيث حتدث 
املزارعون عن ق�ض�س جناحهم يف 

مزارعهم على النحو التايل: 
حت��دث اأح��د  امل��زارع��ني عن ق�ضته 
يف ا�ضتراد �ضتالت التني والليمون 

من م�ضر وتايلند وزراعتها بدعم 
التابع  الإر�����ض����اد  ف��ن��ي م���ن ط��اق��م 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ح���ي���ث اأن���ت���ج���ت امل���زرع���ة 
والليمون   التني  اأنواعاً مميزة من 
يف  عليها  ال��ط��ل��ب  ب��ت��زاي��د  حظيت 
ال�ضوق املحلي وال�ضركات اخلا�ضة، 
وحتدث م��زارع اآخر عن جترته يف 
حيث  “املجدول”،  �ضنف  زراع����ة 
ق��ام امل����زارع  ب��زراع��ة  الف�ضائل يف 

مزرعته،
الهيئة  وتقدمي  بها  عنايته  وبعد   
ل����ه، مت حتقيق  ال������الزم  الإر�����ض����اد 
تطرق  ك���م���ا  امل����ط����ل����وب،  الإن�����ت�����اج 
حما�ضيل  زراع�����ة  اإىل  امل����زارع����ون 
مثال  جن���اح���ه���ا  اأث����ب����ت����ت  اأخ��������رى 
املطعم  وال�ضدر  والباباي  “املاجنا 
واأ�ضار بع�س املزارعني اإىل  ..الخ”، 
وال�ضتفادة  خرباتهم  نقل  اأهمية 
من جتاربهم للمزارعني الآخرين 
م��ن خ��الل ط��اق��م الإر����ض���اد التابع 
بالإمكان  اأن��ه  اأك��دوا  حيث  للهيئة، 
ال���ض��ت��ف��ادة م���ن امل�����زارع يف زراع���ة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��ج��ات م��ن خالل 
والأ�ضاليب  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ض��ت��خ��دام 
الزراعية احلديثة واحل�ضول على 

عائد اقت�ضادي جيد.
امللتقى  امل��زارع��ون يف ختام  وت��ق��دم 
للهيئة  والتقدير  والثناء  بال�ضكر 
خالل  م��ن  املبذولة  جهودها  على 
الإر����ض���اد امل�����ض��ت��م��ر وال���دع���م الذي 
يف  ي�ضهم  مم��ا  للمزارعني  تقدمه 
ال��ق�����ض��وى من  ال���ض��ت��ف��ادة  حتقيق 

مزارعهم.

•• اأبوظبي-وام:

من  اثنتني  ل�ضت�ضافة  اأبوظبي  ت�ضتعد 
من  الأوىل  و  ت��رق��ب��اً  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأك����رث 
ن��وع��ه��م��ا ع��ل��ى م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، هما 
اأ�ضبوع ال�ضرق الأو�ضط للت�ضميم والبناء 
لل�ضناعة  الأو�����ض����ط  ال�����ض��رق  وم��ع��ر���س 
بني  ما  الفرتة  يف  وذل��ك  والتكنولوجيا، 
2022 يف مركز  �ضبتمرب   14 اإىل   12
“اأدنيك”  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
اأهم  ا���ض��ت��ع��را���س  اإىل  احل�����دث  وي���ه���دف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واحل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة يف جمال 
والتكنولوجيا  وال��ت�����ض��ن��ي��ع  ال��ت�����ض��ي��ي��د 

احلديثة.
اأبوظبي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  ت�ضعى  و 
بال�ضراكة  الفعاليتني  تنظيم  خالل  من 
مع “�ضركة كونيكت” اإىل ت�ضريع التطور 
التكنولوجي يف عمليات البناء والت�ضميم 

وال�ضناعات التحويلية.
م�ضاركة  امل��رت��ق��ب��ان  احل���دث���ان  وي�����ض��ه��د 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ك��ربى  م��ن  وا�ضعة 
والتكنولوجيا  ال�ضناعة  ب���وزارة  متمثلة 
القت�ضادية  التنمية  ودائ����رة  امل��ت��ق��دم��ة 
وغرف  الق��ت�����ض��اد  ووزارة  اأب���وظ���ب���ي  يف 
وال�ضياحة  ال��ث��ق��اف��ة  ودائ������رة  الإم�������ارات 
الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  واملعهد 
/ الربيطانية  ال��ت��اأث��ي��ث  ع��ق��ود  وجمعية 
/ للبناء  ت�����ض��ارت��رد  ومعهد   /BCFA
التكنولوجيا  وج���م���ع���ي���ة   /CIOB
اأبوظبي  ومركز   /MTA/ ال�ضناعية 
ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���س و����ض���رك���ة الحت����اد 

للطران.
وا�ضعة  مب�����ض��ارك��ة  احل����دث����ان  وي��ح��ظ��ى 
ال��ع��امل��ي��ة واملحلية  ال�����ض��رك��ات  م��ن ك���ربى 
املتخ�ض�ضة يف جمالت الت�ضييد والت�ضنيع 
ي�ضهد  اأن  على  احلديثة  والتكنولوجيا 
مبتكرة  وح��ل��ول  منتجات  ط��رح  املعر�س 
والتكنولوجيا  الأن��ظ��م��ة  م���ن  وغ���ره���ا 
احلديث وو�ضائل الثورة الرقمية واجليل 
ال���راب���ع م���ن خم��ت��ل��ف ال�����ض��رك��ات، ومنها 
و�ضركة  امل���ح���دودة   Airtron ���ض��رك��ة 
واملرئيات  ال�����ض��وت��ي��ات  لأن��ظ��م��ة  امل��ه��ربة 
الرقمية و�ضركة امل�ضعود املحدودة و�ضركة 
و�ضركة   AVEVA Select Gulf
و  الأو���ض��ط  ال�ضرق   Solid World
املتعددة  لل�ضلع  املنطقة احلرة ملركز دبي 
القيوين  ب���اأم  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  ومنطقة 
 Advanced Products و�ضركة 
الإمارات  املحدودة وحديد   of Sand
اجلب�ضون  لأل�������واح  ال��ع��امل��ي��ة  وال�������ض���رك���ة 
وميمار   INECO و���ض��رك��ة  و���ض��الل��ة 
 Plan Radar ملقاولت البناء و�ضركة
لتجارة الأنظمة الكمبيوترية اإىل جانب 

العديد من ال�ضركات العاملية الأخرى.
ال�ضناعية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن  وك��ج��زء 
ت��ع��زي��ز موقع  اإىل  وال���ه���ادف���ة  لأب��وظ��ب��ي 
ُيعد  ���ض��ن��اع��ي��اً  م���رك���زاً  ب�ضفتها  الإم�����ارة 
املنطقة،  م�ضتوى  على  تناف�ضية  الأك���رث 
اأعلنت حكومة اأبوظبي عن ا�ضتثمار 10 
برامج  �ضتة  م��ن خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ارات 
م�ضاعفة  اإىل  ت�ضعى  طموحة  اقت�ضادية 
لي�ضل  اأبوظبي  الت�ضنيع يف  حجم قطاع 
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على  ال�ضرتاتيجية  م��ب��ادرات  �ضرتكز  و 
الأ�ضا�ضية  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اأه����م 
و�ضناعة  الكيميائية،  ال�ضناعات  وه��ي 
املكائن واملعدات، وال�ضناعات الكهربائية، 
و�ضناعة  الإل���ك���رتون���ي���ة،  وال�����ض��ن��اع��ات 
الغذائية  وال�������ض���ن���اع���ة  امل�����وا������ض�����الت، 

والزراعية، وال�ضناعات الدوائية.
برامج  ع�����دة  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  ت�����ض��م  و 
وتعزيز  التنمية  عجلة  دف��ع  اإىل  ت�ضعى 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  �ضعى  ظ��ل  يف  الب��ت��ك��ار 
ال�ضناعية  ال���ث���ورة  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  اإىل 
التكنولوجيا  تبني  خ���الل  م��ن  ال��راب��ع��ة 
القطاع  م��ن��ظ��وم��ة  مت��ك��ني  و  احل���دي���ث���ة 
ال�����ض��ن��اع��ي ع��ل��ى ت��وف��ر خ��رائ��ط رقمية 
للبحث  اجلغرافية  املعلومات  نظام  وفق 
عن الأرا�ضي ال�ضناعية وبرنامج اإحالل 
ال��واردات وتعزيز �ضل�ضلة الإمداد املحلية 
لدفع  القيمة  �ضل�ضلة  تطوير  وب��رن��ام��ج 
وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  عجلة 
تنمية  وب���رن���ام���ج  ال����دائ����ري  الق��ت�����ض��اد 

الكفاءات واملواهب ال�ضناعية.
و قال �ضعادة حممد هالل املهري، مدير 
 “  : اأبوظبي  و�ضناعة  ع��ام غرفة جت��ارة 
التحول  قمة  على  ال��ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  تقف 
الق��ت�����ض��ادي م��ن خ���الل اإح����داث نقالت 
نوعية يف قطاعات ال�ضناعات التحويلية 
الإمارة  موقع  لتعزيز  ال�ضناعي  والنمو 
الرابعة،  ال�ضناعية  للثورة  عامليا  مركزا 
موؤكداً �ضعي الغرفة اإىل تقدمي جمموعة 

التكنولوجيا  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ف���ر����س  م����ن 
خالل  من  املبتكرة،  واحللول  ال�ضناعية 
بهدف  وذل���ك  الفعاليتني،  كلتا  تنظيم 
حت��ق��ي��ق ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة من 
لقطاعات  جت��اري��ة  من�ضة  توفر  خ��الل 
وال�ضناعات  وال��ت�����ض��م��ي��م  الإن���������ض����اءات 
الفعاليتان  ت��ع��ق��د  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
الأعمال  لتعزيز  اأي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على 

والتعاون والتوا�ضل والتعلم«.
يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  وت��ل��ع��ب 
ال�ضرتاتيجي  ال�ضريك  كونها  اأبوظبي، 
عجلة  دفع  يف  حمورياً  دوراً  للفعاليتني، 
ال��ن��م��و وال��ت��ن��وع الق��ت�����ض��ادي يف خمتلف 
اأبوظبي  روؤي��ة  يتواءم مع  القطاعات مبا 
القت�ضادية 2030. ومن اأهم املبادرات 
الثورة  دع����م  ال����دائ����رة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
القيام  وت�����ض��ه��ي��ل  ال���راب���ع���ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
بالأعمال لل�ضركات ال�ضغرة واملتو�ضطة، 
التحول  ال�ضغر وت�ضريع وترة  متناهية 
التكنولوجي يف القطاع ال�ضناعي وتبادل 
الت�ضميم  جم���ال  يف  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل 
التحول  لتعزيز  حتفيزية  ح��زم  واإط��الق 
ال�ضناعية  ال��ث��ورة  تطبيقات  تبني  نحو 

الرابعة.
وعلى مدى ثالثة اأيام ت�ضهد الفعاليتان 
للفكر  امل��ح��ف��زة  امل��ن��اق�����ض��ات  م��ن  �ضل�ضلة 
ال�ضناعات  ق�����ادة  جت��م��ع  ع��م��ل  وور�������س 
ومبادرات  ا�ضرتاتيجيات  ع��ن  للتحدث 
والت�ضميم  الإن�������ض���اءات  ق��ط��اع��ات  من���و 
وال�ضناعات التحويلية من بينهم خرباء 
و�ضركة  القت�ضاد  وزارة  من  وم�ضوؤولون 

دبي  يف  الأمريكية  واجلامعة   AESG
اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة  ودائ����رة 
الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  واملعهد 
 Simone de gale و�����ض����رك����ة 
 Schueco و�ضركة   Architects
 VOX ال�������ض���رق الأو�����ض����ط وم��وؤ���ض�����ض��ة
خمتلف  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  �ضيلقون  وال��ذي��ن 
�ضوق  كم�ضتقبل  الأهمية  ذات  املوا�ضيع 
تر�ضم  ال���ت���ي  وال���ت���وج���ه���ات  الإن���������ض����اءات 
م�ضتقبل ال�ضناعات الإن�ضائية وم�ضتقبل 
املعماري  ال��ت�����ض��م��ي��م  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والبتكار يف الت�ضاميم وامل�ضاحات الذكية 

يف الإن�ضاءات.

و بالإ�ضافة اإىل ذلك �ضيتم تنظيم ور�ضة 
عمل اإن�ضاءات ح�ضرية لتغطية النمذجة 
ال�ضاملة اإىل جانب التكنولوجيا الرقمية 
م�ضتدام..  ذك���ي  م�ضتقبل  ل��ر���ض��م  وذل���ك 
فيما �ضيقدم العديد من اأهم ال�ضخ�ضيات 
وال���ق���ادة يف ه���ذا امل���ج���ال و ال��ع��ام��ل��ني يف 
التنمية  موؤ�ض�ضة حديد الإم��ارات ودائرة 
القت�ضادية و�ضركة امل�ضعود والعديد من 
معلومات  للح�ضور  الأخ���رى  املوؤ�ض�ضات 
اخلا�ضة  ال��ن��ق��ا���س  جل�ضات  خ���الل  قيمة 
ل�ضناعة  اأم����ان����اً  اأك�����رث  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ب��ب��ن��اء 
الأب��ع��اد يف  والطباعة ثالثية  الإن�����ض��اءات 
املعمارية  والهند�ضة  الإن�����ض��اءات  جم��ال 

امل�ضتدامة والأبنية امل�ضتدامة.
و ت�ضهد جل�ضات نقا�س ال�ضناعات ح�ضور 
قادة هذا املجال من كل من وزارة ال�ضناعة 
وم�ضرف  امل���ت���ق���دم���ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
الرائدة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  للتنمية  الإم�����ارات 
ا�ضرتاتيجية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  الأخ�������رى 
�ضوق  وم�ضتقبل  الإمارات”  يف  “ا�ضنع 
املن�ضاآت  ومن���و  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����ض��ن��اع��ات 
جمال  يف  العاملة  واملتو�ضطة  ال�ضغرة 
العاملة  وال��ق��وى  التحويلية  ال�ضناعات 
تقدم  فيما  ال�ضناعي..  التمويل  وقطاع 
اإداري��ة يف تخفي�س  تقنيات  العمل  ور�ضة 

التكاليف وحت�ضني اجلودة والفعالية.

22% منوا باأعمال الرتخي�ض 
التجاري يف دبي خالل الن�سف الأول

•• دبي- وام:

اأجنزت دائرة التخطيط و التطوير- تراخي�س، الذراع التنظيمية ملوؤ�ض�ضة 
اإدارة  نفذتها  معاملة  األ��ف   16 نحو  احل��رة،  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ 
الرتخي�س بالدائرة خالل الن�ضف الأول من عام 2022 بنمو بلغ 22 يف 

املائة مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي.
واملناطق  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  ت��رخ��ي�����س  خ��دم��ات  ال��رتخ��ي�����س  اإدارة  ت��ق��دم 
املن�ضاأة  اإ�ضدار ت�ضاريح العمل وبطاقات  احلرة والعالقات احلكومية مثل 
بالهول،  املهند�س عبداهلل  الر�ضمية.و قال  املمانعة للجهات  و�ضهادات عدم 
الدائرة  اإن  تراخي�س  والتطوير-  التخطيط  ل��دائ��رة  التنفيذي  الرئي�س 
متكنت من حتقيق م�ضتويات منو ملحوظة على م�ضتوى جميع اخلدمات 
الرتخي�س  اإدارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
الرتخي�س  ق��ط��اع��ات  يف  ب���ال���دائ���رة 
التطوير اخلا�ضة  التجاري مبناطق 
دائرة  اأن  اإىل  م�����ض��راً  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة 
تعزيز  على  حري�ضة  “تراخي�س” 
وحتقيق  القت�ضادي  النمو  م�ضرة 
واجلمارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���ض�����ض��ة  روؤي�����ة 
تعزيز  يف  املتمثلة  احل���رة  وامل��ن��ط��ق��ة 
م��ك��ان��ة دب���ي م��رك��زا رائ����دا م�ضتداما 
ل���دع���م ال���ق���ط���اع الق���ت�������ض���ادي على 

ال�ضعيد العاملي.
و لفت اإىل حر�س دائرة “تراخي�س” 
ال�ضمو  روؤي�����ة ���ض��اح��ب  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
دبي  مكانة  وتعزيز  القت�ضاد  دعم  اإىل  الرامية   ، اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم 

وجهة عاملية مف�ضلة لال�ضتثمار.
خمتلف  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املخت�ضة  العمل  ف��رق  ج��ه��ود  “بف�ضل  واأ����ض���اف: 
التي تقدمها  اإىل تطوير وتو�ضيع اخلدمات  ت�ضعى /تراخي�س/  ال�ضركاء، 
اإقامات  اإ�ضدار الرخ�س التجارية واإ�ضدار  ل�ضالح الأفراد وال�ضركات مثل 
الأع���م���ال يف  رواد وم�ضتثمري  ت��ط��ل��ع��ات  م��واك��ب��ة  ب��ه��دف  ال��ع��م��ل وغ��ره��ا 
الإمارة«.و قال بالهول: “ اإنه تاأكيداً على دعم دائرة التخطيط والتطوير- 
ال�ضغرة  واملن�ضاآت  امل�ضاريع  ب�ضاأن  املطلوبة  اخلدمات  لتقدمي  تراخي�س 
ا�ضم  1029 معاملة حلجز  الدائرة  تلقت  املعاير،  اأعلى  واملتو�ضطة وفق 
احلرة،  املنطقة  ورخ�����س  واملحلية  الرخ�س  م�ضتوي  على  ج��دي��د،  جت��اري 
خالل الن�ضف الأول من 2022 يف مناطق التطوير اخلا�ضة التي تدخل 

حتت اإ�ضراف موؤ�ض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة«.
و اأ�ضارت الإح�ضائيات الر�ضمية التي اأ�ضدرتها اإدارة الرتخي�س بالدائرة اإىل 
منو ن�ضبة الإقبال على خدمات الرخ�س املحلية من قبل متعاملي الدائرة، 
من اأفراد و�ضركات، لت�ضل اإىل 7067 معاملة منذ يناير وحتى نهاية يونيو 
العام اجلاري واحتلت خدمة جتديد الرخ�س املحلية املرتبة الأوىل بعدد 
3426 معاملة، تلتها خدمة تعديل الرخ�س املحلية ب� 1063 معاملة ثم 
اإ�ضدار رخ�ضة حملية  951 معاملة ثم خدمة  ا�ضم جت��اري جديد  حجز 
املرتبة  العاملية  املدينة  احتلت  نف�ضه  ال�ضياق  معاملة.ويف   627 ب�  جديدة 
بواقع  املحلية  الرخ�س  معامالت  على  احلا�ضلة  املواقع  قائمة  يف  الأوىل 
يتبعها  الدائرية  جمرا  قرية  الثانية  املرتبة  يف  ج��اءت  ثم  رخ�س،   203
م�ضتوى معامالت  على  دي��رة.و  نخلة  تلتها  التنني  �ضوق  ثم  نخلة جمرا 
اخلدمات احلكومية، اأ�ضارت الإح�ضائيات اإىل منو عدد املعامالت احلكومية 
خالل الن�ضف الأول من عام 2022، والذي �ضاحبه منو يف عدد اإقامات 
العمل التي اأ�ضدرتها الدائرة لت�ضل اإىل 3440 اإقامة عمل يف دبي فيما مت 

اإجناز 1270 معاملة مرتبطة بخدمة جتديد اإقامة العمل.

معدل البطالة يف 
بريطانيا قرب اأدنى 

م�ستوى منذ ن�سف قرن 
•• لندن -رويرتز: 

ُن�ضرت  ر���ض��م��ي��ة  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 
اأم�����س ال��ث��الث��اء ت��راج��ع��ا يف �ضوق 
�ضارت  اإذ  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل 
اأكرث حذرا فيما يتعلق  ال�ضركات 
العمال  وواج��������ه  ب���ال���ت���وظ���ي���ف، 
ان��خ��ف��ا���ض��ا ق��ي��ا���ض��ي��ا لأج����وره����م 
الأ�ضا�ضية عند تعديلها مع ارتفاع 

الت�ضخم.
وا�ضتقر معدل البطالة يف البالد 
توقع  ح�ضبما  ب��امل��ئ��ة،   3.8 ع��ن��د 
خرباء اقت�ضاد ا�ضتطلعت رويرتز 
اآراءهم، بالقرب من اأدنى م�ضتوى 

له منذ ن�ضف قرن.
بنحو  زاد  ال��ع��ام��ل��ني  ع����دد  ل��ك��ن 
اأبريل  من  الفرتة  يف  األفا   160
وهو  ح��زي��ران،  يونيو  اإىل  ني�ضان 
اأقل كثرا من توقعات ا�ضتطالع 
ل��روي��رتز اأ���ض��ار اإىل زي��ادة قدرها 

256 األفا.
وذكر مكتب الإح�ضاءات الوطنية 
ال�ضاغرة  ال����وظ����ائ����ف  ع�����دد  اأن 
منذ  الأوىل  ل���ل���م���رة  ان��خ��ف�����س 

منت�ضف عام 2020.
وارت������ف������ع������ت الأج�����������������ور، ب�������دون 
باملئة يف حت�ضن   4.7 ال��ع��الوات، 
يف  املنتهية  الثالثة  الأ���ض��ه��ر  ع��ن 
يف  تعديلها  عند  لكن  اأي���ار،  مايو 
 4.1 انخف�ضت  الت�ضخم  ���ض��وء 
منذ  انخفا�س  اأك��رب  وه��و  باملئة، 
بدء ت�ضجيل البيانات ذات ال�ضلة 

يف عام 2001.
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مالك يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماه )�ضوبرماركت جر�س املدينة( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
حتمل رخ�ضة جتارية رقم 566396  - العنوان:ال�ضارقة �ضناعية رقم 10 خلف �ضارع الرابع ال�ضناعي حمل رقم 

0566606026 رقم  هاتف  النوماب  عبداهلل  علي  ملك   3
املخطر اليه:�ضعيد ال�ضيد حممد ح�ضن عي�ضى م�ضري اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197480274857 
العنوان:ال�ضارقة �ضارع الزهراء �ضقة رقم 104 ملك حمد عبداهلل العوي�س هاتف رقم 0503588538 وهاتف 

رقم 0507771326
املو�ضوع /اخطار عديل بالوفاء مببلغ 20.000 الف درهم

الطرفني حيث  اتفاق مربم بني  20.000 درهم مبوجب عقد  1 �ضيك للمخطر مببلغ  اليه حرر عدد  املخطر 
قام املخطر اليه بت�ضليم عدد 1 �ضيك مببلغ قيمته 20.000 الف حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�ضداد 
املبلغ املرت�ضد يف ذمته حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املخطر ل�ضرفه ال انه ارتد دون �ضرف احل�ضاب 
مغلق �ضيك رقم 000016 مببلغ 20.000 الف درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2022/3/29 وامل�ضحوب على بنك 

المارات دبي الوطني.
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقة واملطالبة الودية مراراً وتكراراً لكن 
دون جدوى لذلك فاننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املذكور اأعاله خالل خم�ضة ايام من تاريخ اخطاركم وال 

�ضت�ضطر لتخاذ الجراءات القانونية وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
 اخطار عديل للوفاء مببلغ 4.475 درهم

برقم املحرر 2022/0056637
املخطر:نعمان ار�ضاد حممد ب�ضفته وكيل عن ال�ضيد/ نيبل ار�ضد حممد ار�ضد مالك املن�ضاه امل�ضماة/ ركن الغوير 
للتجارة مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل حتت رقم SH20161221B86029 العنوان: ال�ضارقة 

العروبه ك�ضك رقم 7 رقم الهاتف: 971552252448.
املخطر اليه: نافيد انور حممد انور باك�ضتاين اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198127952939 
الهاتف:  رقم  بيلدندج  باتا  مبقابل   207 الرولة  الغوير  بلدجن  تايجر  تريدجن  جيرنل  املليحه  دار  العنوان: 

.971581254109
املخول  املحرر من قبل  ال�ضيك  4.475 درهم مو�ضوع  اليه حرر ثالثة �ضيكات للمخطر مببلغ  ال�ضرح: املخطر 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيك ال انه ارتد دون �ضرف 

لعدم وجود ر�ضيد كايف قابل لل�ضحب وبيانه كالتايل: 
ال�ضيك الول رقم 000010 مببلغ 3610 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/11/26 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق 
ال�ضيك الثاين رقم 00012 مببلغ 500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/12/20 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق 
ال�ضيك الثالث رقم 000011 مببلغ 365 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/12/10 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن 
دون جدوى. لذلك: فاننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�ضة ايام من تاريخ اخطاركم 
وال �ضن�ضطر لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار مبا جاء به 

وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
 اخطار عديل

برقم املحرر 2022/0056637
املخطر:حممد �ضعد الدين اجلاروف - اجلن�ضية اجلمهورية العربية ال�ضورية

العنوان:دبي - العوير 2 - خلف بنك دبي الوطني - ت:0503766555
املخطر اليه:عمر ابراهيم حممد علي اجل�ضمي - اجلن�ضية المارات العربية املتحدة

العنوان:ال�ضارقة - الرحمانية 5 - ت:0557833371 - 0554027551
مو�ضوع الخطار:اخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره )20.000( ع�ضرون الف درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�ضالح املخطر �ضيك رقم:540389 بقيمة 20.000 ع�ضرون 
الف درهم فقط لغر وامل�ضحوب على �ضتاندرد ت�ضارترد واملحرر بتاريخ:2021/6/1 حيث ان ال�ضيك 
ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب - حاول املخطر حت�ضيل قيمة ال�ضيك من املخطر اليه بالطرق الودية 
مرارا وتكرارا لكن دون جدوى - بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك 
يف فرتة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتالمه الخطار وال �ضوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية 

ذلك - وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل بال�ضارقة اخطاركم بهذا ر�ضميا.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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•• دبي-وام:

املقامة  للنا�ضئني،  العامل  بطولة  يف  م�ضاركته  للنا�ضئني  لل�ضنوكر  الوطني  منتخبنا  يوا�ضل 
حاليا يف رومانيا و التي تعد امل�ضاركة الأوىل ملنتخباتنا الوطنية للعبة يف البطولت اخلارجية 

منذ فرتة طويلة.
اأغ�ضط�س احلايل، من خالل الالعبني   27 و ي�ضارك منتخبنا يف البطولة، التي متتد حتى 
�ضيف الزعابي و�ضهيل الزعابي، �ضمن هذه الفعالية العاملية الكبرة التي ت�ضهد م�ضاركة نحو 

دولة يف خمتلف امل�ضابقات.  40 من  لعباً   150
و ي�ضارك لعبا منتخبنا يف 5 م�ضابقات متنوعة، لفئات حتت 16 وحتت 18 وحتت 21 �ضنة 
علما باأنها امل�ضاركة الدولية الأوىل لكليهما وتتزامن مع عودة منتخبانا لل�ضنوكر اإىل امل�ضاركة 

يف البطولت اخلارجية بعد فرتة توقف طويلة ب�ضبب جائحة كورونا.
وقال خالد عبداهلل احلمادي نائب رئي�س احتاد الإمارات لل�ضنوكر : اإن اأبرز ما مييز امل�ضاركة 
اأنها بطولة عامل ت�ضهد م�ضاركة عدد كبر من الالعبني و تعد  الإماراتية يف هذه البطولة 
مبثابة فر�ضة طيبة لالحتكاك واخلربة، واأنها لفئة النا�ضئني وال�ضباب، الذين ي�ضع عليهم 

الحتاد طموحات كبرة لإعداد جيل جديد من اأبطال امل�ضتقبل.

بن  ال�ضيخ جمعة  عنها  اأعلن  التي  للتوجهات  تعزيزا  البطولة  امل�ضاركة يف  "متثل   : اأ�ضاف  و 
ب�ضاأن  الحت���اد  اإدارة  ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع  يف  الحت���اد  رئي�س  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم 
�ضرورة الهتمام بقطاع النا�ضئني والعمل على تهيئة الفر�ضة لإعداد جيل ثان من الالعبني، 
خا�ضة اأن بطولة بهذا امل�ضتوى ت�ضمن احتكاكا قويا وتطويرا مل�ضتويات لعبينا يف هذه الفئة 

العمرية".
و اأكد اأن اخلطة احلالية تعزز جهود الحتاد لتجاوز املرحلة النتقالية املتمثلة يف اإعداد اأجيال 
جديدة واعدة للعبة قادرة على موا�ضلة فر�س التفوق الإماراتي اخلارجي، بعد فرتة النجوم 
الكبار حممد اجلوكر وحممد �ضهاب وخالد الكمايل الذين فر�ضوا تفوقهم واإجنازاتهم على 

خمتلف الأ�ضعدة.
و اأ�ضار اإىل اأنه حر�س خالل لقائه الالعبني قبل �ضفرهم، بح�ضور مروان عبداهلل ال�ضالعي 

املدير املايل لالحتاد، على مطالبتهم بتحقيق اأق�ضى ا�ضتفادة فنية ممكنة.
و قال احلمادي : "طالبنا الالعبني ب�ضرورة متثيل الدولة على اأف�ضل ما يكون و ال�ضعي للعب 
امل�ضاركة يف  العالية وامل�ضتويات الفنية التي تدربوا عليها قبل  دون �ضغوط واإظهار قدراتهم 
هذه البطولة، وال�ضتمتاع باللعب والحتكاك مع جمموعة من اأف�ضل لعبي العامل لكت�ضاب 
اخلربات واملهارات التي متكنهم من التطور والو�ضول ملن�ضات التتويج يف امل�ضتقبل القريب".

•• ال�شارقة-وام:

كرة  من مدربي  ل�12 مدرباً  ور�ضة عمل  الريا�ضي،  ال�ضارقة  نظم جمل�س 
�ضوؤون  اإدارة  خطة  �ضمن  الريا�ضي،  الثقايف  الذيد  بنادي  وذل��ك  الطائرة، 
الريا�ضة والتطوير لتنفيذ الربامج املختلفة لالألعاب اجلماعية عرب ور�س 
عمل ومع�ضكرات داخلية وخارجية حتت اإ�ضراف خرباء اأجانب بالتعاون مع 

اخلرباء باملجل�س.
�ضارك يف الور�ضة مدربو اأندية الذيد واملدام ومليحة والبطائح واحتاد كلباء 
وخورفكان وناق�ضت اخلطة ال�ضنوية وحتديد الأهداف الفنية والبدنية لكل 
مدرب، والتح�ضر للمو�ضم الريا�ضي 2022-2023، و قدمها الوليد بن 

حممد امل�ضحوط خبر الكرة الطائرة باإدارة �ضوؤون الريا�ضة والتطوير.
مت خالل الور�ضة ت�ضليط ال�ضوء على املع�ضكر الداخلي ل�20 لعباً متميزاً 
الفرن�ضي  ال��دويل  واملحا�ضر  اخلبر  باإ�ضراف  الأندية  يف  الأ�ضبال  فئة  من 
بنادي  اجل���اري  اأغ�ضط�س   25 اإىل   20 م��ن  يقام  وال���ذي  بينيك�س،  دام��ي��ان 
احلمرية الريا�ضي الثقايف على اأن يعقبه مع�ضكر داخلي اآخر ل�320 لعبا 
من فئة ال�ضغار والأ�ضبال، من 24 اإىل 26 من ال�ضهر نف�ضه بنادي مليحة 

الريا�ضي الثقايف.

•• روما - وام: 

امللعب  لأ���ض��ح��اب  ان��ت�����ض��ارات  بخم�ضة 
ومثلها لل�ضيوف، بداأ املو�ضم اجلديد 
خاليا  القدم  لكرة  الإي��ط��ايل  للدوري 
الأوىل  اجل����ول����ة  يف  ت����ع����ادل  اأي  م����ن 

للم�ضابقة.
البطولة  يف  امل�ضاركة  الفرق  و�ضجلت 
34 هدفا يف املباريات ال�10 مبتو�ضط 
املباراة الواحدة لتكون  3.4 هدف يف 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة  ج��ي��دة  ب���داي���ة 
ات�����ض��م��ت على  ال��ه��ج��وم��ي يف ب��ط��ول��ة 
ب��امل��ي��ل للنواحي  م���دار ع��ق��ود ط��وي��ل��ة 

الدفاعية.
وم���ن ب���ني 20 ف��ري��ق��ا يف امل�����ض��اب��ق��ة ، 
جنح 16 فريقا يف هز ال�ضباك خالل 
البداية  �ضربة  وم��ع  الأوىل.  اجلولة 
يف ال�����دوري الإي���ط���ايل ه���ذا امل��و���ض��م ، 
ق��دم��ت ال��ب��ط��ول��ة ظ���اه���رة مل حتدث 
اجلولة  خلت  حيث  ق��رن  ن�ضف  منذ 
تعادلت  اأي  م���ن  للم�ضابقة  الأوىل 

وللمرة  ال��ت��اري��خ  يف  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��رة 
الأوىل منذ مو�ضم 1971 - 1972، 
الذي كان اآخر مو�ضم �ضابق مل ي�ضهد 
اأي تعادلت يف جولته الأوىل، ح�ضبما 

اأفادت تقارير اإعالمية يف اإيطاليا.
 1972  - 1971 املو�ضم  وك��ان ذلك 
فيما  فقط  فريقا   16 م�ضاركة  �ضهد 
وجود  يف  احل��ايل  املو�ضم  عليه  يتفوق 
امل�ضابقة  يف  يتناف�ضون  ف��ري��ق��ا   20

مثلما هو احلال منذ فرتة طويلة.
وجود  "عدم  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  وك���ان���ت 
حدثت  الأوىل"  اجل��ول��ة  يف  ت��ع��ادلت 
م���ن ق��ب��ل يف م��و���ض��م��ني اآخ���ري���ن هما 
و-1934   1934  -  1933
الأوىل  اجل��ول��ة  وم��ن��ح��ت   .  1935
للم�ضابقة  تاريخية  ملحة  املو�ضم  ه��ذا 
مدار  على  الأوىل  امل��رة  لكونها  نظرا 
لبطولة  الفتتاحية  اجل���ولت  ت��اري��خ 
الفرق  جميع  انت�ضارات  ت�ضهد  التي 
املراكز  يف  ال�ضابق  املو�ضم  اأن��ه��ت  التي 
ف��رق ميالن  وب��داأت  الأوىل.  الثمانية 

ويوفنتو�س  ون���اب���ويل  م��ي��الن  وان����رت 
واأتالنتا  وفيورنتينا  وروم��ا  ولت�ضيو 
امل�����ض��اب��ق��ة ب��ن��غ��م��ة الن���ت�������ض���ارات هذا 
ب��ع��دم��ا اح��ت��ل��ت ه����ذه الفرق  امل��و���ض��م 
امل�ضابقة  يف  الأوىل  الثمانية  امل��راك��ز 

بنهاية املو�ضم املا�ضي.
علما  اأي�ضال  الفوز  تورينو  حقق  كما 
ب��اأن��ه اأن��ه��ى امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي يف املركز 
العا�ضر ليكون فرونا هو الوحيد من 
بني اأ�ضحاب املراكز الع�ضرة الأوىل يف 
مل  ال���ذي   ، امل��ا���ض��ي  باملو�ضم  امل�ضابقة 
يفتتح مو�ضمه احلايل بح�ضد الثالث 
ال��رت���ض��ي��ح��ات القوية  ن��ق��اط. وب��رغ��م 
ميالنو  قطبي  �ضالح  يف  �ضبت  التي 
امل��و���ض��م احل����ايل كونهما  ب���داي���ة  ق��ب��ل 
الأكرث تر�ضيحا للمناف�ضة على اللقب 
ك�ضفت  احل������ايل،  امل���و����ض���م  يف  جم�����ددا 
التكهن  اأن  للبطولة  امل��ث��رة  ال��ب��داي��ة 
املناف�ضني  اأو  باللقب  ال��ف��ائ��ز  ب��ه��وي��ة 
اإل يف  ال�����ض��دارة رمب��ا ل��ن تت�ضح  على 

وقت متاأخر من املو�ضم.

ومل ي��ج��د م��ي��الن ���ض��ع��وب��ة ك��ب��رة يف 
الدفاع عن لقبه بح�ضد  افتتاح رحلة 
3 نقاط غالية من خالل الفوز 2-4 
ع��ل��ى اأودي���ن���ي���زي ، ف��ي��م��ا ع��ان��ى جاره 
للغاية  م��ت��اأخ��ر  ف����وز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ان����رت 
يف  ه���دف  بف�ضل   1-2 ليت�ضي  ع��ل��ى 
ليثر  للمباراة  ال�ضائع  ب��دل  ال��وق��ت 
اأم���ام مدى  ال�ضتفهام  ع��الم��ات  ان��رت 
توج  ال��ذي  اللقب  ل�ضتعادة  جاهزيته 
2021 فيما   - 2020 به يف مو�ضم 
املو�ضم  يف  م���ي���الن  خ��ل��ف  ث��ان��ي��ا  ح���ل 
حتى  امتد  بينهما  �ضراع  بعد  املا�ضي 

اجلولة الأخرة من امل�ضابقة.
املباراة  اإح�ضائيات  ت�ضر  وبرغم هذا، 
على  ���ض��ي��ط��رت��ه  ف��ر���س  ان����رت  اأن  اإىل 
اللقاء بفارق هائل يف عدد التمريرات 
ون�ضبة ال�ضتحواذ ورمبا يكون الفريق 
بحاجة فقط اإىل مزيد من الن�ضجام 
ب��ني لع��ب��ي��ه ال��ق��دام��ى واجل����دد ، ويف 
روميلو  البلجيكي  املهاجم  مقدمتهم 
�ضبيل  على  ل�ضفوفه  العائد  لوكاكو 

الإجنليزي،  ت�ضيل�ضي  م���ن  الإع������ارة 
والذي �ضجل الهدف الأول للفريق يف 

البطولة هذا املو�ضم.
ويف املقابل، واجه ميالن مقاومة اأكرب 
ك��ث��را م���ن امل��ن��اف�����س اأودي���ن���ي���زي لكن 
وبدا   ، امل��ب��اراة  ح�ضمت  البطل  خ��ربة 
الن�ضجام وا�ضحا بني عنا�ضر الفريق 
بيويل  �ضتيفانو  امل����درب  ق��ي��ادة  حت��ت 
انفعاليا  ث��ب��ات��ا  ال��ف��ري��ق  اأظ���ه���ر  ك��م��ا 
كبرا فكان رد فعله �ضريعا على تقدم 
الدقيقة  يف  ب��ه��دف  املبكر  اأودي��ن��ي��زي 

الثانية من املباراة.
واأكد فوز نابويل على م�ضيفه فرونا 
�ضا�ضولو  ع���ل���ى  وي���وف���ن���ت���و����س   2-5
اأن   1-2 بولونيا  على  ولت�ضيو   0-3
عند  تقف  لن  ال�ضدارة  على  املناف�ضة 
حامل  �ضيجد  واإمن����ا  م��ي��الن��و  قطبي 
على  ق��وي��ة  مناف�ضة  وو�ضيفه  اللقب 
امل��و���ض��م احل����ايل خا�ضة  ال�����ض��دارة يف 
ملن�ضة  العودة  يف  يوفنتو�س  رغبة  مع 
التقدم  نابويل يف  التتويج وطموحات 

خطوة جديدة اإىل الأمام بعدما احتل 
املركز الثالث يف املو�ضم املا�ضي.

اآن��خ��ل دي ماريا،  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وق���دم 

املن�ضم ليوفنتو�س هذا ال�ضيف، بداية 
الإي���ط���ايل و�ضجل  ال�����دوري  ق��وي��ة يف 
الفريق ليكون مع زميله  اأه��داف  اأول 

"انرت  ولوكاكو  فالهوفيت�س  دو���ض��ان 
"كميالن"  ريبيت�س  واآن��ت��ي  ميالن" 

من اأبرز النجوم يف هذه اجلولة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية 
النهائية  القوائم  عن  القدم  لكرة 
جوائز  على  للمر�ضحني  املخت�ضرة 
 2022  -  2021 ملو�ضم  الرابطة 
الفائزين  ع���ن  ل���الإع���الن  مت��ه��ي��دا 
الرابطة،  ح��ف��ل  اجل��وائ��ز يف  ب��ه��ذه 
احلايل  اأغ�ضط�س   27 يف  وامل��ق��رر 

بق�ضر الإمارات.
وك�����ض��ف��ت ن��ت��ائ��ج ال��ت�����ض��وي��ت، على 
ق��ائ��م��ة امل��ر���ض��ح��ني ل��ل��ج��وائ��ز عن 
النهائية  "القائمة  يف  24 مر�ضحاً 
للحظة  ان����ت����ظ����ارا  املخت�ضرة"، 
التتويج يف احلفل، الذي يتم خالله 

تكرمي الأف�ضل يف 15 فئة.
املا�ضي، باب  ي��وم الأرب��ع��اء  واأغ��ل��ق، 
املر�ضحني  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  الت�ضويت 
والذي  املحرتفني،  رابطة  جلوائز 

اأغ�ضط�س   10 اإىل   5 م��ن  ا�ضتمر 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  احل����ايل، 
الر�ضمي، والتطبيقات عرب الهواتف 
ال���ذك���ي���ة، وح�����ض��اب��ات ال���راب���ط���ة يف 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ض��ل  م��ن�����ض��ات 
امل�ضاركني  من  كبرا  اإقبال  و�ضهد 

واجلماهر.
وي���ت���ن���اف�������س ع���ل���ى ف���ئ���ات اجل���وائ���ز 
الأولية،  النتائج  ح�ضب  املختلفة، 
الكرة  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  لع���ب���ني   3
اإماراتي،  لع��ب  لأف�����ض��ل  الذهبية 
الثالثي  املخت�ضرة  القائمة  وت�ضم 
وبندر  "الوحدة"،  مطر  اإ�ضماعيل 
�ضالح  وع��ل��ي  "العني"،  الأح��ب��اب��ي 
جائزة  على  ويتناف�س  "الو�ضل"، 
ال����ك����رة ال���ذه���ب���ي���ة لأف�������ض���ل لعب 
رحيمي،  �ضفيان  ال��ث��الث��ي  اأج��ن��ب��ي 
وكايو  "العني"،  ك����ودج����و  ولب������ا 

لوكا�س "ال�ضارقة".

امل��ر���ض��ح��ني جلائزة  وت�����ض��م ق��ائ��م��ة 
الفتى الذهبي لأف�ضل لعب واعد 
اإم���ارات���ي، ال��ث��الث��ي حم��م��د عبا�س 

�ضهيل  ع��ب��داهلل  وح���ارب  "العني"، 
عادل  و�ضلطان  الأهلي"،  "�ضباب 
يتناف�س  ف��ي��م��ا  كلباء"،  "احتاد 

الثالثي اإريك جورجيني�س "العني"، 
وعثمان كامارا "ال�ضارقة"، وع�ضام 
الفتى  جائزة  "عجمان" على  فائز 

ال��ذه��ب��ي لأف�����ض��ل لع��ب واع���د من 
املقيمني اأو من مواليد الدولة.

الذهبي  ال���ق���ف���از  ج���ائ���زة  وت�����ض��ه��د 
مناف�ضة  م��رم��ى،  ح��ار���س  لأف�����ض��ل 
"العني"،  ع��ي�����ض��ى  خ��ال��د  ال��ث��الث��ي 
وعلي خ�ضيف "اجلزيرة"، وحممد 
 3 ويتناف�س  "الوحدة"،  ال�ضام�ضي 
مدربني على جائزة القائد لأف�ضل 
املخت�ضرة  القائمة  وت�ضم  م��درب، 
"العني"،  ري�����������ربوف  �����ض����رج����ي 
"عجمان"،  ت��ي��ف��ج��ودج  وج�������وران 

واأورلريو كوزمني "ال�ضارقة".
وي��ت��ن��اف�����س ال��ث��الث��ي ع��ل��ي مبخوت 
رحيمي  و����ض���ف���ي���ان  "اجلزيرة"، 
"الوحدة"  خربني  وعمر  "العني"، 
على جائزة اأف�ضل لعب من اختيار 
املر�ضحني  قائمة  وت�ضم  اجلمهور، 
اأه�����داف  هدف"  "اأجمل  جل���ائ���زة 
"العني" اأمام  الثالثي لبا كودجو 

"الو�ضل"  ���ض��ال��ح  وع��ل��ي  ال���وح���دة، 
واإ�ضماعيل  الأه���ل���ي،  ���ض��ب��اب  اأم�����ام 

مطر "الوحدة" اأمام العروبة.
ل���ث���الث فئات  وت��ن��ق�����ض��م اجل����وائ����ز 
على  ب��ن��اًء  ج��وائ��ز  وه���ي:  رئي�ضية، 
ح�ضب  وج�����وائ�����ز  الإح�������ض���ائ���ي���ات، 

الت�ضويت، وجائزة ح�ضب املعاير.
التي  اجل�����وائ�����ز  ق���ائ���م���ة  وت�������ض���م���ل 
ي��ت��م حت���دي���د ال���ف���ائ���زي���ن ب��ه��ا عرب 
لأف�ضل  الذهبية  الكرة  الت�ضويت؛ 
الذهبية  وال���ك���رة  اإم���ارات���ي،  لع���ب 
وجائزة  اأج���ن���ب���ي،  لع����ب  لأف�������ض���ل 
وجائزة  م�����درب،  لأف�����ض��ل  ال��ق��ائ��د 
الفتى الذهبي لأف�ضل لعب واعد 
ال��ف��ت��ى الذهبي  اإم���ارات���ي، وج��ائ��زة 
املقيمني  م��ن  واع��د  لأف�ضل لع��ب 
والقفاز  ال���دول���ة،  م��وال��ي��د  م��ن  اأو 
ال��ذه��ب��ي لأف�����ض��ل ح���ار����س مرمى، 
وج��ائ��زة اأف�����ض��ل لع��ب م��ن اختيار 

هدف،  اأجمل  وجائزتي  اجلمهور، 
واأف�ضل من�ضة ريا�ضية رقمية.

امل���ب���ن���ي���ة على  وت�������ض���م اجل������وائ������ز 
الإح�������ض���ائ���ي���ات: ج����ائ����زة احل�����ذاء 
اأدن������وك  دوري  ل����ه����داف  ال���ذه���ب���ي 
ل���ل���م���ح���رتف���ني، وج�����ائ�����زة احل�����ذاء 
حتت  دوري  ل������ه������داف  ال���ف�������ض���ي 
ح�ضور  اأع��ل��ى  وج��ائ��زة  ع��اًم��ا،   21
ج��م��اه��ري، وج��ائ��زة امل��دي��ر الفني 
اأدن������وك  دوري  ف���ان���ت���ا����ض���ي  ل��ل��ع��ب��ة 

للمحرتفني، وفريق الأحالم.
اأم����ا اجل���ائ���زة وف���ق امل��ع��اي��ر، فهي 
الح��������رتاف  ال���ت���م���ي���ز يف  ج�����ائ�����زة 
والرتاخي�س، للنادي الذي ي�ضتويف 
ترخي�س  نظام  يف  املحددة  املعاير 
�ضبط  ملعاير  بالإ�ضافة  الأن��دي��ة، 
اجل��������ودة، وال���ع���ق���وب���ات الإداري���������ة، 
والتعاون والرتتيب العام يف جميع 
امل�ضابقات با�ضتثناء مباراة ال�ضوبر.

خالد احلمادي: منتخب ال�سنوكر للنا�سئني يخو�ض بطولة العامل �سمن خطة اإعداد اجليل اجلديد

»ال�سارقة« الريا�سي ينظم ور�سة عمل ملدربي الطائرة

تاريخية مو�سم  بداية  الإيطايل  الدوري  متنح  هدفا  و34  انت�سارات   10

رابطة املحرتفني تعلن القوائم النهائية للمر�سحني على جوائزها متهيدا حلفل التتويج

•• دبي-وام:

يخو�س منتخبنا الوطني لكرة قدم لل�ضيدات 3 مباريات ودية اأمام نظره ال�ضوري يف 17 و19 
بدبي. الكرة  احتاد  مقر  و21 اأغ�ضط�س اجلاري، وذلك على ملعب "ذياب عوانة" يف 

لال�ضتحقاقات  لل�ضيدات  الوطنتي  منتخبنا  ا�ضتعدادات  �ضمن  الثالثة  الودية  املباريات  وتاأيت 
املقبلة. وا�ضتعد منتخب ال�ضيدات للتجارب الودية الثالثة من خالل ح�ض�س تدريبية حتت قيادة 

الربازيلية كاميال اأورلندو مدربة الفريق.

مان�ض�ضرت  م��ع  م��ف��او���ض��ات��ه  بر�ضلونة  ن���ادي  ي��وا���ض��ل 
برناردو  الربتغايل  الألعاب  للتعاقد مع �ضانع  �ضيتي 
بثالثة  للت�ضحية  بحاجة  لكنه  ال�ضيف،  ه��ذا  �ضيلفا 
من لعبيه من اأجل اإمتام ال�ضفقة املن�ضودة من قبل 

املدير الفني للفريق، ت�ضايف هرنانديز.
لدفع  ا�ضتعداده  اأب��دى  الذي  بر�ضلونة،  على  و�ضيكون 
احل�ضول  اأج���ل  م��ن  لل�ضيتيزن�س  ي���ورو  مليون   80
اأي من  ع��ام��اً،  ال�28  �ضاحب  ال��الع��ب  خ��دم��ات  على 
بيع لعب و�ضطه الهولندي فرينكي دي يونغ بنف�س 

القيمة لت�ضيل�ضي الإجنليزي.
بيع  ف�ضيكون  "الرب�ضا"  لإدارة  ال��ث��اين  الطريق  اأم��ا 

والظهر  اأوبامياجن  بير  اجلابوين  املهاجم  الثنائي 
للغاية،  ب�����ض��ع��ر ج��ي��د  د����ض���ت  ���ض��رج��ي��ن��ي��و  الأم���ري���ك���ي 
املهاجم  بيع  وراء  من  منا�ضب  عائد  على  واحل�ضول 
يوفنتو�س  يف  امل��ط��ل��وب  دي��ب��اي،  ممفي�س  ال��ه��ول��ن��دي 

الإيطايل، من اأجل جمع الأموال ل�ضراء �ضيلفا.
املو�ضم  �ضيلفا  برناردو  �ضم  بر�ضلونة  اأن حاول  و�ضبق 

املا�ضي لكن الأمور مل تتم.
يطالب  ال�ضيتي  اأن  اأث��ل��ت��ي��ك(  )ذا  �ضحيفة  واأك����دت 
ال�ضتغناء  مقابل  يورو  مليون   100 على  باحل�ضول 
ع���ن ���ض��ي��ل��ف��ا، ال�����ذي مي��ت��د ع���ق���ده م��ع��ه ح��ت��ى �ضيف 

 .2025

منتخب ال�سيدات لكرة القدم 
يواجه نظريه ال�سوري وديا

ال�سيتي موهبة  مقابل  بر�سلونة  من  لعبني   3
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الفجر الريا�ضي

اأعلن الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" تعليق ع�ضوية الحتاد الهندي 
كاأ�س  نهائيات  حالياً" ا�ضت�ضافة  ميكنها  "ل  البالد  ان  يعني  مما  للعبة 
املقبل. الأّول-اأكتوبر  ت�ضرين  يف  املقررة  عاماً  العامل لل�ضيدات دون 17 

الحتاد  ع�ضوية  تعليق  ب��الإج��م��اع  ق��ّرر  جمل�ضه  اإن  بيان  يف  فيفا  وق��ال 
تاأثر غر مرّبر من طرف ثالث، وهو ما  "ب�ضبب  القدم  الهندي لكرة 

ي�ضكل انتهاكاً خطراً لنظام فيفا الأ�ضا�ضي".
الرئي�س  ق��ّرر  اأن  بعد  الفو�ضى،  م��ن  بحالة  الهندي  الحت���اد  ويتخبط 
ال�ضابق برافول باتيل البقاء يف من�ضبه برغم انتهاء فرتة وليته ومن 

دون اجراء انتخابات جديدة، وهي اجراءات ق�ضت املحاكم باأنها باطلة.

ومن املرجح اإجراء انتخابات جديدة يف 28 ال�ضهر احلايل مع انطالق 
اأن وافقت املحكمة العليا الهندية  عملية القرتاع الأ�ضبوع املا�ضي، بعد 

على جدول زمني اأعّده امل�ضوؤولون.
وكان من املقرر اأن ت�ضت�ضيف الهند نهائيات كاأ�س العامل لل�ضيدات دون 
تاأجيلها  وث��م  الغاوؤها  مت  بداية  ان��ه  غر   ،2020 ع��ام  يف  عاماً   17
ب�ضبب تداعيات فرو�س كورونا اإىل العام احلايل خالل الفرتة من 11 

حّتى 30 ت�ضرين الأّول-اأكتوبر املقبل.
فاإن  الهندي  الحت���اد  ع�ضوية  جتميد  تداعيات  ب�ضبب  ان��ه  فيفا  وت��اب��ع 
م�ضابقة هذا العام "ل ميكن اأن تقام حالياً يف الهند كما هو خمّطط لها"، 

موؤكداً يف الوقت ذاته انه "على ات�ضال دائم وبّناء مع وزارة �ضوؤون ال�ضباب 
والريا�ضة يف الهند، على اأمل حتقيق نتيجة اإيجابية للم�ضاألة".

من ناحيته، �ضّرح القائد ال�ضابق ملنتخب الرجال بايت�ضونغ بوتيا ل�ضحيفة 
"�ضبورت�س �ضتار" الريا�ضية اأن تعليق فيفا "قرار قا�س للغاية".

نظامنا.  لت�ضحيح  رائعة  فر�ضة  اأنها  اأعتقد  نف�ضه،  الوقت  "يف  واأ�ضاف 
ومن املهم جداً اأن يجتمع جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة- الحتادات واجلمعيات 
احلكومية ووزارة الريا�ضة- للعمل معاً على النظام ال�ضحيح وكي يعمل 

اجلميع من اأجل تطوير الريا�ضة".
وال�ضيدات  للرجال  الوطنية  املنتخبات  متكن  ع��دم  فيفا  ق��رار  ويحتم 

خو�س اأي مباريات دولية للنا�ضئني اأو الكبار خالل فرتة التعليق.
الآ�ضيوية  الأندية  بطولة  بامل�ضاركة يف  الهندية  لالأندية  ُي�ضمح  لن  كما 

لل�ضيدات وكاأ�س الحتاد الآ�ضيوي ودوري اأبطال اآ�ضيا.
وكان قائد منتخب الهند �ضونيل ت�ضيرتي قد ن�ضح زمالءه اأخراً "بعدم 
الو�ضع خ��ارج نطاق  الكثر من الهتمام لتهديد حظر فيفا لأن  اإي��الء 

�ضيطرتهم.
يف املقابل، قال الحتاد الدويل اإنه �ضيتم رفع التعليق، مبجرد اإلغاء اأمر 
بت�ضكيل جلنة من الإداريني لتويل �ضالحيات اللجنة التنفيذية لالحتاد 

الهندي وا�ضتعادة ادارته ال�ضيطرة الكاملة على �ضوؤونه اليومية".

فيفا يعّلق ع�سوية الحتاد الهندي 

•• البحرين –الفجر:

هند�ضة  ط������الب  ����ض���ت���ة  ا����ض���ت���م���ت���ع   
العمر  يف  م�����رة  لأول  ب��ح��ري��ن��ي��ني 
ا�ضتمرار تطلعات  بفر�س ت�ضاعد يف 
لتحقيق  اإك�ضرتمي  البحرين  فريق 
للراليات  ال��ع��امل  بطولة  يف  الن�ضر 

ال�ضحراوية الطويلة.
التي  الطلبة،  جمموعة  واختتمت   
البحرين  جامعة  م��ن  اختيارها  مت 
البحرين  يف  الأمريكية  واجل��ام��ع��ة 
البحرين،  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  وج���ام���ع���ة 
مل��دة �ضهر ك��ام��ل م��ع �ضركة  ت��دري��ب��اً 
برودرايف العاملية الرائدة يف جمال 
والتكنولوجيا  ال�����ض��ي��ارات  ري��ا���ض��ة 

املتقدمة يف اإجنلرتا.
و�������ض������ارك ال���ط���ل���ب���ة خ�������الل ف����رتة 
"موتور�ضبورت  ق��ل��ب  يف  وج���وده���م 
ال���ذي  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  فايل" يف 
اجلنيهات،  م��ل��ي��ارات  تكلفته  ت��ق��ّدر 
والعمليات  وال���ب���ن���اء  ال��ت�����ض��م��ي��م  يف 
البحرين  فريق  �ضيارة  مع  اليومية 
ري��د اإك�����ض��رتمي، ب���رودراي���ف هانرت، 
ال����ت����ي ت���ت�������ض���در ح����ال����ي����اً اجل����ول����ة 
الفتتاحية لبطولة العامل للراليات 

ال�ضحراوية الطويلة.

كما �ضاعد الطلبة يف مقر برودرايف 
املتطور يف بانربي - اأوك�ضفورد�ضاير 
�ضيارة هانرت اجلديد  بناء هيكل  يف 
جولتي  يف  ا�ضتخدامه  �ضيتم  ال��ذي 
بطولة العامل للراليات ال�ضحراوية 
امل���غ���رب  امل��ت��ب��ق��ي��ت��ني يف  ال���ط���وي���ل���ة 

واإ�ضبانيا يف اأكتوبر.
كما �ضاعدوا اأي�ضاً يف ت�ضميم اأجزاء 
يف  �ضتناف�س  التي  هانرت  �ضيارة  من 
2023 ال��ذي �ضُيقام يف  رايل داك��ار 
بداية  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

�ضهر يناير.
التجربة  ع��ن  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���س  ويف 
القطامي،  ف���ار����س  ق����ال  ال���ف���ري���دة 
وه����و ط���ال���ب يف ال�����ض��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة يف 
البحرين:  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلامعة 
ن جزًءا من  يكوِّ عّدلت غطاًء  "لقد 
يف  ا�ضتخدامه  �ضيتم  ال��ذي  امل��ح��رك 
رايل داكار. وهذا يعني اأنني �ضخ�ضيا 
لدي ات�ضال مع �ضيارة راليات فريق 
واأ�ضعر  اإك�����ض��رتمي،  ري���د  ال��ب��ح��ري��ن 

بفخر كبر لكوين بحريني ".
التدريبية �ضهولة  ال��دورات  واأب��رزت 
التاأ�ضرة  من  الإعفاء  حالة  ومزايا 
الإل��ك��رتون��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي متكِّن 
امل�ضافرين البحرينيني وال�ضعوديني 

�ضتة  مل��دة  املتحدة  اململكة  زي��ارة  من 
اأ�ضهر.

البحرين  ف���ري���ق  ����ض���ي���ارة  وت���ع���ت���رب 
هانرت"  "برودرايف  اإك�ضرتمي  ري��د 
ممتلكات  �ضركة  بني  ال�ضراكة  ثمرة 
"ممتلكات"،  ال��ق��اب�����ض��ة  ال��ب��ح��ري��ن 
حلكومة  ال�ضيادي  ال��رثوة  �ضندوق 

مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن، وب�����رودراي�����ف، 
يف  املعروفة  الربيطانية  املجموعة 
والهند�ضة.  ال�����ض��ي��ارات  �ضباق  ع��امل 
التدريب  من  ملزيد  التخطيط  ومت 
اخلربة  البحرينيني  ال��ط��الب  ملنح 
ال��ع��م��ل��ي��ة، وف���ر����ض���ة ب���ن���اء م��ه��ن يف 
ريا�ضة ال�ضيارات الدولية على اأرفع 

امل�ضتويات.
�ضيارة  ب���رودراي���ف  �ضركة  و�ضممت 
هانرت للفوز بلقب رايل داكار لفريق 
اإك�ضرتمي. ويتم الآن  البحرين ريد 
ت�ضميم اإ�ضدار حمدود من ال�ضيارة 
وفًقا  الت�ضاري�س  جلميع  اخل��ارق��ة 

للموا�ضفات الفردية للم�ضرتين.

رئي�س  ري���ت�������ض���اردز،  دي���ف���ي���د  وق������ال 
ب���رودراي���ف  ���ض��رك��ة   اإدارة  جم��ل�����س 
اأن نقدم لهوؤلء الطالب  :"ي�ضعدنا 
على  الط���الع  فر�ضة  البحرينيني 
عليها  يعتمد  التي  التقنيات  جميع 

فريق البحرين ريد اإك�ضرتمي".
قادرين  الطلبة  كان  :"لقد  واأ�ضاف 
وت�ضنيع  ت�ضميم  كيفية  تعلم  على 
وت�ضغيل �ضيارة هانرت خلو�س غمار 
ال�ضيارات  ريا�ضة  يف  ح��دث  اأ�ضعب 
لقد  داك�������ار.  رايل  وه����و  ال���ع���امل  يف 
اأك��دن��ا اأي�����ض��اً اأن���ه عند الن��ت��ه��اء من 
درا���ض��ت��ه��م يف اجل��ام��ع��ة، ���ض��ن��اأخ��ذ يف 
يف  يرغبون  الذين  اأول��ئ��ك  العتبار 
كامل  ب��دوام  وظيفة  على  احل�ضول 

يف الفريق".
م���ن ج��ان��ي��ه ق���ال ف��ري��د اأب����و �ضقر، 
وهو مهند�س ميكانيكي من جامعة 
التواجد  " اإن  البحرين:  بوليتكنك 
ال����ب����ح����ري����ن ري����د  يف ق����ل����ب ف����ري����ق 

اإك�ضرتمي للراليات اأمر مذهل".
فرامل  ���ض��م��م��ت  :"لقد  واأ�����ض����اف 
ي����دوي����ة ل�������ض���ي���ارة ه���ان���رت اخل���ارق���ة 
املهند�ضني  من  جيدة  ردود  وتلقيت 
وكيفية تعزيزها. اأريد حقاً اأن اأفعل 
هند�ضة  متابعة  واأري���د  كمهنة،  ه��ذا 

النماذج الأولية عالية امل�ضتوى".
الطالب  اأ�����ض����م����اء  ق���ائ���م���ة  وت�������ض���م 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ني الآخ������ري������ن ال���ذي���ن 
التدريب  من  كبر  ب�ضكل  ا�ضتفادوا 
نادر  وحممد  الع�ضفور  ح�ضن  وه��م 
و�ضلمان  ال���ب���ح���ري���ن،  ج��ام��ع��ة  م���ن 
الأمريكية  اجل���ام���ع���ة  م���ن  اأح���م���د 
يف ال���ب���ح���ري���ن، وج���ا����ض���م ال�������ذوادي 
بوليتكنك  جامعة  يف  ي��در���س  ال���ذي 

البحرين.
قيمة  ذو  م��ورد  املعرفة  نقل  ويعترب 
العاملة  ال����ق����وى  ت���ق���دم���ه  ع���ال���ي���ة 
الذين  ب��رودراي��ف  �ضركة  امل��اه��رة يف 
العامل  األقاب يف بطولة  ب�ضتة  فازوا 
للراليات )فيا( و�ضتة األقاب يف �ضباق 
يف  األقاب  وت�ضعة  �ضاعة،   24 لوماز 
العاملية  الريا�ضية  ال�ضيارات  بطولة 
بريطانية  األ���ق���اب  وخ��م�����ض��ة  )ف���ي���ا(، 

لل�ضيارات ال�ضياحية.
وق����د اك��ت�����ض��ب ال���ط���الب ث�����روة من 
�ضملت  امل��ت��ح��دة.  اململكة  يف  اخل���ربة 
برودراف  با�ضتخدام  املحرك  اختبار 
داي���ن���و ال�����ذي ي��ق��ي�����س ال���دف���ع وعزم 
ال����دوران وال��ق��وة، وم��ع��ل��وم��ات حول 
مع  الهجينة  ال��ط��اق��ة  دم���ج  كيفية 
بالفعل  امل�ضتخدم  امل�ضتدام  ال��وق��ود 

من قبل �ضيارة فريق البحرين ريد 
يف  هانرت"  "برودرايف  اإك�����ض��رتمي 
بطولة العامل للراليات ال�ضحراوية 

الطويلة.
تخطيط   اجتماعات  يف  �ضاركوا  كما 
اإك�ضرتمي  ري�����د  ال���ب���ح���ري���ن  ف���ري���ق 
باجلولتني  امل���ت���ع���ل���ق���ة  احل�����رج�����ة 
العامل  ب���ط���ول���ة  م����ن  الأخ�����رت�����ني 
الطويلة،  ال�����ض��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي��ات 
بطل  ل��وب  �ضيبا�ضتيان  ي��ق��ود  حيث 
ال���ع���امل ل���ل���رال���ي���ات ت�����ض��ع م�����رات يف 
الفريق  ���ض��ي��ارة  ال��ب��ط��ول��ة  منت�ضف 

هانرت.
برودرايف  من�ضاأة  الطالب  زار  وقد 
كايني�س،  ميلتون  يف  كومبو�ضايت 
ال�ضهرة  تانيل  كا�ضتباي  وم��ن�����ض��اأة 
للديناميكا  الأر���س  حتت  لالختبار 
بال�ضافة  ال�ضيارة،  واأداء  الهوائية 
لختبار  م�������ض���م���ارم���ي���ل���ربوك  اإىل 

ال�ضيارات.
و�ضم برنامج الطالب املزدحم �ضفر 
ومان�ض�ضرت،  ل���ن���دن،  اإىل  ال���ط���الب 
وب��رم��ن��غ��ه��ام، واإدن�����ربه، و���ض��ارك��وا يف 
وزاروا  الطينية،  الأق���را����س  رم��اي��ة 
�ضيل�ضلي وال�س، اأقدم م�ضمار �ضباق 

�ضيارات يف العامل.

•• مدريد-وام:

اأخ��رى ، لعبت اخل��ربة والعمق  مرة 
الفريق  ب���ه ���ض��ف��وف  ت��ت��م��ت��ع  ال����ذي 
دورها يف منح ريال مدريد 3 نقاط 
غالية يف مباراة مهمة و�ضعبة ليبداأ 
بانت�ضار  امل��ح��ل��ي  م��و���ض��م��ه  ال��ف��ري��ق 
العنيد  مناف�ضه  تعرث  فيما   ، ثمني 
بداية  يف  نقطتني  وخ�ضر  بر�ضلونة 

امل�ضوار.
وق���دم اأت��ل��ت��ي��ك��و ب��داي��ة ق��وي��ة وحقق 
اأنه لن  انت�ضارا كبرا ليوؤكد عمليا 
يف  ال�ضرف"  "�ضيف  مب��ث��اب��ة  ي��ك��ون 
املو�ضم اجلديد واأن لديه ال�ضتعداد 
التام ملزاحمة ريال مدريد وبر�ضلونة 
املو�ضم  خ���الل  ال�������ض���دارة  ���ض��ب��اق  يف 

احلايل.
و برغم اأن العودة يف النتيجة وقلب 
انت�ضارات  اإىل  امل��ب��اري��ات  يف  ت��اأخ��ره 
لي�س غريبا عليه ، اأكدت مباراة ريال 
بداية رحلة  اأمل��ري��ا يف  اأم��ام  مدريد 
ال��ف��ري��ق ل��ل��دف��اع ع��ن ل��ق��ب ال���دوري 

الذي  والعمق  اخل��ربة  اأن  الإ�ضباين 
زال  م��ا  ال��ف��ري��ق  ت�ضكيلة  ب��ه  حتظى 
ريال  فريق  النجاح يف  عنا�ضر  اأب��رز 

مدريد.
اأن�ضيلوتي  ك���ارل���و  الإي���ط���ايل  وب�����داأ 
املباراة  مدريد  لريال  الفني  املدير 
بت�ضكيلة اأ�ضا�ضية تخلو من املخ�ضرم 
والالعب  مودريت�س  لوكا  الكرواتي 
ليفتقفد  ك��ا���ض��ي��م��رو  ال���ربازي���ل���ي 

خربة  عن�ضري  الفريق  و�ضط  خط 
مهمني للغاية.

وبرغم وجود املخ�ضرم الآخر توين 
ال�ضباب  عن�ضري  ج��وار  اإىل  كرو�س 
واأوروي�����ل�����ني  ك��ام��اف��ي��ن��ج��ا  اإدوارد 
ت�ضواميني ، عانى الفريق يف ال�ضوط 
ال�ضاعد  اأمل��ري��ا  ف��ري��ق  اأم���ام  الأول 
املو�ضم  ه��ذا  الأوىل  الدرجة  ل��دوري 
للغاية  منظما  اأداء  ق���دم  وال����ذي   ،

يف م���واج���ه���ة ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ال���ذي 
اللقاء بخم�ضة تغيرات على  خا�س 

ت�ضكيلته الأ�ضا�ضية املعتادة.
ل���ك���ن ال���ت���غ���ي���رات ال����ت����ي اأج����راه����ا 
اأن�ضيلوتي على مدار ال�ضوط الثاين 
من خالل الدفع بكل من مودريت�س 
وديفيد  وكا�ضيمرو  ه���ازارد  واإي���دن 
يحمله  وم��ا  �ضيبايو�س،  وداين  األب��ا 
هوؤلء الالعبون من خربة، ح�ضمت 
حامل  ل�ضالح  ج��ي��د  ب�ضكل  امل���ب���اراة 
تتمتع  ال���ذي  العمق  واأك����دت  اللقب 
به ت�ضكيلة ريال مدريد والذي ينقذ 

الفريق يف الأوقات ال�ضعبة.
النقي�س، �ضقط بر�ضلونة يف  و على 
يف  ملعبه  على  ال�ضلبي  التعادل  ف��خ 
الدفع  رغ��م  فاليكانو  راي��و  مواجهة 
بها  دع��م  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ب�ضفقاته 
كلفت  والتي  ال�ضيف،  ه��ذا  �ضفوفه 
النادي اأكرث من 150 مليون يورو، 
يف مواجهة فاليكانو الذي مل ينفق 
اأي اأموال يف املركاتو ال�ضيفي حتى 

الآن.

الأ�ضا�ضية  ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ة  ����ض���ه���دت  و 
املهاجمني  م�������ض���ارك���ة  ل��رب���ض��ل��ون��ة 
ليفاندوف�ضكي  روب����رت  ال��ب��ول��ن��دي 
املن�ضمني   ، راف��ي��ن��ي��ا  وال���ربازي���ل���ي 
نحو  م��ق��اب��ل  ال�ضيف  ه���ذا  للفريق 
100 مليون يورو لهما جمتمعني، 

ولكنهما ف�ضال يف هز ال�ضباك.
واأح���ك���م ب��ر���ض��ل��ون��ة ���ض��ي��ط��رت��ه على 
لكنه  امل����ب����اراة  ال��ل��ع��ب يف  جم���ري���ات 
اأه����داف، وكان  مل ي��رتج��م ه��ذا اإىل 
"كامب  ملعب  ي���ودع  اأن  املمكن  م��ن 
لعبه  ط��رد  بعد  اأ���ض��واأ  نو" بنتيجة 
لكن  بو�ضكيت�س  �ضرخيو  املخ�ضرم 
الكولومبي  ه�����دف  األ����غ����ى  احل���ك���م 
ف��ال��ك��او ج��ار���ض��ي��ا مهاجم  رادام���ي���ل 

فاليكانو بداعي الت�ضلل.
ت�ضايف  امل���������درب  ع���ل���ى  ����ض���ي���ك���ون  و 
لرب�ضلونة  الفني  املدير  هرنانديز 
اأوراق�����ه ق��ب��ل املباراة  ت��رت��ي��ب  اإع�����ادة 
فيها  يحل  ال��ت��ي  و  للفريق  التالية 

�ضيفا على ريال �ضو�ضيداد.
اأت��ل��ت��ي��ك��و مدريد  ق���دم   ، امل��ق��اب��ل  ويف 

يتمناها يف هذا  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ب��داي��ة 
املو�ضم حيث كان بحاجة اإىل اكت�ضاب 
ث��ق��ة ك��ب��رة يف ب���داي���ة امل��و���ض��م بعد 
 2022  -  2021 يف  باهت  مو�ضم 
، وح��ق��ق ال��ف��ري��ق ه��دف��ه مت��ام��ا من 
على   0-3 ال���ك���ب���ر  ال����ف����وز  خ�����الل 

م�ضيفه خيتايف.
اأت��ل��ت��ي��ك��و وم���دي���ره الفني  و اط���م���اأن 
�ضيميوين  دي���ي���ج���و  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
ع��ل��ى خ��ط ه��ج��وم ال��ف��ري��ق بهدفني 
العائد  م����ورات����ا  األ����ف����ارو  ���ض��ج��ل��ه��م��ا 
اإعارته  انتهاء  بعد  الفريق  ل�ضفوف 

الفرن�ضي  اأحرزه  ليوفنتو�س وهدف 
اأنطوان جريزمان، وبات من ال�ضعب 
على اأتلتيكو تقبل فكرة التفريط يف 

موراتا جمددا.
ك��م��ا اط���م���اأن ���ض��ي��م��ي��وين ع��ل��ى خط 
ال��دف��اع ال��ذي ك��ان من اأب��رز م�ضاكل 
امل��ا���ض��ي.. واأكد  امل��و���ض��م  ال��ف��ري��ق يف 
اأتلتيكو بهذه البداية القوية اأنه لن 
يكون مناف�ضا على املراكز الأوروبية 
واإمنا  املو�ضم  هذا  امل�ضابقة  يف  فقط 
�ضيكون مناف�ضا مع بر�ضلونة وريال 

مدريد على اللقب.

و 
ب��رغ��م ال��ه��زمي��ة ال��ت��ي ن��ال��ه��ا اأملريا 
اإل  ب���امل���و����ض���م  الأوىل  م���ب���ارات���ه  يف 
الأداء  خ���الل  م��ن  اأك����د  ال��ف��ري��ق  اأن 
اللقب  ح��ام��ل  م��واج��ه��ة  ال���ق���وي يف 
اأنه لن يخو�س امل�ضابقة هذا املو�ضم 
م���ن اأج����ل امل�����ض��ارك��ة ف��ح�����ض��ب واإمن���ا 
�ضيناف�س على احتالل مركز جيد يف 
اأندية مثل  مع  يدخل  وقد  امل�ضابقة 
وفياريال  وفالن�ضيا  بيتي�س  ري���ال 
املراكز  على  مناف�ضة  يف  و�ضو�ضيداد 

املوؤهلة للبطولت الأوروبية.

•• اأبوظبي-وام: 

ملحرتيف  ال��وط��ن��ي��ة  الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  للجوجيت�ضو  الإم�����ارات  احت���اد  ينظم 
اآرينا"  "جوجيت�ضو  �ضالة  على  املقبل  �ضبتمرب  و4   3 يومي  اجلوجيت�ضو 

باأبوظبي.
ت�ضهد البطولة، التي ينظمها الحتاد بالتعاون مع رابطة اأبوظبي ملحرتيف 
الأندية  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��الع��ب��ني  م��ئ��ات  م�����ض��ارك��ة   /AJP/اجلوجيت�ضو

والأكادمييات يف فئات النا�ضئني وال�ضباب والهواة واملحرتفني والأ�ضاتذة.
والأ�ضاتذة  وال�ضباب  النا�ضئني  الأول مبناف�ضات  البطولة يف يومها  وتنطلق 

على اأن ي�ضهد اليوم الثاين مناف�ضات فئتي الهواة واملحرتفني.

ال�ضنوي  الت�ضنيف  �ضمن  تدخل  كونها  كبرة  باأهمية  البطولة  وحتظى 
املعتمد يف رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�ضو، ومتنح للفائز باملركز الأول 
فيها 1000 نقطة ت�ضنيفية عن ُكل فئة، ما يجعلها حمطة اأ�ضا�ضية �ضمن 
ب��ط��ولت امل��و���ض��م، يف ظ��ل ح��ر���س ال��الع��ب��ني م��ن خمتلف دول ال��ع��امل على 

امل�ضاركة فيها وتعزيز ر�ضيدهم من النقاط والرتقاء بت�ضنيفهم ال�ضنوي.
و قال فهد علي ال�ضام�ضي الأمني العام لحتاد الإمارات للجوجيت�ضو: "تعد 
البطولة من البطولت املهمة التي ت�ضتقطب م�ضاركة نخبة من الالعبني 
املحرتفني واملتاألقني على ال�ضاحتني املحلية والعاملية، وت�ضلط ال�ضوء على 
م�ضرة  نحو  بثبات  تخطو  التي  ال�ضابة  و  النا�ضئة  امل��واه��ب  م��ن  جمموعة 
احرتافية م�ضرفة تعد رافدا مهما للمنتخب الوطني الذي تنتظره العديد 

من ال�ضتحقاقات القارية والعاملية القادمة".
ب�ضكل  ال�ضتعداد  يتيح لالعبني  توقيت مثايل  البطولة يف  "تاأتي  واأ�ضاف: 
جيد لعدد من اأبرز البطولت ل�ضيما بطولة العامل التي تقام حتت مظلة 
العاملية  اأبوظبي  وبطولة  اأكتوبر،  اأواخ���ر  باأبوظبي  للعبة  ال��دويل  الحت��اد 
اأقوى  م��ن  جمموعة  البطولة  جتمع  اإذ  نوفمرب،  يف  اجلوجيت�ضو  ملحرتيف 
املناف�ضني الذين ميثلون دول تتمتع بباع طويل يف الريا�ضة مثل الربازيل 
وال�ضويد  واأجن���ول  وفرن�ضا  واإيطاليا  وكازاخ�ضتان  والإم����ارات  وكولومبيا 

وغرها الكثر".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ط���ارق ال��ب��ح��ري، امل��دي��ر ال��ع��ام ل��راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
تنظيم  عن  للجوجيت�ضو  الإم���ارات  احت��اد  مع  تعاوننا  "اأثمر  اجلوجيت�ضو: 

فعاليات عديدة �ضهدت جناحاً كبراً، ول تعد بطولة الإمارات ا�ضتثناًء من 
ذلك فهي فعالية حملية مبعاير عاملية ت�ضهد اإقباًل كبراً من اأملع املواهب.. 
كما يرتقب الالعبون امل�ضاركة يف البطولة بفارغ ال�ضرب، حيث تعترب من اأهم 

البطولت التي تنظمها الرابطة �ضمن اأجندتها الريا�ضية لعام 2022".
عاملية  عا�ضمة  ري��ادت��ه��ا  تر�ضيخ  على  العمل  اأب��وظ��ب��ي  ت��وا���ض��ل  اأ�ضاف:"  و 
للجوجيت�ضو من خالل تنظيم وا�ضت�ضافة اأكرب واأهم البطولت على م�ضتوى 
100 بطولة �ضنوية مبختلف عوا�ضم ومدن  العامل، وتنظم الرابطة نحو 
العامل، ت�ضتقطب م�ضاركات نخبة الأبطال واملحرتفني ما يعك�س الدور الذي 
تقوم به اأبوظبي يف تطوير ريا�ضة اجلوجيت�ضو وامل�ضاهمة الفاعلة يف �ضنع 

القرارات العاملية املتعلقة بتلك الريا�ضة".

طالب بحريني�ن ي�سارك�ن يف بط�لة العامل للراليات ال�سحراوية الط�يلة

تدريب برودرايف ميكن اأن يوؤدي خللق وظائف يف ريا�سة ال�سيارات مع اأبرز فريق

بداية �سعبة لريال مدريد ومتعرثة لرب�سلونة وم�سجعة لأتلتيكو يف الدوري الإ�سباين 

بطولة الإمارات الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�سو تنطلق 3 �سبتمرب
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الإنكليزي  ليفربول  الأمل��اين يورغن كلوب مدرب  اعترب 
ب����اأن م��ه��اج��م ال��ف��ري��ق اجل��دي��د الأوروغ����وي����اين داروي����ن 
ح��ادث��ة طرده  م��ن  �ضيتعلم  لكنه  زم���الءه  خ��ذل  نونيي�س 

�ضد كري�ضتال بال�س.
وكان نونيي�س يخو�س اأول مباراة له اأ�ضا�ضيا يف الدوري 
الربتغايل  بنفيكا  من  اليه  املنتقل  ليفربول  �ضفوف  يف 
والأوىل له على ملعب اأنفيلد، لكنه عا�س اأم�ضية كارثية 
مدافع  لنطحه   58 الدقيقة  يف  احل��ك��م  ط���رده  ان  بعد 
ليكمل  ان��در���ض��ن  ي��واك��ي��م  ال��دمن��ارك��ي  ب��ال���س  كري�ضتال 
وينقذه  لع��ب��ني  بع�ضرة  الخ���ر  ال�ضاعة  ن�ضف  فريقه 
بادراكه  اخل�ضارة  من  ديا�س  لوي�س  الكولومبي  املهاجم 

التعادل 1-1.
وبات نونيي�س ثاين لعب يطرد يف �ضفوف ليفربول وهو 
يخو�س مباراته الوىل على ملعب انفيلد بعد جو كول 

�ضد اأر�ضنال عام 2010.
وع��ل��ق ك��ل��وب ع��ل��ى ح���ادث���ة ال���ط���رد ب��ال��ق��ول "يدرك 

داروي������ن ب��ان��ه خ����ذل زم������الءه. ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال، 
البطاقة احلمراء، لقد  ت�ضتحق  كانت احلادثة 

الرد  عليه  يتعني  يكن  مل  لكن  ا�ضتفزازه،  مت 
بهذه الطريقة". وا�ضاف "انه لي�س رد فعل 
�ضيواجه  باأنه  يعلم  ان  ن��راه. يجب  ان  نريد 
معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع 
عن  نونيي�س  و�ضيغيب  الأمر".  بهذا  يقوم 
التالية �ضد  وابرزها  لفريقه  ثالث مباريات 

الثنني  يونايتد  مان�ض�ضرت  التقليدي  الغرمي 
بال�ضافة  ت��راف��ورد  اأول��د  املقبل على ملعب 

اىل مواجهتي نيوكا�ضل وبورمنوث، بيد 
نونيي�س  ب���ان  اع��ت��رب  ك��ل��وب  ان 

�ضي�ضتفيد من فرتة ايقافه "من خالل القيام بتدريبات 
و�ضبق  جاهزية".  اأك��رث  جلعله  بل  ملعاقبته  لي�س  بدنية 
لنونيي�س ان طرد مرة واحدة يف م�ضرته يف مو�ضمه الأول 
مع نادي اأملريا ال�ضباين عام 2019. يف املقابل، اعرب 
مدافع ليفربول ال�ضابق جاميي كاراغر الذي يعمل معلقا 
يف �ضبكة "�ضكاي �ضبورت�س" عن خ�ضيته من ان نونيي�س 
�ضينتظر اأ�ضابيع عدة لكي يح�ضل على فر�ضة ثانية وقال 
يف هذا ال�ضدد "يدرك متاما ما قام به، وهو ل �ضك ي�ضعر 
اأر�ضية امللعب فاأنا واثق من ان  بالحباط. لو بقي على 
"كانت حلظة  �ضيخرج منت�ضرا". وا�ضاف  ليفربول كان 
جنون، لكنه �ضيتعلم من هذه احلادثة. لقد قمت باأ�ضياء 
مماثلة يف م�ضرتي. ل اأدري ماذا يجول يف راأ�س لعبي 
نت�ضاءل  نقوم باخلطاأ ثم  الأح��ي��ان،  القدم يف بع�س  كرة 
+ماذا فعلت+". وكان ليفربول �ضقط يف فخ التعادل 2-2 
اأي�ضا يف مباراته الفتتاحية �ضد فولهام 
العائد حديثا اىل الدرجة الثانية 
من  ف��ق��ط  بنقطتني  ليكتفي 
ح�ضد  ح���ني  يف  م���ب���ارات���ني، 
بطل  ���ض��ي��ت��ي  م��ان�����ض�����ض��رت 
العالمة  امل��ا���ض��ي  امل��و���ض��م 
و�ضت  على  ب��ف��وزه  الكاملة 
وع����ل����ى  -2�ضفر  ه���������ام 
بورمنوث -4�ضفر.

خ��ي��ب ال��ن��ج��م امل�����ض��ري حم��م��د ���ض��الح اآم����ال جمهور 
ليفربول مب�ضتواه الذي ظهر به يف مباراة "الريدز" 
اأمام كري�ضتال بال�س والتي انتهت بتعادل الفريقني 

الإجنليزي. الدوري  من  الثانية  اجلولة  يف   1-1
اأم���ام فولهام  ت��األ��ق ���ض��الح يف اجل��ول��ة الأوىل  ورغ���م 
الأوروغ���واي���اين  للمهاجم  الأول  ال��ه��دف  ب�ضناعته 
داروين نونيز وتكفله بنف�ضه باإ�ضافة الهدف الثاين، 
ولكن مل يكن ذلك كافياً لتجنب ليفربول خ�ضارة اأول 
نقطتني يف �ضراع املناف�ضة على اللقب واكتفى الفريق 

بالتعادل 2-2.
له  اأول مباراة  ال��ذي خا�س فيه ليفربول  الوقت  ويف 
و�ضط  ب��ال���س  كري�ضتال  اأم���ام  الث��ن��ني،  اأر���ض��ه،  على 
تطلعات من اجلمهور باأن يحقق الفريق فوزه الأول، 
اأن  اأر�ضه قبل  يتلقى اخل�ضارة على  "الريدز" اأن  كاد 
التعادل ويخ�ضر  دياز هدف  لوي�س  الكولومبي  يحرز 
م����رور جولتني  رغ���م  ج��دي��دت��ني  نقطتني  ل��ي��ف��رب��ول 

فقط. ومل يظهر �ضالح مب�ضتواه املعروف عنه اأمام 
تهديد  يف  كبرة  �ضعوبة  ووجد  بال�س  كري�ضتال 

مرمى الفريق ال�ضيف.
ويواجه هداف الدوري الإجنليزي 3 مرات مناف�ضة 

�ضر�ضة يف املو�ضم احلايل على لقب الهداف، بتعاقد 
هالند  اإي��رل��ي��ن��غ  ال��رنوي��ج��ي  م��ع  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

اآر�ضنال،  م��ع  خي�ضو�س  غابرييل  ال��ربازي��ل��ي  وت��األ��ق 
الإجنليزي  التاألق مثل  على  املعتادة  الأ�ضماء  ووج��ود 

���ض��وون مع  ك��ني وال��ك��وري اجلنوبي هيونغ  ه���اري 
مع  ف���اردي  جيمي  والإجن��ل��ي��زي  توتنهام 

مان�ض�ضرت �ضيتي.
وع��������ق��������ب ������ض�����ي�����ف �����ض����اخ����ن 
م��ط��ول��ة ح�ضم  وم���ف���او����ض���ات 

م�ضره  �����ض����الح  حم���م���د 
ليفربول  م����ع  ب���ال���ب���ق���اء 
عقد  ع����ل����ى  وت����وق����ي����ع����ه 

ج�����������دي�����������د، ب������ه������دف 
"الأحالم  حت��ق��ي��ق 
وهي  امل�ضروعة" 

ال���ف���وز جم�����دداً ب��ل��ق��ب ال������دوري الإجن���ل���ي���زي ودوري 
الدوري  اأبطال اأوروبا. وبعدما خ�ضر "الريدز" لقب 
مان�ض�ضرت  اأم���ام  درام��ي��ة  بطريقة  املا�ضي  املو�ضم  يف 
اإىل  واح���دة،  نقطة  بفارق  الأخ���رة  اجلولة  �ضيتي يف 
جانب خ�ضارته يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ريال 
مدريد، ي�ضعى ليفربول يف املو�ضم اجلديد باأن يعو�س 

خيبة الأمل واأن يناف�س بقوة على اللقبني.
مان�ض�ضرت  املبا�ضر  املناف�س  ب��داي��ة  ج���اءت  امل��ق��اب��ل  يف 
واإحرازه  مباراتني  يف  الفوز  بتحقيقه  مثالية  �ضيتي 
اأهداف وعدم دخول مرماه اأي اأهداف، بينما ات�ضع   6
الفارق مبكراً مع ليفربول اإىل 4 نقاط وهو ي�ضعب 

من مهمة الفريق يف املو�ضم الذي يعد يف بدايته.
وي�ضعى حممد �ضالح عقب جتديد عقده اإىل احلفاظ 
على لقب هداف الدوري اإىل جانب املناف�ضة على لقب 
اأف�ضل لعب يف العامل والفوز 
ب���ل���ق���ب���ي ال���������دوري 
اأب���ط���ال  ودوري 
ولكن  اأوروب��������ا، 
املخيبة  البداية 
املتوقعة  غ����ر 
له ول� "الريدز" 
ق��د ت��ه��دد حتقيق 
ه���ذه الأح�����الم التي 
ي�����ض��ع��ى اإل��ي��ه��ا ال����دويل 

امل�ضري.

فاز ال�ضكتلندي اأندي موراي باأّول مباراة له على املالعب ال�ضلبة 
مبواجهة  ل�ضاحله  املخ�ضرمني"  "معركة  ليح�ضم  ال�ضيف  ه��ذا 
ال�ضوي�ضري �ضتان فافرينكا 7-6 )7-3( و5-7 و7-5، يف الدور 
للرجال  للما�ضرتز  نقطة  الأل��ف  �ضين�ضيناتي  ل��دورة  الفتتاحي 

واحدى دورات الألف لل�ضيدات.
وتواجه موراي، ابن ال� 35 عاماً، وفافرينكا الذي يكربه بعامني 
للمرة ال� 22 يف م�ضرتيهما، حيث يعاين الأّول املتوج يف وميبلدون 
)2013 و2016( والوليات املتحدة )2102( والثاين الفائز 
املتحدة  وال��ولي��ات   )2015( وفرن�ضا   )2014( اأ���ض��رتال��ي��ا  يف 
)2016( للعودة اإىل اأعلى م�ضتوى يف عامل الكرة ال�ضفراء، بعد 

معاناة طويلة مع ال�ضابات يف الأعوام املا�ضية.
وكان موراي خ�ضر يف الدور الأول لدورة وا�ضنطن ويف مونرتيال 
حقق  حني  يف  املا�ضي،  الأ�ضبوع  للما�ضرتز  نقطة  الأل��ف  الكندية 
اآخر فوز له يف دورة  306 عاملياً  فافرينكا الذي تراجع للمرتبة 
كوينز اللندنية على املالعب الع�ضبية يف حزيران/يونيو، علماً اأن 
اأ�ضرتاليا  بطولة  اإىل  يعود  ال�ضلبة  املالعب  على  له  انت�ضار  اآخر 

املفتوحة العام املا�ضي.
و2011   2008 ع��ام��ي  �ضين�ضيناتي  يف  امل��ت��ّوج  م���وراي  واح��ت��اج 
والذي ي�ضارك للمرة ال�17 يف م�ضرته، اإىل قرابة ثالث �ضاعات 

حل�ضم اللقاء ل�ضاحله وبلوغ الدور الثاين.
قال ال�ضكتلندي الذي و�ضل اإىل نهائي دورتي �ضيدين مطلع العام 
احلايل و�ضتوتغارت على الع�ضب مطلع هذا ال�ضيف والذي تقدم 

للمرتبة 47 عاملياً "مل نعد �ضباناً. كالنا بذل ق�ضارى جهده حتى 
النهاية".

عليه  كانت  مم��ا  بكثر  اأ�ضعب  باتت  امل��ب��اري��ات  ه��ذه  "مثل  وت��اب��ع 
"كالنا  م�ضيفاً  العمر"،  من  الع�ضرينات  منت�ضف  يف  كنا  عندما 
يحب هذه الريا�ضة، ونعاين من م�ضاكل مع الإ�ضابات يف ال�ضنوات 

القليلة املا�ضية".
بداأت  حياتي،  من  هائاًل  ج��زءاً  الريا�ضة  "�ضّكلت  م��وراي  اأ���ض��اف 

اللعب بعمر الرابعة".
املتالحقة  ال���ض��اب��ات  ب�ضبب  غ���اب عنها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ع��ن  ���ض��رح 
"عندما غبت ب�ضبب ال�ضابة ومل اأكن متاأكداً من العودة، تذكرت 
اأ�ضباب ممار�ضة هذه اللعبة. لقد تطلب الأمر جهداً كبراً ومعاناة 

للعودة )بعد جراحتني يف الورك( للعب على هذا امل�ضتوى".
قائمة  اإىل  تا�ضعاً،  امل�ضنف  ن��وري،  ك��ام��رون  الربيطاين  وان�ضم 
 6-7 الثاين بفوزه على الدمناركي هولغر رونه  املتاأهلني للدور 

)7-5( و4-6 و4-6.
 2016 ع��ام  باللقب  املتوج  ت�ضيليت�س،  مارين  الكرواتي  ف��از  كما 
على ال�ضباين خاومي مونار 6-3 و6-3، فيما كان حظ مواطن 
تاأخره  قلب  اإذ  اأف�ضل،  ع�ضر  اخلام�س  باوتي�ضتا  روب��رت��و  الأخ��ر 
فوز  اإىل  �ضروندولو  فران�ضي�ضكو  الأرجنتيني  اأم���ام  مبجموعة 
اإي�ضرن الذي  و6-2. وفاز الأمركي جون  و4-6   )7-5(  7-6
2013 وخ�ضر اأمام ال�ضباين رافايل نادال  و�ضل اإىل نهائي عام 
و6-7  و6-3   )11-13(  6-7 بونزي  بنجامان  الفرن�ضي  على 

.)1-7(
بطولة  وو�ضيف   12 امل�ضنف  بريتيني،  ماتيو  الإيطايل  وخ�ضر 
ال�ضلبة  املالعب  على  توالياً  الثانية  مباراته   ،2021 وميبلدون 
و7-6  و4-6   )7-3(  7-6 ت��ي��اف��و  فرن�ضي�س  الفرن�ضي  اأم����ام 

.)7-5(
يف  املتوجة  ريباكينا  اإيلينا  الكازاخ�ضتانية  ف��ازت  ال�ضيدات،  ل��دى 

وميبلدون هذا العام على امل�ضرية مّيار �ضريف 6-3 و2-6.
غاربينيي  ال���ض��ب��ان��ي��ة  م��ع  م��وع��داً  ع��امل��ي��اً   25 امل�ضنفة  و���ض��رب��ت 

موغورو�ضا الثامنة والفائزة يف عام 2017.
يف  لعبها  م�ضتوى  من  عاماً   23 البالغة  الكازاخ�ضتانية  ورفعت 
املجموعة الثانية التي ح�ضمتها ل�ضاحلها مع 4 ار�ضالت �ضاحقة 

و13 كرة فائزة اأمام �ضريف.
منطي  ا�ضتعدت  ول��ك��ن  ال��ب��داي��ة  يف  بطيئة  "كنت  ريباكينا  ق��ال��ت 

وار�ضلت بطريقة جيدة".
واأكدت انها حتاول اأن تتطلع اإىل الأمام يف م�ضرتها وهي تتكيف 
وميبلدون  بطولة  منحتني  "لقد  وتابعت  اجل��دي��د،  و�ضعها  م��ع 
اأفكر  األ  واأح��اول  الأخ��رى  اأرك��ز على بطولتي  الآن  الثقة لكنني 
يف املا�ضي". ويف اأبرز املباريات، فازت الأمركية اأماندا اأني�ضيموفا 
و6-4، ومواطنتها   4-6 التا�ضعة  كا�ضاتكينا  داريا  الرو�ضية  على 
و6-7   1-6 �ضوريبي�س  ���ض��ارا  ال�ضبانية  على  ري�ضك  األ��ي�����ض��ون 
بيلني  جيل  ال�ضوي�ضرية  على  كفيتوفا  ب��رتا  والت�ضيكية   )2-7(

تايخمان 6-7 )2-7( و7-6 )8-6( و3-6.

موراي يهزم فافرينكا يف »معركة املخ�سرمني« 

كلوب: نونيي�ض خذل زمالءه 
و�سيتعلم من خطئه 

»الروؤية العاملية لال�ستثمار« تكرم اأبطال املواي تاي 
والقفز املظلي لإجنازهم يف »عاملية« برمنجهام 

•• اأبوظبي-وام:

 "  I.V.I" اأع��ل��ن��ت ���ض��رك��ة ال���روؤي���ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 
ريا�ضتي  يف  الإم�����ارات  لأب��ط��ال  مالية  م��ك��اف��اأة  تخ�ضي�س 
التي  العاملية  الألعاب  ب��دورة  تاي،  وامل��واي  باملظالت  القفز 

ا�ضت�ضافتها مدينة برمنجهام الأمريكية ال�ضهر املا�ضي.
برونزية  �ضاحب  القبي�ضي  ال��ب��اري  عبد  ه��م  الالعبون  و 
الفائزان  الدين �ضمر  واإليا�س حبيب ونور  القفز املظلي، 

بربونزيتي املواي تاي.
املا�ضي  ال�ضهر  مالية  مكافاأة  خ�ض�ضت  قد  ال�ضركة  كانت 
لأبطال اجلوجيت�ضو يف الدورة نف�ضها وهم في�ضل الكتبي 
والوزن  كجم   85 وزن  يف  الذهبيتني  امليداليتني  �ضاحب 
 69 وزن  يف  الف�ضية  �ضاحب  ال�ضويدي  وحممد  املفتوح، 
مناف�ضات  يف  بربونزيتني  ال��ف��ائ��زة  الكلباين  و�ضما  كجم، 

وزين 63 كجم واملفتوح.
العاملية  الألعاب  الإم��ارات م�ضاركتها يف دورة  اأنهت بعثة  و 
خالل يوليو املا�ضي بتحقيق 8 ميداليات ملونة /ذهبيتان 
28 يف  امل��رك��ز  ب���رون���زي���ات/، لتحتل  وف�����ض��ي��ة واح����دة و5 
ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ل���ل���دورة م��ن ب��ني اأك����رث م��ن 100 دولة 

�ضاركت فيها.
اأن  ام�س  الأب��ط��ال  تكرمي  حفل  يف  ال�ضركة  اإدارة  اأك���دت  و 
�ضركات القطاعني العام واخلا�س يجب اأن ت�ضطلع بدورها 
اإطار  يف  الدولة  �ضباب  من  والأب��ط��ال  املوهوبني  رعاية  يف 
دورها املجتمعي لتمكني اأبناء الإمارات ودفعهم لرفع علم 
الإمارات يف املحافل كافة واأن ال�ضركة، الذراع ال�ضتثمارية 
لحتاد الإمارات للجوجيت�ضو، توؤكد الدور املهم وامل�ضوؤولية 
الأبطال  ورعاية  دع��م  يف  الوطنية  للموؤ�ض�ضات  املجتمعية 

والحتفاء باإجنازاتهم يف املحافل الكربى.

حممد �سالح يخيب اآمال 
ليفربول يف موقعة اأنفيلد

مان�س�سرت �سيتي ُيعلن �سّم  
املدافع الإ�سباين غومي�ض 

اأّكد مان�ض�ضرت �ضيتي الإنكليزي  اأم�س الثالثاء تعاقده مع الظهر الأي�ضر 
الإ�ضباين �ضرخيو غومي�س من اأندرخلت البلجيكي، يف �ضفقة على مدى 

دولر". مليون   13" اإ�ضرتليني  جنيه  مليون  اأربع �ضنوات مقابل 11 
واأ���ض��ب��ح ال��الع��ب ال����دويل حت��ت 21 ع��ام��اً راب���ع ت��وق��ي��ع لأب��ط��ال ال���دوري 
الإنكليزي يف فرتة النتقالت ال�ضيفية، بعد و�ضول الرنوجي اإرلينغ هالند 

وكالفن فيليب�س واحلار�س الأملاين �ضتيفان اأورتيغا مورينو.
وقال غومي�س الذي لعب �ضابقاً يف �ضفوف نا�ضئي نادي بر�ضلونة الإ�ضباين 
ل��دي فر�ضة  غ��واردي��ول  اإنكلرتا، وم��ع بيب  اأف�ضل فريق يف  "�ضيتي هو  اإن 

للتعلم والتطور حتت قيادة املدّرب الأكرث متيزاً يف كرة القدم العاملية".
اأك��ون ج��زءاً من هذا النادي هو حلم يتحقق بالن�ضبة يل وهو  "اأن  واأ�ضاف 

�ضيء يطمح اإليه اأي لعب �ضاب".
ت�ضيكي  الإ�ضباين  الإنكليزي،  النادي  يف  القدم  ك��رة  مدير  ق��ال  جهته،  من 

بيغري�ضتني، اإن غومي�س كان "موهبة �ضابة مثرة".
الدفاع  يف  لت�ضكيلتنا  اإ�ضافية  ج��ودة  �ضيكون  اأن��ه  يقني  على  "نحن  واأردف 
بيب  قيادة  حتت  لعبه  وحت�ضني  تطوير  بالتاأكيد  �ضيوا�ضل  واأن��ه  والهجوم 

ومدربيه".
واأكد غوارديول الأ�ضبوع املا�ضي و�ضول غومي�س الو�ضيك، راف�ضاً القرتاح 

باإعارته هذا املو�ضم.

�سباق �سد الزمن.. كيف يتجاوز 
الدوري امل�سري اأزمة »فرق التوقيت«؟

تالحم  ب�ضبب  ���ض��ن��وات،  منذ  توقيت"  "فرق  اأزم���ة  امل�ضرية  ال��ك��رة  تعي�س 
املوا�ضم وغياب املواعيد املحددة لبداية ونهاية امل�ضابقات املحلية، لكن يبدو 

اأن رابطة الأندية املحرتفة تنوي و�ضع حد لهذا اخللل.
فمع بداية املوا�ضم الكروية املحلية يف اأوروبا موؤخرا، اأو ا�ضتعداد البطولت 
يف بلدان اأخرى لالنطالق قريبا، ل يزال مو�ضم الدوري امل�ضري اجلاري 
هي  ن��ادرة  ظاهرة  الكاأ�س  بطولة  �ضهدت  بينما  اأغ�ضط�س،  حتى  م�ضتمرا 

تداخل ن�ضختني متتاليتني زمنيا.
اإن تالحم املوا�ضم ت�ضبب يف زيادة وترة الإ�ضابات  ويقول خرباء وفنيون 
وح����الت الإج���ه���اد �ضبه ال��دائ��م��ة ل��الع��ب��ي اأغ��ل��ب ال��ف��رق، خ��ا���ض��ة الأهلي 
عدد  يزيد  حيث  القارية،  البطولت  يف  ت�ضارك  التي  والأن��دي��ة  والزمالك 

مبارياتها كل مو�ضم.
دوريات  يف  اأق��ران��ه��م  مثل  �ضلبية  راح��ة  ف��رتات  على  الالعبون  يح�ضل  ل 
العامل، وهو الأمر الذي ي�ضاهم يف تراجع الأداء الفني والبدين لأغلبهم، 

وفقا ملتابعني.
لكن رابطة الأندية املحرتفة قررت اأن حت�ضل كل الفرق على راحة �ضلبية 
بداية  وتاأجيل  الزمالك عمليا،  الذي ح�ضمه  اجل��اري  املو�ضم  انتهاء  عقب 

املو�ضم اجلديد، وذلك بالتن�ضيق مع الحتاد امل�ضري لكرة القدم.
حيث  املقبل،  اأكتوبر   16 ي��وم  ينطلق  اجل��دي��د  املو�ضم  اأن  الحت���اد  واأع��ل��ن 

ينتهي املو�ضم اجلاري يوم 30 اأغ�ضط�س.
و�ضتح�ضل الأندية على �ضهر ون�ضف ملنح لعبيها راحة �ضلبية قبل خو�س 
اأزمة  امل�ضار وعالج  اإع��داد، يف خطوة يراها كثرون مهمة لت�ضحيح  فرتة 

امل�ضري ونظرائه يف العامل. الدوري  التوقيت" بني  "فرق 
 30 و�ضينتهي املو�ضم املقبل من الدوري امل�ضري "2022-2023" يوم 
يونيو 2023، لتنتهي اأزمة فرق التوقيت، ويح�ضل الالعبون على راحة 

�ضلبية خالل فرتة ال�ضيف، مثل اأغلب الدوريات يف العامل.
وقال ع�ضو رابطة الأندية املحرتفة ثروت �ضويلم يف ت�ضريحات اإذاعية، اإن 

الرابطة حاولت حل الأزمة مبا يتنا�ضب مع الظروف احلالية.
واأ�ضاف �ضويلم: "لن نغر �ضكل الدوري اأو نقل�س عدد الأندية اأو املباريات 
من اأجل حل اأزمة اللعب يف ال�ضيف، و�ضتقام امل�ضابقة بنظامها الطبيعي بعد 

رف�س فكرة اللعب من دور واحد اأو تق�ضيم البطولة اإىل جمموعتني".
ووعد �ضويلم اأن يح�ضل بطل املو�ضم املقبل على درع الدوري ب�ضكله اجلديد 
املو�ضم، وعقب نهاية  اأي��ام  اآخر  امللعب يف  الذي �ضيك�ضف عنه لحقا، داخل 

اجلولة اخلتامية.

فريق  م��ع  عقده  باينو-غيتينز  جيمي  النكليزي  ال��واع��د  املهاجم  م��دد 
اأعلن الثالثاء  2025، بح�ضب ما  بورو�ضيا دورمتوند الأملاين حّتى عام 

النادي الأ�ضفر والأ�ضود.
وياأتي قرار التمديد عقب تاألق باينو-غيتينز بت�ضجيله هدفاً من ثالثية 
فريقه يف الفوز على م�ضيفه فرايبورغ 3-1 اجلمعة، بعد فرتة وجيزة من 

احتفاله ببلوغه الثامنة ع�ضرة من عمره "8 اآب-اأغ�ضط�س 2004".
ال�ضاب  م���درب دورمت��ون��د على  اإدي���ن ترزيت�س  المل��اين-ال��ك��روات��ي  اأث��ن��ى 
النكليزي بعد الفوز وا�ضفاً اإياه ب�"عامل تغير يف املباراة" واأن "باإمكانه 

اأن يخلق الفارق لنا".
وزج ترزيت�س باملهاجم ال�ضاب يف الدقيقة 74 بدًل من البلجيكي ثورغان 

"الأ�ضود  ع��ودة  يف  لي�ضاهم  �ضفر1-،  متخلفاً  فريقه  ك��ان  بعدما  ه���ازار 
والأ�ضفر" بت�ضجيله هدف التعادل يف الدقيقة 77.

و�ضبه البع�س م�ضرة باينو-غيتينز، املولود يف العا�ضمة لندن والذي مّثل 
اأوروب��ا دون  ال�ضباب واملتّوج بكاأ�س  انكلرتا على كافة م�ضتويات منتخبات 
ال�ضيف مع "الأ�ضود الثالثة"، مبواطنه جناح دورمتوند  هذا  عاماً   19
 2021 عام  يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  اإىل  املنتقل  �ضان�ضو  جايدون  ال�ضابق 
ملعب  اإىل  ق��دم  حيث  دولر"،  مليون   86.1" ي��ورو  مليون   85 مقابل 
بارك" من اأكادميية مان�ض�ضرت �ضيتي يف �ضيف 2020  اإيدونا  "�ضيغنال 

يف �ضن ال�17.
ال�ضماء  اإن  الثالثاء  الريا�ضي يف دورمتوند �ضيبا�ضتيان كيل  املدير  وقال 

هي احلدود الق�ضوى لباينو-غيتينز "املميز للغاية".
وتابع "لطاملا متيز جيمي بال�ضرعة والإبداع، مع عدم القدرة على التنبوؤ 
�ضن  حّتى يف  خا�ضاً  فريقنا عن�ضراً  فهو مينح  الفردية،  املواجهات  به يف 

مبكرة".
اأ�ضلوب لعبه  نف�ضه وعلى  املمتع م�ضاهدته وهو يعمل على  "من  واأ�ضاف 
خالل املباراة. نبتعد عن روؤية نهاية هذا التطور، و�ضنمنحه الوقت الالزم 

لذلك".
يف املقابل، �ضكر باينو-غيتينز النادي على دعمه خالل اللحظات ال�ضعبة 
ب�ضاأن  اأب��داً  ي�ضك  مل  انه  موؤكداً  يل"،  بالن�ضبة  الكثر  تعني  "كانت  التي 

متديد عقده.

الإ�ضابة  بعد  دورمت��ون��د  يف  م�ضرتي  موا�ضلة  دائماً  ه��ديف  "كان  واأردف 
النتظار  اأطيق  ل  "الآن  م�ضيفاً  البداية"،  يف  الإ�ضابات  وبع�س  بكوفيد 
ملوا�ضلة العمل اجلاد على نف�ضي واأ�ضلوب لعبي على اأمل موا�ضلة م�ضاعدة 

الفريق يف الأ�ضهر وال�ضنوات املقبلة".
وغداة فوز دورمتوند، �ضكر الإنكليزي الآخر جود بيلينغهام "19 عاماً" 
الثاين يو�ضوفا موكوكو "17 عاماً" �ضاحب  والبديل  "الأبناء" مواطنه 
الهدف الثاين، على احلفاظ على �ضجل دورمتوند خالياً من الهزمية يف 

مو�ضم 2023-2022.
ب��ف��ارق الأه���داف عن  6 نقاط  ال��ث��اين بر�ضيد  امل��رك��ز  ويحتل دورمت��ون��د 

بايرن ميونيخ املت�ضدر وحامل اللقب يف املوا�ضم الع�ضرة املا�ضية.

الواعد باينو-غيتينز ميدد عقده مع دورمتوند 



عائلة تتفاجاأ بهدية.. جثة ب�سرية
دمت عائلة نيوزيلندية ب�ضدة، عند اكت�ضافها اأن احلقائب التي  �ضُ
رف��ات جلثة  على  بداخلها  امل����زادات، حتتوي  اإح���دى  م��ن  ا�ضرتتها 
ب�ضرية. وبح�ضب مانقله موقع "نيوز �ضب"، فاإن ال�ضرطة با�ضرت 
التحقيقات باحلادثة، بعد ات�ضال وردها من منزل الأ�ضرة، و�ضط 
اأنها  ويبدو  بالرفات،  العائلة  لتلك  لعالقة  ب��اأن  تفيد  معلومات 

مرتبطة باأ�ضحابها الأ�ضليني الذين عر�ضوها للبيع يف املزاد.
�ضي�ضهل  ال��رف��ات  ت�ضريح  اأن  اإذ  حتقيقاتها،  ال�����ض��رط��ة  وت��وا���ض��ل 
بعد  فيما  الوقوف  �ضيمكنها  وبالتايل  املتويف،  هوية  اإىل  الو�ضول 
غارديان"  "ذا  �ضحيفة  اأوردت  ح�ضبما  احل��ادث��ة،  مالب�ضات  على 
العائلة  بالأ�ضف جت��اه  "اأ�ضعر  اجل��ران:  اأح��د  وق��ال  الربيطانية. 
فال عالقة لهم باحلادثة، يجب على اجلاين الع��رتاف، اإنه اأمر 
مروع ". واأفاد موقع "�ضتف" الإخباري، اأن جرانا اآخرين لحظوا 
وقت  قبل  اخلمي�س،  ي��وم  العائلة  منزل  من  قادمة  كريهة  رائحة 
راأى  ابنها  اإن  اأخ���رى  ج��ارة  وق��ال��ت  ال�ضرطة.  و���ض��ول  م��ن  ق�ضر 

حقيبة �ضفر ُتنقل من العقار اإىل خيمة الطب ال�ضرعي.
وهم  �ضوهدوا  ال�ضرعي  الطب  وف��رق  املباحث  رج��ال  اأن  واأ�ضافت 

يقفون يف حالة �ضدمة.

لبنانيان يفوزان بجائزة من في�سبوك
األف   60 "ميتا" قيمتها  �ضركة  لبنانيان بجائزة من  �ضقيقان  فاز 
دولر، بعدما اكت�ضفا ثغرات اأمنية كانت تهدد بيانات م�ضتخدمي 
حول  الأمنيني  الباحثني  دعت  قد  "ميتا"  وكانت  "في�ضبوك". 
ال��ب��ي��ان��ات اخلا�ضة  ت�����ض��ري��ب  مل�����ض��اع��دت��ه��ا يف احل����د م���ن  ال���ع���امل 
مب�ضتخدمي موقع "في�ضبوك" كما ح�ضل يف عام 2019، عار�ضة 

جائزة مالية ملن ي�ضاهم يف اكت�ضاف ثغرات اأمنية.
اأمنية  50 ثغرة  اكت�ضاف  ب��زون، يف  با�ضم وقا�ضم  ال�ضقيقان  وجنح 
على  من�ضور  يف  با�ضم  وق��ال  ون�ضف.  �ضهر  "في�ضبوك" خ��الل  يف 
60 األف دولر مقابل  قيمتها  بلغت  مكافاأة  "ُمنحنا  "في�ضبوك": 
الأمني لفي�ضبوك  الفريق  اإىل تنويه  بالإ�ضافة  الثغرات،  اكت�ضاف 
بهذا العمل وو�ضفه بال�ضتثنائي". واأو�ضح با�ضم يف حديث ملوقع 
"�ضكاي نيوز عربية" اأن "ميتا" اأرادت من الباحثني م�ضاعدتها يف 
من  الإن��رتن��ت  عرب  ال�ضخ�ضية  امل�ضتخدمني  بيانات  ك�ضف  جتنب 

خالل مقال ن�ضرته �ضبكة "�ضي اإن اإن" نهاية العام املا�ضي.
واأ�ضاف: "حترك العديد من الباحثني يف املجال لك�ضف الثغرات 

الأمنية وكنت اأنا و�ضقيقي من بني هوؤلء".

فندق طائر قادر على حمل 3000 �سخ�ض
ب�����ض��رع��ات مماثلة  ال��ب��ح��ر  ف���وق �ضطح  اأم��ت��ار  ارت��ف��اع ب�ضعة  ع��ل��ى 
ال�ضخم  ال��ط��ائ��ر  ال��ف��ن��دق  ه��ذا  اأن يحمل  املمكن  م��ن  ل��ل��ط��ائ��رات، 

حوايل 3000 راكب ب�ضرعة 460 مياًل يف ال�ضاعة.
وكان من املمكن اأن تكون طائرة Aerocon Wingship طريقة 
ثورية لل�ضفر، مما يجعلها تتفوق على اأكرب طائرات ركاب يف العامل 

لأنها �ضعفي حجم طائرة جامبو.
ومع خطط طموحة لنقل اآلف الركاب و 1500 طن من الب�ضائع، 
566 قدماً مفهوماً مت  400 طن و  كانت الآل��ة التي يبلغ طولها 

متويله من قبل م�ضاريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة الأمريكية.
و توقع املهند�ضون اأن ت�ضتطيع الطائرات العمالقة ال�ضفر حوايل 
12000 ميل، مدعومة ب� 20 حمركاً �ضاروخياً مثبتاً على اأجنحة 

بالقرب من مقدمة الطائرة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإعادة بناء ل�سان امراأة من �ساقها 
خ�ضعت امراأة بريطانية لعملية جراحية لإعادة بناء ل�ضانها با�ضتخدام ع�ضلة من �ضاقها بعد تلف جزء من ل�ضانها 
ب�ضبب ال�ضرطان. وعانت �ضارلوت ويب�ضرت )27 عاماً( من تقرحات متكررة يف الفم لأول مرة يف عام 2018، لكنها 
"بالإرهاق" ب�ضبب نوبات عملها الطويلة كم�ضيفة طران. لكن التقرحات كانت تظهر  اأنها كانت ت�ضعر  اعتقدت 

وتختفي خالل العامني التاليني، حيث �ضك طبيب الأ�ضنان يف اأنها ناجمة عن �ضر�س العقل.
وبعد اأن اأ�ضيب ل�ضانها باأمل وبقع بي�ضاء، وقامت بعدة رحالت اإىل طبيب الأ�ضنان، متت اإحالة �ضارلوت يف النهاية 
اإىل اأخ�ضائي يف اأمرا�س الفم، حيث مت اأخذ خزعة من ل�ضانها، واأدرك الأطباء اأن امل�ضكلة احلقيقية تكمن يف ورم 

�ضرطاين ي�ضمى �ضرطان اخلاليا احلر�ضفية.
وكانت هذه الأخبار مبثابة �ضربة �ضاحقة ب�ضكل خا�س ل�ضارلوت وعائلتها حيث عانت والدتها �ضام )51 عاماً( من 
�ضرطان الثدي بعد ت�ضخي�ضه يف �ضن 49 عام. وخ�ضعت �ضام لعملية ا�ضتئ�ضال الثدي والعالج الكيميائي والعالج 

الإ�ضعاعي وكانت يف حالة هدوء عندما ك�ضفت �ضارلوت عن ت�ضخي�ضها.
ا�ضتغرقت ت�ضع �ضاعات ون�ضف لقطع اجلزء امل�ضاب من ل�ضانها وا�ضتبداله بع�ضلة من  وخ�ضعت �ضارلوت لعملية 
فخذها. ومل يكن الأطباء متاأكدين مما اإذا كان ال�ضرطان قد انت�ضر اأم ل، لذلك اأزال الأطباء العقدة الليمفاوية 
من رقبتها لفح�ضها. وكان التورم ي�ضبب لها �ضعوبة يف التنف�س، لذلك مت تزويد �ضارلوت اأي�ضاً بفتحة يف الق�ضبة 

الهوائية مع اإدخال اأنبوب مل�ضاعدتها على التنف�س.
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تعرف على اأ�سخم ق�سر مائي يف الهند
يف  يقع يف جال حمل  اأحدهما  مائيني فقط،  على ق�ضرين  الهند  حتتوي 
الأك���رب م�ضاحة  وه��و  ن��رم��اه��ال،  وي�ضمى  ت��ري��ب��ورا  وال��ث��اين يف  راج�ضتان، 
وحجماً. يقع ق�ضر نرماهال على بعد حوايل 53 كم من اأغارتال، وكان 
مانيكيا  كي�ضور  بيكهام  “بر  تريبورا،  مملكة  ملهراجا  �ضابقاً  ملكياً  مقراً 
ديبارما بادور”. ففي ثالثينيات القرن املا�ضي، اختار املهراجا بناء ق�ضره 
امللكي يف و�ضط بحرة رودرا�ضاغار، حيث قام بتكليف اأعمال الق�ضر ل�ضركة 
بحرة  كانت  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف   .1921 ع��ام  يف  الربيطانية  وبرنز  مارتن 
ب�ضحر  نرماهال  ق�ضر  يتمتع  تويجيليكيما.  با�ضم  ُت��ع��رف  رودرا���ض��اغ��ار 
اأكرث  من  واح��داً  يوم  ذات  وك��ان  واملغولية،  الهندو�ضية  املعمارية  الهند�ضة 
الق�ضور املذهلة يف املنطقة، ويف الوقت احلا�ضر، يعد نرماهال اأكرب ق�ضر 
من  ال�ضرقي  اجل��زء  يف  الوحيد  املائي  الق�ضر  اأي�ضاً  وه��و  الهند،  يف  مائي 
الهند. ي�ضم ق�ضر نرماهال 24 غرفة. كان اجلانب الغربي من الق�ضر، 
املعروف با�ضم اأندار ماهال، خم�ض�ضاً فقط للعائلة املالكة. ومبا اأن املهراجا 
ل�ضتخدامه  ال�ضرقي  اجلانب  ت��رك  فقد  والثقافة،  بالفنون  �ضغوفاً  ك��ان 
وامل�ضرحيات  ال��درام��ي��ة  التمثيليات  فيه  ت��ق��ام  الطلق،  ال��ه��واء  يف  كم�ضرح 

وفعاليات الرق�س اإ�ضافة اإىل اأن�ضطة ثقافية اأخرى.
اأنه مل يخ�ضع  اإل  وعلى الرغم من عظمة هذا الق�ضر والإب��داع يف بنائه، 
القدمي  مظهره  مالحظة  ميكن  اإذ  طويلة،  ف��رتة  منذ  ال�ضيانة  لأع��م��ال 

بو�ضوح، وفق ما اأوردت �ضحيفة تاميز اأوف انديا. 

جنمة تكرميية لها�سل يف هوليوود 
ملغني  هوليوود  يف  وال�ضهرة  الفن  ر�ضيف  على  تكرميية  جنمة  �ضت  ُخ�ضِ

الراب الراحل نيب�ضي ها�ضل الذي ُقتل باإطالق نار يف لو�س اأجنلي�س.
وكان ها�ضل ينتمي اإىل اأو�ضاط الع�ضابات لكّنه حتول نا�ضطاً جمتمعياً، وقد 
الر�ضا�س حزناً  �ضنوات جّراء تعر�ضه لوابل من  اأثار م�ضرعه قبل ثالث 
ال��ذي كان  التاريخ  امل�ضاهر يف  واأدرج��ت جنمة ها�ضل على ر�ضيف  عارماً. 

لي�ضادف عيد مولده ال�ضابع والثالثني لو كان ل يزال على قيد احلياة.
وقالت لورين لندن التي كانت �ضريكة حياة ها�ضيل، خماطبة ح�ضداً كبراً 

ح�ضر الحتفال اإن "نيب كان ليت�ضرف بهذه اللحظة".
واأ�ضافت "اأعتقد اأنه كان لرغب يف اأن يتذكر اجلميع اأن املرء ل ي�ضتطيع 

حتقيق املمكن ما مل يلتزم العمل على التقّدم".
العرتاف  يتطلب  ولكنه  اأت���ى،  اأي��ن  م��ن  ين�ضى  اأن  يعني  ل  "هذا  وتابعت 

بالواقع الذي ُولد فيه والقوة التي لديك لتغير هذا الواقع لالأف�ضل".
ون�ضاأ ها�ضل يف حي كرين�ضو يف لو�س اأجنلي�س، وقد اأقام فيه متجراً ل�ضركته 

عمل. فر�س  خالله  من  كلوذينغ" وّفر  "ماراثون 
"راك�س اإن ذي ميدل" ظل حم�ضوباً على عامل الع�ضابات الذي  لكن فنان 

كارينا كابور تفاجئ اجلمهور 
مبعايدتها لبنة زوجها

املمثلة  ب��ول��ي��وود  ع���اي���دت جن��م��ة 
ال�ضهرة  كارينا كابور  ابنة زوجها 
املمثلة " �ضارة علي خان " مبنا�ضبة 
والع�ضرين  ال�ضابع  ميالدها  عيد 
وذلك من خالل من�ضور �ضاركته 
مبوقع  اخل��ا���ض��ة  �ضفحتها  ع��رب 

التوا�ضل الجتماعي.
و�ضاركت كابور �ضورة من طفولة 
ال���ت���ي جت��م��ع��ه��م��ا عالقة  �����ض����ارة 
عليها  وعلقت  وابنتها  ك��اأم  ودي��ة 
�ضعيد  م����ي����الد  بالقول:"يوم 
غر  وكعك  بيتزا  �ضارة.  عزيزتي 

حمدودين من اأجلك اليوم".
ل��ق��ي��ت ال���������ض����ورة ان���ت�������ض���اراً بني 
امل��ت��اب��ع��ني ال��ذي��ن ت��ف��اع��ل��وا معها 
بها  اإع����ج����اب����ه����م  ع�����ن  وع����������ربوا 
ومتنوا  كارينا  بت�ضرف  واأ���ض��ادوا 
تكون  واأن  امل��دي��د  ال��ع��م��ر  ل�����ض��ارة 
بالنجاح  مليئة  اجل��دي��دة  �ضنتها 

والتقدم.

بعد 50 عاما.. اأكادميية 
ال�سينما تعتذر ل� »لتل فذر«

اعتذاراً  ليتلفيذر  �ضا�ضني  تلّقت 
ال�ضينما  ف���ن���ون  اأك����ادمي����ي����ة  م����ن 
وع���ل���وم���ه���ا ال����ت����ي مت���ن���ح ج���وائ���ز 
50 ع��ام��اً من  الأو���ض��ك��ار بعد نحو 
قوبل  ال��ت��ي  ال�ضتهجان  �ضيحات 
م�ضرح  ع���ل���ى  م����ن  اإع����الن����ه����ا  ب���ه���ا 
ت�����ض��ّل��م جائزة  الأو����ض���ك���ار رف�����ض��ه��ا 
براندو  م��ارل��ون  املمثل  ع��ن  نيابة 
هوليوود  معاملة  على  احتجاجاً 
لالأمركيني الأ�ضليني، بح�ضب ما 

اأعلنت املنظمة الثنني.
وكانت ليتلفيذر املنتمية اإىل �ضعَبي 
بال�ضخرية  قوبلت  وياكي،  اأبات�ضي 
خ������الل اح���ت���ف���ال ت����وزي����ع ج���وائ���ز 
الأو�ضكار عام 1973 عندما �ضرحت 
�ضبب امتناع مارلون براندو، الذي 
مل يح�ضر الحتفال �ضخ�ضياً، عن 
ممثل  اأف�ضل  اأو�ضكار  ت�ضّلم  قبول 

عن فيلم "ذي غادفاذر" العّراب".
اأن  ل���ي���ت���ل���ف���ي���ذر لح�����ق�����اً  واأك����������دت 
اأفالم  جن��م  منعوا  الأم���ن  عنا�ضر 
الو�ضرتن جون واين من العتداء 
الر�ضالة  يف  وج��اء  ج�ضدياً.  عليها 
الإلكرتونية التي تلقتها ليتلفيذر 
ال��ف��ائ��ت من  يف ح���زي���ران-ي���ون���ي���و 
رئ��ي�����س الأك��ادمي��ي��ة ي��وم��ه��ا ديفيد 
روبن اأن "الإهانات" التي تعر�ضت 
هذا  ب�ضبب  والنا�ضطة  املمثلة  لها 
"مل تكن يف حملها ومل  الت�ضريح 
"اإن  واأ�����ض����اف:  مربر".  ل��ه��ا  ي��ك��ن 
ال����ذي حتملته  ال��ع��اط��ف��ي  ال���ع���بء 
حياتك  م��ن  دفعته  ال���ذي  والثمن 

املهنية غر قابلني للتعوي�س".

اآر. كيلي ميثل اأمام حمكمة يف �سيكاغو
مَيثل جنم مو�ضيقى اآر اأند بي الأمركي جمدداً هذا 
اتهامات  يف  تنظر  �ضيكاغو  يف  حمكمة  اأم��ام  الأ�ضبوع 

وجهت اإليه بارتكاب جرائم جن�ضية.
لهذه  املحّلفني  هيئة  اخ��ت��ي��ار  عملية  الث��ن��ني  وب����داأت 
املحاكمة بعد اأ�ضهر من احُلكم على كيلي يف حزيران/

يونيو الفائت بال�ضجن 30 عاما يف ق�ضية مماثلة.
�ضيلف�ضرت  روب���رت  دان��ت  نيويورك  يف  حمكمة  وك��ان��ت 
"منظومة" ا�ضتغالل  ب����اإدارة  ع��ام��ا   55 ال��ب��ال��غ  كيلي 
لفتيات بينهن قا�ضرات على مدى �ضنوات. و�ضدر يف 

نهاية حزيران-يونيو الفائت حكم بحب�ضه 30 عاماً.
وتنظر املحكمة يف �ضيكاغو يف تهم وجهت اإليه بعرقلة 
���ض��ر ال��ع��دال��ة وا���ض��ت��غ��الل الأط���ف���ال يف م���واد اإباحية 

وبن�ضاط جن�ضي غر قانوين مع قا�ضر.
واُتهم كيلي باأنه اأقدم مع اثنني من �ضركائه ال�ضابقني 
با�ضتغالل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  م�����ض��ار حم��اك��م��ت��ه  ت��ع��ط��ي��ل  ع��ل��ى 
الأطفال عام 2008 من خالل دفعه اإحدى ال�ضحايا 
بوا�ضطة التهديد والر�ضوة اإىل عدم الإدلء ب�ضهادتها. 

وقد براأته هيئة املحلفني بنهاية املحاكمة يومها.

طفلة تع�ض ثعبانا �ساما وتقتله
�ضاًما،  ثعباًنا  تركية  طفلة  ع�ضت  ماألوفة،  غر  واقعة  يف 
ما اأف�ضى اإىل مقتل الأخر. وك�ضفت �ضحيفة "ذي �ضن" 
وهجمت  عامني،  الُعمر  من  تبلغ  الطفلة  اأن  الربيطانية، 
الطفلة  وكانت  منه.  للدغ  لتعر�ضها  انتقاًما  الثعبان  على 
تلهو يف احلديقة اخللفية ملنزل اأ�ضرتها الواقع يف حمافظة 
بينكل الرتكية، وعلى نحو مفاجئ، �ضرخت فور تعر�ضها 
للدغ يف اأحد �ضفتيها من جانب الثعبان. وعلى نحو �ضريع، 
اإىل م�����ض��در ال�����ض��راخ، ل��ك��ن م��ا راأوه كان  ت��وج��ه اجل����ران 
غر متوقع، اإذ وجدوا الثعبان، الذي يبلغ طوله 50 �ضم، 
مثبت يف فم ال�ضغرة، التي بدورها انتقمت منه وع�ضته 
احلديقة  اإىل  و�ضولهم  ف��ور  اجل���ران  وب���ادر  قتلته.  حتى 
باإجراء الإ�ضعافات الأولية لل�ضغرة، قبل اأن ينقلوها اإىل 
 24 م��دار  على  للمالحظة  فيها  خ�ضعت  التي  امل�ضت�ضفى، 
ال�ضغرة  اأن �ضحة  اإع��الم حملية  �ضاعة.  وك�ضفت و�ضائل 
حت�ضنت، فيما نوه والدها، حممد اإركان، باأن "اهلل قد حفظ 
"اإركان"، الذي كان يف حمل عمله حلظة  ابنته". واأ�ضاف 
احلادث: "اأخربين جراننا اأن الأفعى كانت يف يد طفلتي، 

كانت تلعب بها ثم ع�ضتها كرد فعل على هجومها".

�سرطي ثمل ي�سيع وثائق 400 �سخ�ض
اأ���ض��اع ���ض��رط��ي ي��اب��اين ك���ان ث��م��اًل وغ��ف��ا خ���الل اخلدمة 
من  لأكرث  �ضخ�ضية  معلومات  تت�ضمن  حتقيقات  وثائق 
400 �ضخ�س بينهم م�ضتبه فيه بارتكاب اإحدى اجلرائم. 
وقال م�ضوؤول يف ال�ضرطة لوكالة الأنباء الفرن�ضية  اأم�س 
الأول الثنني اإن ال�ضرطي البالغ 49 �ضنة اأ�ضاع يف منطقة 
هيوجو الغربية احلقيبة التي حتوي الوثائق بني ال�ضاعة 

احلادية ع�ضرة م�ضاء اجلمعة واخلام�ضة فجر ال�ضبت.
واأ�ضار اإىل اأّن الوثائق تت�ضّمن اأ�ضماء وعناوين، من دون 
التطرق اإىل مزيد من التفا�ضيل. وذكرت و�ضائل اإعالم 
يابانية بارزة نقاًل عن م�ضوؤولني يف ال�ضرطة اأّن ال�ضرطي 
خرج ل�ضرب الكحول برفقة زمالئه ثم غفا اأثناء عودته 
اإىل املنزل فيما كانت احلقيبة بحوزته. وعندما ا�ضتيقظ 
وجد نف�ضه قرب اإحدى حمطات القطار ومل يتمكن من 
اإعالمية.  تقارير  اأف���ادت  ما  على  احلقيبة،  على  العثور 
وهذه لي�ضت املرة الأوىل التي ُت�ضّجل فيها حوادث مماثلة 
�ضلطات مدينة  اأف����ادت  ي��ون��ي��و-ح��زي��ران،  ال��ي��اب��ان. يف  يف 
اأماجا�ضاكي باأّن مقاوًل اأ�ضاع حقيبة حتوي �ضريحة ذاكرة 
ل�ضكان  �ضخ�ضية  بيانات  بي" تت�ضمن  اإ���س  "يو  خارجية 
لتناول  خ��رج  بعدما  األ��ف��اً   460 ع��دده��م  البالغ  املنطقة 
منزله.  اإىل  عودته  اأثناء  الطريق  على  غفا  ثم  الكحول 

وُعرث على احلقيبة يف اليوم التايل لنت�ضار اخلرب.

قتلى بحادث �سري مرّوع يف اجلزائر
لقي �ضتة اأ�ضخا�س م�ضرعهم فيما اأ�ضيب 15 اآخرين يف 
حادث مروري وقع يوم الثنني على الطريق الوطني رقم 
م�ضالح  اأفادت  ح�ضبما  باجلزائر،  تندوف  "50" بولية 
احلماية املدنية. ووقع احلادث بالقرب من قرية حا�ضي 
و�ضاحنة  امل�ضافرين  لنقل  ا�ضطدام بني حافلة  اإثر  خبي 
عن  اجلزائرية  الأن��ب��اء  وكالة  نقلت  وح�ضبما  مقطورة. 
اأ�ضفر عن م�ضرع  فاإن احل��ادث  املدنية،  م�ضالح احلماية 
منت  على  م�ضافرات  ن�ضاء   4" ال��ف��ور  على  اأ�ضخا�س   6

احلافلة و�ضائق ال�ضاحنة ومرافقه"، كح�ضيلة اأولية.

علماء: املياه و�سلت اإىل الأر�ض من الكويكبات
ك�ضف علماء بعد حتليل عينات نادرة ُجمعت 
يف م��ه��م��ة ف�����ض��ائ��ي��ة ي��اب��ان��ي��ة ا���ض��ت��م��رت �ضت 
�ضنوات، اأن كميات من املياه قد تكون و�ضلت 
اأقا�ضي  م��ن  كويكبات  بوا�ضطة  الأر����س  اإىل 
لالإ�ضاءة  حم��اول��ة  يف  ال�ضم�ضية.  املجموعة 
يفح�س  الكون،  وتكوين  احلياة  اأ�ضول  على 
باحثون مواد اأعيدت اإىل الأر�س عام 2020 

من الكويكب ريوغو.
ال�ضخور  م����ن  غ����رام����ات   5،4 ُج���م���ع  وق�����د 
والغبار بوا�ضطة م�ضبار ف�ضاء ياباين ُيدعى 
"هايابو�ضا2-"، هبط على اجل�ضم ال�ضماوي 

واأطلق "م�ضادماً" على �ضطحه.
وب���داأ ن�ضر ال��درا���ض��ات ح��ول ه��ذه امل���واد، ويف 
اإنهم  ب��اح��ث��ون  ق������ال  ح�������زيران-ي������ونيو، 
اأن بع�س  اأظهرت  ع��رثوا على م��ادة ع�ضوية 
ال��رك��ائ��ز الأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة ع��ل��ى الأر�����س، 
ت�ضكلت  قد  تكون  رمبا  الأمينية،  الأحما�س 

يف الف�ضاء.
يف درا������ض�����ة ج����دي����دة ُن�������ض���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف 
العلماء  ق��ال  اأ�ضرتونومي"،  جملة"نيت�ضر 
اأدل��ة على  اأن تعطي  اإن عينات ريوغو ميكن 
لغز كيفية ظهور املحيطات على الأر�س قبل 

مليارات ال�ضنني.
وق��ال��ت ال��درا���ض��ة ال��ت��ي اأج���راه���ا ع��ل��م��اء من 
الثنني  وُن�������ض���رت  اأخ�������رى  ودول  ال���ي���اب���ان 
"الكويكبات من النوع �ضي املتطايرة والغنية 
امل�ضادر  اأح���د  ك��ان��ت  رمب���ا  الع�ضوية  ب��امل��واد 

الرئي�ضية ملياه الأر�س".
واأ�ضارت اإىل اأن "تو�ضيل املواد املتطايرة )اأي 
الأر����س ل يزال  اإىل  وامل���اء(  الع�ضوية  امل���واد 

مو�ضع نقا�س كبر".
"يف ج�ضيمات  املوجودة  الع�ضوية  امل��واد  لكن 
ريوغو، املحددة يف هذه الدرا�ضة، رمبا متثل 

اأحد امل�ضادر املهمة للمواد املتطايرة".

م�يل هاجر خالل ح�س�رها العر�ص االأول لــــ خم�سة اأيام يف الذاكرة يف ل��ص اأجنل��ص. ا ف ب

ماريا كاري يف حفل للق�ساء على الفقر
العا�ضرة  ب��دورت��ه  يف  نيويورك   اإقامته  املرتقب  �ضيتيزن  غلوبل  مهرجان  يحيي 
املغنني  من  كبر  ع��دد  العامل،  يف  املدقع  الفقر  على  للق�ضاء  ريعه  يعود  وال��ذي 
والفرق العاملية نذكر منهم، فرقة  ميتاليكا  وجونا�س براذرز، اإىل جانب املغنيتني  
املهرجان  م��ع  بالتزامن  وُتنّظم  النجوم.  م��ن  اآخ��ر  وع��دد  وروزال��ي��ا  كاري   م��اري��ا 
املقبل يف ححديقة �ضنرتال بارك،  اأيلول- �ضبتمرب   24 املذكور والذي �ضيقام يف 
و�ضتورمزي   "SZA" اآ�ضر و�ضزا  املغنون  "غانا" يحييها  اأكرا  حفالت مماثلة يف 
بوليوود   جنمة  و�ضتتوىل  وتيمز.  و�ضتونبوي  و���ض��ارك��ودي   "H.E.R" وه��ر 
فاعلي  ال��دول وكذلك  ق��ادة  ال��ذي يحث  احل��دث  �ضوبرا  جونا�س تقدمي  بريانكا 
بالإ�ضافة  اأف�ضل لالأ�ضخا�س،  ب�ضكل  الغذاء  واإتاحة  الديون  اخلر على تقلي�س 
اإىل ال�ضتثمار يف حلول من �ضاأنها امل�ضاعدة على معاجلة امل�ضائل املناخية. وتقام 
ال��ع��امل يف  ق��ادة  اجتماع  م��ع  ت��زام��ن��اً   2012 �ضنة  املو�ضيقية منذ  احل��ف��الت  ه��ذه 
نيويورك للم�ضاركة يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. وتوزع »غلوبل �ضيتيزن« 
تذاكر جمانية لالأ�ضخا�س الذين يتعهدون مثاًل ببعث ر�ضالة اإىل حكومة بلدهم 

لدعم امل�ضاعدات املخ�ض�ضة التنمية.


