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حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوم� ب�ش�أن تنظيم منح 
حق امل�ش�طحة على الأرا�شي التج�رية يف اإم�رة دبي 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
 ، �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
ب�شفته حاكما لإمارة دبي، �ملر�شوم رقم 23  ل�شنة 2022 
ب�شاأن تنظيم منح حق �مل�شاطحة على �لأر��شي �لتجارية يف 
�إمارة دبي بهدف تنظيم عملية ��شتغالل �لأر��شي �لتجارية 
و�شبط  عليها،  �مل�شاطحة  ح��ق  منح  خ��الل  م��ن  �لإم����ارة  يف 
بتطويرها  �ملالك  يرغب  �لتي  �لتجارية  �لأر��شي  ��شتغالل 

و�إقامة �مل�شاريع �لعقارية عليها..            )�لتفا�شيل �س2(
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رئي�س الدولة ون�ئبه يهنئ�ن رئي�س 
كولومبي� بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي- وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �إيفان دوكي ماركيز رئي�س جمهورية 

كولومبيا وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة 

�إىل فخامة �لرئي�س فخامة �إيفان دوكي ماركيز.
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�لرئي�س �ل�شريالنكي �ملنتخب ر�نيل ويكرم�شينغه يتحدث �إىل ممثلي و�شائل �لإعالم. )� ف ب(

تر�مب ودي�شانتي�س �شر�ع �شر�س د�خل �جلمهوريني

مو�ضكو: ل معنى لأي حمادثات �ضالم يف الوقت احلا�ضر

لفروف: العملية الرو�شية يف اأوكراني� �شتتج�وز دونيت�شك ولوغ�ن�شك
 

جنود �أوكر�نيون يتجهون نحو خط �ملو�جهة يف منطقة دونيت�شك. )� ف ب(

برملان �ضريالنكا يختار رئي�ضا جديدا للبالد

 ويكرم�شينغه يتعهد ب�إخراج بالده من الأزم�ت اخل�نقة
9 �ش�ع�ت من التحقيق مع الغنو�شي 

قبل ال�شم�ح له ب�لعودة للمنزل
 

•• تون�س-وكاالت:

بعد �أكرث من 9 �شاعات من �لتحقيق، �أطلقت �ل�شلطات 
�ملعار�شة  �لغنو�شي، زعيم حزب  ر��شد  �شر�ح  �لتون�شية 
�ل��رئ��ي�����ش��ي، ب��ع��د ����ش��ت��ج��و�ب��ه م��ن ق��ب��ل وح���دة مكافحة 
�لأم����و�ل  غ�شل  يف  لال�شتباه  �لأول،  �أم�����س  �لإره�����اب، 

ومتويل �لإرهاب عرب جمعية خريية.
�لنه�شة  81 ع���ام���اً، زع��ي��م ح���زب  ل��ل��غ��ن��و���ش��ي،  و���ش��م��ح 
�لإ����ش���الم���ي ب���ال���ع���ودة �إىل م��ن��زل��ه ب��ع��د ����ش���اع���ات من 

�لتحقيق. 
يف  �ملحكمة  خ���ارج  �ح��ت��ج��اج��اً  �لغنو�شي  �أن�����ش��ار  ون��ظ��م 
مفربكة  باأنها  �لتحقيقات  وو�شفو�  تون�س،  �لعا�شمة 

من قبل �ل�شلطات.
�لعام  �ل��ربمل��ان  عمل  �شعيد  قي�س  �لرئي�س  علق  وق��د 
�إنها �شرورية لإنقاذ �لبالد من  �ملا�شي يف خطوة قال 

�أزمة �شيا�شية و�قت�شادية، وهو ما قوبل بانتقاد�ت من 
�ملعار�شة �لتي �تهمته باحليد عن �مل�شار �لدميقر�طي.
وك����ان �ل��غ��ن��و���ش��ي م��ن ب��ني ع�����ش��رة م��ن ك��ب��ار م�شوؤويل 
�حلزب �لذين جمد �لبنك �ملركزي يف �لدولة �لو�قعة 
�شابق  وقت  يف  �مل�شرفية  ح�شاباتهم  �إفريقيا  �شمال  يف 
من هذ� �ل�شهر. وترف�س �لنه�شة ب�شدة �تهامات غ�شل 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.
�إىل  ت��ه��دف  �لت��ه��ام��ات  ه���ذه  ك��ل  �إن  �لنه�شة  وق��ال��ت 
ت�شتيت �لنتباه عن ��شتفتاء 25 يوليو �ملزمع �إجر�وؤه 
�ل�شلطات  ل��زي��ادة  �ل��د���ش��ت��ور  لتغيري  �شعيد  ق��ب��ل  م��ن 

�لرئا�شية وتقلي�س دور �لربملان ورئي�س �لوزر�ء.
على حزب  ب��ال��ل��وم جزئيا  �أل��ق��و�  و�آخ����رون  �شعيد  ك��ان 

�لنه�شة يف �لأزمة �ل�شيا�شية يف تون�س �لعام �ملا�شي.
قبل  �ل��ربمل��ان  �ل��ذي هيمن على  �لنه�شة،  ح��زب  ويعد 

تعليقه، �أحد �أ�شد منتقدي �لرئي�س.

•• كوملبو-وكاالت:

������ش�����ّوت �أع�����������ش�����اء �ل������ربمل������ان يف 
����ش���ري���الن���ك���ا، �أم���������س �لأرب������ع������اء، 
�ملوؤقت  �لرئي�س  �نتخاب  ل�شالح 
رئي�شا  وي��ك��رم�����ش��ي��ن��غ��ه،  ر�ن����ي����ل 
بها  تع�شف  �لتي  للبالد  ج��دي��د� 
و�شيا�شية غري  �قت�شادية  �أزمتان 

م�شبوقتني.
فرز  عملية  م��ن  �لن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
�لعام  �لأم������ني  ق����ال  �لأ������ش�����و�ت، 
�نتخب  �ل�����ش��ري��الن��ك��ي:  ل��ل��ربمل��ان 
رئي�شا  وي��ك��رم�����ش��ي��ن��غ��ه  ر�ن����ي����ل 
وفقا  �ل����ب����الد  ث���ام���ن���ا  ت��ن��ف��ي��ذي��ا 

للد�شتور.
جل�شة  خالل  ويكرم�شينغه  وقال 
�إنه ياأمل  �لت�شويت على �ختياره 
يف �إخ�������ر�ج ب�����الده م���ن �لأزم������ات 
بها �شريالنكا  �لتي متر  �خلانقة 
وت��ع��ه��د ب��ال��ع��م��ل م���ن �أج�����ل هذ� 
�ل�شماح  بعدم  تعهد  كما  �لهدف، 
ملن يهدفون �ىل �بعاد �لبالد عن 
بتحقيق  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ط��ري��ق 

غاياتهم.  
�مل��ر���ش��ح �لآخ������ر يف هذ�  و�أخ���ف���ق 

ال�شحة الع�ملية حتذر من احتم�ل زي�دة 
وفي�ت كورون� ب�شبب ال�شاللت اجلديدة

•• جنيف-وام: 

�دهانوم  ت��ي��درو���س  �ل��دك��ت��ور  ح���ذر 
ع����ام منظمة  م���دي���ر  غ��ربي�����ش��ي��و���س 
تز�يد  �حتمال  من  �لعاملية  �ل�شحة 
فريو�س  ب�����ش��ب��ب  �ل���وف���ي���ات  �أع�������د�د 
�ملقبلة  �لأ����ش���اب���ي���ع  خ����الل  ك����ورون����ا 
،ب���������ش����ب����ب �ل�����������ش�����اللت �جل�����دي�����دة 
موؤخر�  ظ���ه���رت  �ل���ت���ي  ل��ل��ف��ريو���س 
بخ�شو�شها  �ل���ب���ح���ث  ي����ج����ري  و 
ح��ال��ي��ا ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ق��درت��ه��ا على 
�لنت�شار و�لت�شبب بالوفيات . و ذكر 
غربي�شيو�س خالل موؤمتر �شحفي 
�أعد�د  �أن  جنيف  فى  �ملنظمة  مبقر 
ت�شاعفت  قد  بالفريو�س  �لإ�شابات 
�ملا�شية،  �لأ�شابيع  فى  �لعامل  حول 
وحث كافة �لدول و�أنظمتها �ل�شحية 
��شتجابتها  بتعزيز  �ل�شتعد�د  على 
،وكذلك ��شتمر�ر �جر�ء �لختبار�ت 
خا�شة  �ل�شعيفة  للفئات  و�لتلقيح 
�أ�شحاب �لأمر��س �ملزمنة و�مل�شنني 

و�لعاملني �ل�شحيني.

ل����الح����ت����ي����ط����اط����ي����ات �ل���ن���ق���دي���ة 
�ح���ت���ج���اج���ات  �إىل  �لأج����ن����ب����ي����ة، 
�شاخبة، �أدت يف نهاية �ملطاف �إىل 
غوتابايا  �لرئي�س  حكم  �إط��اح��ة 
ق�شره  و�ق���ت���ح���م  ر�ج���اب���اك�������ش���ا، 
�ل���رئ���ا����ش���ي، يف وق����ت ���ش��اب��ق من 

يوليو �جلاري.
ي�شغل  وي���ك���رم�������ش���ي���ن���غ���ه  وك��������ان 
م��ن�����ش��ب رئ��ي�����س �ل������وزر�ء يف ظل 
ح���ك���م ر�ج���اب���اك�������ش���ا، و�أج�������رب هو 
من�شبه  ع���ن  ي��ت��ن��ح��ى  �أن  �لآخ�����ر 
علما  �لح���ت���ج���اج���ات،  خ�����ش��م  يف 
رئا�شة  ت���وىل  ويكرم�شينغه  ب���اأن 

�حلكومة 6 مر�ت.
وب�����د�أت �لأزم�����ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�لهجمات  ن��ت��ي��ج��ة  ����ش���ريلن���ك���ا 
�ل��ت��ي ���ش��رب��ت �لبالد  �لإره���اب���ي���ة 
ع�شفت  �إذ   ،2019 ع������ام  يف 
للبالد،  �مل��ه��م  �ل�����ش��ي��اح��ة  ب��ق��ط��اع 
جائحة  م��ع  �لأزم����ة  تفاقمت  ث��م 
�شيا�شات  مع  و��شتفحلت  كورونا، 
حول  مت���ح���ورت  �يل  غ���وت���اب���اي���ا، 
�إقر�ر تخفي�شات �شريبية كبرية، 
ما حرم �لبالد من عائد�ت مالية 

كبرية.

�لهابروما،  دول����س  �لت�شويت، 
�حلاكم  للحزب  ينتمي  �أن��ه  رغ��م 
وي��ل��ق��ى ق��ب��ول �أك����رث م���ن جانب 
و�مل���ع���ار����ش���ة على  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن 
خربة  ميلك  ل  لكنه  ���ش��و�ء،  ح��د 
تخلو من  تكاد  ب��الد،  �شيا�شية يف 

�لدولر�ت �لالزمة لت�شديد ثمن 
�مل�شتورد�ت.

ورمب����������������ا ي����������و�ج����������ه �ن������ت������خ������اب 
من  كثري  معار�شة  ويكرم�شينغه 
�ل�شريالنكيني، ورمبا يقود �لأمر 
�إىل تظاهر�ت جديدة بني �ل�شكان 

�لغا�شبني من �لنخبة �ل�شيا�شية 
�حلاكمة خا�شة �أنه ينتمي �إليها، 
يف  �حل��اد  �لنق�س  من  �أ�شهر  بعد 

�لوقود و�لأدوية.
وق�����ادت �لأزم�����ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
كولومبو  ف���ق���د�ن  م���ع  �ل����ب����الد، 

قتلى من ال�شرطة العراقية بهجوم داع�شي 
•• بغداد-وكاالت:

�لحتادية  �ل�شرطة  عنا�شر  من   6 �أن  �لأرب��ع��اء،  �ل��ع��ر�ق،  يف  �أمنية  م�شادر  ذك��رت 
قتلو� يف هجوم ن�شب �إىل تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف حمافظة �شالح �لدين �شمال 

�لعا�شمة بغد�د.
ونقلت وكالة فر�ن�س بر�س عن م�شدر �أمني قوله �إن �لهجوم �أ�شفر �أي�شا عن �إ�شابة 

�لعر�قية. �ل�شرطة  عنا�شر  من  �آخرين   7
ووقع �لهجوم �لليلة �ملا�شية يف منطقة نائية يف حمافظة �شالح �لدين، تقع على 

بعد 140 كيلومرت� �شمال �لعا�شمة بغد�د.
15 عن�شر� يف  �إىل  �إن ع�شرة  �لك�شف عن هويته،  �ل��ذي ف�شّل عدم  �مل�شدر،  وق��ال 
)�لأربعاء(.  �لليل  بعد منت�شف  �لحتادية  لل�شرطة  نقطة  قامو� مبهاجمة  د�ع�س 

و��شتمر �لهجوم نحو �شاعة.
تز�ل  �ل��دي��ن، يف منطقة ل  �جل��الم يف حمافظة �شالح  �لهجوم يف منطقة  ووق��ع 
تن�شط فيها خاليا د�ع�س. وذكرت تقارير �إخبارية عر�قية �أن حالة من �ل�شتنفار 
ت�شهدها منطقة �لهجوم �لو�قعة بني حمافظتي �شالح �لدين ودياىل، فيما �شرع 

�لطري�ن �حلربي يف �إجر�ء عملية مت�شيط يف �ملنطقة.
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مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء ين�ضم 
اإىل املر�ضد الف�ضائي الدويل للمناخ

اأخبار الإمارات

»تطهري اأم قب�ضة حديدية«.. ق�ضايا 
التج�ض�ص تفاقم معاناة اأوكرانيا

عربي ودويل

مانيه و�ضالح يجددان ال�رصاع 
على الأف�ضل يف اأفريقيا 

الفجر الريا�ضي

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�شي،  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ح����ذر 
�إمد�د  �شريغي لفروف، �لغرب من 
�أوك���ر�ن���ي���ا ب��اأ���ش��ل��ح��ة ب��ع��ي��دة �مل����دى، 
ميكن  �لرو�شية  �لقو�ت  �أن  مو�شحا 
�لرد  �أب��ع��د يف  م���دى  �إىل  ت��ذه��ب  �أن 
ع��ل��ى م��ث��ل �خل���ط���وة، وم�����ش��ي��ف��اً �نه 
مع  ���ش��الم  حم��ادث��ات  لأي  معنى  ل 

�أوكر�نيا يف �لوقت �حلا�شر.
�إن �ملهام  وق���ال لف����روف، �لأرب���ع���اء، 
�لع�شكرية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  �جل���غ���ر�ف���ي���ة 
تغريت،  �أوك����ر�ن����ي����ا،  يف  �ل���رو����ش���ي���ة 
دونيت�شك  ع��ل��ى  تقت�شر  ت��ع��د  ومل 

ولوغان�شك.
ق������ال لف������روف  �����ش����اب����ق،  ويف وق������ت 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �إن 
رو�شيا  دف��ع  يف  ت��رغ��ب��ان  وبريطانيا 
مل��و�ج��ه��ة �أوروب�������ا، وذل����ك ع���رب دعم 

�أوكر�نيا بال�شالح.
و�أو�شح وزير �خلارجية �لرو�شي، يف 
ووكالة  �ل��ي��وم  رو�شيا  قناة  م��ع  لقاء 
ن��وف��و���ش��ت��ي �ل��رو���ش��ي��ت��ني، �أن����ه على 
�أوك��ر�ن��ي��ا ل��ن تتاح لها  �أن  يقني م��ن 
رو���ش��ي��ا طاملا  م��ع  �ل��ت��ف��او���س  فر�شة 

يتم �إبعادها عن �أي خطوة بناءة.
و�أ�������ش������اف لف���������روف، م��ع��ل��ق��ا على 
ت�������ش���رف���ات �ل���رئ���ي�������س �لأوك���������ر�ين، 

�لأوروبي  لالحتاد  �ل�شامي  �ملفو�س 
ل�شوؤون �لعالقات �خلارجية و�لأمن، 
جوزيب بوريل، كبري �لدبلوما�شيني، 
�أوكر�نيا  �إن  جميعا  يقولون  حينما 
�ملعركة،  �شاحة  يف  تنت�شر  �أن  يجب 
�أن  عليها  ينبغي  ل  �أوك���ر�ن���ي���ا  و�إن 
لأن  ذل����ك  وي���ع���ود  �لآن.  ت��ت��ف��او���س 
موقف  ه���و  �لآن  �أوك���ر�ن���ي���ا  م��وق��ف 
���ش��ع��ي��ف، ل���ه���ذ� ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا �أول 
هذ�  وت�شحح  م��وق��ف��ه��ا،  حت�شن  �أن 
�لو�شع، وعندها فقط تبد�أ �حلديث 
�أن كل  �إىل  من موقع قوة". م�شري� 
ذلك لن يوؤدي �إىل نتيجة و�شيذهب 

�أدر�ج �لرياح.
ه�����ذ� وع�����ني �ل���رئ���ي�������س �لأوك��������ر�ين 
فولودميري زيلين�شكي رئي�شا جديد� 
جلهاز �خلدمة �ل�شرية»�إ�س بي يو«.

و�شدر مر�شوم رئا�شي بتعيني نائب 
رئي�س �جلهاز فا�شيل ماليوك رئي�شا 

موؤقتا جلهاز )�إ�س بي يو( .
وكان زيلين�شكي عزل 28 موظفاً يف 
بعد  وذل��ك  �ل�شرية،  �خل��دم��ة  جهاز 
�جلهاز  برئي�س  �لإط���اح���ة  م��ن  ي���وم 
و���ش��دي��ق��ه م��ن��ذ �ل��ط��ف��ول��ة �إي���ف���ان 

باكانوف.
متلفز  خ��ط��اب  يف  زيلين�شكي  وق���ال 
�إن تلك �لإقالت تطال موظفني يف 

�ملنا�شب �ملختلفة للجهاز. 

�أن  زي����ل����ي����ن���������ش����ك����ي،  ف��������الدمي��������ري 
ب������ارع وف���ق���ا لنهج  �لأخ�������ري مم���ث���ل 
�مل�شرحي  )�ملخرج  �شتاني�شالف�شكي 
كون�شتانتني  �ل�����ش��ه��ري  �ل���رو����ش���ي 
�شريع  فهو  لهذ�  �شتاني�شالف�شكي(، 

�لتقم�س للغاية.
�شد�م  �ن��دلع  �إمكانية  على  وتعليقا 
ن�����ووي ب���ني رو����ش���ي���ا و�أوروب���������ا، قال 
�ل��ن��ووي��ة لي�س  �إن �حل���رب  لف���روف 
ب��ه��ا م��ن��ت�����ش��ر، ل���ذل���ك ل مي��ك��ن �أن 

تن�شب مثل هذه �حلرب.
وح��ول ع��دم ج��دوى �ملفاو�شات بني 
رو���ش��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا، ق���ال لف����روف: 
�ل��ق��ي��ادة �لأوك��ر�ن��ي��ة، يف  لقد طلبت 

�لرو�شية  �لع�شكرية  �لعملية  بد�ية 
معنا،  م���ف���او����ش���ات  ب����دء  �خل���ا����ش���ة، 
نهجا  �ت���خ���ذن���ا  ب����ل  ن���رف�������س،  ومل 
لتك�شف  �لعملية،  هذه  جتاه  �شادقا 
يف  ج����رت  �ل���ت���ي  �لأوىل،  �جل������ولت 
�جلانب  رغبة  عدم  عن  بيالرو�شيا، 
�لأوكر�ين فعليا يف مناق�شة �أي �شيء 
يقوله  م��ا  �شماع  وميكنك  ب��ج��دي��ة. 
�مل�شت�شار �لأملاين، �أولف �شولت�س، �أو 
رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �مل�شتقيل، 
بوري�س جون�شون، وما تقوله رئي�شة 
�أور���ش��ول فون  �ملفو�شية �لأوروب��ي��ة، 
�مل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  لي�����ن،  دي����ر 
�لأوروب���ي���ني �لآخ��ري��ن، مب��ا يف ذلك 

قدرات رهيبة 
لـبرييف 50 

واإليو�شني 22 الرو�شية
•• مو�صكو-وكاالت:

�لإلكرتونية  و�حل��رب  �ل�شتطالع  طائر�ت  لعبت 
و�أ�شحبت  ك��ب��ري�،  دور�  �مل��ب��ك��ر  �لإن�����ذ�ر  وط���ائ���ر�ت 
�لرو�شي يف حرب  �أ���ش��ر�ر جناحات �جلي�س  �إح��دى 

�أوكر�نيا.
ووف��ق��ا ل��ت��ق��اري��ر رو���ش��ي��ة وغ��رب��ي��ة، ف��ق��د ب���رز على 
�أر�س �ملعركة ��شم طائرتي �إيل20- لال�شتطالع، 
ببرييف  �أي�شا  و�مل�شماة  �ملبكر  ل��الإن��ذ�ر   A50و
 "22 "�إليو�شني  �لطائرة  – 50، ف�شال عن  �إي��ه 

�ملخت�شة باأعمال �لت�شوي�س و�حلرب �لإلكرتونية.
و�إيل20- �لتي يطلق عليها حلف �لناتو ��شم �لغرة 
�لأور��شية وهي نوع من �أنو�ع �لطيور، هي طائرة 
��شتطالع وحرب �إلكرتونية، مزودة مبا�شح �شوئي 
ب�شرية  ��شت�شعار  و�أجهزة  �حلمر�ء  حتت  بالأ�شعة 

ور�د�ر جانبي.
1968 وهي م�شممة  و�شنعت هذه �لطائرة عام 
من  كاملة  جمموعة  وبها  �ل�شامل،  لال�شتطالع 
و�شائل �ل�شتخبار�ت، كما حلقت �أول مرة يف �لعام 
��شتطالع يف �لحتاد  �أول طائرة  نف�شه، حيث تعد 

�ل�شوفييتي، وفقا ملوقع �شبوتنيك �لرو�شي.
��شتخبار�تي  ����ش��ت��ط��الع  ن���ظ���ام  ب��ه��ا  ي���وج���د  ك��م��ا 
�إ���س 4 ونظام ت�شنت  �آر.  �إ���س.  و�إ���ش��ار�ت��ي من ن��وع 
علي �لت�شالت من نوع في�شنيا ورد�ر جانبي من 
نوع �إي�شال2، بالإ�شافة �إىل كامري�تني من نوع �إيه 
و�جلزء  �مل��دى،  بعيد  �لب�شري  لال�شتطالع   87
�لأمامي و�لأو�شط من كابينة �لركاب بالطائرة به 
هند�شة  لأنظمة  م�شغلني  ثمانية  �أو  ل�شتة  مقاعد 

�لر�ديو.
ويبلغ باع �جلناح 37.42 مرت�، �أما طوله في�شل 
لنحو 35.9 �أمتار بارتفاع 10.17 مرت�، ووزنها 

طنا.  33.77
يف  ك��ي��ل��وم��رت�   675 �ل��ق�����ش��وى  �شرعتها  �أن  ك��م��ا 
�ل�����ش��اع��ة و���ش��رع��ة �لإب����ح����ار 620 ك��ي��ل��وم��رت� يف 
�ل�شاعة، مبدى ي�شل �إىل 6.2 �ألف كيلومرت، كما 

يتكون طاقمها من 13 �شخ�شا.
 A-50 �مل���ع���ارك  و�إد�رة  �مل��ب��ك��ر  �لإن�����ذ�ر  وط���ائ���رة 
و�لتي ت�شمى برييف تعترب دعامة �أ�شا�شية للجي�س 
كما   ،1984 ع��ام  �خلدمة  دخلت  حيث  �لرو�شي، 

يعتقد وجود 16 طر�ز� منها يف �خلدمة.

قدرات رهيبة 
لـبرييف 50 

واإليو�شني 22 الرو�شية

ب��شم  املتحدث  تطرد  مــ�يل 
لل�شالم  املتحدة  الأمم  بعثة 

•• باماكو-اأ ف ب:

�لع�شكري �حلاكم يف  �أمر �ملجل�س 
مايل �لأربعاء بطرد �ملتحدث با�شم 
)مينو�شما(،  �ملتحدة  �لأمم  بعثة 
غري  معلومات  بن�شر  �إي��اه  مّتهماً 
مقبولة حول ق�شية �حتجاز 49 
جندياً من �شاحل �لعاج منذ �أكرث 
بيان  وف��ق  باماكو،  يف  �أ�شبوع  م��ن 

�شحايف ر�شمي.
�لعالقات  �إط����ار  �ل��ق��ر�ر يف  ي��اأت��ي 
و�شركائها  م����ايل  ب���ني  �مل���ت���وت���رة 

�لدوليني.
و�أفاد �لبيان �لذي �أُر�شل �إىل وكالة 
فر�ن�س بر�س باأّن �حلكومة �أبلغت 
لالأمني  �خل���ا����س  �مل��م��ث��ل  ن��ائ��ب��ة 
د�نييال  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل���ع���ام 
ك��رو���ش��الك ب��ق��ر�ر ب��ام��اك��و دعوة 
�ل�شيد �أوليفييه �شالغادو �ملتحدث 
�لأر��شي  ملغادرة  مينو�شما،  با�شم 

)�ملالية( يف غ�شون 72 �شاعة.
وب�������ّررت �ل�����ش��ل��ط��ات �مل���ال���ي���ة هذ� 
مغر�شة  معلومات  بن�شر  �ل��ق��ر�ر 
وغري مقبولة من �ل�شخ�س �ملعني 
�لتو��شل  �شبكة  على  )�شالغادو( 

�لجتماعي تويرت.

يدعم  ال�شرعية  دعم  حت�لف 
اليمن يف  الــهــدنــة  تثبيت 

•• اليمن-وكاالت:

قال حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن 
�لإجر�ء�ت  كافة  ويدعم  يتخذ  �إن��ه 
ل��ت��ث��ب��ي��ت �ل���ه���دن���ة ب����ني �لأط�������ر�ف 
�ل�شربات  �أن  م����وؤك����د�  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
بدء  مع  توقفت  للتحالف  �جلوية 

�شريان �لهدنة. 
مز�عم  �أن  �ل��ت��ح��ال��ف  �أو����ش���ح  ك��م��ا 
�حلوثيني بتنفيذ �لتحالف �شربات 
جوية بال�شالع عارية عن �ل�شحة.

ع��رب �لحت���اد �لأوروب�����ي ع��ن �أ�شفه 
ل��رف�����س ج��م��اع��ة �حلوثي  �ل��ك��ب��ري 
�خلا�س  للمبعوث  �لأخ��ري  �ملقرتح 
هان�س  �ليمن،  �إىل  �ملتحدة  ل��الأمم 
غروندبرغ، حول �إعادة فتح �لطرق، 
�ملحا�شرة  تعز  خا�شة حول مدينة 

منذ ثماين �شنو�ت.
وك����ان �لحت�����اد �لأوروب��������ي، ق���ال يف 
بيان له، �لثالثاء، �إنه ياأ�شف كثري� 
�ملبعوث  مقرتح  �حلوثيني  لرف�س 
�ل��ط��رق �لتي  �لأمم���ي لإع����ادة فتح 
جوهريا  �إن�����ش��ان��ي��ا  ع��ن�����ش��ر�  مت��ث��ل 
�لوقود  �شحنات  جانب  �إىل  للهدنة 
و�لرحالت  �حل���دي���دة  م��ي��ن��اء  ع��رب 

�لتجارية من و�إىل �شنعاء.

�ضراعات داخل البيتني اجلمهوري والدميقراطي
الولي�ت املتحدة: من يريد خالفة ب�يدن؟

•• الفجر -ثيو لوبري -ترجمة خرية ال�صيباين

لئن توؤكد فرق �لرئي�س �لأمريكي �حلايل �أنه �شيكون على خط �لنطالق عام 
2024، يبدو �أن �لدميقر�طيني يتجهون �إىل خيار�ت �أخرى �ليوم، يف حني 

يحاول �جلمهوريون �لبتعاد عن ظل دونالد تر�مب.
ب يف يناير 2021، و�شيحتفل  مت �نتخاب جو بايدن يف نوفمرب 2020، ون�شّ
�أ�شهر.  ب�شعة  �ملتحدة يف غ�شون  �لوليات  رئا�شة  توليه  على  عامني  مب��رور 
80 عاًما.   )�لتفا�شيل  �لعمر  1942، و�شيبلغ حينها من  بايدن عام  ُولد 

400 قتيل ومفقود ب�أحداث النيل الأزرق
•• اخلرطوم-وكاالت:

�أن  �ل�شود�ن  يف  �لهو�شا  لقبيلة  �لعليا  �للجنة  �أعلنت 
�أحد�ث �لنيل �لأزرق �أودت مبا يقارب 400 بني قتيل 

ومفقود.
لتن�شيق  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  ق��ال  �شابق،  وق��ت  ويف 
 14 ن��ح��و  �إن  �ل���������ش����ود�ن،  �لإن�������ش���ان���ي���ة يف  �ل�������ش���وؤون 
�أعقاب  يف  �ل��رو���ش��ري���س،  م��ن  ن��زح��و�  �شخ�س  �أل����ف 
�لأزرق  �لنيل  �إقليم  �لتي �شهدها  �لقبلية  �ل�شتباكات 
�أن يزد�د  يف �لآون��ة �لأخ��رية. ورجحت �لأمم �ملتحدة 

�لعدد �لإجمايل للنازحني.
يف  �لإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  من�شقة  �أع��رب��ت  جانبها،  م��ن 
�ل�شود�ن عن قلقها �لبالغ �إز�ء مقتل ع�شر�ت �ملدنيني 
ونزوح �لآلف، ودعت جميع �لأطر�ف يف �لنيل �لأزرق 
�إىل وقف �لعنف، و�حلو�ر و�لبحث عن حلول مقبولة 

للطرفني.
هذ� وبلغت ح�شيلة �ل�شتباكات �لقبلية بولية �لنيل 
مدى  ��شتمرت  و�لتي  �ل�شود�ن،  �شرق  جنوب  �لأزرق 
�لأ�شبوع �ملا�شي، 105 قتلى، بح�شب ما �أفاد، �لأربعاء، 

وزير �ل�شحة بالولية، نقال عن فر�ن�س بر�س.
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اأخبـار الإمـارات
�شراكة بني مركز حممد بن را�شد للف�ش�ء و �شرتات� للت�شنيع

•• دبي - وام:

ت�شنيع  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  -�ل�شركة  للت�شنيع،  �شرت�تا  �شركة  وقعت 
عقد�ً  للف�شاء  ر��شد  بن  حممد  مركز  مع  �ل��ط��ائ��ر�ت-  هياكل  �أج���ز�ء 
 ،MBZ-SAT جديد�ً لت�شنيع �ملزيد من �أجز�ء �لقمر �ل�شطناعي

و�لذي يعترب �لأحدث يف �ملنطقة يف جمال �لت�شوير عايل �لدقة.
ياأتي �إبر�م �ملزيد من �لتفاقيات تاأكيد�ً على �إلتز�م �ل�شريكني يف دعم 
�ملتقدمة  �ل�شناعة  منظومة  وتطوير  و�لت�شنيع  �لف�شاء  قطاع  منو 
و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا يف دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، مب��ا يتما�شى مع 
�ملحلي  �لت�شنيع  �لنمو يف قطاع  ودعم  �لدولة يف حتفيز  ��شرت�تيجية 

و�لبتكار و�لتكنولوجيا �ملتطورة.

و و�أو�شح �إ�شماعيل علي عبد�هلل - �ملدير �لتنفيذي ل�شركة �شرت�تا �أن 
توقيع عقد �ل�شر�كة �جلديد بني �شرت�تا للت�شنيع ومركز حممد بن 
ر��شد للف�شاء يعترب �متد�د� لل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بينهما، ويهدف 
و�نطالقاً   ، �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لف�شاء  �شناعة  وت��وط��ني  تعزيز  �إىل 
ت�شاهم يف دعم عالمة  ر�ئ��دة  " ك�شركٍة  للت�شنيع  "�شرت�تا  من موقع 
يف  �لثانية  للمرة  ت�شارك  �لع�امل،  حول  �لإمار�ت"  يف  بفخٍر  "�شنع 
 ،"MBZ-Sat" عمليات ت�شنيع وتوريد مكونات �لقمر �ل�شطناعي
ك�شريك  للت�شنيع"  "�شرت�تا  ملكانة  ت��اأك��ي��د�ً  �ل�شر�كة  ه��ذه  تعد  حيث 

��شرت�تيجي يف قطاع �لت�شنيع للمركز.
و�أ�شاف �ن �شرت�تا حر�شت منذ بدء عملياتها على ت�شليم �أجز�ء هياكل 
تناف�شية  يعك�س  مب��ا  �لت�شنيع،  ج���ودة  معايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �ل��ط��ائ��ر�ت 

�لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة على �مل�شتوى �لعاملي. وتاأتي هذه �لتفاقية 
دلياًل على �أهمية �لتعاون بني �ل�شركات �لوطنية يف �لقطاع �ل�شناعي. 
من جهته، قال �شعادة �شامل حميد �ملري، �ملدير �لعام ملركز حممد بن 
�لف�شاء  قطاع  تطوير  يف  م�شاهمتنا  خالل  من  ن�شعى  للف�شاء  ر��شد 
�إىل دعم وتعزيز �لتو�جد �لإقليمي و�لدويل لدولة �لإمار�ت لتكون يف 
��شرت�تيجية  �ملجال، ذلك متا�شياً مع  �ملتقدمة يف هذ�  �ل��دول  م�شاف 

مركز حممد بن ر��شد للف�شاء 2031-2021 .
دعم  على  يحر�س  للف�شاء،  ر��شد  بن  حممد  مركز  �ن  �مل��ري  و�أ�شاف 
�ل�شركات �خلا�شة �لوطنية، �لتي من �شاأنها �أن ت�شاهم يف تطوير جمال 
�شناعة �لف�شاء �لإمار�تي، وياأتي عقد �شر�كة جديدة مع �شرت�تا بناء 
على قيامها ب�شناعة منتجات وطنية ذ�ت جودة عالية جعلتها �ل�شريك 

مهمة  �شرت�تا  �إىل  �أوك���ل  حيث  �لت�شنيع،  عمليات  يف  �ل�شرت�تيجي 
�ل�شطناعي  للقمر  و�مل�شطحة  �مليكانيكية  �لأج���ز�ء  م��ن  ك��ل  ت�شنيع 
�لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  تعزيز  م��ع  ذل��ك  وين�شجم   ،  "MBZ-Sat"
�ملتخ�ش�شة، وتطوير �لقدر�ت �لعلمية و�لتقنية �لعالية، ون�شر ثقافة 

�لبتكار �لوطني.
 ويبلغ وزن �لقمر �ل�شطناعي، ذو �لأبعاد 3m x 5m ، حو�يل 750 
كيلو غر�م، ويتميز "MBZ-SAT" بقدرة عالية على حت�شني دقة 
�لبيانات  وحتميل  نقل  �شرعة  زي���ادة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شور.  �لتقاط 
مبقد�ر ثالثة �أ�شعاف عن �لإمكانات �ملتاحة حالياً. كما ُي�شاعد نظام 
�شوٍر  �إنتاج  على  �لقمر  يف  بالكامل  �ملوؤمتت  �ل�شور  ومعاجلة  جدولة 

تفوق كمية �ل�شور �لتي ُينتجها �ملركز حالياً بع�شرة �أ�شعاف.

ينظم ال�ضتفادة من الأرا�ضي التجارية يف دبي ويحفز ال�ضتثمار يف القطاع العقاري

حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوم� ب�ش�أن تنظيم منح حق امل�ش�طحة على الأرا�شي التج�رية يف اإم�رة دبي

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ����ش���در 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
"رعاه �هلل"  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
، ب�����ش��ف��ت��ه ح��اك��م��ا لإم�������ارة دب���ي، 
 2022 ل�شنة   23 رق��م  �ملر�شوم 
�مل�شاطحة  حق  منح  تنظيم  ب�شاأن 
ع���ل���ى �لأر��������ش������ي �ل���ت���ج���اري���ة يف 
عملية  تنظيم  بهدف  دب��ي  �إم���ارة 
�لتجارية  �لأر������ش����ي  ����ش��ت��غ��الل 
منح  خ�������الل  م�����ن  �لإم��������������ارة  يف 
ع��ل��ي��ه��ا، و�شبط  �مل�����ش��اط��ح��ة  ح���ق 
��شتغالل �لأر��شي �لتجارية �لتي 
و�إقامة  بتطويرها  �ملالك  يرغب 
وكذلك  عليها،  �لعقارية  �مل�شاريع 
يف  �ل�شتثمار  ودفع عجلة  حتفيز 
مبا  �لإم���ارة،  يف  �لعقاري  �لقطاع 
�لعاملية  مكانتها  لالإمارة  يحفظ 
�لعقاري،  بالقطاع  �ل�شتثمار  يف 
و�عدة  ��شتثمارية  فر�س  وتوفري 
يف  للم�شتثمرين  مالية  وع��و�ئ��د 

�لقطاع �لعقاري.
و ح��ق �مل�����ش��اط��ح��ة ه��و ح��ق عيني 
�إقامة  �حل���ق يف  ���ش��اح��ب��ه  ي��ع��ط��ي 
�أر���س �لغري،  �أغر��س على  �أو  بناء 
ل���ف���رتة حم�����ددة وي���ج���وز جتديد 
مالك  بني  بالتفاق  �لفرتة  ه��ذه 
و�مل�شتثمر  �ل���ت���ج���اري���ة  �لأر��������س 
�ملتمتع بهذ� �حلق. ون�س �ملر�شوم 
�أل  على   2022 ل�شنة   23 رق��م 
تزيد مدة حق �مل�شاطحة على 35 
���ش��ن��ة، وي��ج��وز مت��دي��د ه���ذه �ملدة 
يف  تزيد  �أل  على  �ملالك  مبو�فقة 

مدتها �لإجمالية على 50 �شنة.
و ح���دد �مل��ر���ش��وم ���ش��روط جتديد 
حق �مل�شاطحة لي�شري �عتبار� من 

�أو �ل��ت��اأث��ري على  �ل�����ش��رر ب��امل��ال��ك، 
����ش��ت��غ��الل �لأر�����س �ل��ت��ج��اري��ة بعد 

�نتهاء حق �مل�شاطحة.

- رهن حق امل�ضاطحة .
ون�����س �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى �أن ي��ن�����ش��اأ يف 
د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لأم���الك يف دبي 
�حلقوق  فيه  تقيد  خ��ا���س،  �شجل 
عن  �لنا�شئة  و�لت�شرفات  و�لعقود 
هذ�  لأح��ك��ام  وف��ق��ا  �مل�شاطحة  ح��ق 
�ملر�شوم.. و�أجاز �ملر�شوم للم�شاطح 
تاأمينيا  رهنا  �مل�شاطحة  حق  ره��ن 
وفقا لأحكام �لقانون رقم 14 ل�شنة 
�لتاأميني  �ل��ره��ن  ب�شاأن   2008
�حل�شول  �شريطة  دب���ي،  �إم����ارة  يف 
�مل�شبقة من  �ملو�فقة �خلطية  على 
و�لأمالك  �لأر��شي  ود�ئ��رة  �ملالك 
يف دب��ي على ذل��ك.. كما ي�شري يف 
�أحكام  �مل�شاطحة  ح��ق  ره���ن  ���ش��اأن 
 2016 ل�شنة   31 رق���م  �مل��ر���ش��وم 
يف  �ملمنوحة  �لأر����ش��ي  ره��ن  ب�شاأن 
يتعار�س مع  دب���ي، ومب��ا ل  �إم����ارة 

طبيعة حق �مل�شاطحة.

- ملكية املباين واملن�ضاآت .
�ملباين  مب��ل��ك��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  و 
على  �ملر�شوم  ن�س  فقد  و�ملن�شاآت، 
�مل�شاطح خالل مدة حق  �أن  ميلك 
�مل�����ش��اط��ح��ة م��ا �أح���دث���ه يف �لأر����س 
من�شاآت،  �أو  م��ب��ان  م��ن  �ل��ت��ج��اري��ة 
وت��ك��ون ملكيته حم��ددة مب��دة حق 
�مل�����ش��اط��ح��ة و�ل��غ��ر���س �ل����ذي �أعد 
�أن  �أجله، وله  �ملباين و�ملن�شاآت من 
يت�شرف بالبناء و�ملن�شاآت �ملقرتنة 
ب���الأر����س �ل��ت��ج��اري��ة ب��ك��اف��ة �أن����و�ع 
�شريطة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ت�����ش��رف��ات 
و�لتي  �لإجن�������از،  ���ش��ه��ادة  �إ�����ش����د�ر 
�لوثيقة  ب��اأن��ه��ا  �مل��ر���ش��وم  ح���دده���ا 

تتم على �لأر�س �لتجارية.

- اخت�ضا�ضات دائرة الأرا�ضي 
والأمالك .

و حدد �ملر�شوم مهام و �شالحيات 
د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لأم���الك يف دبي 
يف هذ� �خل�شو�س، وت�شمل �عتماد 
�لالزمة  و�ل�������ش���و�ب���ط  �ل�������ش���روط 
من  �لتجارية  �لأر��شي  ل�شتغالل 
�مل�����ش��اط��ح��ة، وحتديد  خ����الل ح���ق 
يتم منح  �لتي  �لتجارية  �لأر����ش��ي 
حق �مل�شاطحة عليها بالتن�شيق مع 
�جلهات �حلكومية �ملعنية، ورفعها 
�أو من  دبي  �ل�شمو حاكم  ل�شاحب 

يفو�شه لعتمادها.
�لأر��شي  ل��د�ئ��رة  �ملر�شوم  �أن��اط  و 
�ملعايري  و�لأم�����الك يف دب���ي و���ش��ع 
�ل�شتفادة  ت�شمن  �لتي  و�لقو�عد 
�لتجارية  �لأر�������ش�����ي  م���ن  �مل��ث��ل��ى 
�ل��ت��ي ي��ت��م �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى م��ن��ح حق 
ي�شمن  مب����ا  ع��ل��ي��ه��ا  �مل�������ش���اط���ح���ة 
ح�شن ��شتخد�مها، وكذلك �ملتابعة 
�مل�شاريع  تنفيذ  ع��ل��ى  و�لإ����ش���ر�ف 
�لأر��شي  ع��ل��ى  �مل��ق��ام��ة  �ل��ع��ق��اري��ة 
�لتجارية وفقا لأحكام هذ� �ملر�شوم 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
�لأر��شي  ل��د�ئ��رة  وي��ك��ون  �ملعنية. 
و�لأم�����الك يف دب���ي، وف��ق��ا مل��ا ن�س 
�لرقابة  �شالحيات  �ملر�شوم،  عليه 
و�لتفتي�س على �لأر��شي �لتجارية 
�لتي مت منح حق �مل�شاطحة عليها 
بلدية دبي، للتحقق  بالتن�شيق مع 
من مدى �لتز�م �مل�شاطح و�أطر�ف 
و�ل�شو�بط  ب���ال�������ش���روط  �ل���ع���ق���د 
و�لأح�����ك�����ام �مل��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
�ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملر�شوم  ه��ذ� 
�ل�شارية  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  مب��وج��ب��ه 
يف �إم���ارة دب��ي، و�ت��خ��اذ �لإج���ر�ء�ت 

�ملحفوظ  �ل�شجل،  تاريخ قيده يف 
لدى د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك �أو 
�لعاملي، بح�شب  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
�لأحو�ل، ويظل �شاريا طو�ل �ملدة 
�ملحددة يف عقد �مل�شاطحة، ما مل 
على  ط��رف��اه  يتفق  �أو  مدته  تنته 
�إنهائه.. كما �ألزم �ملر�شوم �مل�شاطح 
بتجديد حق  رغبته  ح��ال  باأنه يف 
�أن يتقدم بطلب  �مل�شاطحة، عليه 
�شنتني  قبل  �ملالك  �إىل  �لتجديد 
�مل���وع���د �ملحدد  ع��ل��ى �لأق������ل م���ن 
لنتهاء مدة حق �مل�شاطحة، ما مل 

يتفق �لطرفان على غري ذلك.
�أحكام  ت��ط��ب��ي��ق  ن���ط���اق  ي�����ش��م��ل  و 
�لتجارية  �لأر�������ش�����ي  �مل���ر����ش���وم 
�شو�ء  �لأر�����س،  ملالك  يجوز  �لتي 
حكومة دبي �أو �جلهة �حلكومية، 
للحكومة  �مل��م��ل��وك��ة  �ل�����ش��رك��ة  �أو 
حق  م��ن��ح  ف��ي��ه��ا،  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �أو 
�مل�شاطحة على �لأر�س �لتجارية، 
و�ل�شرت�طات  ل��ل�����ش��و�ب��ط  وف��ق��ا 
�أن  �مل��ر���ش��وم، ومنها  �أورده����ا  �ل��ت��ي 
للم�شاطح،  �مل�شاطحة  ح��ق  ين�شاأ 
�أو  �ل���ط���ب���ي���ع���ي  �ل�������ش���خ�������س  وه������و 
�ملعنوي �ملمنوح له حق �مل�شاطحة 
ع��ل��ى �لأر�������س �ل��ت��ج��اري��ة، وذلك 
مع  يربمه  �ل��ذي  �لعقد  مبوجب 
لدى  �ملعد  للنموذج  وفقا  �مل��ال��ك، 
د�ئ���رة �لأر����ش��ي و�لأم���الك لهذه 

�لغاية.
�مل�����ر������ش�����وم على  �������ش�����رتط  ك����م����ا 
�مل�شاطحة  حق  ت�شجيل  �مل�شاطح، 
�لأر��شي  د�ئ��رة  ل��دى  �ل�شجل،  يف 
�ملايل  دب���ي  م��رك��ز  �أو  و�لأم������الك 
و�لذي  �لأح�����و�ل،  ح�شب  �ل��ع��امل��ي 
�مل�شاطحة  ح����ق����وق  ف���ي���ه  ت���ث���ب���ت 
ب�شاأنها، وغريها  و�لعقود �ملربمة 
�لتي  �لقانونية  �لت�شرفات  م��ن 

�شلطة  �أو  دبي  بلدية  عن  �ل�شادرة 
تفيد  �ل��ت��ي  �ملخت�شة،  �لرتخي�س 
�لعقاري  �مل�����ش��روع  �إجن����از  �ك��ت��م��ال 
يتعار�س  ل  ومب���ا  ن��ه��ائ��ي،  ب�����ش��ك��ل 
�ملر�شوم،  �مل��ال��ك.  و�أت���اح  مع حقوق 
للم�شاطح حق �لت�شرف يف �لوحدة 
�شهادة  �إ������ش�����د�ر  ق���ب���ل  �ل���ع���ق���اري���ة 
�لإجناز، وفقا لأحكام �لقانون رقم 
تنظيم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   13
�إمارة  يف  �ملبدئي  �لعقاري  �ل�شجل 
و�لت�شريعات  وت���ع���دي���الت���ه،  دب����ي 
بالإ�شافة  �لإم�������ارة،  يف  �ل�����ش��اري��ة 
ت�شعها  �شو�بط  �أو  قو�عد  �أي  �إىل 
د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لأم���الك يف دبي 
ملكية  ت��وؤول  �أن  على  �ل�شاأن،  بهذ� 
�مل����ب����اين و�مل���ن�������ش���اآت �مل���ق���ام���ة على 
مدة  �نتهاء  بعد  �لتجارية  �لأر���س 
�لأر�س  مالك  �إىل  �مل�شاطحة  حق 
�لتجارية، ما مل يتفق �أطر�ف عقد 

�مل�شاطحة على غري ذلك.

- انتهاء وانتقال حق امل�ضاطحة .
وحدد �ملر�شوم �حلالت �لتي يتعني 
فيها �نتهاء حق �مل�شاطحة، وت�شمل 
�مل�شاطحة وعدم  �نق�شاء مدة حق 
جت����دي����ده، و�ت����ف����اق �أط�������ر�ف عقد 
�نتهاء  قبل  �إنهائه  على  �مل�شاطحة 
م��دت��ه، و����ش���دور ح��ك��م ن��ه��ائ��ي من 
�مل��ح��ك��م��ة �مل��خ��ت�����ش��ة ب���اإن���ه���اء حق 
�ملالك  �شفتي  و�حت���اد  �مل�شاطحة، 
و�مل�شاطح، وكذلك تخلف �مل�شاطح 
لثالث �شنو�ت متتالية عن �إ�شد�ر 
�شهادة �لإجناز �إذ� م�شى على بناء 
�مل�������ش���روع �ل���ع���ق���اري ع��ل��ى �لأر������س 
�شنو�ت  خم�س  من  �أك��رث  �لتجارية 
�مل�شاطحة  ح���ق  ق��ي��د  ت���اري���خ  م���ن 
�مل�شاطح  يتمكن  ومل  �ل�شجل،  يف 
�لإجن���از لعدم  �شهادة  �إ���ش��د�ر  م��ن 

�لالزمة ب�شاأنها.
�لر��شي  د�ئ�����رة  �مل��ر���ش��وم  �أل�����زم  و 
و�لأم���الك يف دب��ي، بالنظر و�لبت 
�لتي  و�ل��ت��ظ��ل��م��ات  �ل�������ش���ك���اوى  يف 
�أط������ر�ف �لعقد  �إل��ي��ه��ا م���ن  ت��ق��دم 
و�لعمل على ت�شويتها وديا و�تخاذ 
وفقا  ب�شاأنها،  �ل��الزم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لد�ئرة  �ملعتمدة لدى  لالإجر�ء�ت 
�لإخ������الل  دون  �ل���������ش����اأن،  ه�����ذ�  يف 
ق��ان��ون دع����اوى �حلكومة  ب��اأح��ك��ام 

رقم 3 ل�شنة 1996 وتعديالته.

- التزامات امل�ضاطح .
ون�س �ملر�شوم على �لتز�م �مل�شاطح 
مبا  دب��ي،  يف  �ل�شارية  بالت�شريعات 
�مل�شاطحة،  ع��ق��د  �أح���ك���ام  ذل���ك  يف 
وفقا  �لتجارية  �لأر���س  و��شتغالل 
للغر�س �ملحدد يف �لعقد �ملربم بني 
�ملن�شاآت  و�إجن���از  و�مل�شاطح،  �ملالك 
�لتجارية  �لأر������س  ع��ل��ى  و�مل���ب���اين 
�ملحددة،  �مل��و�ع��ي��د  يف  �لعقد  حم��ل 
ف�شال عن ��شتخر�ج �شهادة �لإجناز 
5 خم�س �شنو�ت من تاريخ  خالل 
�ل�شجل،  يف  �مل�����ش��اط��ح��ة  ح���ق  ق��ي��د 
وكذلك �شد�د �لر�شوم �ملقررة على 

ت�شجيل عقد �مل�شاطحة.
على  �مل�����ر������ش�����وم  ��������ش������رتط  ك����م����ا 
ب���ع���دم تغيري  �مل�����ش��اط��ح �لل����ت����ز�م 
حمل  �لتجارية  �لأر����س  ��شتعمال 
�حل�شول  بعد  �إل  �مل�شاطحة  ح��ق 
�ملالك  م��ن  �مل�شبقة  �مل��و�ف��ق��ة  على 
و�جلهات �ملعنية يف �لإمارة، وكذلك 
�مل�شاطحة  ح��ق  يف  �لت�شرف  ع��دم 
�لت�شرفات  �أن������و�ع  م���ن  ن����وع  ب����اأي 
�إل  �ل��ره��ن،  با�شتثناء  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
كما  �لإجن����از..  �شهادة  ���ش��دور  بعد 
بالمتناع  �مل�شاطح  �مل��ر���ش��وم  �أل���زم 
�إحلاق  ���ش��اأن��ه  م��ن  ت�شرف  �أي  ع��ن 

��شتكمال بناء �مل�شروع �لعقاري.
 كما ن�س �ملر�شوم على �أن ل ينتهي 
ح���ق �مل�����ش��اط��ح��ة ب�����زو�ل �مل���ب���اين �أو 
�ملن�شاآت �ملقامة على �لأر�س �لتجارية 
�مل�شاطحة،  ح��ق  م���دة  �ن��ت��ه��اء  ق��ب��ل 
ويجوز للم�شاطح ��شتغالل �لأر�س 
�ملتبقية  �ل��ف��رتة  خ���الل  �ل��ت��ج��اري��ة 
نوع  ب���اأي  �مل�شاطحة  ح��ق  م���دة  م��ن 
�لقانونية.  �لت�شرفات  �أن����و�ع  م��ن 
ك��م��ا ح���دد �مل��ر���ش��وم ح���الت �نتقال 
حق  ينتقل  بحيث  �مل�شاطحة،  ح��ق 
�إىل  �مل�شاطح  وف���اة  بعد  �مل�شاطحة 
لالإعالم  طبقا  �ل�شرعيني  ورث��ت��ه 
�لتي  لل�شو�بط  ووف��ق��ا  �ل�����ش��رع��ي، 
و�لأمالك  �لأر����ش��ي  د�ئ��رة  ت�شعها 
يف دب��ي يف ه��ذ� �ل�����ش��اأن.. ويجوز �أن 
للم�شاطح  �مل�شاطحة  حق  نقل  يتم 

بالو�شية.

- �ضهادة الإجناز .
و�أت�������اح �مل���ر����ش���وم ل��ب��ل��دي��ة دب����ي �أو 
�شلطة �لرتخي�س �ملخت�شة �إ�شد�ر 
�لعقاري  للم�شروع  �لإجن��از  �شهادة 
نهائي،  ب�شكل  �إجن��ازه  �كتمال  بعد 
�لقانونية  �لت�شرفات  تكون  بحيث 
و�ملن�شاآت  �مل���ب���اين  ع��ل��ى  �مل���ربم���ة 
على  �ملقامة  �لعقارية  و�ل��وح��د�ت 
�لأر������س �ل��ت��ج��اري��ة ���ش��اري��ة خالل 
مدة حق �مل�شاطحة، على �أن تنتهي 
هذه �لت�شرفات بانتهاء هذه �ملدة، 
ما مل يتفق �أطر�ف عقد �مل�شاطحة 
�ملر�شوم  ن�س  ذل��ك.  كما  على غري 

على �أنه �إذ� م�شى على بناء �مل�شروع 
�لتجارية  �لأر������س  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��اري 
�أكرث من خم�س �شنو�ت من تاريخ 
�ل�شجل،  يف  �مل�����ش��اط��ح��ة  ح���ق  ق��ي��د 
�إ�شد�ر  م��ن  �مل�شاطح  يتمكن  ومل 
�شهادة �لإجناز لعدم ��شتكمال بناء 
�ل��ع��ق��اري، ف��اإن��ه يفر�س  �مل�����ش��روع 
على �مل�شاطح غر�مة تاأخري تعادل 
قيمتها %1  من �لقيمة �ل�شوقية 
ل���الأر����س �ل��ت��ج��اري��ة ع���ن ك���ل �شنة 
تزيد على تلك �ملدة وحتى �شدور 
�ن��ت��ه��اء حق  �أو  �لإجن�������از،  ���ش��ه��ادة 
�مل�����ش��اط��ح��ة.  وي��ع��ف��ى �مل�����ش��اط��ح من 
���ش��د�د ه��ذه �ل��غ��ر�م��ة، يف ح��ال كان 
�مل�شروع  ��شتكمال  يف  �لتاأخر  �شبب 
�لعقاري يعود لأ�شباب خارجة عن 
�إر�دته، �أو ب�شبب �لظروف �لطارئة 
�ل��ق��اه��رة، وي��ع��ود تقدير  �ل��ق��وة  �أو 
�لأر��شي  ل���د�ئ���رة  �لأ���ش��ب��اب  ه���ذه 
ن�س  ك���م���ا  دب�������ي.  يف  و�لأم�����������الك 
�ملر�شوم على �أنه ل يجوز للم�شاطح 
�أو  �ل���ره���ن  �أو  ب��ال��ب��ي��ع  �ل��ت�����ش��رف 
�أو  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ت��ن��ازل ع��ن ملكية 
�ل�������ش���رك���ات �ل���ت���ي مت م��ن��ح��ه��ا حق 
�مل�شاطحة �أو عن �أي ح�شة فيها، �إل 
�ملالك  مو�فقة  على  �حل�شول  بعد 
ود�ئ������رة �لأر������ش����ي و�لأم�������الك يف 
وبالتن�شيق  ذلك  على  �مل�شبقة  دبي 
بالرتخي�س  �ملخت�شة  �ل�شلطة  مع 
�ملر�شوم يف  وين�شر هذ�  �لتجاري.. 
به من  �لر�شمية، ويعمل  �جلريدة 

تاريخ ن�شره.

�شنة   50 على  الإجم�لية  مدته�  يف  تزيد  األ  على  امل�لك  مبوافقة  متديده�  ويجوز  �شنة   35 على  مدته  تزيد  ل  امل�ش�طحة  • حق 
دبي يف  والأمالك  الأرا�شي  ودائرة  امل�لك  من  امل�شبقة  اخلطية  املوافقة  على  احل�شول  �شريطة  ت�أميني�  رهن�  امل�ش�طحة  حق  رهن  • للم�ش�طح 

والأمالك الأرا�شي  دائرة  و�شوابط  ال�شرعي  لالإعالم  طبق�  ال�شرعيني  ورثته  اإىل  امل�ش�طح  وف�ة  بعد  امل�ش�طحة  حق  • انتق�ل 

حمدان بن زايد ي�شتقبل عددا من متطوعي الهالل الأحمر
•• اأبوظبي -وام:

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  ��شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، بق�شر �لنخيل عدد� من 
د�خل  �لإن�شانية  �ملهام  من  جمموعة  يف  �شاركو�  �لذين  �لهيئة  متطوعي 

�لدولة وخارجها.

ر�شالة  دع��م  يف  �ملتطوعني  جهود  على  �للق����اء  خ������الل  �ش������موه  و�أث����نى 
�ل��ه�����������������الل �لأح��م�����������������ر �ل��ن��ب��ي��ل�����������ة، وح��ي��ا م��ب��ادر�ت��ه��م �ل��ت��ط��وع��ي��ة خلدمة 

�لإن�شانية.
وقال �شموه " �إن �لتطوع يعترب روح �لعمل �لإن�شاين، و�أحد �لعو�مل �ملهمة 
�لب�شر، وهو و�جب ديني  يف تعزيز جمالته وتر�شيخ مبادئه وقيمه بني 
ووطني و�لتز�م �أخالقي جتاه �لإن�شانية يف �أي مكان وزمان، لذلك �أر�شت 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقيادتها �لر�شيدة قو�عد ثابتة ومتينة يف 
هذ� �ملجال �حليوي".

�آل نهيان بالدور �لكبري �لذي قام به  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  ونوه �شمو 
�ملتطوعون وم�شاركتهم �لفاعلة يف تنفيذ بر�مج �لهيئة �خلا�شة بتعزيز 
�لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية للحد من جائحة كورونا، وحملة ك�شر 
�ل�شيام �لتي مت تنفيذها خالل �شهر رم�شان �ملبارك بال�شافة �إىل �لعديد 

من �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي تنفذها �لهيئة.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ حممد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، و�شعادة �أحمد 
�لظفرة،  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  مطر 
و�شعادة حمد عي�شى بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر 
�ملكلف للهالل  �لعام  �لأمني  �لإمار�تي، و�شعادة حمود عبد �هلل �جلنيبي 

�لأحمر، وعدد من م�شوؤويل �لهيئة.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة جتري 258,676 فح�ش� وتك�شف عن 1,398 اإ�ش�بة جديدة بفريو�س كورون� و1,095 ح�لة �شف�ء 

••   اأبوظبي-وام: 

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت 
�لوز�رة عن �إجر�ء 258،676 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  فئات خمتلفة يف  على 
وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم  �لطبي.    
نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،398  حالة �إ�شابة 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 

�مل�شجلة 977،578 حالة.
   كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة حالة م�شابة نتيجة تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س 

كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،328 حالة.
�أ���ش��ف��ه��ا وخ��ال�����س تعازيها  �مل��ج��ت��م��ع ع��ن  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة    و�أع���رب���ت وز�رة 
ومو��شاتها لذوي �ملتويف، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة 
باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م 

بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 1،095 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
تلقيها  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية 

حالت �ل�شفاء 957،446  حالة.  

الني�بة الع�مة للدولة تو�شح عقوبة ال�شب والقذف ب��شتخدام �شبكة معلوم�تية
•• اأبوظبي-وام: 

ن�شرتها  فيلمية  م��ادة  خ��الل  من  للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
�ل�شب  عقوبة  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  يف  ح�شاباتها  على  �م�س 

و�لقذف با�شتخد�م �شبكة معلوماتية.
و�أ�شارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمر�شوم بقانون �حتادي رقم 
34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة �ل�شائعات و�جلر�ئم �لإلكرتونية، 
ن�شت �ملادة 43 على �أنه يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �لتي ل تقل عن 
باإحدى  �أو  درهم،   500،000 على  تزيد  ول  درهم   250،000
ه��ات��ني �ل��ع��ق��وب��ت��ني، ك��ل م��ن ���ش��ب �ل��غ��ري �أو �أ���ش��ن��د �إل��ي��ه و�ق��ع��ة من 

�شاأنها �أن جتعله حماًل للعقاب �أو �لزدر�ء من قبل �لآخرين، وذلك 
�أو  �ملعلومات  تقنية  و�شائل  �إح��دى  �أو  معلوماتية،  �شبكة  با�شتخد�م 

نظام معلوماتي.
فاإذ� وقعت �إحدى �لأفعال �لو�ردة بالفقرة �لأوىل من هذه �ملادة يف 
تاأدية  ب�شبب  �أو  مبنا�شبة  عامة  بخدمة  مكلف  �أو  ع��ام  موظف  حق 

عمله عد ذلك ظرفاً م�شدد�ً للجرمية.
للدولة  �لعامة  �لنيابة  حملة  �إط���ار  يف  �ملعلومات  ه��ذه  ن�شر  وي��اأت��ي 
�أفر�د �ملجتمع ون�شر جميع  �مل�شتمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية بني 
وعي  م�شتوى  ورف���ع   ، ب��ال��دول��ة  و�مل��ح��دث��ة  �مل�شتحدثة  �لت�شريعات 
�جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

علي النعيمي يرتاأ�س اجلل�شة الفرتا�شية لفريق الحت�د الربمل�ين الدويل املعني ب�ل�شراكة بني اجلن�شني
•• اأبوظبي- وام:

�ل�شعبة  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  �لنعيمي  ر����ش��د  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ت���ر�أ����س 
�لربملانية للمجل�س �لوطني �لحتادي يف �لحتاد �لربملاين �لدويل، ع�شو 
�للجنة �لتنفيذية يف �لحتاد، ب�شفته رئي�س فريق �ل�شر�كة بني �جلن�شني 
يف �لحتاد، �جلل�شة �لفرت��شية �لتي ناق�شت مو�شوع "�لتمكني �ل�شيا�شي 

للمر�أة يف نيجرييا".
و�أكد معاليه يف كلمته على �شرورة جتديد �خلطاب �لديني يف �ملجتمعات، 
و�إي�شال �لفهم �ل�شحيح و�ملعتدل ملبادئ �لدين �حلنيف �لذي يعترب منهج 
حياة متكامل، وي�شجع ويدعم م�شالح �ملجتمع يف جميع �ملجالت ويف كل 

ع�شر.

برملان  م��ع ممثلي  �أج���رى ح���و�ر�  ق��د  ب��ني �جلن�شني  �ل�شر�كة  ف��ري��ق  وك���ان 
�لتي  �ل���دويل  �ل��ربمل��اين  ل��الحت��اد   144 �جلمعية  �جتماعات  يف  نيجرييا 
عقدت يف �إندوني�شيا يف �شهر مار�س �ملا�شي، و�أحاط �لفريق علما باجلهود 
نيجرييا،  يف  �ل�شيا�شية  �مل���ر�أة  م�شاركة  يف  �مل�شتمرة  و�لتحديات  �ملبذولة 
و�أكدو� �أن �حلو�ر بني ممثلي �لحتاد �لربملاين �لدويل و�جلمعية �لوطنية 

�لنيجريية �شيكون خطوة مهمة نحو دعم جهود متكني �ملر�أة يف نيجرييا.
ويعمل فريق �ل�شر�كة بني �جلن�شني �لذي تاأ�ش�س عام 1997م، على دعم 
عمل �لحتاد �لربملاين �لدويل يف �لتو�زن بني �جلن�شني، �شو�ء يف �أجهزته 
�أو يف �لربملانات �لوطنية �لأع�شاء، ويتاألف من رجلني و�مر�أتني ع�شوين 
يف �للجنة �لتنفيذية لالحتاد، ويهدف �إىل �لنهو�س مب�شاركة �ملر�أة د�خل 
�ملنظمة ويف �لربملانات �لوطنية، وذلك من خالل �حلو�ر مع �لربملانات �لتي 

و�شدد على �أهمية �للتفات �إىل �أثر �لعاد�ت و�لتقاليد و�لثقافة �ملجتمعية 
�ل�شيا�شي  �مل��ر�أة  ف��دور  ومتكينها،  للمر�أة  �ل�شيا�شة  �مل�شاركة  من  حتد  �لتي 
مهم جد� و�أثبت جناحه على مدى �ل�شنو�ت، وتناول �لنموذج �لر�ئد لدولة 
�لإمار�ت يف متكني �ملر�أة منذ تاأ�شي�س �لدولة بف�شل حكمة و�إميان �لقيادة 
�لر�شيدة بدور �ملر�أة، ومتكينها يف �لقطاعات كافة �شيما على �شعيد �مل�شاركة 

�ل�شيا�شة، و�إقر�ر �لت�شريعات و�لقر�ر�ت �لد�عمة لدور �ملر�أة.
من جهتهم �أ�شاد �مل�شاركون يف �جلل�شة �لفرت��شية بالتجربة �لإمار�تية يف 
�مل��ر�أة يف جميع �ملجالت، وعلى وجه �خل�شو�س �مل�شاركة يف �لعمل  متكني 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  �إجمايل  من   50% ن�شبة  متثل  حيث  �لربملاين 
�لحت��ادي، موؤكدين �أن متكني �مل��ر�أة يف دولة �لإم��ار�ت �أ�شبح و�قعاً يعك�س 

مدى وعي �ملر�أة بنف�شها و�لتز�مها بامل�شاركة �لفاعلة يف �لعمل �ل�شيا�شي.

�أع�شاء فيها، وذلك بدعوة  �أو ل يوجد فيها  ت�شم عدد� قليال من �لن�شاء 
�لوفود �إىل تبادل خرب�تها و�حتياجاتها و��شتك�شاف �شبل زيادة �لتعاون مع 

�لحتاد �لربملاين �لدويل يف جمال متثيل �ملر�أة يف �لربملان.

بـ 4 اإجن�زات نوعية.. الإم�رات تر�شخ ري�دته� الع�ملية بقط�ع الف�ش�ء يف 2022
•• اأبوظبي-وام:

حققت �لإمار�ت منذ مطلع �لعام �جلاري 4 �إجناز�ت نوعية ر�شخت ريادتها 
�لعاملية يف قطاع �شناعة �لف�شاء و��شتك�شافه، و �لذي بات �أولوية رئي�شية يف 

�خلطط �لتنموية �مل�شتقبلية للدولة.
تتمثل �لإجناز�ت �لأربعة يف �إطالق �لربنامج �لوطني لالأقمار �ل�شطناعية 
و  �لف�شاء،  قطاع  لدعم  �لوطني  �ل�شندوق  وتاأ�شي�س  )���ش��رب(،  �ل���ّر�د�ري���ة 
�إ�شافة  �لدولية،  �لف�شاء  حمطة  �إىل  �لأم��د  طويلة  جديدة  مهمة  �إط��الق 
�إىل فوز �لإمار�ت برئا�شة جلنة �لأمم �ملتحدة لال�شتخد�م �ل�شلمي للف�شاء 

�خلارجي "كوبو�س".
�لبد�ية مع �لإجناز �لأحدث و�ملتمثل يف �إطالق �لإمار�ت يوم �لأحد �ملا�شي 
�شرب  لتطوير  )�شرب(  �لّر�د�رية  �ل�شطناعية  لالأقمار  �لوطني  �لربنامج 
من �لأقمار �لّر�د�رية، و�لذي يعد �أحد �لربنامج �لنوعية و�لأوىل عربياً يف 

�لقطاع �لف�شائي.
و �شي�شهم �لربنامج يف ر�شد �ملتغري�ت �لتي تطر�أ على كوكب �لأر�س ب�شبب 
�لبيئية  لال�شتد�مة  مبتكرة  حلول  �إي��ج��اد  على  و�لعمل  �ملناخية  �لتغري�ت 

و�ملو�رد على �شطح �لأر�س.
و ي�شم �لربنامج �أول قمر ��شطناعي عربي لال�شت�شعار �لر�د�ري، و�شيوفر 
بيانات  م��رة  ولأول  �لإم���ار�ت  لدولة  �شنو�ت �شمن منظومته   6 م��دى  على 
متو��شلة من �لف�شاء على مد�ر �ل�شاعة ويف جميع �حلالت �جلوية، يتم فيه 
��شتخد�م تكنولوجيا متطورة ت�شل فيها دقة �لت�شوير �إىل �أقل من 1 مرت، 

�لتجارية لدعم  �ل��ّر�د�ري��ة  �لأقمار  �شرب من  �شيتم من خالله تطوير  كما 
�لقطاعات �لقت�شادية وعدد من �لقطاعات �حليوية يف �لدولة.

ويعزز �لربنامج جهود �لإم��ار�ت لإيجاد حلول للتحديات �ملرتبطة بالتغري 
على  و�لعمل  �لعمر�ين،  �لتطوير  يف  و�مل�شاهمة  �لبيئة  و��شتد�مة  �ملناخي 
�لغذ�ئي وغريها،  �لأم��ن  �لكو�رث وحتديات  ودع��م مو�جهة  تكامل �جلهود 
وذلك بالعتماد على �لكو�در �ملو�طنة �ملوؤهلة و�ل�شركات �لإمار�تية، عالوة 
و�لذي  لها  �حلو�فز  وتقدمي  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ل�شر�كات  ت�شجيع  على 
�إىل تر�شيخ مكانة  مل�شروع مناطق �لف�شاء �لقت�شادية �لر�مي  يعد �متد�د�ً 

�لإمار�ت كمركز عاملي للمو�هب و�ل�شتثمار و�لبتكار.
�شندوق  تاأ�شي�س  ع��ن  �لإم����ار�ت  �أع��ل��ن��ت  �ل��ربن��ام��ج  �إط���الق  م��ع  بالتز�من  و 
توفري  على  يعمل  �لدولة،  يف  �لف�شاء  قطاع  لدعم  متخ�ش�س  ��شرت�تيجي 
�ملو�رد �ملالية وحوكمة �إد�رتها ومبا يتو�ءم مع توجه �لدولة نحو �إيجاد حلول 

بديلة ومبتكرة لتمويل �مل�شاريع وتنمية �لقطاع.
�لإمار�ت  وكالة  مظلة  حتت  �شيكون  �ل��ذي   - �ل�شندوق  تاأ�شي�س  و�شي�شهم 
للف�شاء و�لبالغ قيمته 3 مليار درهم - يف تعزيز �ل�شتثمار�ت من �ملهتمني 
من رو�د �لأعمال و�ل�شركات �خلا�شة، و�لعمل على متويل وت�شهيل تطوير 

�لأن�شطة و�مل�شاريع �لف�شائية �مل�شتقبلية.
و ي�شتهدف �شندوق �لف�شاء ��شتد�مة تطوير �لقدر�ت يف �لقطاع �لف�شائي 
وتاأهيل كو�در �إمار�تية لقيادة �لقطاع ذي �لأولوية �لوطنية، وزيادة م�شاهمة 
قطاع �لف�شاء �لإمار�تي يف تنويع �لقت�شاد �لوطني وت�شجيع �لقطاع �خلا�س 
و��شتقطاب �ل�شركات �ملتخ�ش�شة عاملياً لتطوير م�شاريعها و�أن�شطتها يف دولة 

�لإمار�ت.
و ي�شم �ل�شندوق �شمن خططه وم�شاريعه �إن�شاء �أكادميية لتطوير قدر�ت 
�لف�شائية،  للبيانات  وجممع  �ل�شطناعية،  �لأق��م��ار  تطوير  يف  �ملهند�شني 
و�لعقود، ي�شمن  �ل�شغرية باخلربة  �ل�شركات  �أعمال لدعم  و�إن�شاء حا�شنة 

عملهم يف �مل�شاريع �لتي يتم تطويرها من قبل �ل�شندوق.
و يف يونيو �ملا�شي فازت �لإم��ار�ت برئا�شة جلنة �لأمم �ملتحدة لال�شتخد�م 
�ل�شلمي للف�شاء �خلارجي "كوبو�س" �إحدى �أكرب �للجان يف �لأمم �ملتحدة، 
و�لتي ت�شم يف ع�شويتها 100 دولة، وذلك يف �إجناز ير�شخ ريادة �لدولة يف 
جمال �شيا�شة �لف�شاء من خالل قيادة �حلو�ر�ت حول �لتحديات �لرئي�شية 
�لتي تو�جه �لف�شاء �لعاملي، ويربز دبلوما�شية �لف�شاء �لإمار�تية يف ت�شهيل 
عقد �لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة، و�شمان �لل��ت��ز�م ب��امل��ع��اه��د�ت �ل��دول��ي��ة يف زمن 
�لتكتالت �جليو�شيا�شية و�جليو�قت�شادية و�شباق �لو�شول �إىل �لف�شاء من 

قبل �لقطاع �خلا�س.
�لإمار�ت  رئا�شة  ت�شتمر  �لأمم��ي��ة،  �ملوؤ�ش�شة  يف  به  �ملعمول  �لنظام  ح�شب  و 
للجنة �لأمم �ملتحدة لال�شتخد�م �ل�شلمي للف�شاء �خلارجي "كوبو�س"، �لتي 
تاأ�ش�شت لأول مرة �لعام 1959، وتتبع مكتب �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لف�شاء 

�خلارجي، ملدة عامني /2023-2022/.
و يكت�شب فوز �لإمار�ت بهذ� �ملن�شب خالل �ملرحلة �لر�هنة �أهمية �إ�شتثنائية، 
دول  تناف�س  حيث  �لف�شائية،  �ل�شيا�شات  و�شع  يف  مهمة  مرحلة  باعتبارها 
�لعامل يف �إطالق �أعد�د كبرية من �لأقمار �ل�شطناعية، و�شيكون دور �للجنة 
�لأطر  تبني  �لف�شاء وت�شجيع  ��شتد�مة  �ل�شيا�شات ل�شمان  بناء  حمورياً يف 

�لتنظيمية �لد�عية لتبني �ل�شلوك �مل�شوؤول.
و يف جديد �ملهمات �لف�شائية �أعلنت �لإمار�ت يف �أبريل �ملا�شي �إطالق مهمة 
جديدة طويلة �لأمد �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية متتد �إىل 6 �أ�شهر، وذلك 
ر��شد  بن  ��شرت�تيجية بني مركز حممد  �شر�كة  �تفاقية  توقيع  من خالل 
�لف�شاء  �ملتخ�ش�شة يف رحالت  �ل�شركة  �شبي�س"،  "�أك�شيوم  و�شركة  للف�شاء 
�ملتحدة ل�شتك�شاف  �لوليات  �لف�شائية يف  �لتحتية  �لبنى  �ملاأهولة وتطوير 

�لف�شاء.
�إىل  �لأم��د  طويلة  عربية  مهمة  �أول  �إط��الق  �إىل  �لف�شائي  �لتعاون  يهدف 
حمطة �لف�شاء �لدولية ويخو�شها ر�ئد ف�شاء �إمار�تي، و�شتعمل �لتفاقية 
�لف�شاء  ووك��ال��ة  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حممد  مركز  ب��ني  �لتعاون  تعزيز  على 

�لأمريكية "نا�شا" .
2023 و�شتكون  ربيع عام  �شهور يف   6 تبلغ مدتها  �لتي  �ملهمة  �شتنطلق  و 
دولة �لإمار�ت بهذه �ملهمة و�حدة من 11 دولة ��شتطاعت �إر�شال رو�د ف�شاء 
يف مهمات طويلة �لأمد �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية و�شتحمل دولة �لإمار�ت 
دولة  �أول  �شتكون  كما  �لإجن��از،  11 يف حتقيق هذ�  �لرقم  �ملتحدة  �لعربية 

عربية تقتحم جمال �لف�شاء لرحالت طويلة.
�لإمار�تي" يف  �لأم��ل  "م�شبار  �نطالق  على  عامني  م��رور  �ليوم  ي�شادف  و 
�لتح�شري  يف  �لإم����ار�ت  ت�شتمر  ح��ني  يف  �مل��ري��خ،  كوكب  ل�شتك�شاف  مهمته 
�لقمر، وكذلك  �شطح  يهبط على  وع�ربي  �إمار�تي  �أول م�شتك�ش��ف  لإط��الق 
�إىل  ��شتك�شافية  رحلة  يف  لنطالق  �إمار�تية  ف�شائية  مركبة  �شنع  م�شروع 

كوكب �لزهرة وحز�م �لكويكبات يف �ملجموعة �ل�شم�شية.

حكومة خالية من املواد امل�ضتخدمة ملرة واحدة

بلدية مدينة اأبوظبي وهيئة البيئة – اأبوظبي تعقدان ور�شة تعريفية بدليل اجله�ت احلكومية 

توفري اأف�ضل خدمات الرتخي�ص ل�ضتقطاب الكفاءات بهدف تعزيز حيوية القطاع ال�ضحي

وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع تك�شف عن عدد الرتاخي�س الإلكرتونية ملزاويل املهن ال�شحية

�شرطة اأبوظبي تعزز وعي ال�ش�ئقني ب�شالمة اإط�رات املركب�ت

ال�شي�حة والآث�ر ب�أم القيوين تثمن جهود جمعية الرتاث العمرانى فى الدولة

 •• اأبوظبي –الفجر: 

خالل  من  و�لنقل  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  عقدت 
�أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  م��ع  وبالتعاون  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة 
ور�شة تعريفية تثقيفية م�شرتكة ب�شاأن دليل �جلهات �حلكومية يف �أبوظبي 
و�ل�شادر عن �لهيئة حتت عنو�ن " حكومة خالية من �ملو�د �مل�شتخدمة ملرة 

و�حدة".
وتاأتي هذه �لور�شة �شمن �إطار ن�شر ثقافة �حلفاظ على �لبيئة وخ�شو�شاً 
و�لتي  و�حدة  ملرة  �مل�شتخدمة  �لبال�شتيكية  �ملو�د  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما 
 2022 يونيو   1 م��ن  �ب��ت��د�ًء  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  حكومة  �إع���الن  عليها  ن�س 
يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �ملطلوبة  �لإج�����ر�ء�ت  �ل��دل��ي��ل  يت�شمن  حيث   ،
�مل�شتخدمة  �مل��و�د  " حكومة خالية من  �ملتمثل يف  �لهدف  �أبوظبي لتطبيق 
ملرة و�حدة"، ويقدم �لدليل �خلطو�ت و�لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها لاللتز�م 

�شبل  و�مل��وظ��ف��ني  �حلكومية  للجهات  كذلك  �لدليل  وي��وف��ر  �ل��ه��دف،  بهذ� 
تطبيق بنود �لدليل من خالل �حلد من ��شتخد�م �ملو�د �لبال�شتيكية وغري 
�لبال�شتيكية �مل�شتخدمة ملرة و�حدة، و�لتحول �إىل ��شتخد�م �لبد�ئل متعددة 

�ل�شتخد�مات وذ�ت �لأثر �لبيئي �ملقبول.
وت�شمنت �لور�شة عدة حماور تناولت: �لهدف من �لدليل وكيفية تطبيقه، 
ونطاق تطبيق �لدليل، وكيفية تطبيقه، وكيفية قيا�س �لتطبيق، ومر�قبته، 
ت�شمنت  وكذلك  �لدليل،  تطبيق  ي�شملها  �لتي  و�لأم��اك��ن  �ملر�فق  هي  وم��ا 
�لور�شة �شرحاً مف�شاًل للمو�د �مل�شتهدفة باللتز�م ، و�لبد�ئل �ملمكنة للمو�د 

�مل�شتهدفة، وغريها من �ملحاور و�لنقاط �لتي تبني تفا�شيل �لدليل .
ويف ختام �لور�شة مت فتح باب �لت�شاوؤلت و�ل�شتف�شار�ت من قبل �ملوظفني 
وقطاعات �لبلدية و�إد�ر�تها حول �أف�شل �ملمار�شات و�ل�شبل لتطبيق �لدليل ، 
و�لو�شول �إىل �لهدف �لنهائي يف تطبيق �مل�شتهدف "حكومة خالية من �ملو�د 

�مل�شتخدمة ملرة و�حدة".

•• دبي-الفجر:

ك�شفت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن بلوغ عدد مز�ويل �ملهن �ل�شحية 
�لعام  ه��ذ�  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  نهاية  حتى   28،195 ِقبلها  م��ن  �ملرخ�شني 
للطلب  �ل�شحية  �ملهن  �إ���ش��د�ر ترخي�س مز�ولة  م��دة  تتعدى  �جل��اري، ول 
�مل�شتويف لل�شروط يوم عمل و�حد. حيث يتم تقدمي طلب ترخي�س مز�ويل 
�ملهن �ل�شحية عرب ح�شاب �ملن�شاة �ل�شحية �ملرخ�شة على �ملن�شة �للكرتونية 
�لطبية  �ملهن  م��ز�ويل  �ل�شحيني من  للعاملني  ترخي�س  لإ���ش��د�ر  ل��ل��وز�رة 

و�لتمري�س وفنيي �لأ�شنان مبختلف تخ�ش�شاتهم وم�شتوياتهم.
ل��رف��ع م�شتوى وج���ودة خدمات  �ل����وز�رة  �ل��ن��ج��اح يف ظ��ل �شعي  وي��اأت��ي ه��ذ� 
و�لربط  �ل�شحي  للقطاع  متميزة  تنظيمية  خدمات  وتقدمي  �لرت�خي�س 
�لرتقاء  بهدف  �ل�شلة،  ذ�ت  �جلهات  بني  �لرتخي�س  خلدمات  �للكرتوين 
بجودة �ملنظومة �ل�شحية و�إ�شعاد �ملتعاملني بحلول ذكية و�للتز�م بتطبيق 
�أف�شل  وف��ق  �خل��دم��ات  تطوير  يف  مهماً  �شريكاً  باعتبارهم  �جل���ودة،  نظم 

�ملعايري �لعاملية.

خدمات تنظيمية متميزة
�ل��وز�رة على  و�لعتماد حر�س  �لرتخي�س  �إد�رة  ع��ادل مدير  و�أك��دت عبري 
تطوير �ملنظومة �ملتكاملة يف خدمة �ملتعاملني من �أ�شحاب �ملن�شاآت �ل�شحية 
�ل�شحي  �لقطاع  ��شرت�تيجيتها حلوكمة  �إطار  �ل�شحية، يف  �ملهن  وم��ز�ويل 
وتقدمي خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع �ل�شحي، وتوفري �أف�شل 
�خلدمات �لإلكرتونية �لذكية، ل�شتقطاب �لأطباء و�لفنيني، بهدف تعزيز 
حيوية �لقطاع �ل�شحي، مبا يتنا�شب مع زيادة �لطلب على خدمات �لرعاية 

�ل�شحية.
�إع��ادة هند�شة �خلدمات  �لعمل جاٍر حالياً على  �أن  �إىل  و�أ�شارت عبري عادل 
لالإد�رة  �لتطويرية  �خلطة  �شمن  �لإد�رة  خلدمات  و�لرقمية  �للكرتونية 
و�لأنظمة  �للكرتوين  �لنظام  م�شاهمة  ف�شاًل عن   ،2023-2022 لعام 
�لطبية،  للمهن  �ل��رت�خ��ي�����س  �إج������ر�ء�ت  ت�����ش��ري��ع  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  �ل��ذك��ي��ة 
باختالف �لتخ�ش�شات، وفق جمموعة من �ملعايري و�ملوؤ�شر�ت، يف ظل �شعي 
�لوز�رة لرفع م�شتوى وجودة خدمات �لرت�خي�س وتقدمي خدمات تنظيمية 

متميزة للقطاع �ل�شحي.

•• الظفرة-وام:

نظمت �شرطة �أبوظبي �شمن حملة "�شيف باأمان" برنامج توعية لل�شائقني 
بالتعاون مع جمموعة �لفهيم لل�شيار�ت و"مي�شالن" ، يف منطقة �لظفرة، 

لتوعية �ل�شائقني باأهمية فح�س �لإطار�ت.
�لتابع  �لظفرة  ب��اإد�رة مرور منطقة  �لعامة  �لعالقات  فرع  �لربنامج  ونفذ 
بدورها  �أ�شهمت  و�لتي  �ل�شعادة  دورية  و�لدوريات ومب�شاركة  �ملرور  ملديرية 
�لدورية  �ل�شيانة  باإجر�ء  �للتز�م  على  �ل�شائقني  وحث  �لإيجابية  ن�شر  يف 

للمركبات و��شتبد�ل �لإطار�ت �لتالفة باجلديدة .
لقيادة  �ل��الزم��ة  بالحتياطات  �ل�شائقني  تعريف  على  �لربنامج  و��شتمل 
و�لتاأكد من  �لإط���ار�ت  و�لرتكيز على فح�س   ، �حل��ارة  �لأج���و�ء  �ملركبة يف 

�شالمتها و��شتبد�لها يف حالة �نتهاء �شالحيتها �أو وجود �أي ت�شققات عليها 
�أو �نتفاخ ، و�حلر�س على ��شتخد�م �لأ�شناف �جليدة و �ملطابقة للمو��شفات 
توزيع  جانب  �إىل  �نفجارها،  ب�شبب  تقع  �لتي  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  لتجنب 

كتيبات توعية وهد�يا لل�شائقني.
�لظفرة،  منطقة  م��رور  �إد�رة  مدير  �ملن�شوري  �شعيد  حم�شن  �لعقيد  و�أك��د 
للجمهور  �لتوعوية  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��رب�م��ج  بتنفيذ  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �هتمام 
م�شتخدمي  كافة  و�شالمة  �شالمتهم  على  حر�شاً  �ملو�شوعات،  مبختلف 
�لطريق. ودعا �إىل �شرورة �لرتكيز على �لك�شف عن �شالمة �إطار�ت �ملركبات 
وحث �ل�شائقني على تبديل �إطار�ت مركباتهم �ملنتهية �ل�شالحية ، و�لتاأكد 
من حالة �لإطار�ت �جلديدة قبل �شر�ئها وعدم تاأثرها بالرطوبة ودرجات 

�حلر�رة مما يوؤدى �إىل عدم �شالحيتها .

•• اأم القيوين-وام:

�ل�شياحة و�لآثار  �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س د�ئ��رة  ثمن 
�لعمر�نى فى  �ل��رت�ث  بها جمعية  تقوم  �لتى  �لكبرية  �لقيوين �جلهود  ب��اأم 
دولة �لمار�ت حلماية �ملبانى �لتاريخية �لتى تزخر بها �لدولة ، وملا تقدمة 
�لرت�ث  على  �حلفاظ  جم��ال  فى  ودع��م  و��شت�شار�ت  خدمات  من  �جلمعية 

�لعمر�نى للدولة وتوثيقه وتاأهيله ون�شر �لوعى �لثقافى فى هذ� �ملجال.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال وفد� من 
جمعية �لرت�ث �لعمر�نى برئا�شة �ملهند�س ر�شاد بوخ�شن رئي�س �جلمعية ، 
حيث منحت �جلمعية خالل �للقاء �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال 

ع�شوية �جلمعية �لفخرية.
�شعود  بن  ماجد  �ل�شيخ  جلهود  �أمتنانه  عن  بوخ�شن  �ملهند�س  �شعادة  و�أك��د 
�ل�شنو�ت  خ��الل  ل��دورة  وتقديرة  �لوطنى  �ل��رت�ث  على  �حلفاظ  فى  �ملعال 
و�لتاريخية  �لرت�ثية  �ملبانى  باأهمية �حلفاظ على  �لوعى  ن�شر  �ملا�شية فى 
بالمارة من خالل �أطالق م�شاريع متعددة �أهمها م�شروع حى �أم �لقيوين 

�لرت�ثى.
ود�ئرة  �لعمر�نى  �لرت�ث  �لقائم بني جمعية  �لتعاون  باأن  بوخ�شن  �أو�شاف 
�شاأنها  م��ن  �لتى  �مل�شاريع  دع��م  �ىل  يهدف  �لقيوين  ب��ام  و�لث���ار  �ل�شياحة 
للمبانى  �ل�شياحية  �لقيمة  و�ث��ر�ء  للدولة  �لعمر�نى  �ل��رت�ث  �حلفاظ على 

�لتاريخية.
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اأخبـار الإمـارات
الك�تب العدل مبح�كم دبي يحقق عددًا من املع�مالت الرقمية عرب قنوات خمتلفة يف الن�شف الأول لع�م 2022

•• دبي –الفجر:

�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  يف  دبي  مبحاكم  �لعدل  �لكاتب  �إد�رة  جنحت 
 ،2022 ل��ع��ام  �لأول  �لن�شف  يف  للمتعاملني  �لرقمية  �مل��ع��ام��الت  يف 
�خلدمات  �أف�شل  لتوفري  دب��ي  حماكم  د�ئ��رة  خاللها  من  ت�شعى  �لتي 
باأعلى جودة ممكنة وك�شب ر�شا متعامليها، حتقيقاً ل�شرت�تيجيتها يف 
�إي�شال ر�شالتها بتحقيق عد�لة نافذة وتقدمي خدمات ق�شائية مي�شرة 

�لو�شول للجميع. 
وك�شف �ل�شيد �أحمد �حلو�شني مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل مبحاكم دبي 
�أن �لإد�رة �أجنزت عدد�ً من �ملعامالت �لرقمية ب�شكل ناجح وفعال، فقد 
و558"  �ألفاً   86" �لرقمية  �لعام  �لعدل  �لكاتب  معامالت  ع��دد  بلغ 
�لرقمية  �خل��ا���س  �ل��ع��دل  �لكاتب  معامالت  ع��دد  بلغ  بينما  معاملة، 

�لتي  �ملعامالت  عدد  �أن  �إىل  بالإ�شافة  معاملة،  و457"  "63�ألفاً 
كما  "5000" معاملة،  بلغت  �لدولة  خ��ارج  للمتعاملني  توثيقها  مت 
�أجنزت 1232 معاملة ملعامالت �لت�شال �ملرئي للموؤ�ش�شات �لعقابية 
و�لإ�شالحية   و�أو�شح �أحمد �حلو�شني �أن جمموع �ملتعاملني �لذي مت 
�ألفاً و623" متعامال، بينما   119" �إىل ما يقارب  ��شتقبالهم و�شل 
بلغ عدد �ملتعاملني �لذين مت تقدمي �خلدمة لهم حو�يل "374 �ألفاً 
قنو�ت  �إط���الق  على  �ل��د�ئ��رة  حر�س  على  م��وؤك��د�ً  و501" متعامال، 
متنوعة لتقدمي خدمات �لكاتب �لعدل لت�شهم يف �إيجاد قنو�ت تفاعلية 
�شعيا  وذل��ك  و��شعادهم،  �ملتعاملني  �حتياجات  تلبية  يف  ت�شهم  مبتكرة 
�لدولة  ومكانة  �حلياة  ج��ودة  تعزز  ب�شورة  �خل��دم��ات  �أف�شل  لتقدمي 

وموقعها �ملتقدم على �شلم �لتناف�شية.
يف  خدماته  على  �حل�شول  للمتعامل  ميكن  حيث  �حلو�شني   منوهاً 

ميكن  كما   ، م�شتخدم  ��شم  خالل  من  دبي  ملحاكم  �للكرتوين  �ملوقع 
�حل�شول على �خلدمة عرب قنو�ت متنوعة منها، �لكاتب �لعدل �خلا�س 
�لذي يبلغ عدد فروعه 50 فرع �شمن توزيع جغر�يف يغطي �إمارة دبي 
 ، حم��ام��اة  مكاتب  و  �خل��دم��ة  تقدمي  يف  تتناف�س  متخ�ش�شة  كمر�كز 
قبل  من  �ملعتمدة  �خلدمة  مر�كز   من  تعترب  �لتي  �لع�شيد   ومر�كز 
،  ويف فروع �لكاتب  حماكم دبي لتقدمي �خلدمات �لق�شائية �ملحددة 
�لعدل �لعام يف " و�يف مول ومرور �لرب�شاء من �لثنني �إىل �خلمي�س 
من �ل�شاعة 8 �شباًحا - 7:30 م�شاًء، �جلمعة 8 �شباًحا - 11:30 
�شباًحا، و�لرب�شاء مول من �لثنني �إىل �خلمي�س 8 �شباًحا - 3 بعد 
�لظهر، �جلمعة 8 �شباًحا - 11:30 �شباًحا ، وذلك لتعزيز معايري 
تقدمي  و  للمتعاملني،  �إ���ش��ع��اد  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  �إىل  للو�شول  �ل�شعادة 

خدمات ق�شائية باأعلى معايري �خلدمات �حلكومية �ملتميزة.

•• اأم القيوين-وام: ح�كم اأم القيوين ي�شتقبل قن�شل ع�م الولي�ت املتحدة الأمريكية

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
���ش��ع��ادة ميجان  �أم�����س  �لأم�����ريي  �ل���دي���و�ن  �ل��ق��ي��وي��ن مبكتبه يف  �أم  ح��اك��م 
�لتي   ، دب��ي  يف  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �ل��ع��ام  �لقن�شل  جريجوني�س 

قدمت لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمها مهام عملها لدى �لدولة.
�ملتحدة  �لعام للوليات  بالقن�شل  �لقيوين  �أم  �ل�شمو حاكم  ورحب �شاحب 
�لمريكية ، متمنيا لها �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عملها مبا ي�شهم يف 
تعزيز عالقات �ل�شد�قة بني دولة �لإم��ار�ت و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

يف خمتلف �مليادين.
�لأمريكي  �لعام  �لقن�شل  �شعادة ميجان جريجوني�س  �أ�شادت   ، من جانبها 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل��الإم��ار�ت  دول��ة  �لثنائية بني  �لعالقات  دب��ي بعمق  يف 
نه�شة  م��ن  خا�شة  �لقيوين  و�أم  عامة  �لإم����ار�ت  ت�شهده  ومب��ا  �لأمريكية 

ح�شارية �شاملة يف كافة �مليادين.
�لأم��ريي يف  �لديو�ن  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  خالد  �ل�شيخ   .. �للقاء  ح�شر 
�أم �لقيوين و�ل�شيخ حممد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س د�ئرة �لرقابة 
�ملالية يف �أم �لقيوين و�ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س د�ئرة 
�ل�شياحة و�لآثار يف �أم �لقيوين و�شعادة ر��شد حممد �أحمد مدير �لت�شريفات 

يف �لديو�ن �لأمريي يف �أم �لقيوين.

اإطالق م�شروع الإط�ر الع�م لقي��س ن�شج مم�ر�ش�ت وتطبيق�ت املوارد الب�شرية يف حكومة عجم�ن

�لتحديات  ع��ل��ى  و�لط�����الع  ف��ي��ه��ا 
ت��و�ج��ه �جلهات  �ل��ت��ي  �مل��ع��وق��ات  و 
�لأنظمة  ت��ط��ب��ي��ق  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 

و�ملمار�شات.
مديرة  �ل�شام�شي،  م���وزة  ق��ال��ت  و 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  ���ش��ي��ا���ش��ات  �إد�رة 

•• عجمان -وام:

�لب�شرية  �مل������و�رد  د�ئ�����رة  �أط��ل��ق��ت 
�لإطار  م�شروع  عجمان  حلكومة 
ممار�شات  ن�����ش��ج  ل��ق��ي��ا���س  �ل���ع���ام 
وت��ط��ب��ي��ق��ات �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
قيا�س  ب���ه���دف  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة 
م�شتوى تطور ون�شج كفاءة �إد�ر�ت 
�مل����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ومم��ار���ش��ات��ه��ا يف 
�جلهات �حلكومية بالإمارة ، وذلك 
لتحقيق  موؤ�شر�ت  و  ممكنات  وفق 
�أعلى م�شتويات �لتميز و�لريادة يف 

�لعمل �حلكومي.
�لزيار�ت  �شل�شلة  �ل��د�ئ��رة  ون��ف��ذت 
�مل��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لإمارة بهدف قيا�س تطبيق �لأدلة 
�خلا�شة  و�لإج�������ر�ء�ت  و�لأن��ظ��م��ة 
باملو�رد �لب�شرية وم�شتوى �لن�شج 

�مل�شروع  �إط�����الق  �إن  �ل����د�ئ����رة،  يف 
�لتوجهات  م���ع  ب���ال���ت���و�ف���ق  ي���اأت���ي 
�ل�شرت�تيجية للحكومة و�لد�ئرة 
م����ن خ�����الل ت���ط���وي���ر ر�أ���������س �مل����ال 
�لب�شري وحتفيز �لبتكار، و تطوير 
و�شيا�شات  ت�����ش��ري��ع��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
متكاملة وفعالة للمو�رد �لب�شرية.
�إىل  يهدف  �مل�شروع  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�خلا�شة  �ملطبقة  �ملمار�شات  تعزيز 
�أعلى  لتحقيق  �لب�شرية  ب���امل���و�رد 
م�����ش��ت��وي��ات �ل��ت��م��ي��ز و�ل�����ري�����ادة يف 
�لعمل �حلكومي، ومتكني موظفي 
وحد�ت �ملو�رد �لب�شرية يف �جلهات 
�لفعال  �لتطبيق  م��ن  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملو�رد  ومم��ار���ش��ات  و�أنظمة  لأدل���ة 
�لب�شرية ، و�شمان ��شتد�مة تطبيق 
�لأنظمة و�لأدلة و�إج��ر�ء�ت �ملو�رد 
�حلكومية  �جل���ه���ات  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 

وتطويرها.
�لإط���ار  م�����ش��روع  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  و 
�لن�شج يف  م�����ش��ت��وي��ات  �ل��ع��ام ح���دد 
تطبيقات وممار�شات �إد�ر�ت �ملو�رد 
�حلكومية  �جل���ه���ات  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
م�شتويات  �أرب����ع����ة  �إىل  ب����الإم����ارة 
و�لن�شج  و�لتطوير  �لإب��ت��د�ء  ه��ي 
و�لتكامل و�لريادة و �لتميز وذلك 
و��شحة  ع��ل��م��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  وف�����ق 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��وف��ر ب��ي��ان��ات �مل����و�رد 
�ل�����ش��ل��ة م��ن خالل  �ل��ب�����ش��ري��ة ذ�ت 
�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ، ومبا  �أن��ظ��م��ة 
وذكرت  �حلكومة.  توجهات  يدعم 
م�شتوى  قيا�س  �آلية  �أن  �ل�شام�شي 
ن�شج ممار�شات و تطبيقات �ملو�رد 
�لب�شرية يف حكومة عجمان، متت 
وفق ثالثة حماور رئي�شية وفرعية 
�أدلة  وت�شمل  �ملمكنات  حم��ور  ه��ي 

و�أن�����ظ�����م�����ة ومم�����ار������ش�����ات �مل��������و�رد 
و  �حلكومة،  يف  �ملعتمدة  �لب�شرية 
حمور �لنتائج �لذي يت�شمن نتائج 
�لب�شرية  �مل����و�رد  ممكنات  تطبيق 
نتائجها  ����ش��ت��خ��ال���س  ي��ت��م  و�ل��ت��ي 

حم���ف���ز�ت �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة وفق 
تتمثل  م��رت�ب��ط��ة  مفاهيم  ث��الث��ة 
و�لر�شاقة،  �مل���رون���ة  �لب���ت���ك���ار،  يف 
و��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�ل�شتباقية.

�لآل���ي���ة  ه�����ذه  ن���ت���ائ���ج  �أن  و�أك��������دت 

لقيا�س م�شتوى �أد�ء �ملو�رد �لب�شرية 
موؤ�شر�ت  وف��ق  �حلكومية  للجهة 
�لقطاعية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  و  �مل��م��ك��ن��ات، 
للمو�رد �لب�شرية �ملرتبطة باأهد�ف 
�لثالث ي�شمل  �أم��ا �ملحور  �لإم��ارة. 

وفق  ونتائج  موؤ�شر�ت  �إىل  ت�شتند 
�إىل �شمولية  ت�شتند  حماور قيا�س 
�لنتائج  و����ش���م���ول���ي���ة  �ل���ت���ط���ب���ي���ق 
يف  و�لتطور  �مل�شتهدفات،  وحتقيق 

�لأد�ء، �لتعلم و�لتح�شني.

اختت�م ملتقى ا�شت�شراف الأوبئة امل�شتقبلية واملخ�طر البيولوجية
•• اأبوظبي-وام: 

�لوبئة  م�شتقبل  "��شت�شر�ف  ملتقى  فعاليات  �أب��وظ��ب��ي  يف  �أم�����س  �ختتمت 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  نظمته  و�ل��ذي  �لبيولوجية"  و�ملخاطر  �مل�شتقبلية 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث على مد�ر يومني مب�شاركة وح�شور جمموعة 
�ل��وب��ائ��ي��ة و�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة حمليا  �ل��ع��ل��وم  م��ن �خل����رب�ء و�ملخت�شني مب��ج��ال 

ودوليا.
ويهدف �مللتقى �إىل ر�شم �شورة م�شرتكة للمخاطر و�لتهديد�ت �لبيولوجية 
قطاعات  مرونة  تعزيز  بهدف  و�لتنبوؤ  �ل�شت�شر�ف  خ��الل  من  �مل�شتقبلية 

�لدولة وتطوير قدر�تها لدرء �ملخاطر و�لتخفيف من تد�عياتها.
و��شتعر�س  �لنقا�شية  �جلل�شات  من  ع��دد�  �لثاين  يومه  يف  �مللتقى  وت�شمن 
�لتكنولوجيا �حليوية  ركزت على  و�لتي  �ملهمة  �ملو��شيع  �خلرب�ء عدد� من 
و�لذكاء �ل�شطناعي و�لرهاب و�لمن �لبيولوجي من بينهم �شعادة �أطرف 
�شهاب �لرئي�س �لتنفيذي ملخترب �ملئوية مبكتب �لتطوير �حلكومي و�مل�شتقبل 

" كيفية بناء �ل�شيناريوهات" كما قدم �شامل �شاملني مدير  وقدم �شرحا عن 
�جلل�شة  خمرجات  م�شتعر�شا  عملها  وطريقة  �لور�شة  عن  موجز  �جلل�شة 

�لوىل و�ل�شيناريوهات �لتي مت تطويرها و�حللول ومناق�شتها.
�مل����و�رد �خل��ط��رة يف  �د�رة ح���و�دث  �لكعبي م��دي��ر  ���ش��ع��ادة حمد �شيف  و�أ���ش��ار 
�لهيئة �لوطنية لد�رة �لطو�رئ و�لزمات و�لكو�رث يف ت�شريح لوكالة �نباء 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  خا�شة  توجيهات  " و�م" �إىل  �لم���ار�ت 
�همية كبرية ملو�شوع  "حفظه �هلل"بو�شع  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�ل�شتفادة من �زمات �حلا�شر م�شيفا �نه ومن خالل 
�خلرب�ت �لتي مت �كت�شابها من �زمة كوفيد 19 مت �ل�شتفادة من نتائجها 

لتذليل بع�س �ل�شعوبات �لتي قد تظهر م�شتقبال ويتم مو�جهتها.
وقال : من خالل فعاليات هذ� �ملنتدى �لذي يعترب جزء� وحمور� من حماور 
مر�جعة وطنية كاملة نحاول ب�شكل م�شرتك ر�شم �شورة ملا يحمله �مل�شتقبل 
من هذه �لزمات فيما يخ�س �لوبئة و�ل�شتفادة من �لدرو�س �لتي نتعامل 

معها حاليا وكذلك �لدرو�س �لتاريخية.

وتعترب  �لنت�شار  و��شعة  خماطر  ه��ي  �لبيولوجية  �ملخاطر  �ن  �ىل  و����ش��ار 
ت�شيب  �لتي  �لأخ���رى  �ملخاطر  م��ن  غمو�شا  و�أك���رث  تعقيد�  �أك��رث  بتبعاتها 

�ملجتمعات ولكن ميكن ��شت�شر�فها .
معينة  دول���ة  �و  موؤ�ش�شة  لت�شتطيع  �لبيولوجية  �مل��خ��اط��ر  �أن   " و�أ���ش��اف 
�ملثال  �شبيل  على  منفرد  ب�شكل  �حتو�ئها  �و  با�شت�شر�فها  تقوم  �ن  مبفردها 
" �لتطعيمات و�لعالجات" لذلك هناك �أهمية كبرية و��شرت�تيجية وحيوية 
�لدولة  م�شتوى  على  ك��ان  ���ش��و�ء  م�شرتك  ب�شكل  �ملخاطر  مو�جهة  لتكون 
و�لأكادميية  �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة  �ل�شركاء مثل  مب�شاركة جميع 

�إ�شافة �إىل �ل�شركاء على �مل�شتوى �لدويل.
و�أكد على �أن جميع منتديات وملتقيات ��شت�شر�ف م�شتقبل �لأوبئة و�ملخاطر 
�أو�لفريو�شات  �لأوبئة  �ىل  للتعرف  �شيناريوهات  و�شع  حت��اول  �لبيولوجية 
غري  من  �أو  بق�شد  كانت  �ن  �م��ر����س  �أو  خماطر  �شتكون  وكيف  �مل�شتقبلية 

ق�شد.
�لتعرف على كيفية ما�شيكون  �شيتم  �أنه  للملتقى  �لثاين  �ليوم  و�أكد خالل 

عليه �لعامل وو�شع �ل�شيناريوهات و�حللول �مل�شرتكة �لتي تخ�س �لمر��س 
م�شتقبال فهناك عدد من �ل�شيناريوهات �لتي �شيتم طرحها و�لتي تتكلم عن 

�أمر��س تقليدية و�أوبئة مركبة وكذلك �أوبئة نا�شئة.
من جهته �أكد �لدكتور مرو�ن علي �لكعبي �ملدير تنفيذي �لعمليات ل�شركة 
�شحة ورئي�س �للجنة �ل�شت�شارية �مل�شتقبلية ل�شمان �لأمن �لبيولوجي ل " 
و�م" �أن �مللتقى ركز ب�شكل �أ�شا�شي على �أهمية بناء �ملو�رد �لب�شرية من خرب�ء 
وعاملني مبجال �لأمن �لبيولوجي لأهميتهم ودورهم �لكبري ببناء م�شتقبل 

بيولوجي �آمن معزز.
كما ركز �مللتقى على �أهمية ��شتخد�م �لتكنولوجيا ب�شكل �أكرب و�لتي ت�شرع يف 

بناء �لقدر�ت مبجال �لأمن �لبيولوجي ب�شكل كبري.
و��شتعر�س �مللتقى �ل�شيناريوهات �لتي مت تطويرها و�شمل جل�شات نقا�شية 
تتمثل يف طرح �لأ�شئلة مب�شاركة كافة �خلرب�ء وممثلي �جلهات من �حل�شور 
�ل�شيناريوهات  معاجلة  خالل  من  و�فكار  حلول  بخلق  �لعمل  فرق  وقامت 

و��شتعر��س �حللول ومناق�شتها.

وفد من موؤ�ش�شة دبي لالإعالم يزور مكتبة حممد بن را�شد لبحث �شبل التع�ون امل�شرتك

�ل�شباب  ب��ني جيل  �ل��ق��ر�ءة  �أه��م��ي��ة 
كنوع من �حلر�س من جهتنا على 
جيل �لغد و�أهمية حت�شينه بالعلم 
�مل�شتقبل  يتطلبها  �ل��ت��ي  و�مل��ع��رف��ة 

�حلافل بالعلوم و�لتكنولوجيا«.
و�شم �لوفد: �أ�شماء �ل�شرهان، نائب 
�لإد�ري،  للدعم  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
مركز  مدير  �لهاملي،  عبيد  وعلي 
�لأخبار، وح�شن حبيب، نائب مدير 
وعائ�شة   ، �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  دب����ي  ق��ن��اة 
�لرب�جمي،  �لإنتاج  مدير  �ملهريي، 

ت���ر����ش���ي���خ �ل����ت����ن����وع �ل����ث����ق����ايف بني 
�لتو��شل  وت��ع��زي��ز  �ملجتمع،  �أف����ر�د 
و�لنفتاح وحتويل �لقر�ءة و�ملعرفة 

�إىل �أ�شلوب حياة بني �جلميع«.
من جانبه، قال �شعادة �أحمد �شعيد 
�لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �ملن�شوري، 
�لإذ�عة و�لتلفزيون يف موؤ�ش�شة دبي 
ملكتبة  بزيارتنا  »�شعدنا  ل��الإع��الم: 
�أثمرت عن  حممد بن ر��شد و�لتي 
ونحن  و�ع�����دة  م�شتقبلية  خ��ط��ط 
يف ق��ط��اع �لإذ�ع�����ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون يف 

و�لإعالم، ومكتبة �لأعمال، ومكتبة 
�لإم�����������ار�ت، وم��ك��ت��ب��ة �ل�����دوري�����ات، 

ومكتبة �ملجموعات �خلا�شة.
�لفنون  مب��ك��ت��ب��ة  �ل����وف����د،  و�أ�����ش����اد 
�أك���رث من  و�لإع�����الم، و�ل��ت��ي ت�شم 
ورقمياً  مطبوعاً  عمال   15000
وو�شائط متعددة يف �لفن و�لهند�شة 
�مل���ع���م���اري���ة و�ل��ت�����ش��م��ي��م و�لأزي�������اء 
�مل�شرحية  و�ل���ف���ن���ون  و�مل��و���ش��ي��ق��ى 
من  تقدمه  وم��ا  �ملكتوبة،  و�لكلمة 
خ��دم��ات وم���ر�ف���ق وم��ع��ل��وم��ات عن 

يف �ل��دول��ة ب��ه��دف ت��ب��ادل �خلرب�ت 
و�ل�����ت�����ج�����ارب وت���ن�������ش���ي���ق �جل����ه����ود 
�ملعرفة  و�لطاقات لالرتقاء بقطاع 
»�أنَّ  �لإم��ار�ت��ي«، موؤكد�ً  �ملجتمع  يف 
�لثقافة و�لإع��الم يكمل كل منهما 
�لآخ����ر؛ ح��ي��ث �إنَّ و���ش��ائ��ل �لإع���الم 
�مل�شموعة  �أ����ش���ك���ال���ه���ا  مب���خ���ت���ل���ف 
و�ملقروءة و�ملرئية، ت�شهم يف تعزيز 
�ل��ث��ق��ايف ودعم  �حل�����ر�ك و�مل�����ش��ه��د 
و�حل�شارية  �لإب���د�ع���ي���ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
يدعم  �ل��دول��ة، مب��ا  ت�شهدها  �ل��ت��ي 

و�لإعالمية نوفر رمول
�لوفد  ف  ت����ع����رَّ �ل�����زي�����ارة،  وخ������الل 
و�أبرز  �ملكتبة  م��ر�ف��ق  خمتلف  �إىل 
�ل�شاحة  على  و�أهميتها  خدماتها 
ما  بف�شل  و�لجتماعية  �لثقافية 
توفره لزو�رها من ف�شاء �جتماعي 
مركز  م��ن  حتت�شنه  وم���ا  م��ت��م��ي��ز، 
�لعامة، ومكتبة  �ملعلومات، و�ملكتبة 
ومركز  �ل��ط��ف��ل،  ومكتبة  �ل�����ش��ب��اب، 
�مل����ع����ل����وم����ات، وم���ك���ت���ب���ة �خل����ر�ئ����ط 
�لفنون  وم���ك���ت���ب���ة  و�لأط������ال�������������س، 

نتطلع  ل����الإع����الم  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�مل�شرتك بني  �لتعاون  �شبل  لتعزيز 
�جلهات �لر�ئدة يف �لدولة لرت�شيخ 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ب��ذل كل  حاكم دب��ي حفظه �هلل، يف 
�لهمم  وح�شد  كما  �ملرجوة  �جلهود 
�لرتقاء  وه����و  و�ح����د  ���ش��ع��ار  حت���ت 
من  ب��ات  �أن��ه  حيث  �ملعرفة.  بقطاع 
�ل�������ش���روري �ل���ي���وم �لإ�����ش����اءة على 

•• دبي-الفجر:

ر��شد،  بن  حممد  مكتبة  ��شتقبلت 
دبي  موؤ�ش�شة  م��ن  وف���ًد�  �ل��ث��الث��اء، 
�أحمد  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ل���الإع���الم 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملن�شوري،  �شعيد 
ل��ق��ط��اع �لإذ�ع��������ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون يف 
لالطالع  ل��الإع��الم،  دب��ي  موؤ�ش�شة 
على خدماتها �ملتخ�ش�شة و�لفريدة 
وخا�شة  ل����زو�ره����ا  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
جمال  يف  و�لباحثني  �لإع��الم��ي��ني 
�شبل  �إىل بحث  بالإ�شافة  �لإع��الم، 
تعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف �ملجالت 

ذ�ت �ل�شلة.
موؤ�ش�شة  وف���د  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
دبي لالإعالم، معايل حممد �أحمد 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ر، 
�آل مكتوم،  ر��شد  بن  مكتبة حممد 
�ملزروعي،  �شامل  حممد  و�ل��دك��ت��ور 
من  وع���دد  �لإد�رة،  جمل�س  ع�شو 

�مل�شوؤولني و�ملوظفني باملكتبة.
وع������رب م����ع����ايل حم���م���د �مل��������ر، عن 
دبي  موؤ�ش�شة  وف��د  ب��زي��ارة  �شعادته 
ل���الإع���الم، ق���ائ���ال: »���ش��ع��د�ء بهذه 
�لزيارة �لتي متثل خطوة مهمة يف 
تعزيز  نحو  و��شرت�تيجيتنا  روؤيتنا 
�جلهات  م����ع  �مل�������ش���رتك  �ل���ت���ع���اون 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

ت���اري���خ �ل���ف���ن���ون و�إر�������ش������اد�ت حول 
�لتقنيات �لإبد�عية وغريها.

مناق�شة  �إىل  �ل��زي��ارة،  تطرقت  كما 
�لإعالمية  �جلرعة  ت��و�زن  �شرورة 
ودور  �حل����ي����اة  م���ن���اح���ي  مب��خ��ت��ل��ف 
�لثقافة يف �لإعالم، وتفاعل �لإعالم 
�ملكتبة،  و�أن�������ش���ط���ة  ف���ع���ال���ي���ات  م����ع 
بالإ�شافة �إىل بحث تعزيز �لتعاون 
�مل�����ش��رتك وك��ي��ف��ي��ة �ل���ش��ت��ف��ادة من 
من  لالإعالم  دبي  موؤ�ش�شة  �أر�شيف 
خدمة  يف  وثائقية  و�أف����الم  ب��ر�م��ج 
مكتبة  �أنَّ  ي��ذك��ر،  �ملكتبة.  حمتوى 
�أُن�شئت على  حممد بن ر��شد، �لتي 
م�����ش��اح��ة ت��غ��ط��ي �أك����رث م���ن ن�شف 
ب��ني م�شاحة  م��ا  ق��دم مربع  مليون 
�لأر�س وم�شاحة �ملبنى، تعد و�حدة 
�ل�شرق  �ملميزة يف  �ملباين  �أك��رث  من 
�شكل  ممت على  �لأو���ش��ط؛ حيث �شُ
رحل، وهو م�شند �لكتب على �شكل 
�أنحاء  جميع  يف  و�مل�����ش��ت��خ��دم   ،X
�ل��ع��امل �لإ���ش��الم��ي. ك��م��ا ت��ع��د �أحد 
�لناحية  م��ن  تقدماً  �ملكتبات  �أك��رث 
حيث  �ل����ع����امل؛  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لتقنيات، ومن  �أح��دث  على  تعتمد 
 ،)AI( �ل�شطناعي  �لذكاء  بينها 
 ،)AR( و�لو�قع �لفرت��شي �ملعزز
»�لهولوجر�م«،  �ملج�شم  و�لت�شوير 

و�لروبوتات �لذكية.
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•• ال�صارقة-الفجر:

لدى  �مل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  خططها  �شمن 
�لرخ�س  �إد�رة  ن��ف��ذت  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �مل��ه��ن  مم��ار���ش��ي 
�لجتماعية  �خل��دم��ات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �لجتماعية 
" عرب  �ملهنة  "�أخالقيات  ح��ول؛  ور�شة  �ل�شارقة؛  يف 

�ملن�شة �لفرت��شية "زووم".
قدمت �لور�شة �لدكتورة �شعاد �ملرزوقي - �خت�شا�شي 
من  �شل�شلة  فيها  تناولت  �لتي  �إكلينكي،  نف�س  علم 
�ن يلتزم بها �ملوظف  �لتي يجب  �ملهنية  �لأخالقيات 
و  كالنز�هة  و�لقيم  و�لأخ��الق��ي��ات  �مل��ب��ادئ  م��ن حيث 
�لأمانة ، ول �شيما �أن �خلدمة �لجتماعية هي مهنة 
من  ي��ع��ان��ون  �ملجتمع  يف  �أف����ر�د  خمتلف  م��ع  تتعامل 
م�شاكل جمتمعية متفاوتة قد ينجم عنها متغري�ت 
يف حياتهم و�أدو�ره��م �لجتماعية �لتي توؤثر بكل ما 
يحيط بهم �شو�ء �ل�شرة و�ملجتمع ب�شورة عامة كما 
�نه تهتم بالبيئة �ملحيطة بالفرد و�أ�شرته وم�شاعدته 
�إىل  لفتة  �ل�شلوكية،  للم�شاكل  �حللول  �إج��ر�ء  على 
�أن �لهفو�ت �لأخالقية توؤثر �شلباً على �ملجتمع كافة 

ولي�س �لفرد فقط.
�لرخ�س  �إد�رة  �لنعيمي، مدير  �أك��دت خلود  وبدورها 

�لجتماعية، �أن مثل هذه �لور�س �لتي تنظمها �إد�رة 
�لد�ئرة  م�شروع  م��ع  تن�شجم  �لجتماعية  �لرخ�س 
ل�شقل مهار�ت �ملهنيني �لجتماعني ف�شاًل عن دعم 
�خلدمات  م�شتوى  ورف��ع  �ملهنية  �ملنظومة  وتطوير 

�ملقدمة للمجتمع.
�ل�شحية  �لأزم��ة  بد�ية  منذ  �أن��ه  �لنعيمي؛  و�أ�شافت 
جاهزيتها  م�شتوى  �لد�ئرة  رفعت  كورونا؛  جلائحة 
�ل��ع��م��ل يف ت��ع��زي��ز منظومة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة ل�����ش��م��ان ���ش��ري 
�لرتخي�س �ملهني من خالل تقدمي �لور�س �لتوعوية 
�ملهنيني  ل��ت��ع��ري��ف  "�لفرت��شية"  �ل��و���ش��ائ��ل  ع���رب 
�لجتماعية  �مل��ن�����ش��اآت  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لج��ت��م��اع��ي��ني 
وبالإ�شافة  �لج��ت��م��اع��ي  �ملهني  �لعمل  مب�شتجد�ت 
�لعامة  و�لتثقيفية  �لتوعوية  و�لور�س  للمحا�شر�ت 
�أن  �إىل  �لنعيمي، م�شرية  لفتت  كما  �ملجتمع،  لأف��ر�د 
و�لرب�مج  �ل��ور���س  ه��ذه  مثل  بتنفيذ  تعتزم  �ل��د�ئ��رة 

للمهنيني �ملرخ�شني لديها �شهرياً.
وتدعو د�ئرة �خلدمات �لجتماعية �ملهنيني �لر�غبني 
�ملهني تقدمي �لطلبات  يف �حل�شول على �لرتخي�س 
https://sssd.shj.ae/e-لإلكرتونية� �لر�بط   عرب 
�لإلكرتوين  �ملوقع  �أو   service?app=licProfessional
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•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن ن�شر �أطل�س �ملريخ �لذي 
�أنتجه عامل �لأبحاث يف �جلامعة �لأ�شتاذ دمييرت� �آتري .

ويعترب �لأطل�س �لأول من نوعه باللغة �لعربية، وقد �أ�شرف 
�لأ���ش��ت��اذ �آت����ري ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ع��م��ل ب��ه��دف ت��وف��ري �ملعلومات 
جلمهور �لعلماء و�لباحثني �لناطقني باللغة �لعربية د�خل 
�لدولة وخارجها معتمد� يف ذلك على �لبيانات �لتي جمعها 

م�شبار "�لأمل" �لذي �أطلقته وكالة �لإمار�ت للف�شاء.
�لتقطتها  �شور  دمج  على  للم�شروع  �لعمل  �أ�شلوب  و�عتمد 

�لكوكب،  ل�شطح  دقيقة  خريطة  لت�شكيل  �مل�شبار  �أج��ه��زة 
و�ملعلومات  �ملذهلة  �ل�شور  من  فريدة  جمموعة  �أنتج  مما 
يف  ك��ان  �ل���ذي  �لكوكب  ه��ذ�  ت�شاري�س  ح��ول  �مل�شبوقة  غ��ري 
و�لظروف  �لبيئة  حيث  من  لالأر�س  م�شابهاً  �لزمان  �شابق 

�جلوية.
�ل�شور  �لعمل على حتليل  د�أب فريق  �مل�شروع،  وخ��الل هذ� 
�مل�شبار  م��ن  على  �لت�شوير  �أج��ه��زة  �إح���دى  �لتقطتها  �لتي 
ب��ه��دف تو�شيح �لخ��ت��الف��ات �ل��ت��ي ت��ط��ر�أ على �ل��ك��وك��ب مع 
ت�شاوي  �لتي  كاملة  �شنة مريخية  �لف�شول على مر  تعاقب 
حو�يل �شنتني على كوكب �لأر�س، كما ينوي �لفريق مو��شلة 

حتديث �لأطل�س بال�شور و�لبيانات لدى بثها من �مل�شبار.
وت�شهم بيانات �مل�شروع يف تكوين نظرة �أو�شح و�أ�شمل للظروف 
�جلوية على �شطح كوكب �ملريخ، �إ�شافة �إىل تفا�شيل حول 
للكوكب  �جل���وي  �ل��غ��الف  تال�شي  �إىل  �أّدت  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ري�ت 
�أدى �إىل تدين درج��ات �حل��ر�رة وجتفيف �لكوكب على  مما 
ت�شهم  �أن  يف  دمييرت�  �لأ�شتاذ  وي��اأم��ل  �شنة.  مليار   4 م��دى 
يف  �ملقبلة  �لثالثة  �لأ�شهر  خالل  و�شولها  �ملتوقع  �لبيانات 
فك �ألغاز عدد من �مل�شائل �لتي ل تز�ل مو�شع خالف بني 
�لعلماء فيما يتعلق بتال�شي �لغالف �جلوي على �ملريخ، مما 

�شينعك�س على فهمنا للظو�هر �جلوية على كوكبنا.

•• دبي-الفجر:

�خ��ت��ت��م��ت م���ب���ادرة �ل����روح �لإي��ج��اب��ي��ة ب�����ش��رط��ة دب���ي، فعاليات 
نظمتها  و�لتي  �لثاين،  مو�شمها  يف  و�شعادة"  مرح  "�شيفنا 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�ل�شعادة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ال�����س �مل�����و�رد  �مل���ب���ادرة 
�ل�شعادة، بهدف تعزيز  و�لإيجابية و�أ�شحاب �لهمم، يف خيمة 
روح  وتر�شيخ  �حلياة،  بجودة  لالرتقاء  �لر�مية  �ملبادرة  جهود 
�لن�شجام �لجتماعي، وتوفري حياة �شعيدة يف �لأحياء �ل�شكنية 

مع �للتز�م �لتام بالإجر�ء�ت �لحرت�زية.
و�أعرب �شعادة �لعميد خالد �شهيل، مدير �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد 
�شعادته  عن  �لإيجابية،  �ل��روح  م��ب��ادرة  جلنة  رئي�س  �ملجتمع، 
لقر�بة  و��شتقطابها  و�شعادة"،  مرح  "�شيفنا  فعاليات  بنتائج 
700 �شخ�س من �لطلبة و�أولياء �لأمور على مد�ر �أ�شبوعي 
�ل����دور�ت  مبختلف  للم�شاركة  ت���و�ف���دو�  �ل��ذي��ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
و�لور�س �مل�شاحبة، موؤكد�ً �أن مبادرة �لروح �لإيجابية، م�شتمرة 
يف تعزيز جهودها يف �ملجتمع، حر�شا على حتقيق �أهد�فها يف 

تنمية �لوعي �لأمني و�ملجتمعي، �إىل جانب �لتوعية بخدمات 
�شرطة دبي �ملرورية و�جلنائية، وتر�شيخ قنو�ت �لتو��شل بني 

�لأفر�د و�ل�شرطة.
�لتي  �لإيجابية  �ل��روح  مبادرة  �أن  �شهيل،  خالد  �لعميد  و�أك��د 
�نطلقت بتوجيهات من معايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري، 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي، تو�كب �أهد�ف �لقيادة �لر�شيدة يف 
ذلك  على  وي�شتدل  و�ل�شعادة،  ب��الأم��ان  �لأف���ر�د  �شعور  تعزيز 
و�أن�شطة  فعاليات  يف  للم�شاركة  و�مل�شتمر  �ملتز�يد  ب��الإق��ب��ال 
جمتمعية  �أو  توعوية  كانت  ���ش��و�ء  �ل�شنة،  م��د�ر  على  �مل��ب��ادرة 
�لد�خليني  �ل�����ش��رك��اء  ك��اف��ة  �إىل  ���ش��ك��ره  م��وج��ه��اً  ري��ا���ش��ي��ة،  �أو 

و�خلارجيني، و�لذين كان لهم دور كبري يف �إجناح �لفعاليات.
و�شهد �حلفل �خلتامي، �ملقدم �شعيد علي �لكتبي، مدير خمفر 
و�ل�شيدة  م��ب��ارك،  عو�س  و�لنقيب  بالوكالة،  لهباب  �شرطة 
�أول خالد  و�ل��رق��ي��ب  �مل����ب����ادرة،  م��ن�����ش��ق��ي  ب��وح��ج��ري،  ف��اط��م��ة 
�ملجال�س،  عن  وممثلني  و�لرب�مج  �لفقر�ت  مقدم  �هلل،  �شيف 
�لأمنية.  �لتوعية  �إد�رة  يف  من�شور"  "�ل�شرطي  و�شخ�شية 

و�خلارجيني،  �لد�خليني  �ل�شركاء  �حلفل  خالل  �ملقدم  وكرم 
و�لفائزين يف �مل�شابقات �لرتفيهية �لتي نظمتها �ملبادرة.

من جانبها، �أو�شحت �ل�شيدة فاطمة بوحجري، من�شقة �ملبادرة، 
لتعليم  دورة  ت�شمنت  و�شعادة"،  م��رح  "�شيفنا  فعاليات  �أن 
وور�شة  وطالبات،  ط��الب   110 منها  ��شتفادة  �لإ���ش��ارة،  لغة 
وطالبة،  ط��ال��ب��ا   120 منها  ����ش��ت��ف��اد  �مل���روري���ة،  �ل�����ش��الم��ة  يف 
منها  ��شتفاد  مو�جهته  و�شبل  �لتنمر  م��ن  للتوعية  وور���ش��ة 
130 طالبا وطالبة، وعرو�س للكالب �لبولي�شية وخدماتها 
145 من �لطلبة و�أولياء  ومهامها �ل�شرطية، و��شتفاد منها 
�أ�شخا�س،   210 م��ن  و����ش��ت��ف��اد   ،901 وحم��ا���ش��رة  �لأم�����ور، 
 35 منها  و��شتفاد  �ملنزيل،  �حلريق  باإطفاء  للتوعية  وور�شة 
200 �شخ�س،  من �لأمهات، وور�شة يف �لتطوع، ��شتفاد منها 
وعرو�س لليزر، ��شتفاد منها 145 من �لطلبة و�أولياء �لأمور، 
�ملبارك،  �لأ���ش��ح��ى  بعيد  �لأه����ايل  م��ع  �حتفالهم  ج��ان��ب  �إىل 
�إقبال  لقيت  �لتي  �لأخ��رى  و�ملحا�شر�ت  �لور�س  و�لعديد من 

من �لفئات �لعمرية �ملختلفة.

ح�كم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل الي�ب�ن
•• راأ�س اخليمة - وام:

�لأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نوبورو  �شعادة  �أم�����س،  حممد  بن  �شقر  مبدينة  �شموه  ق�شر  يف  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم 
�ل�شمالية، �لذي قدم لل�شالم  �لعام لليابان يف دبي و�لإم��ار�ت  �شيكيجوت�شي �لقن�شل 

على �شموه.
�لأحاديث  معه  وتبادل  �لقن�شل،  ب�شعادة  �خليمة،  ر�أ���س  �ل�شمو حاكم  �شاحب  ورح��ب 

حول تعزيز عالقات �لتعاون بني �لبلدين �ل�شديقني على خمتلف �ل�شعد.
و�أ�شاد �شموه بعالقات �ل�شد�قة �لتي تربط دولة �لإمار�ت و�ليابان.

من جانبه عرب �شعادة نوبورو �شيكيجوت�شي، عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب �ل�شمو 
حاكم ر�أ�س �خليمة على كرم �ل�شيافة وح�شن �ل�شتقبال.

•• راأ�س اخليمة -وام:

�لأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
بعجلة  و�لدفع  �لإم���ار�ت،  �أبناء  بجودة حياة  �لرت��ق��اء  �أن  ر�أ���س �خليمة،  حاكم 
رئي�شية  �أول��وي��ات  �لأ���ش��ري،  �لتما�شك  وتعزيز  �مل��ت��و�زن��ة،  �لجتماعية  �لتنمية 
لرت�شيخ مكانة �لدولة وبناء �أجيال قادرة على �مل�شاهمة ب�شكل فاعل يف م�شرية 
�خلم�شني  خالل  �إ�شر�قاً  و�أك��رث  �أف�شل  م�شتقبل  و�شناعة  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  خالل  ذلك  جاء  �لقادمة.  عاماً 
يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد �م�س، بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي، ويل عهد ر�أ�س �خليمة، معايل ح�شة بنت عي�شى بو 
�للقاء على خطط وبر�مج  حميد، وزي��رة تنمية �ملجتمع. و�طلع �شموه خالل 
وز�رة تنمية �ملجتمع، �لهادفة �إىل تعزيز �لتما�شك �لأ�شري و�لتالحم �ملجتمعي، 
ودعم �لتنمية �لجتماعية �مل�شتد�مة، و�لرتقاء بجودة حياة �أبناء �لإمار�ت مبا 

ي�شهم يف تر�شيخ مكانة �لدولة موطناً لل�شعادة و�لزدهار و�لتطور.
�أفر�د �ملجتمع يف  �أهمية تعزيز جودة حياة  و�أ�شاد �شموه بجهود �لوز�رة موؤكد� 
�شتى �ملجالت، و�شرورة �لعمل على تطوير �شيا�شات متكاملة وتقدمي خدمات 
�لدول  �أف�شل  من  لتكون  �لإم���ار�ت  توجهات  مع  تتما�شى  متميزة  �جتماعية 

متكيناً للمجتمع بكافة فئاته.

•• اأبوظبي -وام:

للتجارة �خلارجية،  دول��ة  وزي��ر  �ل��زي��ودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور  بحث معايل 
مع معايل دوكغون �آهن وزير �لتجارة يف جمهورية كوريا �جلنوبية �شبل تعزيز 
�آف���اق �ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي و�ل��ت��ج��اري يف ق��ط��اع��ات �لأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل�شحة 
تطوير  �آفاق  وناق�شا  �ملتجددة..  و�لطاقة  و�لت�شنيع  و�لت�شالت  و�لتكنولوجيا 
�لعمل �مل�شرتك لال�شتفادة من �لتجارب �ل�شناعية يف �لدولتني وتعزيز فر�س 

�لتعاون يف م�شاريع ثنائية تعود بالنفع على �قت�شاد �لبلدين.
ج��اء ذل��ك خ��الل ملتقى �لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي �لكوري �ل�شتثماري �ل��ذي نظمته 
وز�رة �لقت�شاد �فرت��شياً بالتعاون مع �شفارة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
كوريا �جلنوبية، بح�شور �شعادة عبد�هلل �شيف علي �لنعيمي �شفري �لدولة لدى 
كوريا  �شفري جمهورية  غو،  �شيوك  و�شعادة يل   ، �جلنوبية  �لكورية  �جلمهورية 
و�لقطاع  �حلكومية  �جلهات  عن  ممثلني  ومب�شاركة   ، �ل��دول��ة  ل��دى  �جلنوبية 

�خلا�س ورجال �أعمال وم�شتثمرين من �لبلدين.
و �أكد معايل ثاين �لزيودي عمق ومتانة �لعالقات �لقت�شادية و�لتجارية �لتي 
تربط دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بجمهورية كوريا �ل�شديقة، و�لتي �شهدت 
قيادة  روؤي��ة  بف�شل  وذل��ك  �ملا�شية،  �لأرب��ع��ة  �لعقود  م��دى  على  م�شتمر�ً  ت��ط��ور�ً 
�لبلدين وتوجيهاتهما بدفعها �إىل �لأمام، مبا �شاهم يف تنويع م�شار�ت �لتعاون 

�لقت�شادي وحتقيق نقالت نوعية يف �لتبادل �لتجاري و�ل�شتثماري.
�لنا�شئة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  م��ن  لال�شتفادة  هامة  من�شة  �مللتقى  �إن  ق��ال  و 
�ل�شتثمار�ت  �شخ  على  �جل��ان��ب��ني  م��ن  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  وت�شجيع  �لبلدين  يف 
م�شتقبل  تر�شيخ  يف  ي�شاهم  مبا  �مل�شرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �حليوية  �لقطاعات  يف 
لقت�شاد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ودع���م  �ل��ك��وري��ة،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتجارية  �ل��ع��الق��ات 

�لبلدين.
و  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لنفطية بني  �لبينية غري  �لتجارة  �أن حجم  �أو�شح معاليه  و 
دولر حمققاً  مليار   1.3 نحو  بلغ   2022 ع��ام  �لأول من  �لربع  خ��الل  كوريا 
منو�ً قدره 19 يف �ملائة مقارنة بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي، يف حني و�شلت 
عام  خ��الل  دولر  مليار   4.6 �إىل  �لبلدين  بني  �لنفطية  غري  �لبينية  �لتجارة 

.2021
و �طلع جمتمع �لأعمال �لكوري من معاليه على �ملبادر�ت �لتجارية و�ل�شتثمارية 
�لتي �أطلقتها دولة �لإمار�ت يف �إطار م�شاريع �خلم�شني ومئوية �لإمار�ت 2071 
لتعزيز ما تقدمه على خريطة �لقت�شاد �لعاملي، و�حلو�فز �ل�شتثمارية �جلاذبة 
�ل�شامل ملنظومة  و�لتطور  �لدولة،  �لر�ئدة يف  �لقت�شادية  �لبيئة  �لتي توفرها 
يف   100 بن�شبة  لل�شركات  �لأجنبي  بالتملك  و�ل�شماح  �لقت�شادية  �لت�شريعات 
�ملائة ، و�ل�شيا�شة �ل�شريبية �ملرنة �لتي ل تت�شمن �شر�ئب على �لدخل، وت�شهيل 
عاملي  كمركز  �لإم����ار�ت  مكانة  ير�شخ  �لأع��م��ال، مب��ا  م��ز�ول��ة  تاأ�شي�س  �إج����ر�ء�ت 

للتجارة و�ل�شتثمار.
ودولة  �جلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية  "�إن   : �آه��ن  دوك��غ��ون  معايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
يف  �لثنائي  �لتعاون  م��ن  متقدم  مب�شتوى  تتمتعان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لتحتية  �لبنية  و  �لطاقة  و�لتجارية ل�شيما  �لقت�شادية  �لأن�شطة  �لعديد من 
�لتبادل  مل��ع��دلت  ���ش��ن��وي  و�مل��ط��رد ب�شكل  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ن��م��و  ���ش��اه��م يف حتقيق  مب��ا 
�شر�كة  �إىل  �لثنائية  بالعالقات  و�لرتقاء  �لبلدين،  بني  و�ل�شتثماري  �لتجاري 
و�مل�شالح  �لتطلعات  �شر�كات جتارية ناجحة تخدم  وبناء  ��شرت�تيجية متميزة، 

�مل�شرتكة".
خالل  �مل�شرتك  �لعمل  تر�شيخ  على  �لبلدين  حكومتي  حر�س  معاليه  �أك��د  و 
�لفر�س  وت��وف��ري  �مل��ت��ب��ادل،  �ل�شتثماري  �لتعاون  تعزيز  بهدف  �ملقبلة  �ملرحلة 

�لو�عدة ملجتمعي �لأعمال يف �لبلدين.
من جهته، قال �شعادة عبد�هلل �شيف �لنعيمي، �شفري �لدولة لدى جمهورية كوريا 
�جلنوبية : "ت�شتند �لعالقات �لإمار�تية و�لكورية �إىل تاريخ طويل من �لتعاون 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كات  �ملتبادل  و�لتفاهم  و�ل�شد�قة 
�لدبلوما�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية، وذلك يف �إطار �لروؤية �حلكيمة لقيادة 
�لبلدين.. وحر�شت دولة �لإمار�ت على دعم جهودها خالل �ملرحلة �ملا�شية من 
�أجل حت�شني بيئة �لأعمال و�ل�شتثمار، وتوفري �لفر�س و�ملمكنات و�لت�شريعات 
�لإمار�تي  �لأعمال  ملتقى  وي�شكل  �لأجنبية..  �ل�شتثمار�ت  جلاذبية  �لد�عمة 

�ل�شتثمارية  �لفر�س  و��شتك�شاف  �ملتبادلة  �ل�شتثمار�ت  لزيادة  زخماً  �لكوري 
�جلديدة يف �لدولتني".

ذ�ت  �ملو�شوعات  ع��دًد� من  تناولت  �مللتقى على جل�شات حو�رية  �أعمال  ��شتملت 
�ملجالت  يف  �خل��رب�ت  وتبادل  �لتعاون  ت�شجيع  �شمنها  ومن  �مل�شرتك  �لهتمام 
�لتجارية، وتعزيز �لعمل �لثنائي يف قطاع �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة، و�لعمل 
على بناء �شر�كات م�شتد�مة على م�شتوى �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س تخدم 
�مل�شتثمرين وجمتمع �لأعمال و��شتعر��س �أبرز تطور�ت بيئة �لأعمال يف �لبلدين، 

مبا يعك�س تنمية وتطوير �لعالقات �لقت�شادية و�ل�شتثمارية بينهما.
34 يف �ملائة  و �رتفعت �ل�شادر�ت �لإمار�تية جلمهورية كوريا �جلنوبية بن�شبة 
لت�شل �إىل 679 مليون دولر خالل عام 2021، مقارنة بعام 2020، وز�دت 
�أي�شا �إعادة �لت�شدير للدولة بن�شبة 48 يف �ملائة حيث و�شلت �إىل 428 مليون 
2020، وج��اء يف  289 مليون دولر ع��ام  ب�  2021 مقارنة  دولر خ��الل ع��ام 
مقدمة �شلع �لت�شدير و�إعادة �لت�شدير �لإمار�تية �إىل كوريا منتجات �لأملنيوم، 
و�ملعادن  و�ملجوهر�ت  و�حللي  �لنحا�س،  ومنتجات  و�ملعدنية،  �لنفطية  و�لزيوت 
�لثمينة . يذكر �أن ر�شيد �ل�شتثمار�ت �لإمار�تية يف كوريا بلغ نحو 637 مليون 
دولر خالل عام 2020 مت �شخها يف قطاعات �لنفط و�لغاز و�لفحم و�لعقار�ت 
و�لرتفيه وت�شنيع معد�ت �ل�شيار�ت، يف حني بلغت �ل�شتثمار�ت �لكورية يف دولة 

�لإمار�ت قر�بة ملياري دولر خالل عام 2019.

ح�كم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة تنمية املجتمع

الإم�رات وكوري� تبحث�ن تعزيز التع�ون يف جم�لت الأمن الغذائي وال�شحة والتكنولوجي� 

نيويورك اأبوظبي تن�شر اأول اأطل�س لكوكب املريخ ب�للغة العربية

الروح الإيج�بية تختتم فع�لي�ت "�شيفن� مرح و�شع�دة"

ور�شة توعوية حول اأخالقي�ت املهنة 
للمهنيني الجتم�عيني ب�جتم�عية ال�ش�رقة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

��شتقطب جناح �شرطة �أبوظبي عدد�ً كبري�ً من زو�ر مهرجان ليو� للرطب يف 
منطقة �لظفرة باإمارة �أبوظبي. و�طلع �لزو�ر يف من�شة �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
بالظفرة على �أهد�ف خدمة فر�شة �أمل �لتي تتيح طلب �لعالج ملتعاطي �ملو�د 
�لتامة وجهود �ملديرية يف مكافحة �ملخدر�ت  �ل�شرية  �ملخدرة بطريقة ت�شمن 
وتوعية �ملجتمع مبخاطر �لإدمان وعقدت حما�شرة توعية للجمهور يف م�شرح 

�ملهرجان حول ��شر�ر �ملخدر�ت وفر�س عالج �ملتعاطني و�ملدمنني.
�إد�رة ترخي�س �ل�شائقني و�ملركبات مبنطقة �لظفرة يف �ملهرجان من  و�شاركت 
خالل عر�س مميز�ت جهاز �شهل �لذكية يف ت�شهيل �إجر�ء�ت معامالت �جلمهور 
وعمليات  �إج����ر�ء�ت  على  �ل���زو�ر  تعرف  كما  و�إ���ش��ع��اده��م  مركباتهم  لرتخي�س 
�لتوعية  رخ�س  و�أه���د�ف  �بوظبي  ل�شرطة  �لإلكرتونية  باخلدمات  �لت�شجيل 
�إ�شارة  لالأطفال عرب �لإ�شد�ر �ملميز من �لبطاقات �لتي تتاألق باللون �لذهبي 
�ىل �ليوبيل �لذهبي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�إجناز�تها يف �خلم�شني 

�ملرور  �إد�رة  ووزع��ت  م�شرق.  م�شتقبل  نحو  �مل�شتمرة  وم�شريتها  �ملا�شية،  عاماً 
�أفر�د  على  �لتوعوية  و�ل��ربو���ش��ور�ت  �ملطويات  �لظفرة،  مبنطقة  و�ل��دوري��ات 
�ل�شالمة  تعزز  �لتي  �لوقائية  ب���الإج���ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  �أهمية  م��وؤك��دة  �ملجتمع، 

�ملرورية .
حملة  ب��اأه��د�ف  �ل���زو�ر  بتعريف  �لظفرة  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ق�شم  و�أ���ش��ه��م 
ومن  �ل�شرورية  ب��الإر���ش��اد�ت  لتوعيتهم  �ملختلفة  " وحم��اوره��ا  باأمان  "�شيف 
�أهمها تاأمني �ملنازل �أثناء �لإجازة �ل�شيفية خارج �ملنازل، مثل �لتاأّكد من �إحكام 

�لأبو�ب و�لنو�فذ ومد�خل وخمارج �ملنازل، و�لتاأكد من عدم وجود �آثار تدل على 
عدم وجود �أحد يف �ملنزل مثل �ل�شحف و�لربو�شور�ت ومل�شقات �لدعاية وحث 
�ملركبات  يف  مبفردهم  تركهم  وع��دم  �ملخاطر  من  �لأط��ف��ال  حماية  على  �لأ�شر 

وحمايتهم من حو�دث �لختناق ، �أو حو�دث �لغرق يف �مل�شابح.
كما �طلع �لزو�ر على جهود �شرطة �بوظبي يف توعية �شائقي �ملركبات و�ل�شاحنات 
باأهمية فح�س �لإطار�ت و�لتاأكد من �شالمتها وتعزيز وعي �ل�شائقني با�شتخد�م 

�أف�شل �أ�شناف �لإطار�ت من �جل �شالمتهم و�شالمة مر�فقيهم على �لطرق.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت موؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" عن متّكنها من �إجناز �شوط ُمهّم وكبرية 
من ��شرت�تيجيتها �لإن�شانية �لنبيلة خالل �لن�شف �لأول من عام 2022، 
وذلك عرب عقد �شر�كات وتوقيع ُمذكر�ت تفاهم مع �لعديد من �ل�شركاء 

�لر�ئدين يف جمال �مل�شوؤولية �لجتماعية.
�لرئي�س  �ل��زب��ي��دي،  ق���ال ه���اين  ع��ل��ى ه���ذ� �لإجن�����از،  ويف م��ع��ر���س تعليقه 
�ل�شرت�تيجية مع  �ل�شر�كات  "مُتّثل  �أمنية":  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
ة نقطة قّوة د�فعة ملو��شلة عملنا  �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شّ
�لنبيل يف حتقيق �أمنيات �لأطفال �ملُ�شابني باأمر��س خطرية ُتهّدد حياتهم 

د�خل وخارج �لدولة".

م�شيفاً: "�شهدت �لعام �جلاري بد�ية ر�ئعة من خالل جناح مار�ثون �أمنية 
�لذي �أقيم للعام �لر�بع على �لتو�يل بدعم بنك �أبوظبي �لتجاري، مدينة 
ز�يد �لريا�شية و�شركة "جلف مالتي �شبورت" �ل�شريك �لر�عي للمار�ثون 

و�شهد م�شاركة لأكرث من 800 ُمت�شابق وُمت�شابقة.
و�أردف قائاًل: "كما ت�شّمنت �لأ�شهر �ل�شت �لأوىل من �لعام �حلايل �إطالق 
يف  �ملُ�شاركة  مثل  �لناجحة  و�لفعاليات  �ملُ�شاركات  �ملُ��ب��ادر�ت،  من  �لعديد 
معر�س "بالتفورم 09" من خالل جناح خا�ّس مبوؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية" 
�لوعي  ون�شر  �ملوؤ�ش�شة،  ور�شالة  ب��اأه��د�ف  �لتعريف  بهدف  �ملعر�س  د�خ��ل 
2درهم"  "حملة   �إقامة  �إىل  �إ�شافة  ومبادر�تها.  �أن�شطتها  �أعمالها،  حول 
�شرطة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ل��ك��رمي،  رم�شان  �شهر  خ��الل  �للولو  جمموعة  م��ع 
�لفعالية  تنظيم  �آخ���ر�ً   ولي�س  و�أخ���ري�ً  �لعاملي،  �لأمنية  ي��وم  يف  �أبوظبي 

�لثالثة لت�شميم تذكار �ملوؤ�ش�شة يف �ملركز �لثقايف باأبوظبي، بال�شر�كة مع 
"خولة للفن و�لثقافة وباإ�شر�ف عزة �لقبي�شي، �ملُبدعة �لإمار�تية �لر�ئدة 

يف جمال �لفن �لت�شكيلي و�ملجوهر�ت".
عام  م��ن  �لأول  �لن�شف  بها  حفل  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ات  وع��ن 
�أ�شار �لزبيدي �إىل �أن موؤ�ش�شة "حتقيق �أمنية"، وبتوجيهات من   ،2022
�آل نهيان، م�شت�شار �شاحب  �لدكتور �شلطان بن خليفة  �ل�شيخ  حرم �شمو 
نهيان،  �آل  حممد  ب��ن  �شيف  بنت  �شيخة  �ل�شيخة  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
ُمذّكر�ت  بتوقيع  قامت  �أمنية"،  "حتقيق  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية  تفاهم مع جمعية �لإمار�ت للثال�شيميا، ومعهد 
"�لإجتاه  موؤ�ش�شة  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  يف 
�إىل  �إ�شافة  بدبي،  �جلديد  �لإع��الم  �أكادميية  �لإجتماعية"،  للم�شوؤولية 

ُمذّكرة تفاهم مع جمموعة �للولو �لعاملية."
�ملجتمع،  تنمية  وز�رة  مع  للموؤ�ش�شة  �ملُجزية  بال�شر�كة  �لزبيدي  و�أ���ش��اد 
و�لتي �أ�شهمت يف حتقيق �أمنيات 12 طفاًل وطفلة خالل فعاليات معر�س 
دبي" وبالتعاون مع جناح جمل�س �لتعاون لدول �خلليج   2020 "�إك�شبو 

�لعربية.
و�ختتم �لزبيدي ت�شريحه بالقول: "يف جعبة �ملوؤ�ش�شة �ملزيد و�ملزيد من 
�ملوؤ�ش�شات  مع  �شر�كاتنا  وزي���ادة  تعميق  �إىل  �لهادفة  و�خلطط  �ملُ��ب��ادر�ت 
ة �حلري�شة على رّد �جلميل للوطن وتاأدية م�شوؤولياتها  �حلكومية و�خلا�شّ
��شرت�تيجية  حتقيق  من  متكيننا  يف  بالتايل  ُت�شهم  و�لتي  �لجتماعية، 
�ملوؤ�ش�شة �لإن�شانية �لنبيلة يف حتقيق �ملزيد من �أمنيات �لأطفال �ملر�شى، 

ون�شر بذور �ل�شعادة و�لأمل يف قلوبهم مع عائالتهم".

)اأمنية( ُتعلن عن جن�حه� يف حتقيق ا�شرتاتيجيته� خالل الن�شف الأول من ع�م 2022

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  جمل�س  رئي�شة  نهيان  �آل  مبارك  بنت  م��وزة  �لدكتورة  �ل�شيخة  �أك��دت 
موؤ�ش�شة �ملباركة �أن دولة �لإمار�ت قدمت منوذجاً فريد�ً يف �لعمل �لتطوعي 
لديه  وتر�شخ  �لإن�شان  بناء  من  تعزز  مدرو�شة  ��شرت�تيجيات  على  �ملبني 
�لولء و�لنتماء للوطن وقيادته �لر�شيدة وتو�شع مد�ركه وتفتح �أمامه �آفاقاً 

و��شعًة للوعي �ملجتمعي �لهادف و�ملعزز خلطط وبر�مج �لتنمية �لوطنية .
و�أ�شادت برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�حل�شارية �لتي ت�شهدها  و�لنه�شة  �لوطنية  �لتنمية  �هلل" مل�شرية  "حفظه 
دولتنا يف جميع �ملجالت ويف مقدمتها �لعمل �لتطوعي �لذي �شي�شهد خالل 
�ملوجهة  �ملجتمعية  و�ل��رب�م��ج  �لأد�ء  حيث  من  نوعية  نقلة  �ملقبلة  �لفرتة 

ملختلف فئات �ملجتمع.
وقالت : " �إننا نفخر برفع �أ�شمى �آيات �لمتنان و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" على توجيهاته 
�لتطوعي  بالعمل  �لنهو�س  ب�شاأن  �لثاقبة وفكره �خلالق  وروؤيته  �ل�شديدة 

و�لرتقاء به مبا يعزز من ريادة دولة �لإمار�ت حملياً و�إقليمياً ودولياً " .
�آل نهيان  �ل��دك��ت��ورة م���وزة بنت م��ب��ارك  �ل�شيخة  ت��روؤ���س  ج��اء ذل��ك خ��الل 
�لجتماع �لأول ملجل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �ملباركة بعد ت�شكيله �جلديد برئا�شتها 
و�شم �ملجل�س كاًل من �ل�شيخة �شما بنت خليفة بن حمد�ن �آل نهيان نائباً 
لرئي�س جمل�س �لإد�رة و�لدكتورة �أمنة �ل�شحاك �ل�شام�شي �لوكيل �مل�شاعد 
لقطاع �لرعاية وبناء �لقدر�ت يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لدكتورة ب�شرى 
�لأ���ش��ري��ة يف د�ئ���رة تنمية �ملجتمع  �ل��رع��اي��ة  �مل��ال مدير ع��ام هيئة  ع��ب��د�هلل 

خليفة  جل��ائ��زة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  عبد�لقادر�لعفيفي  و�أم���ل  �أبوظبي  �إم���ارة  يف 
عبد�هلل  �شم�شة  و�لأ���ش��ت��اذة  �ل�شويدي  حممد  �شعاد  و�ل��دك��ت��ورة  �ل��رتب��وي��ة 
لل�شباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  مكتب  مدير  �لهنائي  ه��الل  وم���وزة  �لطائي 
و�ل�شيدة  �لعليا  �لتقنية  كلية  من  �لكندي  ف��ريوز  رمي  و�لدكتورة  بالإنابة 

عائ�شة نا�شر �ل�شعدي.
�آل نهيان خالل �لجتماع على  و�أكدت �ل�شيخة �لدكتورة موزة بنت مبارك 
��شرت�تيجية  تنفيذ  يف  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لإد�رة  جمل�س  دور  �أه��م��ي��ة 
�لنهو�س  لر�شالتها يف  �لتي تطرحها ترجمًة  و�ملبادر�ت  و�لرب�مج  �ملوؤ�ش�شة 
مبختلف عنا�شر �لعمل �لتطوعي يف �ملجتمع وبناء �لوعي �لفكري و�لوطني 

للن�سء و�ملر�هقني وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعلمية و�لعملية يف هذ� �ل�شدد.
خمتلف  مع  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  تعزيز  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س  �إىل  و�أ���ش��ارت 

و�لرب�مج  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  تنفيذ  ي��خ��دم  �ل��ع��الق��ة مب��ا  ذ�ت  �جل��ه��ات 
�ملرتبطة بها ومن بينها تلك �ملبادر�ت �لتي تطرحها �ملوؤ�ش�شة و�ملوجهة لفئة 
�لن�سء و�ملر�هقني عرببرنامج "�ملغاوير " �لذي ي�شتهدف هذه �لفئة ويقدم 
ور�س �لعمل �لتطبيقية و�لرب�مج �لتي ت�شقل مهار�تهم وتفتح لديهم �آفاق 

�لإبد�ع و�لبتكار يف خدمة �لتنمية �لوطنية .
و�أو�شحت �أن �لفرتة �ملقبلة �شت�شهد تنفيذ مبادر�ت ر�ئدة من قبل �ملوؤ�ش�شة 
�أجندة  يو�كب  �لفئات مبا  لهذه  �ملوجه  �لتطوعي  �لعمل  بدعم  يتعلق  فيما 
�إد�رة موؤ�ش�شة  ت�شكيل جمل�س  �أن  �إىل  �ملقبلة" .. م�شرية  "مبادئ �خلم�شني 
�ملباركة �جلديد �شيمثل �إ�شافة نوعية لهذه �جلهود �ملبذولة لدعم خارطة 
�لعمل �لتطوعي على �مل�شتوى �ملحلي مبا يو�شع من قاعدة �لكو�در �لوطنية 

�ملوؤهلة يف هذ� �ل�شدد.

موزة بنت مب�رك: الإم�رات رائدة العمل التطوعي اإقليمي� ودولي�

جن�ح �شرطة اأبوظبي ي�شتقطب زوار مهرج�ن ليوا للرطب

•• اأبوظبي- وام:

خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أك��دت 
بقيادة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �ل��رتب��وي��ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
"حفظه  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد 
رعاية  يف  مبتكر�ً  منوذجاً  �هلل" تقدم 
�لبيئة  وت����وف����ري  �مل���ب���ك���رة  �ل���ط���ف���ول���ة 
�لنمو  �لفئة  لهذه  تهيئ  �لتي  �ملحفزة 
وتعليمياً  و�جتماعياً  �شحياً  �ل�شليم 
�لعلمية  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل  وف�����ق 
�لدول  ب��ه��ا  ت��اأخ��ذ  �ل��ت��ي  و�لتطبيقية 

�ملتقدمة يف �لعامل.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن دول��ة �لإم���ار�ت �أولت 
و�شنت  فائقة  عناية  �ملبكرة  �لطفولة 
و�شعت  �ل��ت��ي  و�لت�شريعات  �ل��ق��و�ن��ني 

م�شرق  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ط����ري����ق  خ���ري���ط���ة 
للطفل عرب مبادر�ت وبر�مج تنفيذية 
تد�شنها �لهيئات �ملتخ�ش�شة يف رعاية 
و�شحياً  ت��ع��ل��ي��م��ي��اً  �مل��ب��ك��رة  �ل��ط��ف��ول��ة 
وث��ق��اف��ي��اً وم��ن ب��ني ه��ذه �مل���ب���ادر�ت ما 
طرحته �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�مل��ا���ش��ي��ة وهو  �ل���رتب���وي���ة يف دورت���ه���ا 
للتعليم  �لعاملية  خليفة  جائزة  جمال 
�ملبكر و�لذي يت�شمن فئتني هما:فئة 
�لرب�مج  وفئة  و�ل��در����ش��ات،  �لبحوث 
و�ملناهج و�ملنهجيات وطرق �لتدري�س.

ذل���ك خ���الل �جل��ل�����ش��ة �حلو�رية  ج���اء 
�لعامة للجائزة  �لتي نظمتها �لأمانة 
 " باللعب  " �لتعلم  ب��ع��ن��و�ن  ب��ع��د  ع��ن 
�لعام  �لأم���ني  �لعفيفي  �أم��ل  بح�شور 
�ل��رتب��وي��ة وحتدثت  جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 

�إد�رة  �ل��ي��اف��ع��ي م��دي��رة  ف��ي��ه��ا ه��ن��ادي 
����ش���الم���ة �ل���ط���ف���ل ب��امل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
و�أد�رتها  ب��ال�����ش��ارق��ة  �لأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون 
�ل���دك���ت���ورة ���ش��م��رية �حل��و���ش��ن��ي مدير 
�إد�رة مناهج �لعلوم �لإن�شانية و�للغات 

يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم .
�حلو�شني  �شمرية  �لدكتورة  و�أ���ش��ارت 
�أو  و�لتلعيب  باللعب  �لتعلم  �أن  �إىل 
�لتعلم �لقائم على �للعب و�لذي ي�شع 
لتعليم  �أ�شا�شية  كاأد�ة  و�للعب  �لألعاب 
وعن�شر  �مل��ب��ك��رة  �ل��ط��ف��ول��ة  م���ر�ح���ل 
رئي�شي جلودة حياة �لأطفال ورفاههم 
�لتعليمي �إل �أن �أثر �لتعلم �لقائم على 
ومن  لآخ���ر  طفل  م��ن  يختلف  �للعب 
جمتمع تعليمي لآخر و�إنه من �لأوىل 
�أن يتم �لأخذ بعني  يف �لوقت �لر�هن 

و�لألعاب  �لتطبيقات  ن���وع  �لع��ت��ب��ار 
و�لأدو�ت �مل�شتخدمة يف �للعب ل�شمان 
�آم����ن����ة وثرية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  خ���ل���ق 
�ل�شغار  �لأط���ف���ال  ل��ت��زوي��د  وت��رب��وي��ة 
�لطفل  فيها  ي�شتطيع  �لتي  بالفر�س 
�أف��ك��اره وي��رم��ز ويخترب  �أن يعرب ع��ن 

معرفته عن هذ� �لعامل �لو��شع.
ه����ن����ادي �شالح  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
�لطفل:  �إد�رة �شالمة  �ليافعي، مدير 
ُبناة �مل�شتقبل و�شّناع �لغد  " �لأطفال 
�لطفل  �شالمة  �إد�رة  روؤي���ة  �إط���ار  ويف 
و�ل��ت��ز�م��ه��ا ب��ب��ن��اء جم��ت��م��ع ي��ن��ع��م فيه 
و�لنف�شية  �لبدنية  بال�شحة  �لأطفال 
و�لرتفيه  �ل��ل��ع��ب  ب��اأه��م��ي��ة  و�إمي���ان���ن���ا 
�لأط����ف����ال  ���ش��ح��ة  ت���ع���زي���ز  يف  ودوره 
وتنمية مد�ركهم و�إك�شابهم جمموعة 

مرحلة  يف  �مل��ت��ن��وع��ة  �خل������رب�ت  م���ن 
على  �لإد�رة  حتر�س  �ملبكرة  �لطفولة 
و�أ�شكاله  �أنو�عه  بكافة  �للعب  ت�شجيع 
�آمنة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

ل�شمان �أمن �لأطفال و�شالمتهم ".
و�أ�شافت : " �للعب عملية حيوية لها 
وعاطفية  و�جتماعية  معرفية  فو�ئد 
قّيمة حيث ت�شهم جميع �أ�شكال �للعب 
�لأ�شا�شية  �مل��ه��ار�ت  م��ن  ع��دد  بتنمية 
�لالزمة مل�شاعدة �لأطفال على �لنجاح 
�لنقدي  �ل��ت��ف��ك��ري  م��ث��ل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
و�لتعاون و�لتو��شل و�لإبد�ع و�لبتكار 
�إذ ُيعد �للعب �ملحطة �لأوىل لنطالق 
ولهذ�  �لتعليمية  رحلتهم  �لأطفال يف 
�إد�رة �شالمة �لطفل بتوفري  نلتزم يف 
يف  �شو�ء  و�آمنة  د�عمة  تعليمية  بيئات 

�ملجتمع،  يف  �أو  �مل��ن��زل  يف  �أو  �مل��در���ش��ة 
ل�شمان �إثر�ء مهار�ت �لأطفال وتعزيز 

منوهم و�شحتهم ".

ويف ختام �جلل�شة د�ر ح��و�ر حول دور 
�ل�شر�كة  تعزيز  يف  و�مل��در���ش��ة  �لأ���ش��رة 
�لتي تدفع بالطفولة �ملبكرة نحو �آفاقاً 

و��شعة من �لبتكار و�لبد�ع مبا يعزز 
و�إ�شهامهم يف  �لفئة  من مو�هب هذه 

�لتنمية �لوطنية م�شتقباًل.

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  مركز  ��شتعر�س 
علميني  وفدين  مع  و�ل�شت�شار�ت 
�آفاق �لتعاون �مل�شرتك  و�أكادمييني 
و�لأبحاث  �ل��در����ش��ات  جم���الت  يف 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة �مل��ن�����ش��ب��ة على 
و�لتكنولوجيا  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
�حل��ي��وي��ة، وك���ل م��ا ي��خ��دم �أه����د�ف 
�ملوثقة  �ملعرفة  ن�شر  يف  �لأط����ر�ف 
�أ�ش�س علمية ر�شينة،  �لقائمة على 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  جم����ال  وت���ع���زي���ز 

باأبحاث ودر��شات فريدة ونوعية.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة وف���د ملقر 
قامات  ���ش��م  �أب���وظ���ب���ي،  يف  �مل���رك���ز 
ر�أ�شهم:  وعلى  و�أك��ادمي��ي��ة،  علمية 
�لظاهري  خلفان  �شعيد  �ل��دك��ت��ور 
�مل�شتقبلية  �لدر��شات  مركز  مدير 
يف جامعة دب��ي، و�ل��دك��ت��ورة �شيخة 
�ملزروعي رئي�شة جمموعة �لإمار�ت 
و�لربوفي�شور  �جلذعية،  للخاليا 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ة  م���ن  ب����ارك  ِم�����ّنْ 
حممد  �لدكتور  وبحث  �لقاب�شة، 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  �هلل  عبد 
ل��ل��م��رك��ز، م��ع �ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر �شبل 
جم������الت  يف  �ل�����ت�����ع�����اون  ت����ع����زي����ز 

�لدر��شات �ل�شت�شر�فية.
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  م��ن  وف���د  ز�ر  ك��م��ا 
�أبوظبي،  يف  تريندز  م��رك��ز  �لعليا 
�لتعاون  �أوج�����ه  �جل���ان���ب���ان  وب��ح��ث 
�ملجالت  يف  �مل�شتقبلية  و�ل�شر�كة 
و�لتدريب  و�مل���ع���رف���ي���ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ء و�لأك���ادمي���ي���ني، 
نيكول  م�����ن:  ك�����اًل  �ل����وف����د  و����ش���م 
للبحوث  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  بيتيت 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وري���������ادة �لأع�����م�����ال، 
و�لدكتور غامن ك�شو�ين مدير �أول 

جفري  وكيم  �لتطبيقية،  �لبحوث 
مدير �لبحوث �لتطبيقية.

قطاعات  �إىل  �ل����وف����د�ن  وت���ع���رف 
"تريندز"  و�أق�����������ش�����ام  و�إد�ر�ت 
�ملركز  ج���ه���ود  وث���م���ن���ا  �مل���ت���ن���وع���ة، 
من  �ل��ع��دي��د  تعالج  �ل��ت��ي  �لبحثية 
منها  �لإقليمية  �حليوية  �لق�شايا 
�أحدث  على  �طلعا  كما  و�ل��ع��امل��ي��ة، 
مو�شوعات  م��ن  �مل��رك��ز  �إ�����ش����د�ر�ت 
ودر��شات  و�شال�شل معرفية  علمية 

و�أبحاث متنوعة.

تعزيز الفكر الإن�ضاين
بدوره، قال �لدكتور حممد عبد�هلل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ل��ي 
و�ل�شت�شار�ت  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز 
بناء  ع��ل��ى  م��ن��ف��ت��ح  "تريندز"  �إن 
خمتلف  م������ع  وث����ي����ق����ة  ع������الق������ات 
و�لعلمية  �لأك���ادمي���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�لبحثية،  و�ل��ف��ك��ري��ة  و�لتعليمية 
�لتي  و�لعاملية،  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لإن�شاين  �لفكر  تعزيز  �إىل  ت�شعى 
�لدولية  �لق�شايا  ومعاجلة خمتلف 

مبحتوى علمي دقيق وموثق، مبيناً 
�أن ��شرت�تيجية "تريندز" �جلديدة 
�ل�شر�كات  يف  �ل��ت��و���ش��ع  �إىل  ت��ه��دف 
�ملوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ع  و�ل���ت���ع���اون 
�لتعليمية،  و�مل��ع��اه��د  و�جل���ام���ع���ات 
ور�ء  من  ي�شتهدف  �ملركز  �أن  مبيناً 
تعزيز �شر�كاته �لبحثية و�لعلمية �أن 
�ملعريف  للتو��شل  عاملياً  يكون ج�شر�ً 
و�لأكادميي ي�شل بني مر�كز �لفكر 
�ل�شطالع  �إىل  �إ�شافة  و�جلامعات، 

بدور فاعل يف �شناعة �مل�شتقبل.

ا�ضرتاتيجية م�ضتدامة
و�أو�شح �لدكتور �لعلي �أن "تريندز" 
ك��اف��ة لتمكني  �إم��ك��ان��ي��ات��ه  ي�����ش��خ��ر 
�ل��ب��اح��ث��ني وط����الب �جل��ام��ع��ات يف 
تبنِّيه  عرب  �لعلمي،  �لبحث  جم��ال 
م�شتد�مة،  ع��امل��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ت�شمل �إطالق �لعديد من �ملبادر�ت 
�مل��ب��ت��ك��رة و�ل���ف���ري���دة �ل��ه��ادف��ة �إىل 
مو�هبهم  وتنمية  قدر�تهم  تعزيز 
�ملركز  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ب��ح��ث��ي��ة، 
ي��ع��م��ل ج���اه���د�ً ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 

قدر�تهم  وت��ن��م��ي��ة  �ل�����ش��ب��اب  ع��ق��ول 
�لعلمية  �خل��������رب�ت  و�إك�������ش���اب���ه���م 
و�لعملية ومتكينهم يف مر�كز �شنع 
�لقر�ر، ف�شاًل عن �إك�شابهم �ملهار�ت 
دور�ت  �نخر�طهم يف  �لنوعية عرب 
تدريبية وبحثية ومعرفية تتجاوز 

�ملحلية �إىل �لعاملية.
وذكر �لعلي �أن �ملركز د�شن �لعديد 
ت�شجيع  �إىل  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  من 
�ل�����ش��ب��اب �ل��ب��اح��ث��ني و�ل���ط���الب يف 
�جل���ام���ع���ات ع��ل��ى ك��ت��اب��ة �لأب���ح���اث 

�لعلمية، ليقوم �ملركز بدوره بن�شر 
و�لدر��شات  �لبحثية  �لأور�ق  ه��ذه 
�لتي يقوم �ل�شباب باإعد�دها، �إ�شافة 
مذكر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��وق��ي��ع  �إىل 
موؤ�ش�شات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��ف��اه��م 
فكر،  وم��ر�ك��ز  وجامعات  �أك��ادمي��ي��ة 
�ل�����ش��ب��اب وتنمية  �ل��ب��اح��ث��ني  ل��دع��م 
ليكونو�  و�إع�����د�ده�����م  م���ه���ار�ت���ه���م، 
خرب�ء ومتخ�ش�شني تعتمد عليهم 

�لأوطان يف بناء �مل�شتقبل.

نتاج بحثي متفرد
من جانبهما، �أكد �لوفد�ن �لز�ئر�ن 
ملركز  و�مل��ع��ريف  �لبحثي  �ل��ن��ت��اج  �أن 
حتديد  يف  ومتفرد  متميز  تريندز 
�مل�شتقبل  يف  �لأح�������د�ث  �جت���اه���ات 
وحت��ل��ي��ل خم��ت��ل��ف �مل��ت��غ��ري�ت �لتي 
ميكن �أن توؤثر يف هذه �لجتاهات �أو 
يف حركة م�شارها، و�أ�شاد� بن�شاطات 
و�لعلمية  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  "تريندز" 
�لنوعية،  �إ����ش���د�ر�ت���ه  ومب�����ش��ت��وى 
روؤى  م��ن  �مل��رك��ز  يقدمه  م��ا  نا  وثمَّ
و�أب���ح���اث ودر�����ش���ات ر���ش��ي��ن��ة وذ�ت 
وت�شاعد  �لعاملي،  للمجتمع  �أهمية 
�ل��ق��ر�ر على و���ش��ع �حللول  ���ش��ّن��اع 

للق�شايا �لقائمة.

خليفة الرتبوية: الإم�رات قدمت منوذج� مبتكرا يف رع�ية الطفولة املبكرة

بحثا اأوجه التعاون يف جمال الدرا�ضات واأبحاث التكنولوجيا احليوية

وفدان علمي�ن واأك�دميي�ن يزوران مركز تريندز.. ويثّمن�ن جهوده البحثية والعلمية يف ا�شت�شراف امل�شتقبل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

�لطرق  م��ن  ع���دد  تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  ت�����ش��رف 
�ل�شكاين  �لتو�شع  �حتياجات  تلبي  و�لتي  �لدولة  مناطق  تربط  �لتي  �ل�شريانية 

و�لعمر�ين و��شتيعاب �لزيادة �ملتنامية يف �حلركة �ملرورية.
�لبنية  م�شاريع  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  عبد�هلل  يو�شف  �ملهند�س  �شعادة  و�أ���ش��ار 
ومنها  �مل�شاريع  هذه  �إىل  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  يف  �لإحتادية  �لتحتية 
�لثانية" �لذي يت�شمن  "�ملرحلة  �ن�شاء و�جناز �متد�د طريق �لم��ار�ت  م�شروع 
�ن�شاء تقاطع رئي�شي ونفق لإ�شتيعاب �حلركة �ملرورية من و�إىل �ملناطق �لو�شطى 
و�ملنطقة �ل�شرقية للدولة لفتا �إىل �أن ن�شبة �جنازه و�شلت حتى �لآن �إىل 23% 

وه�شيتم �لنتهاء منه خالل �أغ�شط�س من �لعام �ملقبل 2023. 
و�أ�شاف �أن �مل�شروع ي�شمل تنفيذ نفق مقو�س بخم�س حار�ت يف كل �جتاه ثالثة 
طريق  �شريبط  حيث  �مل�شتقبلي  للتو�شع  وحارتني  �حلالية  �لفرتة  تخدم  منها 
خ��ورف��ك��ان �جل��دي��د ب�����ش��ارع �لإم�����ار�ت م��ن خ���الل ع���دد م��ن �ل��ط��رق �لإنزلقية 
و�حللقية منوها باأن �مل�شروع ي�شمل كذلك نقل وحماية �خلدمات �لقائمة حيث 
حرة  حركة  وتوفري  �ل�شالمة  م�شتوى  رف��ع  من  �إجن���ازه  بعد  �لتقاطع  �شي�شهم 

و�ن�شيابية.
 - �لطريق �لحتادي" E88" �ل�شارقة  ورف��ع كفاءة  �إىل م�شروع تطوير  ولفت 

�لذيد - م�شايف "�ملرحلة �لثالثة " من تقاطع 7 حتى مدخل �لذيد و�لذي بلغت 
ن�شبة �جنازه %14 مبينا �أن �مل�شروع عبارة عن تطوير طريق �ل�شارقة �لذيد 
من ج�شر 7 حتى مدخل �لذيد بطول 29 كيلومرت� وذلك باإ�شافة حارة جديدة 
يف كل �جتاه لي�شبح �لطريق ثالث حار�ت يف كل �جتاه مع عمل �شيانة للحار�ت 
�لقائمة ف�شال عن �ن�شاء تقاطع حلقي جديد ليخدم م�شتخدمي طريق نزوى 

- مليحة يف �إمارة �ل�شارقة.
�إجناز  و  �إن�شاء  م�شروع  �ل���وز�رة  عليها  ت�شرف  �لتي  �مل�شاريع  بني  من  �إن  وق��ال 
�متد�د طريق �لإمار�ت يف مرحلته �لثانية "�لطريق �لر�بط بني �شارع �لإمار�ت 
 %  42 �لإجن���از فيه  ن�شبة  بلغت  �لأوىل" و�ل���ذي  �لإحت���اد -�ملرحلة  ���ش��ارع  م��ع 
�لعام  �لأخ��ري من  �لربع  �مل�شروع خالل  �أعمال  �لإنتهاء من  �شيتم  �أن��ه  مو�شحا 
�حلايل 2022 حيث يتكون �مل�شروع من طريق مزدوج حارتني بكل �جتاه بطول 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد مع طريق  2.8 كيلومرت يربط يف مرحلته �لأوىل �شارع 

�لإمار�ت و�شتكون هناك مرحلة �أخرى لرتبطه مع �شارع �لإحتاد.
ونوه باأن هذ� �لطريق �شي�شكل حمور�ً عمودياً على �لطرق �لإحتادية" E11و 
�ملناطق  �شيخدم  حيث  �لغربي  �ل�شرقي  ب��الإجت��اه  E611يربط  E311و"و 
�ملحيطة ب�شارع �ل�شيخ ز�يد و�شارع �لم��ار�ت مثل مدينة �لإم��ار�ت و"�آب تاون" 
�ل�شارقة  �م��ارت��ي  يف  �ملناطق  من  وغريها  و�ل��زب��ري  �حلمرية  ومنطقة  و�حلليو 

وعجمان.

و�أكد �ملهند�س يو�شف عبد�هلل حر�س وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية على تطوير 
وحت�شني �شبكة �لطرق �ملمتدة يف كافة �لإم��ار�ت و�لتي تلبي �حتياجات �لتو�شع 
�ملرورية  �حلركة  يف  �ملتنامية  �لزيادة  و��شتيعاب  و�لعمر�ين  �ل�شكاين  و�لإنت�شار 
�لوز�رة  �أن  �إىل  م�شري�  �مل��رور  حركة  وت�شهيل  �لنقل  حركة  حت�شني  عن  ف�شاًل 
تطبق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية عرب �لإعتماد على منظومة �لإبتكار و�لإ�شتد�مة 
و�لذكاء �لإ�شطناعي �إىل جانب تعاونها مع �شركائها �لإ�شرت�تيجيني للمحافظة 
عاملية  مر�كز  على  وح�شولها  �لتحتية  �لبنية  جمال  يف  �لدولة  مكت�شبات  على 

متقدمة مبوؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية.
وقال �إن �لوز�رة تو��شل جهودها و�شعيها �حلثيث نحو ��شتد�مة كافة قطاعاتها 
موؤ�شر�ت  دع��م  �إىل  �ل��دول��ة  تطلعات  ملو�كبة  وذل���ك  ولنقل  �ل��ط��رق  بينها  وم��ن 
�لإ�شتد�مة يف تلك �لقطاعات ب�شكل يكر�س مكانة �لإمار�ت بو�شفها ر�ئدة عامليا 
يف هذ� �ملجال �حليوي ومن بني هذه �جلهود �إطالق "�أدلة �لإ�شتد�مة للمباين 
بتحقيق  �ملرتبطة  �ل��دول��ة  مل�شتهدفات  دع��م��اً  متثل  �لتي  �لإحتادية"  و�ل��ط��رق 
�لتوجيهية  �مل��ب��ادئ  لتنفيذ  دليل  وه��ي  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  يف  �لإ�شتد�مة 
�مل�شتد�مة و�لتي بدورها �شت�شاهم يف رفع  �مل�شتد�مة و�ملباين  �لإحتادية للطرق 
ملعايري  �لأ���ش��ول  وم��و�ءم��ة  و�لت�شغيل  �ل�شيانة  تكاليف  وتقليل  �لأ���ش��ول  كفاءة 
كفاءة �لطاقة وكفاءة ��شتهالك �ملياه و��شتخد�م مو�د بناء م�شتد�مة ف�شال عن 

�إد�رة �لنفايات وتقليل �لتاأثري �ل�شلبي للم�شاريع على �لبيئة و�ملناخ.

�لبنية  قطاعي  تطوير  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �ل���دول  م��ن  تعد  �لإم����ار�ت  �أن  و�أك����د�ً 
�لتحتية و�لطرق حيث حققت نتائج متقدمة �شمن موؤ�شر�ت �لتناف�شية يف تلك 
و�لرفاهية  �لوطنية  لالإقت�شاد�ت  رئي�س  د�عماً  متثل  �لتي  �حليوية  �لقطاعات 
وجودة �حلياة وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي تعزز من تناف�شية �لدولة وتدعم 
عبورها ب�شال�شة خلم�شني عاماً مقبلة من �لإجناز�ت �لنوعية و�شوًل �إىل حتقيق 
�ملئوية 2071. ولفت �لوكيل �مل�شاعد لقطاع م�شاريع �لبنية �لتحتية �لإحتادية 
�أن �لوز�رة تاأخذ كافة �لجر�ء�ت �لإحرت�زية للمحافظة على �شالمة �لعاملني 
�شري  وتتابع  بعد  �لإجتماعات عن  وعقد  �مل�شروعات  تدير  م�شروعاتها حيث  يف 
�مل�شروعات  �ملثبتة يف مو�قع  �لبث �حلي  �لأعمال و�لإجن��از من خالل كامري�ت 
�ل��وز�رة تعزز من  �أن  �إىل  �لطائر�ت من دون طيار م�شري�  ��شتخد�م  ف�شال عن 
��شتخد�م �ملو�د �مل�شتد�مة يف م�شروعاتها حيث يتم ��شتخد�م �أ�شباغ متت�س ثاين 
منظومة  ��شتحد�ث  عن  ف�شال  �جلو  من  �لكريهة  و�ل��رو�ئ��ح  �لكربون  �أوك�شيد 
�لتنمية  يحقق  مب��ا  �ل��ط��رق  وتنفيذ  وت�شميم  تقييم  بهدف  �خل�شر�ء  �ل��ط��رق 
�مل�شتد�مة ويحافظ على �لبيئة بجميع مر�حل �لعمل من تنفيذ وت�شغيل �لتي 
�إىل جانب تقليل   30% بدورها ت�شاهم يف تقليل �لنبعاثات �لكربونية بن�شبة 
 70% بن�شبة  �لهالكة  �لبناء  م��و�د  وتقليل   50% بن�شبة  �لكهرباء  ��شتهالك 
�لإ�شتد�مة  معايري  و�لتي حتقق  �جل�شور  و�شائد  نوعية جديدة من  و��شتخد�م 

حيث يزيد عمرها �لإفرت��شي ول حتتاج ل�شيانة.

•• دبي- وام:

�ن�������ش���م م����رك����ز حم���م���د ب�����ن ر�����ش���د 
�إىل  ر���ش��م��ًي��ا   MBRSC للف�شاء 
للمناخ  �ل����دويل  �ل��ف�����ش��ائ��ي  �مل��ر���ش��د 
SCO ، �لحتاد �لعاملي �لذي ي�شم 
�ل��ف�����ش��اء بقيادة  وك����الت وم��ن��ظ��م��ات 
�لف�شائية  للدر��شات  �لوطني  �ملركز 
تن�شيق  �إىل  ي�شعى  و�لذي   CNES
�ل���ع���امل���ي���ة و�ل���ت���و����ش���ل �إىل  �جل����ه����ود 
�لتقييم �لدقيق ومر�قبة تاأثري تغري 
�ملناخ، كما تاأتي هذه �خلطوة متا�شًيا 
يف �إط����ار ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب��ني دولة 
�لإم��ار�ت وفرن�شا يف جمال م�شاريع 

�لف�شاء �مل�شتقبلية.
هذ�  �إىل  �ن�������ش���م���ام���ه  خ�����الل  وم�����ن 
�مل��ر���ش��د، ���ش��ي��ق��وم م��رك��ز حم��م��د بن 
�ملعلومات  ب��ت��ق��دمي  ل��ل��ف�����ش��اء  ر����ش��د 
�ل�������������������و�ردة ع��������ن ط������ري������ق �ل����ق����م����ر 
 ،  DMSat-1 �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
ملر�قبة  دب�����ي  ل��ب��ل��دي��ة  �لأول  وه�����و 
�لغالف �جلوي ومت �إطالقه يف �لعام 
2021، ويعمل على تعزيز �لتد�بري 
وتر�شيخ  �لبيئة،  �إىل حماية  �لهادفة 
م��ك��ان��ة دب���ي ك��ن��م��وذج ع��امل��ي للتنمية 
يف  دب��ي  بلدية  ت�شارك  �إذ  �مل�شتد�مة، 
هذ� �لإطار �لبيانات و�لنتائج �لقّيمة 
�ل�شطناعي  �لقمر  من  �مل�شتخل�شة 
مع جمتمع �لف�شاء �لدويل، ل�شيما 
و�أن �لقمر قد قام منذ �إطالقه بدور 

�لتغري�ت  مر�قبة  يف  �لأه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
�ملناخية يف دولة �لإمار�ت وم�شبباتها 

�ملختلفة.
�ملري،  حميد  �شامل  �شعادة  ق��ام  وق��د 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر��شد 
�ملر�شد  م��ي��ث��اق  ب��ت��وق��ي��ع  ل��ل��ف�����ش��اء، 
 SCO ل��ف�����ش��ائ��ي �ل����دويل ل��ل��م��ن��اخ�
�ل��ط��ري��ق لع�شوية  يف خ��ط��وة مت��ه��د 
�ل�شبكة  يف  �لر�شمية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

�لدولية.
ويف تعليق له على توقيع �مليثاق، قال 
�أ�شا�شية ومهمة  "هذه خطوة  �ملري: 
لتحقيق ر�شالتنا بال�شر�كة مع بلدية 
�ملنظمات  م���ع  �ل��ت��ع��اون  وب����دء  دب����ي، 
�ل��دول��ي��ة ل���ش��ت��خ��د�م �ل��ب��ي��ان��ات �لتي 
�ل�شطناعي  �ل��ق��م��ر  م���ن  جن��م��ع��ه��ا 
دولة  م��ن  �إ�شهاماً   ،  DMSat-1
�لعاملية  �جل��ه��ود  دع���م  يف  �لإم������ار�ت 

�ملناخ،  تغري  ت��اأث��ري  لر�شد  �مل��ب��ذول��ة 
حتى نتمكن من �مل�شاركة يف معاجلة 
ت��ب��ع��ات ه���ذه �ل��ق�����ش��ي��ة �مل��ل��ّح��ة �لتي 

يت�شارك �لعامل يف �لت�شدي لها".
و�أ�شاد �ملري بجهود �ملر�شد �لف�شائي 
�ملحلية،  وف���روع���ه  ل��ل��م��ن��اخ  �ل�����دويل 
�أن حجم وم��دى تاأثري تغري  م��وؤك��د�ً 
من  ت��ع��اون��ي��اً  ج��ه��د�ً  يتطلبان  �مل��ن��اخ 
دور  مثمناً  �ملعنية،  �لأط���ر�ف  جميع 
�لبيانات  وحت��ل��ي��ل  ج��م��ع  يف  �مل��ر���ش��د 
�ل�شطناعية  �لأق���م���ار  م��ن  �ل�����و�ردة 
�أن هذ�  وم��وؤك��د�ً  �ملو�شوع،  حول هذ� 
خطط  �شياغة  يف  ي�شاعد  �ل��ت��ع��اون 
عمل ت�شمن حماية �لأر�س و�حلفاظ 

عليها لالأجيال �حلالية و�ملقبلة.
�أن نن�شم  لنا  "�شرف كبري  و�أ�شاف: 
�إىل هذه �ملبادرة �لعاملية، كما ي�شرفنا 
م�����ش��اف��رة ج��ه��ودن��ا م���ع ب��ل��دي��ة دبي 

لإ�شافة �إجناز�ت جديدة ل�شجل دولة 
�لإمار�ت �حلافل بالإجناز�ت �لهادفة 

خلدمة �شعوب �ملنطقة و�لعامل".
ومي������ث������ل �ل�����ق�����م�����ر �ل�����ش����ط����ن����اع����ي 
�لتي  �لعنا�شر  �أح��د   DMSat-1
ت��وؤك��د �ل��ت��ز�م دول���ة �لإم�����ار�ت ببنود 
تدعو  �ل��ت��ي  للمناخ  باري�س  �تفاقية 
�نبعاثات  ح��ول  �لبيانات  توفري  �إىل 
غ�������از�ت �لح���ت���ب���ا����س �حل��������ر�ري من 
�لرتقاء  عن  ف�شاًل  عة،  �ملوقِّ �ل��دول 

در��شة  جمال  يف  �لوطنية  بالقدر�ت 
وحتليل ظاهرة �لحتبا�س �حلر�ري، 
 DMSat-1 �إط���������الق  ي���ع���د  �إذ 
��شرت�تيجية  م��ن  ج��ان��ب��اً  وت�شغيله 
 2050 �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل���ل���ط���اق���ة  دب�����ي 
للطاقة  �لإم��������ار�ت  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتي  �لبيانات  ت�شهم  فيما   ،2050
�لوطني  �ل��ن��ظ��ام  تنفيذ  يف  يجمعها 
�لحتبا�س  غ�����از�ت  �ن��ب��ع��اث  لإد�رة 
وذل��ك �شمن  ب�شكل كبري،  �حل���ر�ري 

�ملناخي  ل��ل��ت��غ��ري  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���ط���ة 
للدولة 2050-2017.

من جهته، قال �شعادة د�وود �لهاجري، 
" ي�شعدنا  دب����ي:  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر ع���ام 
�لبدء بالتعاون مع �ملنظمات �لدولية 
ل�شتخد�م �لبيانات �لتي جنمعها من 
 ، DMSat-1 لقمر �ل�شطناعي�
بتقنيات  نوعية  نقلة  �أح��دث  و�ل��ذي 
و�آليات �لر�شد �مل�شتخدمة يف جمال 
�لتاأكيد على جودة �لهو�ء و�نخفا�س 

م��ل��وث��ات بيئة �ل��ه��و�ء، ومت��ا���ش��ي��اً مع 
جم��ري��ات �ل��ت��ط��ور �ل��ع��امل��ي يف جمال 
و�ل�شت�شعار  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
ُب���ع���د، ل��ه��ذ� �أُط���ل���ق ه����ذ� �لقمر  ع���ن 
�ملخ�ش�س  �لنانومرتي  �ل�شطناعي 
بالوطن  �لبيئي  �ل��ر���ش��د  لأغ���ر�����س 
�لعربي، كما �أن �ل�شعي يف �لإ�شهامات 
�لعاملي  �لنطاق  على  �ل�شرت�تيجية 
�لإم�����ار�ت يف تنفيذ  دول���ة  ي��ع��زز دور 
و�لتي  للمناخ  باري�س  �تفاقية  بنود 

تن�س على توفري معلومات وبيانات 
�لدفيئة،  �ل���غ���از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  ر���ش��د 
وو�شع  �ملتطورة  �لتقنيات  وت�شخري 
�لر�شد،  عمليات  يف  متقدمة  �آل��ي��ات 
لدر��شة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ق���در�ت  وب���ن���اء 
ودعم  �حل���ر�ري،  �لحتبا�س  ظ��اه��رة 
�لبيانات  ب��ت��وف��ري  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل�����دول 
�أهد�ف  لتنفيذ  �ل��الزم��ة  و�لتقنيات 
�لإيجابي  �لإ�شهام  وزيادة  �لتفاقية، 
�لر�شد  م��ع��ل��وم��ات  ب��ت��وف��ري  ل���دب���ي 
و�لدول  �لعاملية  للمنظمات  �لبيئي 
�لأخ���������رى. وت����ق����دم ج��م��ي��ع وك�����الت 
للمر�شد  �لدعم  �لأوروب��ي��ة  �لف�شاء 
 SCO ل��ف�����ش��ائ��ي �ل����دويل ل��ل��م��ن��اخ�
�ل�����ذي ت���وج���د ل���ه ف�����روع وط��ن��ي��ة يف 
و�لهند  و�ل���ي���اب���ان  و�ل�����ش��ني  رو���ش��ي��ا 
و�مل��غ��رب و�لإم�����ار�ت. وت��ل��ت��زم �لدول 
�لأقمار  ب��ي��ان��ات  ب��ت��وف��ري  �لأع�������ش���اء 
لدعم  جتمعها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة 
بالنفع على  �ملبادرة، ومبا يعود  هذه 
للم�شاعدة  عموماً،  �ل��دويل  �ملجتمع 
�لعاملي  �ل���ت���اأث���ري  ور����ش���د  ت��ق��ي��ي��م  يف 

لتغري �ملناخ.
�لأقمار  بيانات  توفري  �إىل  و�إ�شافة 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة ع��ق��ب �ل��ت��ح��ق��ق منها 
�ملر�شد  �شي�شاعد  �ملناخ،  تغري  ب�شاأن 
�أدو�ت  ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة  يف  �أي�����ش��اً 
وخ����دم����ات م��ف��ي��دة ل��ت��ع��زي��ز ق����در�ت 
�لبيانات  حتليل  جم��ال  يف  �حلو�شبة 

�ملتخ�ش�شة حول تغري �ملناخ.

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان مبكتبه يف ديو�ن 
�لهيئة �لحتادية  �للو�ء �شهيل �شعيد �خلييلي مدير عام  �أم�س، �شعادة  �حلاكم 
�أحمد  حممد  و���ش��ع��ادة  ب��الإن��اب��ة  �ملنافذ  و�أم���ن  و�جل��م��ارك  �جلن�شية  و  للهوية 
و  �ملناطق �حل��رة  و  و �حل��دود  �ملنافذ  �لعامة لأم��ن  �لهيئة  ع��ام  �لكويتي مدير 
�لوفد �ملر�فق لهما بح�شور �لعميد حممد عبد �هلل علو�ن مدير عام �لإقامة 

و�شوؤون �لأجانب عجمان.

بالوفد   ، �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  رح��ب  �ل��ل��ق��اء،  م�شتهل  يف  و 
للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ب��ه  ت�شطلع  �ل���ذي  �لوطني  ب��ال��دور  م�شيد�ً  �ل��ز�ئ��ر 
�ملناطق �حلرة  و  �ملنافذ و �حلدود  �لعامة لأمن  و�جلن�شية و�جلمارك و�لهيئة 
يف دعم منظومة �لعمل �لأمني من خالل ر�شم �ل�شرت�تيجيات �لأمنية وو�شع 
�ل�شيا�شات �لوطنية �لتي تكفل حتقيق �أعلى معدلت �لأمن و�ل�شالمة باملنافذ 
و�حل����دود و�مل��ن��اط��ق �حل���رة يف �ل��دول��ة، م��ا ي��دع��م �مل��ك��ان��ة �مل��م��ي��زة عامليا لدولة 
�لأمن  تعزيز  �أج��ل  من  �لر�شيدة  �لقيادة  بتوجهات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

و�لأمان، وتر�شيخ جودة �حلياة و�إ�شعاد جمتمع دولة �لإمار�ت .

و �أكد �شموه دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم عجمان لكل ما من �شاأنه �أن يحقق �مل�شلحة �لوطنية و�لأهد�ف 
و�جلمارك  و�جلن�شية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �إليها  ت�شعى  �لتي  �ل�شامية 
و�لهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة. و �طلع �شمو ويل عهد 
عجمان من مدير عام �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك بالإنابة 
�أهد�ف  و مدير عام �لهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة على 
و�خت�شا�شات �لهيئتني و�خلدمات و�ملمار�شات �ملتطورة و�آليات �شري �لعمل �لتي 

حتر�س �لهيئتان على ��شتد�مة متيزها.

�لكويتي  �أحمد  حممد  و�شعادة  �خلييلي  �شعيد  �شهيل  �للو�ء  تقدم  جانبه  من 
�شمو  و  �لنعيمي  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �إىل �شاحب  و�لتقدير  بال�شكر 
باإخال�س  �لعمل  و�أك��د� مو��شلة  �لنعيمي على دعمهما  �ل�شيخ عمار بن حميد 
وتقدمي خدمات نوعية ومتمّيزة تدعم وتر�ّشخ مكانة �لإم��ار�ت بني �أكرث دول 
�لدولة  �شمعة  على  للمحافظة  �لوطني  �لقت�شاد  وتعزيز  و�أم��ان��اً  �أمناً  �لعامل 

و�شورتها �لنا�شعة وما حققته من �إجناز�ت يف �ملجالت كافة.
ح�شر �للقاء، �أحمد �إبر�هيم �لغمال�شي رئي�س مكتب ويل �لعهد و يو�شف حممد 

�لنعيمي مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

عم�ر النعيمي يطلع على ا�شرتاتيجي�ت واأهداف الهوية واجلن�شية واأمن املن�فذ واحلدود واملن�طق احلرة

•• اأبوظبي- وام:

�أطلقت �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين بوز�رة �لد�خلية و"�ت�شالت �لإمار�ت"، 
ركيزة �لت�شالت يف جمموعة e& �ملعروفة �شابقاً با�شم جمموعة �ت�شالت 
من�شة  وهو   - �ملحمولة  للمنازل" للهو�تف  "ح�شنتك  منظومة  تطبيق   ،
تفاعلية ذكية ت�شاهم يف تعزيز �أمن و�شالمة �لأفر�د و�ملمتلكات عرب ت�شهيل 

�لتحكم باملنظومة و��شتقبال �إنذ�ر �حلريق يف �أي مكاٍن ووقت.
منظومة  �إد�رة  يف  ب��ال���ش��رت�ك  �ملتعلقة  �خل��دم��ات  ك��اف��ة  �لتطبيق  وي��ق��دم 
�لذكية  �لتي تعد خطوة ريادية على م�شتوى �خلدمات  ح�شنتك للمنازل 
يف جمال �لأمن �ملجتمعي و�لوقاية من �حلريق. ويتميز �لتطبيق ب�شهولة 
و�لتنبيهات  و�لتفاعل  �لت�شفح  يف  كبرية  �شال�شة  يتيح  حيث  ��شتخد�مه، 

و�مل�شاركة  �ل�شريع،  �لبحث  خا�شية  عن  ف�شاًل  �ل�شتف�شار�ت،  على  و�ل��رد 
�لرقمية، وتوثيق بيانات �مللف �ل�شخ�شي للمو�طن و�ملقيم.

�ملنظومة  متابعة  �إمكانية  �حلاليني  �خلدمة  مل�شتخدمي  �لتطبيق  ويتيح 
زمان  �أي  �لهاتف يف  على  �ملبكر  �لإن���ذ�ر  فيها  بعد، مبا  فيها عن  و�لتحكم 
�آبل  متاجر  م��ن   HASSANTUK تطبيق  حتميل  وميكن  وم��ك��ان، 

وجوجل بالي.
و�أك���د �ل��ل��و�ء �ل��دك��ت��ور جا�شم �مل���رزوق���ي، ق��ائ��د ع��ام �ل��دف��اع �مل���دين بوز�رة 
�لد�خلية، حر�س �لوز�رة على تقدمي منظومة خدمات ترتقي باأمناط حياة 
�ملجتمع �لإمار�تي، و�ل�شتفادة من �لتقنيات �حلديثة و�لتطبيقات �لذكية 
لتح�شني جودة هذه �خلدمات و�شوًل �إىل حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
�لأرو�ح، و�حلماية من �حلريق، ورفع م�شتويات  �لأم��ن، وحفظ  تعزيز  يف 

�لأد�ء و�شرعة �ل�شتجابة بالإ�شافة �إىل حتقيق م�شتهدفات خطط �لتحول 
�لرقمي.

�لإمار�ت‘  ’�ت�شالت  �ملنفذة  �جلهة  مع  "عملنا  �مل��رزوق��ي:  �لدكتور  وق��ال 
�لإنذ�ر  �ملتعلقة مبنظومة  �خلدمات  لتحديث  ومتو��شلة  تكاملية  ب�شورة 
�لدفاع  ريادية عززت جهود  و�لتي تعد خطوة  للمنازل‘،  ’ح�شنتك  �لذكي 
�ملدين يف مكافحة �حلريق وتعزيز �لإجر�ء�ت �ل�شتباقية. ويندرج ذلك يف 
�إطار تطبيق توجيهات حكومة �لإمار�ت يف �لتحول �إىل �حلكومة �لرقمية، 
�أف�شل �خلدمات و�مل�شاريع �لإلكرتونية  �ملتعاملني وتقدمي  �إ�شعاد  وبهدف 

�لذكية و�لرقمية".
لقطاع  للرئي�س  �لأول  �لنائب  �لأح��م��د،  �إبر�هيم  عبد�هلل  ق��ال  جانبه  من 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف "�ت�شالت �لإمار�ت": "ت�شعى ’�ت�شالت �لإمار�ت‘ 

د�ئماً �إىل حتقيق �لريادة يف ع�شر �لنه�شة �لرقمية، وتفعيل �ل�شر�كات مع 
وقاية  يف  �لذكية  و�خل��دم��ات  �حللول  �أح��دث  لتوظيف  �حلكومية  �جلهات 
وحماية �ملجتمع و�لأفر�د. ويج�شد �إطالق تطبيق ح�شنتك �لذكي للهاتف 
�ملتحرك، بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية، مدى حر�شنا على �مل�شاهمة �لفعالة 
�لرقمي  �لتحول  نطاقها يف جمالت  وتو�شيع  �لذكية  تطوير خدماتنا  يف 
مبا ي�شمن تقدمي �أف�شل �خلدمات للمجتمع وفقاً لأعلى معايري �حلماية 

و�لوقاية".
�لقيادة  بتوجيهات  تهتدي  وطنية  موؤ�ش�شة  "ب�شفتنا  �لأح��م��د:  و�أ���ش��اف 
�شمن  و�لتكاملي  �لت�شاركي  �لعمل  على  نحر�س  �ل��ر���ش��ي��دة،  �لإم��ار�ت��ي��ة 
يف  وت�شاهم  �خل��دم��ات،  �أف�شل  تقدمي  على  تعمل  م��وح��دة  عمل  منظومة 

حتقيق روؤية �لإمار�ت وتعزيز م�شرية �لتنمية �ل�شاملة".

الرامية لر�ضد تاأثري التغريات املناخية ومعاجلة ما ينجم عنها من حتديات  الدولية  اجلهود  بدعم  الإمارات  دولة  التزام  توؤكد  اخلطوة  املري:  • �ضامل 
 • داوود الهاجري: الإ�ضهام يف تعزيز دور دولة الإمارات ودبي يف تنفيذ بنود اتفاقية باري�ص للمناخ بتوفري معلومات الر�ضد البيئي للدول واملنظمات العاملية املعنّية

وزارة الداخلية وات�ش�لت من e& تطلق�ن تطبيق الهواتف الذكية »ح�شنتك« للمن�زل

دعمًا للجهود العاملية يف مراقبة تاأثري املتغريات املناخية

مركز حممد بن را�شد للف�ش�ء ين�شم اإىل املر�شد الف�ش�ئي الدويل للمن�خ

الط�قة والبنية التحتية تت�بع �شري الأعم�ل لتنفيذ طرق للربط بني من�طق الدولة 
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لوك�شوري كلو�شت للتجارة �لعامة  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2381618 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ق�شه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافيه  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3698394 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�يرث  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للطاقه  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4007528 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بارليتو 

للمقاولت �لعامه  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1727693 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهر�م 

لال�شت�شار�ت �لقانونية  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4185502 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�إك�س �آي 

يف لال�شت�شار�ت  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4113100 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شت�شر 

لال�شت�شار�ت �لقانونيه  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3989140 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لربتقايل للن�شر و�لهد�يا  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2973531 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنظافة 

�لالمعة  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2998070 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :و�يت هوب للنقليات 

و�ملقاولت �لعامه
رخ�شة رقم :CN 3769850 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة حممد ماجد مبارك حممد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف هادف �شعيد فالح �شعيد �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
لتجارة  :�لكر�مة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لأملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة
رخ�شة رقم :CN 4216005 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة ف�شل �بوبكر �شامل �لطهبو�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شاملني مبخوت حممد �لعامري

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :بقالة �لطنبور

رخ�شة رقم :CN 1032725 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �بر�هيم بخيت ر��شد ذبيان �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف بخيت ر��شد ذبيان حممد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم �شالت �ند كار�ميل

رخ�شة رقم :CN 2534367 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف ��شامه �حمد عبد�هلل �حلورى �حل�شرمى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم �شالت �ند كار�ميل

SALT & CARAMEL RESTAURANT

�إىل/ مطعم �شالت �ند كار�ميل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SALT AND CARAMEL RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :فاري خلدمات رجال �لعمال

رخ�شة رقم :CN 3689086 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 0*0 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ فاري خلدمات رجال �لعمال
VARY BUSINESSMEN SERVICES

�إىل/فاري خلدمات رجال �لعمال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
VARY BUSINESSMEN SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ل�شتثمار يف �مل�شروعات �لتجارية و تاأ�شي�شها و �د�رتها 6499001
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :بل�س و�ن لل�شيلة و�لعباية

رخ�شة رقم :CN 1273405 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لقادر حممد كونهى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 10000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بل�س و�ن لل�شيلة و�لعباية
PLUS ONE ABAYA & SHELA

�إىل/ بل�س و�ن لل�شيلة و�لعباية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
PLUS ONE ABAYA & SHELA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :حممد �شيد لتجاره �لدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية 

ذ.م.م - فرع �أبو ظبي 1 رخ�شة رقم :CN 3776533 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عالء �لدين نور �لعلم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �مد�د �حلق �شيد �حلق
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مها �شلطان هزمي �ل�شويدى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شيمون �ل�شالم �شامون �بو�لب�شر
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من فرع �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ حممد �شيد لتجاره �لدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية ذ.م.م - فرع �أبو ظبي 1
MOHAMMAD SYED ELECT & SANITARY WARE TR L.L.C - BRANCH OF ABU DHABI  1

�إىل/ حممد عالء �لدين لتجارة مو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MOHAMMED ALA UDDIN BUILDING MATERIALS TRADING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
لت�شميم  �م  دوت  :�م  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لعالنات رخ�شة رقم :CN 4432874 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

�إ�شافة كلثم �شامل خمي�س زعل �لو�ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف موزه �شامل خمي�س زعل �لو�ىل

تعديل مدير / حذف موزه �شامل خمي�س زعل �لو�ىل

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
كون�شرت�ك�شن  �ند  �ند�شرتي�س  هيفى  :دو�شان  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

كومبانى - �أبوظبي  رخ�شة رقم :CN 1001674 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�شافة د�ييوجن يو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة دو�شان �نريبيليتي كومباين ليمتد
DOOSAN ENERBILITY CO LTD

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �شركة جيبكا للتجارة ذ م م
GIBCA TRADING COMPANY L L C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف دو�شان هيفى �ند�شرتي�س �ند كون�شرت�ك�شن كومبانى
Doosan Heavy IndustrieS & Construction Company Limited

تعديل وكيل خدمات / حذف �شركة جيبكا للتجارة و�ملقاولت  ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ دو�شان هيفى �ند�شرتي�س �ند كون�شرت�ك�شن كومبانى - �أبوظبي

DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED - ABU DHABI
�إىل/ دو�شان �نريبيليتي كومباين ليمتد �أبوظبي

DOOSAN ENERBILITY CO LTD - ABUDHABI 

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�لب�شاري لتاأجري �لعقار�ت و�إد�ر�تها

رخ�شة رقم :CN 4489964 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة لطيفه بول �بر�هيم %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �دم �بر�هيم من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �دم �بر�هيم من 100 % �إىل %50
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة مهنية �إىل �شركة مهنية

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لب�شاري لتاأجري �لعقار�ت و�إد�ر�تها
AL-BASHARI REAL ESTATE RENTAL AND MANAGEMENT

�إىل/ �لب�شاري لتاأجري �لعقار�ت و�إد�ر�تها
AL  - BASHARI REAL ESTATE RENTAL AND MANAGEMENT

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�لت�شنيف �لعاملي للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامه ذ.م.م رخ�شة رقم :CN 4338258 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد �شيف على حممد �لكلبانى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لت�شنيف �لعاملي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامه ذ.م.م

AL TASNIF AL ALAMI OF CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل/ �لت�شنيف �لعاملي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 AL TASNIF AL ALAMI OF CONTRACTING AND GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ترك �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان نظريه �لرو�شي فالدميري 
بوتني يف حالة من �لنتظار و�لتململ ملدة 50 ثانية قبيل حمادثات 
جرت بينهما يف طهر�ن �لثالثاء، مما دفع و�شائل �إعالم تركية �إىل 

ت�شبيه ما جرى مبا فعله بوتني معه ومع قادة �آخرين يف �ملا�شي.
كان �لجتماع �لذي عقد يف �إير�ن �لأول بني بوتني وزعيم دولة من 
حلف �شمال �لأطل�شي منذ غزو رو�شيا �أوكر�نيا �أو�خر فرب�ير �شباط 
�ملا�شي.و�أظهر مقطع م�شور وزعته �لرئا�شة �لرتكية بوتني و�قف 
�أمام مقعده وعلما �لبلدين، ويد�ه مت�شابكتان وفمه يتحرك قبل �أن 

تتغري و�شعيته بظهور �أردوغان ويرفع يديه �إىل جنبيه.
وقال �أردوغ��ان بينما تبادل �لبت�شامات مع بوتني و�شافحه “�أهال، 

كيف حالك، على ما ير�م؟«
قادة  بوتني  فيها  ت��رك  مو�قف  مع  مقارنات  �إع��الم  و�شائل  وعقدت 
عندما   2020 عام  مو�شكو  �أبرزها يف  كان  �نتظار  عامليني يف حالة 

ترك �أردوغان يف �نتظاره لقر�بة دقيقتني قبيل �جتماع بينهما.
وت�شاءل موقع تي 24 �لإخباري �لإلكرتوين �لرتكي يف عنو�ن “هل 

كان �نتقاما؟«

�أم�س  �أجلت �ل�شلطات يف �ليونان مئات �لأ�شخا�س يف �شاعة مبكرة  
�لأربعاء فيما ُن�شر عنا�شر �لإطفاء ومروحيات ملكافحة حريق غابات 

يجتاح لليوم �لثاين �إحدى �ل�شو�حي �جلبلية �شمال �أثينا.
و�أربع  �إط��ف��ائ��ي و120 عربة وث��الث ط��ائ��ر�ت   500 ق��ر�ب��ة  وُه���رع 
مروحيات فجر� ملنع �متد�د �لنري�ن �إىل �ل�شو�حي بينتيلي وباليني 

و�أنثو�شا وير�كا�س، �لتي ي�شكنها قر�بة 29 �ألف �شخ�س.
ومل ترد تقارير فورية عن �إ�شابات لكن ُيعتقد �أن ع�شرة منازل على 
�لأقل حلقت بها �أ�شر�ر بدرجات متفاوتة، بح�شب حمطة �إي �آر تي 

�لتلفزيونية �حلكومية.
وقال �أحد �أبناء بينتيلي �إن “�ل�شماء كانت حمر�ء ... غادرنا من دون 
�أتت على �شيارته و�لكوخ  �أن �لنري�ن  م�شيفا  �أن نحمل معنا �شيئا” 

�خلارجي ملنزله.ودمرت �لنري�ن �ملنزل �ملجاور بالكامل.
�لنري�ن  كانت  تنبيهنا،  ت��اأخ��ر يف  �مل��دين  �ل��دف��اع  “جهاز  �أن  و�أو���ش��ح 
�أخرى  ثانية   30 بقينا  ول��و  �حلا�شمة.  �للحظة  يف  غ��ادرن��ا  خلفنا، 
�لثمانني  يف  رجال  �أن  يونانية  �إع��الم  و�شائل  علينا«.وذكرت  لق�شت 
بعد  �ندلعت  �لتي  �لنري�ن  ب�شبب  ياأ�شا  �نتحر  �أنثو�شا  يف  عمره  من 
�خلانقة  �حل��ر�رة  درج��ات  �لآن  �ليونان حتى  �لثالثاء.وتفادت  ظهر 
و�لربتغال  فرن�شا  يف  �رو�ح���ا  ح�شدت  غابات  بحر�ئق  ت�شببت  �لتي 
تعر�شت  لكنها  �لأر��شي.  �شا�شعة من  م�شاحات  على  و�أتت  و�إ�شبانيا 

لرياح عنيفة هذ� �لأ�شبوع.

دعا رئي�س �لوزر�ء �لإيطايل ماريو در�غي �أم�س �لأول �إىل عملية “�إعادة 
بناء” ل�”ميثاق �لثقة” بني �لأحز�ب �ملن�شوية يف �لئتالف �حلاكم من 
�أجل �إنقاذ �حلكومة �لتي تو�جه �أزمة من جر�ء �ن�شحاب حركة “خم�س 
جنوم” �لأ�شبوع �ملا�شي.و�أكد در�غي يف خطاب �أمام جمل�س �ل�شيوخ �أن 
معا، يكمن يف �إعادة بناء  �لبقاء  نريد  نز�ل  ل  كنا  �إذ�  �لوحيد،  “�حلل 
“هذ�  م�شيفا  وم�شد�قية”،  وتفان  ب�شجاعة  �أ�شا�شاته،  من  �مليثاق  هذ� 
ع�شر�  �شيعقبها  �لتي  �لكلمة  هذه  �لإيطاليون«.وخالل  به  يطالب  ما 
بقوله  �ل�شيا�شية  �لأح���ز�ب  مع  حازما  در�غ��ي  ب��د�  �لثقة،  على  ت�شويت 
�أم��ام تد�بري �شعبة  تختفي  �شورية  ثقة  �إىل  بحاجة  لي�شت  “�إيطاليا 
و�لربملانيني  �لأح���ز�ب  �إىل  مبا�شر�  ���ش��وؤ�ل  وّج��ه  �ّت��خ��اذه��ا«.وه��و  يتعنّي 
قائال “هل �أنتم م�شتعدون لإعادة بناء هذ� �مليثاق؟ هل �أنتم م�شتعدون 
للتاأكيد على هذ� �جلهد �لذي بذلتموه يف �لأ�شهر �لأوىل و�لذي �شعف 
“�إجابة على هذ�  �لإيطاليني” يريدون  “كل  �أن  در�غ��ي  لحقا؟«.و�أكد 
�ل�شوؤ�ل«.وتفيد ��شتطالعات �لر�أي �أن غالبية �لإيطاليني يتمّنون بقاء 
ماريو” على ر�أ�س �ئتالف �لوحدة �لوطنية �ملو�شع و�لذي ي�شم  “�شوبر 
�أطيافا تر�وح من �لي�شار و�شول �إىل �ليمني �ملتطرف.و�شدد در�غي على 
�أن “�إيطاليا قوية بوحدتها”، م�شيفا �أن �لتحديات �ملحلية من �إنعا�س 
حتقيق  من  و�خلارجية  وظائف،  و�إيجاد  �لت�شخم  ومكافحة  �قت�شادي 
تو�جهها  �لتي  �أوكر�نيا،  يف  و�حل��رب  �لطاقة  �شعيد  على  �ل�شتقاللية 
�إيطاليا و�لحتاد �لأوروبي “تتطلب حكومة تكون حقا قوية ومت�شامنة 

وبرملانا يو�كبها عن قناعة«.

عوا�صم

اأنقرة

اأثينا

روما

ب�لتع�ون مع رو�شي�.. خطوة م�شرية نحو حتقيق »احللم النووي«

 اأمريك� وحلف�وؤه� ين�ق�شون اإمك�نية تدريب القوات اجلوية الأوكرانية 
•• اآ�صنب-رويرتز

�ل���ق���و�ت �جلوية  �أرك������ان  ق����ال رئ��ي�����س 
ب����ر�ون لرويرتز  ت�����ش��ارل��ز  �لأم��ري��ك��ي��ة 
بدوؤو�  وحلفاوؤها  �ملتحدة  �لوليات  �إن 
�لطيارين  ت���دري���ب  �إم��ك��ان��ي��ة  در�����ش���ة 
�إط����ار ج��ه��ود طويلة  �لأوك���ر�ن���ي���ني يف 
�لأم�����د مل�����ش��اع��دة ك��ي��ي��ف يف ب���ن���اء قوة 
�لغرب  توفري  م�شتقبلية.ومع  جوية 
متكنت  للطائر�ت،  �مل�شادة  لالأ�شلحة 
�أوكر�نيا من منع رو�شيا من ��شتخد�م 
لفر�س  تقدما  �لأك��رث  �جلوية  قوتها 

�لغزو  ب���د�أ  م��ن��ذ  �ل�����ش��م��اء  يف  هيمنتها 
�لرو�شي يف 24 فرب�ير- �شباط.

تقليل  �إىل  �أي�شا  �شعت  �أوك��ر�ن��ي��ا  لكن 
�لرو�شية  �ل��ط��ائ��ر�ت  ع��ل��ى  �ع��ت��م��اده��ا 
م��ن خ���الل �حل�����ش��ول ع��ل��ى �ملقاتالت 
�لأم��ري��ك��ي��ة وت���دري���ب ط��ي��اري��ه��ا على 

قيادتها. 
و�أعلنت �لقو�ت �جلوية �لأوكر�نية عن 
�آمالها يف �حل�شول على طائر�ت �إف-

15 و�إف-16.
�آ�شنب  �إىل  ت��وج��ه��ه  �أث��ن��اء  ح��دي��ث��ه  ويف 
ك����ول����ور�دو حل�����ش��ور منتدى  ب���ولي���ة 

�أق��ر ب���ر�ون ب��اأن �ملناق�شات بني  �أم��ن��ي، 
�جلي�س �لأمريكي وحلفائه جارية.

وقال بر�ون “نريد خطة طويلة �لأمد 
�جلوية  ق��و�ت��ه��م  ب��ن��اء  بكيفية  تتعلق 
و�لقو�ت �جلوية �لتي �شيحتاجونها يف 
قر�ر�ت  �أي  يوؤكد  �أن  دون  �مل�شتقبل”، 

يف هذ� �ل�شاأن.
من  �أي���ام  بعد  ب���ر�ون  تعليقات  ج���اءت 
�لنو�ب  جم��ل�����س  يف  لأع�������ش���اء  حت����رك 
دولر  مليون   100 بتوفري  �شي�شمح 
على  �لأوكر�نيني  �لطيارين  لتدريب 

�لطائر�ت �ملقاتلة �لأمريكية.

وا�شنطن تّتهم مو�شكو ب�ل�شعي ل�شّم مزيد من الأرا�شي الأوكرانية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ب�”�ل�شعي  رو���ش��ي��ا  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  �ّت��ه��م 
عليها  �شيطرت  �أوكر�نية”  �أر������سٍ  ل�شّم 
�أّن مو�شكو  م���وؤّك���د�ً  �لأخ����رية،  �لأ���ش��ه��ر  يف 
�لتي  ن��ف�����ش��ه��ا  “�لطريقة”  ت�����ش��ت��خ��دم 
جزيرة  �شبه  �شّمت  عندما  ��شتخدمتها 

�لقرم �لأوكر�نية يف 2014.
وق������ال �مل���ت���ح���ّدث ب���ا����ش���م جم��ل�����س �لأم�����ن 
�ل��ق��وم��ي ج���ون ك��ريب��ي ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني �إّن 
لة  “�حلكومة �لرو�شية لديها خطط مف�شّ

ل�شّم عدد من �ملناطق يف �أوكر�نيا، مبا يف 
وك��ّل مناطق  ذل��ك خري�شون وز�ب��وروج��ي��ا 

دونيت�شك ولوغان�شك«.
و�أ�شاف �أّن �ل�شلطات “غري �ل�شرعية” �لتي 
فر�شتها مو�شكو يف هذه �ملناطق “�شتنّظم 
��شتفتاء�ت مزّيفة ب�شاأن �إعادة �لحّتاد مع 
رو�شيا )...( رمّبا يف �أيلول-�شبتمرب خالل 

�لنتخابات �ملحلية �لرو�شية«.
على  �أي�شاً  تعمل  رو�شيا  �أّن  كريبي  و�أّك���د 
�إن�����ش��اء م�����ش��ارف رو���ش��ي��ة يف ه���ذه �ملناطق 
و”جترب  فيها  �ل��روب��ل  ��شتخد�م  لتعميم 

للح�شول  بطلبات  �ل��ت��ق��ّدم  على  �ل�����ش��ّك��ان 
و”تفر�س  �لرو�شية”  �جل��ن�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
�لوقت  ويف  �لأمنية”  �لأجهزة  يف  �أتباعها 

عينه “تخّرب �لإنرتنت �ملدين«.
و�إذ ذّك����ر �مل��ت��ح��ّدث ب��ا���ش��م جم��ل�����س �لأم���ن 
�أر����ٍس بالقوة  باأّن �شّم  �لقومي �لأمريكي 
تعّهد  �ملتحدة”،  �لأمم  م��ي��ث��اق  “ينتهك 
�إذ�  “فر�س عقوبات جديدة على رو�شيا” 

م�شت قدماً يف خمّططها هذ�.
و�أ�شاف �أّن “مو�شكو �شت�شبح منبوذة �أكرث 

مما هي عليه �ليوم«.

•• القاهرة-وكاالت

�ل�شبة  �مل�����ش��ري��ة،  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت�شع 
�لأوىل  �لوحدة  لإن�شاء  �خلر�شانية 
�ل�شبعة  يف  �لنووية  �لطاقة  ملحطة 
تتعاون  و�لتي  �لبالد،  غربي  �شمال 

يف تنفيذها مع رو�شيا.
و�تفقت م�شر ورو�شيا عام 2015، 
�لنووية  �لطاقة  حمطة  �إن�شاء  على 
ب���ال�������ش���ب���ع���ة، �ل����ت����ي ت���ت���ك���ون م����ن 4 
�إجمالية  ب��ق��درة  ن��ووي��ة،  م��ف��اع��الت 
بتكلفة  م���ي���غ���او�ط،   4800 ت��ب��ل��غ 

ت�شل �إىل 21 مليار دولر.
�لنووية  �مل���ح���ط���ات  ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م 
مبنا�شبة  هند�شيا  ح��ف��ال  �مل�����ش��ري��ة 
�أعمال �ل�شبة �خلر�شانية لأول  بدء 
�لعديد  ب��ح�����ش��ور  ن����ووي����ة،  وح������دة 
�مل�������ش���ري���ني على  م����ن �مل�������ش���وؤول���ني 
و�لطاقة  �ل��ك��ه��رب��اء  وزي����ر  ر�أ���ش��ه��م 
عن  ف�شاًل  ���ش��اك��ر،  حممد  �مل�����ش��ري 
�شركة  م�����ش��وؤويل  م��ن  ع��دد  م�شاركة 
�لرو�شية  �حل��ك��وم��ي��ة  “رو�شاتوم” 

للطاقة �لنووية.
و�فقت  �مل�����ش��ري��ة  �ل�شلطات  وك��ان��ت 
�إذن  �ملا�شي على منح  �ل�شهر  �أو�خ��ر 
�إن�شاء �لوحدة �لأوىل ملحطة �لطاقة 
�ل��ن��ووي��ة، ب��ع��د �ل��ت��ح��ق��ق م��ن تو�فر 
للم�شروع  �لأم�����ان  درج�����ات  �أق�����ش��ى 

�لنووي وفق �أعلى �ملعايري �لدولية.
حمطات  بناء  من  م�شر  وت�شتهدف 
�إنتاج  ن�شبة  ت�شل  �أن  ن��ووي��ة،  طاقة 
�ل��ك��ه��رب��اء م���ن ت��ل��ك �مل��ح��ط��ات �إىل 
نحو 9 يف �ملئة من �إجمايل �لطاقة 

�ملنتجة.
�ملحطات  هيئة  رئي�س  نائب  و�عترب 
�ل���ن���ووي���ة �مل�����ش��ري��ة �ل�������ش���اب���ق، علي 

�أن �لإج��ر�ء�ت �لإن�شائية  عبد�لنبي، 
�ل�شبة  ب����و�����ش����ع  �لأر��������������س  ع����ل����ى 
“ب�شرة  مبثابة  �لأوىل  �خلر�شانية 

خري«.
وقال عبد�لنبي، يف ت�شريحات خا�شة 
�إن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
“م�شر كانت تنتظر تلك �لإجر�ء�ت 
بفارغ �ل�شرب، وهذ� جمهود �شنو�ت 

عديدة منذ عام 1954 حينما كان 
يرغب  عبد�لنا�شر  جمال  �لرئي�س 
لكن  ن����ووي����ة،  ت��ن��ف��ي��ذ حم���ط���ات  يف 
�لتحديات  من  �لعديد  و�جه  �حللم 
و�ل����ع����و�ئ����ق، ل��ك��ن��ه ب����ات ح��ق��ي��ق��ة يف 
�مل�شوؤول  �ل���ر�ه���ن«.و�أو����ش���ح  �ل��وق��ت 
�مل�شري �ل�شابق �أنه “من �ملقرر بدء 
موقع  يف  �خلر�شانية  �ل�شبة  و�شع 

�لنووي،  للمفاعل  �لأوىل  �ل��وح��دة 
م���ع ذلك  ب��ال��ت��ز�م��ن  ت��ت��م  �أن  ع��ل��ى 
�لرتكيبات �مليكانيكية للمعد�ت �لتي 
متابًعا:  جرى ت�شنيعها يف رو�شيا”، 
�خلر�شانة،  يف  يعمل  فريق  “هناك 
وهناك فريق يعمل يف �ملعد�ت، على 
رو�شيا  م��ن  �مل���ع���د�ت  ت��ل��ك  ت�شل  �أن 

للرتكيب و�حدة تلو �لأخرى«.

نت�شلم  �أن  �ملقرر  �أن��ه من  �إىل  و�أ�شار 
�لتجهيز�ت  كاملة  �لنووية  �ملحطة 

بعد 56 �شهًر� من �لآن.
وكانت �شركة “رو�شاتوم” �حلكومية 
�ل��رو���ش��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة، بد�أت 
�ل�شبعة،  م��ع��د�ت حم��ط��ة  �إن��ت��اج  يف 
ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع زي����ارة وف���د م�شري 

رفيع �مل�شتوى �إىل مو�شكو.
�لرو�شية  �ل�����ش��رك��ة  �أق��ام��ت  وحينها 
“�لفر�غات  �إن�����ت�����اج  ل���ب���دء  ح���ف���اًل 
 ”1 رقم  �لكهرباء  لوحدة  للمفاعل 
ل�محطة �ل�شبعة �لنووية، يف موقع 
مبدينة  كولبينو  مبوؤ�ش�شة  �لإن��ت��اج 
ت�شهد  و�ل���ت���ي  ب��ط��ر���ش��ربغ،  ���ش��ان��ت 
ملحطات  خم��ت��ل��ف��ة  م���ع���د�ت  ت�شنيع 

�لطاقة �لنووية.
�لرو�شية،  “تا�س”  وكالة  وبح�شب 
فاإن �ملحطة �لنووية �لبالغة قدرتها 
تبلغ  ميغاو�ط   4800 �لإجمالية 
����ول  مُيَّ دولر،  م��ل��ي��ار   30 تكلفتها 
85 يف �ملئة منها عرب قر�س رو�شي 
بفائدة  دولر،  م��ل��ي��ار   25 ب��ق��ي��م��ة 
حمطة  �أن  عبد�لنبي  %3.و�عترب 
�أهمية  مت���ث���ل  �ل���ن���ووي���ة  �ل�����ش��ب��ع��ة 
ت�شتورد  م�شر  �أن  �إذ  للبالد،  ك��ربى 
ننتجها  ول  �ل��ن��ووي��ة  �لتكنولوجيا 
حمليا، وهي �أرقى �أنو�ع �لتكنولوجيا 

على م�شتوى �لعامل.

•• باماكو-وكاالت

بو�در مو�جهة تلوح يف �لأفق بني �حلركات 
مايل،  ���ش��م��ايل  �أزو�د  �إق��ل��ي��م  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
باإعالن  �حل��اك��م،  �لع�شكري  �ملجل�س  وب��ني 
�تفاق  جت��م��ي��د  �حل���رك���ات  ه���ذه  تن�شيقية 
�جلز�ئر لل�شالم و�مل�شاحلة، �حتجاجا على 

ما قالت �إنه عدم �لتز�م �ملجل�س بالتفاق.
�لتنفيذي  �مل���ك���ت���ب  �ج���ت���م���اع  خ���ت���ام  ويف 
كيد�ل،  يف  �لأزو�دي����ة  �حل��رك��ات  لتن�شيقية 

برئا�شة بالل �أغ �ل�شريف، عربت �حلركات 
باماكو  تخلي  �عتربته  مل��ا  ��شتنكارها  ع��ن 
عن �تفاق �ل�شالم �ملوقع عام 2015، منذ 
بد�ية ت�شلم �ملجل�س �حلكم �لنتقايل عقب 

�نقالب مايو 2021.
 و�تفاق �ل�شالم تو�شطت �جلز�ئر يف �إجنازه 
لو�شع حد للحرب بني �حلكومة و�حلركات 
�مل�شلحة يف �شمال مايل �لتي تطالب بحكم 
�أن  بحجة  �أزو�د”،  “�إقليم  ذ�تي حتت ��شم 
�حلكومة تهم�س “�لأزو�ديني”، ومعظمهم 

من �لطو�رق، و�أكد �لتفاق على �مل�شاحلة 
�لقت�شادية،  �لتنمية  وحتقيق  �لوطنية، 
و�لأخ����ذ يف �لع��ت��ب��ار �ل��ت��ن��وع �ل��ع��رق��ي دون 

�مل�شا�س بوحدة �لبالد.
و�لع�شو  �لأزو�دي،  �لإع����الم����ي  وي�����رى 
لتحرير  �ل��وط��ن��ي��ة  “�حلركة  يف  �مل��وؤ���ش�����س 
�أزو�د”، “بكاي �أغ حمد”، �أن بيان تن�شيقية 

�حلركات �لأزو�دية يوؤكد نفاد �شربها.
و���ش��ه��د �لج���ت���م���اع يف ك���ي���د�ل ي���وم���ي 16 
�لقادة  م��ن  كثيفة  م�شاركة  ي��ول��ي��و،  و17 
�حلركات،  لهذه  و�لع�شكريني  �ل�شيا�شيني 
�إ�شافة  و�خل��������ارج،  �ل����د�خ����ل  م���ن  ج������اءو� 
لإقليم  �ملوؤقتة  �ل�شلطات  رئي�شي  حل�شور 
ك��ي��د�ل وغ����او، وح��اك��م ك��ي��د�ل، ووف���د من 
لولية  �مل��دين  �ملجتمع  ورئي�س  مينو�شما، 

كيد�ل وممثل بالت فورم.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  “بكاي”  وي�����ش��ي��ف   
عربية” �أن “�لأزو�ديني يعلمون جيد� �أن 
�ل�شلطات ل تنوي حتريك �أي نقطة تتعلق 
بتطبيق �تفاق �ل�شالم، بل تعمل يف �شمت 

كي ت�شيطر على بقية �ملناطق يف �أزو�د«.
ويف و�شط خم��اوف من جت��دد �لقتال بني 
“جتميد  �أن  “بكاي”  �جلانبني، ل يتوقع 
�حلرب  ع��ودة  يعني  �ل�شالم  باتفاق  �لعمل 

مع �ل�شلطات مبايل، ولكن ميكن �أن يوؤدي 
جديد  و�شيط  برعاية  ج��دي��دة  ملفاو�شات 

حمايد«.
لكن �لع�شو �ملوؤ�ش�س يف “�حلركة �لوطنية 
�شيناريو  �أن  �إىل  مل���ح  �أزو�د”،  ل��ت��ح��ري��ر 
�حلرب قد يكون و�رد�: “�إذ� �ختارت مايل 
�ملو�جهة �لع�شكرية فلي�س �أمام �لأزو�ديني 
�لهجوم  �أو  �أن��ف�����ش��ه��م  ع���ن  �ل���دف���اع  ���ش��وى 
لكل  وحينها  �لإق��ل��ي��م،  ك��ل  على  لل�شيطرة 

ح�شب تعبريه. حادث حديث”، 
�أمريكية  منظمة   - ك��ارت��ر  مركز  وو���ش��ف 
ك��م��ر�ق��ب م�شتقل  ت��ع��م��ل  غ���ري ح��ك��وم��ي��ة 
ماأزقا  يعي�س  �لتفاق  �أن  �ل�شالم-   لتفاق 
غري م�شبوق، م�شدد� على �أنه منذ �أكتوبر 
�أكرث  �أط��ر�ف��ه  �أ�شبح �حل��و�ر بني   2021
�شعوبة، ولأجل حتريك �ملياه �لر�كدة دعا 

ملر�جعة �لتفاق.
وي��ت��ز�م��ن ه��ذ� �لأم���ر م��ع حت��دي��ات �أخرى 
تو�جهها �ل�شلطات �لنتقالية يف مايل، مثل 
�لقت�شادية  �ملنظمة  بينها وبني  �لتوتر�ت 
ل����دول غ���رب �إف��ري��ق��ي��ا )�إي���ك���و�����س(، و�أدت 
مايل؛  على  �ملنظمة  من  عقوبات  لفر�س 
�نتخابات  �إج�������ر�ء  ع����دم  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ا 
ل��ل��خ��روج م���ن �مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة �لتي 

�لع�شكري، و�شحب  يديرها قادة �لنقالب 
�لدعم �ملقدم من �شركاء دوليني تقليديني 
ملايل، �إ�شافة ل�شتمر�ر �لعمليات �لإرهابية 

من تنظيم د�ع�س �لإرهابي وغريه.
وخالل مار�س، ت�شاعدت وترية �ملو�جهات 
بني “د�ع�س” و�حلركات �لأزو�دية �شمايل 
و”تين�شنانن”  “تاأملت”  يف  �ل����ب����الد، 
ملقتل  �أدى  ما  وغريها؛  و”�أ�شرنبوكار”، 

�لع�شر�ت وفر�ر �لآلف من �ل�شكان.
“د�ع�س”  ن�شاط  �أن  حمد”  “�أغ  ويعترب 
�شد  ب��ال��وك��ال��ة  ح���رب  �لأزو�د  م��ن��اط��ق  يف 
�لأزو�د، ومبا يخدم قوى حملية و�إقليمية 

ودولية.
�ل���ب���اح���ث يف مركز  ي�����ش��ف  ن��اح��ي��ت��ه،  م���ن 
�لأمنية،  لال�شت�شار�ت  �لأمريكي  “ر�ند” 
�جتماع  يف  ورد  م����ا  �����ش����ورك����ني،  م���اي���ك���ل 
باأنه حترك  �لأزو�دي��ة،  تن�شيقية �حلركات 

مقلق جديد.
�لع�شكري  �ملجل�س  �أن  �إىل  �شوركني  ويلفت 
�أنها  على  �حل��رك��ات  لهذه  ينظر  �مل�شيطر 
�لإرهابية،  �جل��م��اع��ات  م��ن  �أف�شل  لي�شت 
وتهدد �شيادة باماكو على �شمال مايل، وهو 
ما ينذر بعودة �ل�شر�ع بني هذه �حلركات 

�لأزو�دية و�ملجل�س.

•• بروك�صل-اأ ف ب

معاهدة  م�شروع  �إق���ر�ر  �إىل  �لبلجيكيون  �ل��ن��و�ب  دع��ي 
�إير�ن  م��ع  ل�شجناء  �ملتبادل  �لت�شليم  ح��ول  ج��دل  يثري 
“تبادل”  �أم��ام عملية  �لباب  تفتح  �أنها  يرى منتقدوها 
للنظام  وعميل  �لإن�شاين  �ملجال  يف  يعمل  بلجيكي  بني 
وو�فقت  �شبق  �ل��ذي  �لن�س  يقر  �أن  �لإي��ر�ين.وي��ت��وق��ع 
عليه �للجان يف �ل�شاد�س من متوز-يوليو بغالبية �لنو�ب 
خالل �لنهار يف جل�شة عامة �أخرية قبل عطلة �ل�شيف 
ثالثة  قبل  م�شمونها  عن  �لك�شف  منذ  �لنيابية.لكن 
يف  حمتدما  نقا�شا  �لثنائية  �ملعاهدة  هذه  تثري  �أ�شابيع 
�لتي  لتلك  ع��ن خم���اوف مماثلة  �لتعبري  م��ع  �ل��ربمل��ان 

عرب عنها معار�شون �إير�نيون يف �ملنفى.
�أمام  �لباب  تفتح  �ملعاهدة  �أن  �ملعار�شون  ه��وؤلء  وي��رى 
ت�شليم طهر�ن بعد عفو حمتمل، ��شد �هلل �أ�شدي �لذي 
 20 بال�شجن  بلجيكا  يف   2021 �ل��ع��ام  يف  عليه  حكم 
�إرهابية”.  �غتيال  “حماولت  بتهم  �إد�ن��ت��ه  بعد  عاما 
وقال نائب بليجكي معار�س �إن �لن�س “مف�شل” على 
قيا�س �أ�شدي.و�أد�نت حمكمة �نتويرب يف �شمال بلجيكا 
لعملية  �لتخطيط  بتهمة  ع��ام��ا   50 �لبالغ  �لإي����ر�ين 
30 حزير�ن- �إرهابية �حبطت يف �للحظة �لأخ��رية يف 
�لبلجيكية  �ل�����ش��رط��ة  �أوق���ف���ت  ع��ن��دم��ا   2018 ي��ون��ي��و 
�إير�نية  �أ���ش��ول  م��ن  بلجيكيني  زوج���ني  بروك�شل  ق��رب 

وبحوزتهما متفجر�ت.
�إىل فرن�شا حيث ك��ان من  �ل��زوج��ان يف طريقهما  وك��ان 

�مل��خ��ط��ط ت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��وم ق���رب ب��اري�����س يف ذل���ك �ليوم 
ي�شتهدف �لتجمع �ل�شنوي للمجل�س �لوطني للمقاومة 
وي�شم يف �شفوفه  �لإي��ر�ين  للنظام  �ملعار�س  �لإير�نية 

حركة جماهدي �ل�شعب.
للهجوم  خطط  �أ���ش��دي  �أن  �ن��ت��وي��رب  يف  �لق�شاة  ور�أى 
حل�شاب �ل�شتخبار�ت �لإير�نية حتت غطاء دبلوما�شي. 
�أوق��ف يف  فعندما كان موظفا يف �شفارة ب��الده يف فيينا 
�إىل  و���ش��ل��م  �أمل��ان��ي��ا  2018 يف  م��ن مت��وز-ي��ول��ي��و  �لأول 
غ�شب  �ملحاكمة  �أث��ارت  وق��د  �أ�شهر.  ثالثة  بعد  بلجيكا 
دون  من  عنه  ب�”�لفر�ج  �ملطالبة  تو��شل  �لتي  طهر�ن 
����ش���روط«.ويف مطلع مت��وز-ي��ول��ي��و و�ج���ه وزي���ر �لعدل 
�لبلجيكي فين�شان فان كيكينبورن �شعوبة لدى عر�شه 
�ملعاهدة على �لنو�ب، يف تهدئة �ملخاوف ويف ف�شل هذ� 

�لن�س عن ق�شية �أ�شدي.
�إي����ر�ن  يف  بلجيكا  “م�شالح”  �ن  �إىل  �ل���وزي���ر  ول��ف��ت 
�ه��د�ف��ا حمتملة  ب��ات��و�  �لبلد  ه��ذ�  �ملئتني يف  ورع��اي��اه��ا 

لإجر�ء�ت رد منذ توقيف “�لدبلوما�شي �ملزعوم«.
و�أكد “منذ �ليوم �لأول �شعرنا ب�شغوط من جانب �إير�ن 

وقد تدهور �لو�شع �لأمني مل�شاحلنا ب�شكل منهجي«.
ويف دل��ي��ل ع��ل��ى ج��دي��ة ه���ذه �ل��ت��ه��دي��د�ت �أوق����ف يف 24 
�شباط-فرب�ير �ملا�شي �لبلجيكي �وليفيه فانديكا�شتيل 
�لعامل يف �ملجال �لإن�شاين من دون �أي �شبب يف طهر�ن 
�لقر�ر  �لبلجيكية  �لتنفيذية  �ل�شلطة  بنظر  ي��ربر  ما 
يف  �آذ�ر-م���ار����س   11 يف  وقعت  �لتي  للمعاهدة  �ل�شريع 

بروك�شل.

•• بانكوك-اأ ف ب

�ّتهمت منظمة �لعفو �لدولية  �أم�س �لأربعاء �جلماعة 
ب��ارت��ك��اب ج��ر�ئ��م ح��رب ع��رب زرع  ب��ورم��ا  �لع�شكرية يف 
ب��ل��د�ت يف  يف  كثيف”  “ب�شكل  ل��الأف��ر�د  �أل��غ��ام م�شادة 
�نقالب  �لعنف منذ  �لغارقة يف  )���ش��رق(،  ك��اي��اه  ولي��ة 

�شباط/فرب�ير 2021.
ونّددت �ملنظمة �ملد�فعة عن حقوق �لإن�شان بال�شتخد�م 
“�لدينء و�لوح�شي” لهذه �لعبو�ت �لنا�شفة �ملحّظورة 
مبوجب �تفاقية �أوتاو� �لتي �شادقت عليها عام 1997 

�أكرث من 160 دولة لكن بورما لي�شت من بينها.
�ملنطقة  ه����ذه  ب���ل���دة يف   20 ع���ن  ي���ق���ّل  م���ا ل  وه���ن���اك 
طريق  �إىل  �إ���ش��اف��ة  معنية،  ت��اي��الن��د،  م��ع  �حل���دودي���ة 

رئي�شي وكني�شة ودروب موؤدية �إىل حقول �أرز.
ميد�نية  در����ش��ة  �إل��ي��ه  خل�شت  �ل���ذي  �لتقرير  وي�شري 
�أُجريت بني 25 حزير�ن/يونيو و8 متوز/يوليو، �إىل 
�أن “�جلنود زرعو� �ألغاًما �أر�شية يف فناء م�شاكن وعلى 

مد�خل منازل ومر�حي�س خارجية«.
�لتي  �لأر���ش��ي��ة  “�لألغام  �أن  �ل��ع��ف��و  منظمة  و�أك�����دت 
ملدنيني  بالغة  ب��ج��روح  وت�شببت  قتلت  �جلي�س  زرع��ه��ا 
خطرة  ت��د�ع��ي��ات  لديها  �لو�شائل  ه��ذه  ��شتخد�م  و�أن 
�لأ�شخا�س  متنع  لأنها  ا  خ�شو�شً �لطويل،  �ملدى  على 
�ل���ن���ازح���ني م����ن �ل����ع����ودة �إىل م���ن���ازل���ه���م و�ل���ع���م���ل يف 

�أر��شيهم«.
�أر�شية  �ألغاًما  �جلي�س  “��شتخد�م  �أن  �ملنظمة  وتابعت 

ا يف �إطار  �زد�د ب�شكل كبري يف �لأ�شهر �لأخرية، خ�شو�شً
�ن�شحابه من بع�س �ملناطق«.

ومنذ �لنقالب �لع�شكري يف �لأول من �شباط/فرب�ير 
�أونغ  �ل�شابقة  �ملدنية  بالزعيمة  �أط���اح  �ل��ذي   2021
�شان �شو ت�شي، ت�شهد مناطق يف بورما معارك يتو�جه 
ف�شائل  تدعمها  حملية  ميلي�شيات  مع  �جلي�س  فيها 

�تنية متمردة.
وتو��شل �جلماعة �لع�شكرية �حلاكمة �لتي ُتّتهم د�ئًما 
�ملعار�شني  �لد�مية �شد  �لقمع  بارتكاب فظائع، حملة 
�لتي �أدت �إىل مقتل �أكرث من �ألَفي مدين وتوقيف �أكرث 
حكومية  غري  منظمة  بح�شب  �شخ�س،  �أل��ف   15 من 
حملية. وتنّدد �لأمم �ملتحدة ب�”جر�ئم حرب وجر�ئم 

�شد �لإن�شانية حمتملة«.
يف �لعام 2017، ف��ّر �أك��رث من 740 �أل��ف لج��ئ من 
بنغالد�س،  يف  خميمات  �إىل  �مل�شلمة  �لروهينغا  �أقلية 
هرًبا من فظائع �رتكبها �لع�شكريون و�أعمال عنف على 
باأنها  �آذ�ر/م���ار����س  يف  و��شنطن  و�شفتها  و����ش��ع  نطاق 

“�إبادة جماعية«.
وت�شببت �لألغام �مل�شادة لالأفر�د و”خملفات متفجر�ت 
�حلرب” و”�لألغام �مل�شّنعة يدوًيا”، مبقتل ما معدله 
منهم   80%  ،2020 �ل��ع��ام  �ل��ي��وم  يف  ا  �شخ�شً  19

مدنيون، بح�شب �آخر ح�شيلة ن�شرها مر�شد �لألغام.
 21% بن�شبة   2020 �ل��ع��ام  �ل�شحايا  ع��دد  و�رت��ف��ع 
ب�شبب تباطوؤ جهود نزع �لألغام �لناجم عن �أزمة وباء 

كوفيد-19، بح�شب هذه �ملنظمة.

نواب بلجيك� ي�شوتون على 
مع�هدة تب�دل �شجن�ء مع اإيران 

اته�م ع�شكر بورم� ب��شتخدام 
األغ�م م�ش�دة لالأفراد 

م�يل.. اإ�ش�رة مقلقة من حرك�ت اأزوادية اإىل املجل�س الع�شكري
�شوري� تعلن قطع عالقته� 
الدبلوم��شية مع اأوكراني�

•• دم�صق-اأ ف ب

�أعلنت دم�شق �أم�س �لأربعاء قطع عالقاتها �لدبلوما�شية مع كييف عماًل 
�أوكر�نيا على �خلطوة  �إق��د�م  �أ�شابيع من  بعد  باملثل”،  “�ملعاملة  مببد�أ 
دونيت�شك  جمهوريتي  با�شتقالل  �ل�شورية  �حلكومة  �ع��رت�ف  �إثر  ذ�تها 

ولوغان�شك �لنف�شاليتني �ملو�ليتني لرو�شيا، د�عمتها �لأبرز.
وكالة  نقلت  ما  وفق  �ل�شورية،  �خلارجية  وز�رة  ر�شمي يف  وق��ال م�شدر 
قطع  �ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  “قررت  “�شانا”،  �لر�شمية  �لأنباء 
باملثل  �ملعاملة  مببد�أ  عماًل  وذلك  �أوكر�نيا  مع  �لدبلوما�شية  �لعالقات 

ورد�ً على قر�ر �حلكومة �لأوكر�نية بهذ� �خل�شو�س«.
29 حزير�ن- �أعلن يف  زيلن�شكي  �لأوك��ر�ين فولودميري  �لرئي�س  وكان 
�أن  �ىل  لف��ت��اً  �نتهت”،  و���ش��وري��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب��ني  “�لعالقات  �أّن  ي��ون��ي��و، 

“�شغوط �لعقوبات” على دم�شق “�شتزد�د �شّدة«.
وجاء قر�ره بعد �شاعات من �إعالن �شوريا �لعرت�ف با�شتقالل جمهوريتي 
دونيت�شك ولوغان�شك �لنف�شاليتني، لت�شبح بذلك �أول دولة تقدم على 
بدء  قبيل  �شباط-فرب�ير،   21 يف  بهما  �عرتفت  �لتي  رو�شيا  بعد  ذلك 

غزوها لأوكر�نيا يف 24 من �ل�شهر نف�شه.
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عربي ودويل

ينخف�س  �شعبيته  ت�شنيف  �أن  خ��ا���ش��ة     
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر م��ن��ذ ع����ام ت��ق��ري��ًب��ا م���ع تكاثر 
-كوفيد-19،  ت��ن��ت��ه��ي  ل  �ل���ت���ي  �لأزم�������ات 
�ملت�شارع  و�لت�شخم  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  و�حل���رب 
-ول يبدو �أن يف �لأفق ما يب�شر بعك�س هذ� 
�لجت��اه على �مل��دى �لق�شري. و�لأ���ش��و�أ من 
لتوؤكد  تتكاثر  �ل�شحفية  �ملقالت  �أّن  ذل��ك، 
�شعف رّده على مو��شيع رئي�شية مثل �حلق 

يف �لإجها�س �أو �ل�شالح.
   ويف هذ� �ل�شياق، تربز من خلف �لكو�لي�س 
�لدميقر�طي،  �مل��ع�����ش��ك��ر  د�خ����ل  م��ن��اق�����ش��ات 
ويقوم بع�س �مل�شوؤولني �ملنتخبني بتحريك 
بيادقهم تدريجًيا مع تاأكيد ولئهم مل�شتاأجر 
�جلمهوري،  �جلانب  على  �لأبي�س.  �لبيت 
يجد �حلزب نف�شه مقّيد �ليدين و�لقدمني 
�لتي  للرت�مبية  �ملتطرفة  �لتجاوز�ت  جتاه 
�لنتخابات  �ق��رت�ب  مع  تت�شبب،  �أن  ميكن 
من  �ل��ك��ث��ري  يف   ،2024 ل��ع��ام  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�ل�شابق،  �لرئي�س  �ن  غري  �لد�خلي.  �لتوتر 
�ل��ذي يظل يف قلب �جلهاز، مل يعد �خليار 
ر�شمياً  �أح������د  ي��ع��ل��ن  مل  ول���ئ���ن  �ل���وح���ي���د. 
تر�شحه يف �لوقت �حلايل، فاإن �ل�شباق على 
جّدي  ب�شكل  فعال  ب��د�أ  ق��د  �لأبي�س  �لبيت 

وحقيقي.

اأم  ا�ضتمرارية  الدميقراطيني  بــني 
قطيعة؟

ف��اإن جولة ثانية من قبل جو  ر�أي��ن��ا،    كما 
ب���اي���دن ت��ب��دو غ���ري م��رج��ح��ة، ح��ت��ى و�ن ل 
�لح���ت���م���ال متاًما.  ه����ذ�  ����ش��ت��ب��ع��اد  مي��ك��ن 
�أن�����ه يف ح���ال���ة تقاعد  �مل��ن��ط��ق  ي��ف��ر���س  ق���د 
هاري�س،  ك��ام��ال  نائبه،  �شتتوىل  �لرئي�س، 
�ملهمة. يعرفها �لأمريكيون جيد�، ومل تعد 
كاليفورنيا  ولي��ة  عن  �ل�شابقة  �ل�شيناتورة 
لتويل  �ختيارها  �أن مت  لل�شهرة منذ  تفتقر 
خ�����الل �حلملة  �ل���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  م��ن�����ش��ب 

�لنتخابية �لأخرية.
�ل�شن ول �شغرية جًد�،  لي�شت كبرية يف     
قادمة من �لتنوع، ويبدو �أنها تتمتع ب�شورة 
�لدميقر�طيني.  �لناخبني  لتعبئة  مثالية 
�لكبري  ثقلها  على  �لعتماد  ا  �أي�شً ميكنها 
د�خل �ل�شتبل�شمنت للتاأثري وفر�س نف�شها 
وللوهلة  لذلك،  للحزب.  جديدة  كزعيمة 
�لأوىل، ل �شيء يبدو �أنه قادر على �لوقوف 
�لرئي�س  �شعبية  ع��دم  �ن  غ��ري  طريقها.  يف 
دوره���ا  ل��ه��ا  ي�شمح  ل  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا،  ينعك�س 

�ل��رئ��ي�����س ه��و يف  ن��ائ��ب  و�ل��ت��م��اي��ز.  بالتمّيز 
�لو�قع من�شب متثيلي بدون �شلطة �شيا�شية 
حقيقية، وي�شاف �إىل ذلك م�شاكل �ت�شالية 
باخت�شار،  �لأب���ي�������س...  �ل��ب��ي��ت  م��ع  وت��وت��ر 

ديناميكية �شيئة.
�أم��ام تر�ّشحات      هذ� �لو�شع، يفتح �لباب 
ت��ق��ط��ع �إىل ح��د م��ا م��ع ���ش��الل��ة ب���اي���دن: ل 
�شبيل  على  ���ش��ان��درز،  ب��ريين  ف��رق  ت�شتبعد 
�مل��ث��ال، �إم��ك��ان��ي��ة �ل��رت���ش��ح �ل��ث��ال��ث، بح�شب 
و��شنطن  �شحيفة  ك�شفتها  د�خلية  وثيقة 
���ش��ي��ب��ل��غ �شن  �مل���ا����ش���ي.  �أب����ري����ل  ب���و����ش���ت يف 
عاًما،   83 فريمونت  ولي��ة  عن  �ل�شيناتور 

قد  �مل��ف��اج��اأة  �ن  �ل  م�شكلة،  ميثل  ق��د  مم��ا 
���ش��اك��ر�م��ن��ت��و، لأن ح��اك��م ولية  م���ن  ت���اأت���ي 
مل  نيو�شوم،  جافني  �لتقدمية،  كاليفورنيا 

يعد يخفي طموحاته �لوطنية.
�جلمهوريني  �شد  ع��دو�ن��ي��ة  حملة  يقود     
م���ن���ذ ع�����دة �أ����ش���ه���ر، وي��ن��ت��ق��د ح���زب���ه لعدم 
“�حلرب  يف  ك����ام����ل  ب�������ش���ك���ل  م�������ش���ارك���ت���ه 
يف  �لوطنية  �لعطلة  ومبنا�شبة  �لثقافية”. 
4 يوليو، قام حتى ببث �إعالن تلفزيوين يف 
فلوريد� لتنبيه �ل�شكان �إىل �لطبيعة �ملبيدة 
وت�شجيعهم  �ملحافظة،  لل�شيا�شات  للحرية 
و�إذ�  �ل��غ��رب��ي.  �ل�شاحل  �إىل  �لن��ت��ق��ال  على 

����ش��ت��م��ر ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ن��ح��و، وو�����ش���ل جذب 
�لنتباه، فقد يكون جافني نيو�شوم -�لذي 
 2024 ع��ام  ع��اًم��ا   57 �لعمر  م��ن  �شيبلغ 
-�ل�شخ�شية �لتي يجب ر�شدها من �جلانب 

�لدميقر�طي.
ا �أن ننظر عن كثب �إىل     �شيتعني علينا �أي�شً

بيت بوتيجيج، 
�لأخ���رية  �لتمهيدية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ف��اج��اأة 
حاكمة  ح��ت��ى  �أو  �حل������ايل،  �ل��ن��ق��ل  ووزي������ر 
ت�شدرت  �لتي  ويتمري،  جريت�شن  مي�شيغان 
�لأزمة  بد�ية  يف  �لوقت  من  لفرتة  �مل�شرح 

�ل�شحية.

اأقل  �ضخ�ضية  اإىل  اجلمهوريون  ي�ضعى 
انق�ضاًما

   د�خ���ل �حل���زب �جل��م��ه��وري، �لأم����ور �أكرث 
مل  �ل��ذي  ت��ر�م��ب،  لدونالد  ميكن  تعقيًد�. 
�أب������ًد� رغ��ب��ت��ه يف �لن���ط���الق جمدد�  ي��خ��ف 
�لطابع  �إ���ش��ف��اء  ثالثة،  �نتخابية  حملة  يف 
ل�شحب  ج��ًد�  قريًبا  تر�ّشحه  على  �لر�شمي 
م��ن��اف�����ش��ي��ه وحماولة  م���ن حت���ت  �ل��ب�����ش��اط 
�لعرت�فات  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  نف�شه  ح��م��اي��ة 
�لتي  ي��ن��اي��ر   6 �ح�����د�ث  �مل���دم���رة يف جل��ن��ة 
حتقق يف حماولة �نقالب ما بعد �نتخابات 

2020 و�قتحام مبنى �لكابيتول.

   ومع ذل��ك، مل يعد تر�مب يحتكر ر�ئحة 
�لقد��شة متاًما يف �ملع�شكر �ملحافظ، وُينظر 
�شامة،  م���ادة  �أن���ه  على  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  �إل��ي��ه 
على  �لن�شبية  �شيطرته  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
ب قاعدته. ويوّد �لعديد من  �حلزب، وتع�شّ
�أع�شاء �ل�شتبل�شمنت �جلمهوري �لتخل�س 
�أقل  �شخ�شية  �أم�����ام  �مل���ج���ال  لإف�����ش��اح  م��ن��ه 
مثل  �لقدر،  بنف�س  رجعية  ولكنها  �نق�شاًما 
�أو حاكم  �ل�شابق مايك بن�س  نائب �لرئي�س 

فلوريد� رون دي�شانتي�س.
رف�شه  منذ  �لرت�مبيون  له  تنّكر  �لأول،     
خالل  يف�شل  وقد  �لنتخابات،  نتائج  �إلغاء 

�ملقبلة.  �جلمهورية  �لتمهيدية  �لنتخابات 
بدونه.  �أو  تر�مب  مع  فر�شه،  له  و�ل��ث��اين، 
�إيلون  بتقدير  نيوز، ويحظى  مدّلل فوك�س 
للغاية  �ملوؤثر  �لبودكا�شت  �شانع  �أو  ما�شك 
جو روغان، ويف �شعود يف جميع ��شتطالعات 
ب�شعبية بني  �ل��ر�أي، يتمتع رون دي�شانتي�س 
و�ل��ق��اع��دة.   وم��ن خ��الل تو��شله  �لنخبة 
بكفاءة ومهارة، عرف كيف يظل بعيًد� متاًما 
عن �لت�شريحات �لتاآمرية لالإد�رة �ل�شابقة 
ور�شم م�شاره من خالل م�شاعفة �لهجمات 
وعلى  و”�لووكيزم”.  �لدميقر�طيني  �شد 
ومعّلمه،  مر�شده  ك��ان  �أن  بعد  معه  خ��الف 
ي��ع��ل��م دون���ال���د ت���ر�م���ب �أن�����ه ق���د ي��خ�����ش��ر يف 
�لتمهيدية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ب��ارزت��ه يف  ح��ال��ة 

للجمهوريني.

هل يجب ف�ضل ترامب؟
�إن �لرهان عند �جلمهوريني هو حتديد     
�إذ� كان ف�شل �لرئي�س �ل�شابق هو �حلل  ما 
ت�شيني،  ليز  للمنتخبة  بالن�شبة  �ل�شحيح. 
�ب��ن��ة ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ج���ورج دبليو 
�لتحقيق  وع�شو جلنة  ت�شيني،  ديك  بو�س، 
و��شحة:  �لإج����اب����ة  ف�����اإن  �ل���ك���اب���ي���ت���ول،  يف 
متثل  �لأم��ة منه”.  �شيء هو حماية  “�أهم 
مل�شاركتها  وم��ع��اق��ب��ة  ح��زب��ه��ا  د�خ����ل  �أق��ل��ي��ة 
�لناخبني  ك��ل��م��ت��ه��ا  مت��ّث��ل  ول  �ل��ل��ج��ن��ة،  يف 
�ملحافظني، لكنها تقول �إنها م�شتعدة لفعل 
عام  �لرت�شح  حتى  طريقه،  يعيق  �شيء  �أي 
للمر�شح  خ���دم���ة  “م�شتقلة؟”   2024

�لدميقر�طي.
   عندما ندرك �أّن �لفوز يف ولية ما يح�شم 
فقد  �لأ����ش���و�ت،  م��ن  �آلف  بب�شعة  �أح��ي��اًن��ا 
ي��ك��ون ل��ه��ذ� �ل��ق��ر�ر ت��اأث��ري ك��ب��ري، ك��م��ا كان 
�ملحافظ  1992 عندما متّكن  ع��ام  �حل��ال 
�ل������رثي رو�������س ب�����ريو م����ن �حل�������ش���ول على 
�لأ�شو�ت.  م��ن  ب��امل��ائ��ة   19 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 
بو�س  ج���ورج  ع��ل��ى  ح��ك��م  م�شتقل،  ت�شويت 
�لأب بالهزمية �أمام بيل كلينتون.    للحالة 
ت�شهد  قد  ��شتثنائية؟  تركيبة  �ل�شتثنائية، 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة �ملقبلة  �لن��ت��خ��اب��ات 
متوقعني،  غ���ري  م��ر���ش��ح��ني  ب���ني  ����ش���د�م���ا 
�لآن.  حتى  �ملطروحة  �لتكهنات  وتقوي�س 
�لنتخابات  ره���ان  �أّن  �لآن  ن���درك  وعندما 
�لأوىل،  �لعاملية  �لقوة  بقاء دميقر�طية  هو 
حمور  �شتكون  �لقادمة  �حلملة  �أن  �شك  ل 

متابعة ل تقل �و تفوق �حلمالت �ل�شابقة.

- يحاول اجلمهوريون البتعاد عن ظل دونالد 
ترامب، ويتجه الدميقراطيون نحو خيارات اأخرى

- قد يكون جافني نيو�ضوم ال�ضخ�ضية التي يجب ر�ضدها 
على اجلانب الدميقراطي

- حظوظ بيت بوتيجيج، وزير النقل احلايل، 
وحاكمة مي�ضيغان جريت�ضن ويتمري، كبرية

- داخل احلزب اجلمهوري، الأمور اأكرث تعقيًدا، 
ويظل دي�ضانتي�ص وترامب الأوفر حظا

ليز ت�شيني لقطع �لطريق �مام تر�مب

تر�مب ودي�شانتي�س �شر�ع �شر�س د�خل �جلمهوريني

بيت بوتيجيج ��شم و�رد يف �ل�شباقجافني نيو�شوم، مل يعد يخفي طموحاته �لوطنية

جريت�شن ويتمري وجه دميقر�طي �شاعد

�لرئي�س جو بايدن ونائب �لرئي�س �لأمريكي كامال هاري�س

�ضراعات داخل البيتني اجلمهوري والدميقراطي

الولي�ت املتحدة: من يريد خالفة الرئي�س جو ب�يدن...؟
••الفجر -ثيو لوبري 

-ترجمة خرية ال�صيباين

اأنه     لئن توؤكد فرق الرئي�ص الأمريكي احلايل 

�ضيكون على خط النطالق عام 2024، يبدو اأن 
الدميقراطيني يتجهون اإىل خيارات اأخرى اليوم، 
ظل  عن  البتعاد  اجلمهوريون  يحاول  حني  يف 
دونالد ترامب.   مت انتخاب جو بايدن يف نوفمرب 

و�ضيحتفل   ،2021 يناير  يف  ب  ون�ضّ  ،2020
مبرور عامني على توليه رئا�ضة الوليات املتحدة 
الأمريكي  الرئي�ص  ُولد  اأ�ضهر.  ب�ضعة  غ�ضون  يف 
80 عاًما.  1942، و�ضيبلغ حينها من العمر  عام 

النطالق  خط  يف  �ضيكون  اإنه  طاقمه  قال  ولئن 
عام 2024، فمن ال�ضعب ان نتخيله ير�ّضح نف�ضه 
ال�ضلطة  ويرتك  عاما   82 يف  وهو  ثانية  لولية 

عند 86 يف حالة الفوز.

- ليز ت�ضيني م�ضتعدة لفعل اأي �ضيء يحمي الأمة من ترامب ويعيق طريقه 
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عربي ودويل

�ملعنية  �لعالقات  �أن  �إىل     كلمات ت�شري 
�ل�شني،  ت��ري��ده��ا  �ل��ت��ي  ب��اجل��ودة  لي�شت 
ه��ن��اك ح��اج��ة لتح�شينها.  ت���ز�ل  و�أن���ه ل 
ومع ذلك، فقد مت �إن�شاء ر�بط بال �شك 
�آبي و�شي جني بينغ، وي�شري  بني �شينزو 
هذ� �لأخري �إىل �أنه “�أر�شل هو وزوجته، 
�إىل  تعزية  ر�شالة  ليو�ن،  بينغ  �لأ�شتاذة 
�آبي، للتعبري عن  �آكي  �آبي،  زوجة �ل�شيد 

تعاطفهما«.
   ت��ت��ن��اق�����س ه����ذه �ل���ت���ع���ازي ع��ل��ى �أعلى 
ب�شكل  �ل�شينية  �ل���دول���ة  م��ن  م�����ش��ت��وى 
كر�هية  ت��ن��ّز  �ل��ت��ي  �لفعل  ردود  م��ع  ح��اد 
�ل�شبكة  على  ظهرت  �لتي  �ليابان  جت��اه 
يف �ل�شني فور �إعالن رحيل �شينزو �آبي. 
�إىل  �لإن��رتن��ت  م�شتخدمي  بع�س  ذه��ب 
“بطل”،  ب��اأن��ه  �ل��ن��ار  ح��د و���ش��ف مطلق 
ع��ل��ى �لعجاب  �ل��ت��ع��ل��ي��ق  ه����ذ�  وح�����ش��ل 
وباملثل،  وي���ب���و.  ر���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ب������الآلف 
ي��ك��ون مطلق  �أن  “�أمتنى  كتب  م��ن  ف���اإن 
�شبكة  على  �لتهنئة  تلقى  بخري”،  �لنار 
�لإنرتنت، وكذلك ��شادة �أخرى مبن قال 
توجيه  ميكنهم  �شيني  مليار   1.4“ �أن 

ر�شائل تهنئة«. 
�ل�شينية  �ل���رق���اب���ة  مت��ح��و  م���ا  ع������ادًة    
تفعل.  مل  لكنها  ه����ذه،  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
ت�����ش��او ل��ي��ج��ي��ان، �أح����د �مل��ت��ح��دث��ني با�شم 
بب�شاطة  قال  �ل�شينية،  �خلارجية  وز�رة 
�حل������و�دث  ه�����ذه  “لحظت  �إد�رت���������ه  �إن 
على  �أع��ل��ق  “لن  م�����ش��ي��ًف��ا،  و�شدمت”، 

ردود فعل م�شتخدمي �لإنرتنت«.
�شغينة

�آب������ي هو  ���ش��ي��ن��زو  �أن  �ل���و�����ش���ح  م����ن     
�ل����ع����دي����د من  ن���ظ���ر  �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة، يف 
�عتذ�ر  ع���دم  ج�����ّش��دت  �ل��ت��ي  �ل�شينيني، 
بع�س  �شلوك  عن  �ملعا�شرين  �ليابانيني 
����ش��الف��ه��م ق��ب��ل و�أث���ن���اء �حل���رب �لعاملية 
�لثانية. يف دي�شمرب 2013، يف طوكيو، 
عندما كان رئي�ًشا للوزر�ء للمرة �لثانية، 
�ملثري  ���ش��ن��ت��و  ي���ا����ش���وك���وين  ����ش���ري���ح  ز�ر 

للجدل.
   مت ت�شجيل �أكرث من 2 مليون �شخ�س 
ه��ن��اك م��ن��ذ �ل���ق���رن �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر. من 
�إع��د�م��ه��م بعد  14 ج��ن��دًي��ا مت  ب��ي��ن��ه��م، 
�إد�نتهم عام 1946 كمجرمي حرب من 
دولية  حمكمة  قبل  من  �لأوىل  �لدرجة 
�ملنت�شرة  �لدول  بقيادة  �لأق�شى  لل�شرق 

يف �حلرب.
   وعلى عك�س بع�س �أ�شالفه �لذين ز�رو� 
يا�شوكوين،  �شريح  �شخ�شية”  “ب�شفة 
قام �شينزو �آبي بزيارته كرئي�س للوزر�ء. 
ومع ذلك، مل يعد �ىل هناك �أبًد� رغم �نه 

حتى  للحكومة  كرئي�س  من�شبه  يف  ظل 
�لحتجاجات  �أن  وي��ب��دو   .2020 ع���ام 
�لدول  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أع��رب��ت عنها  �ل��ت��ي 

�لآ�شيوية و�لوليات �ملتحدة قد منعته.
�ل�شيا�شي  يعتقد  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة     
�لليرب�يل  �حل������زب  ع�����ش��و  �ل���ي���م���ي���ن���ي، 
�أن  �آب����ي،  �شينزو  �ل��ق��وي،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�لعتذ�ر  عبء  تتحمل  �أل  يجب  �ليابان 
�رتكبها  �ل��ت��ي  �لن��ت��ه��اك��ات  و�ل���ن���دم ع��ن 
�لقرن  �ل�����ش��ني يف  �ل��ي��اب��اين يف  �جل��ي�����س 
ب��ال �شك  �ل����ر�أي ي�شاطره  �مل��ا���ش��ي. ه��ذ� 
رمبا  ولكن  و����ش��ع،  نطاق  على  مو�طنوه 
�حتلتها  �ل���ت���ي  �ل������دول  ق��ب��ل  م���ن  ل��ي�����س 
�ليابان خالل �حلرب �لأخرية، ول �شيما 

�ل�شني وكوريا.
�آب����ي �ل�شتياء  ���ش��ي��ن��زو  ك��ذل��ك، غ���ذى     
�لعنيد �ملرت�كم من قبل �ل�شينيني �شد 
�أي �شيء، ل يف  �ليابانيني. مل يتم عمل 
طوكيو ول يف بكني، للتخفيف من ذكرى 
�لفرتة �ملمتدة من 1930 �إىل 1945، 
تدريجياً  �ل�شني  �ليابان  �حتلت  عندما 
على  هناك.  �لفظائع  من  ع��دد  بارتكاب 
�لعك�س من ذلك، يذّكر برنامج �ملد�ر�س 
�جلي�س  نظمه  �ل��ذي  بالهجوم  �ل�شينية 
�ل���ي���اب���اين ����ش���د �ل�����ش��ك��ة �حل���دي���دي���ة يف 
مت  حلقة  وه���ي   ،1931 ع���ام  من�شوريا 
م��غ��ام��ر�ت تان  م��ث��ايل يف  ب�شكل  ���ش��رده��ا 
ت�شدد  �لزرق. وخ�شو�شا،  -�للوت�س  تان 
�ملذبحة  على  عديدة  منتظمة  منا�شبات 
�لرهيبة �لتي ر�ح �شحيتها مئات �لآلف 
من �ملدنيني �لتي وقعت يف ناجنينغ طيلة 

�شتة �أ�شابيع من دي�شمرب 1937.
با�شتمر�ر  �ليابانيون  �لقوميون  ينكر     
ت�شدر  ه��ذه، ومل  �حل��رب  �أهمية جر�ئم 
�ل��ي��اب��ان �أب����ًد� �ع���ت���ذ�ًر� ر���ش��م��ًي��ا ع��ن هذه 
وينت�شر  ما�شيها.  م��ن  �ملظلمة  �ملرحلة 
ب��ان��ت��ظ��ام يف بر�مج  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل���ش��ت��ي��اء 
وح�شّية  ت��و���ش��ح  �ل���ت���ي  ب��ك��ني  ت��ل��ف��زي��ون 

�لقو�ت �لإمرب�طورية �ليابانية.
�ل����ذرة �حلمر�ء،  فيلم  ح��ق��ق  وه���ك���ذ�،     
�مل���اأخ���وذ م��ن ك��ت��اب �حل��ائ��ز ع��ل��ى جائزة 
نوبل لالآد�ب مو يان، جناًحا كبرًي� منذ 
�شدوره عام 1988، حيث نرى �جلنود 
�ليابانيني يدمرون حما�شيل �لفالحني 
�شر�وة  وتظهر  ذبحهم.  قبل  �ل�شينيني 
م�شل�شل  يف  ��ا  �أي�����شً �ل��ي��اب��ان��ي��ني  �ملحتلني 
يف �أر����س �لأي���ل �لأب��ي�����س، �ل��ذي يتم بث 
ح��ل��ق��ات��ه �خل��م�����س و�ل��ث��م��ان��ني م��ن��ذ عام 
�أح��د�ث��ه��ا خالل  ت����دور  و�ل��ت��ي   ،2017
يف  �لع�شرين  �ل��ق��رن  م��ن  �لأول  �لن�شف 

�شهول �شن�شي.

اأمريكا، اأمريكا
   يف �لأثناء، على �جلانب �لياباين، بعد 
�لذين  �ل��ي��اب��ان��ي��ني  ب��امل��ق��ات��ل��ني  �أ����ش���اد  �أن 
لت�شحيح  -ورمب���ا  بهم  �لتباهي  ي�شعب 
�إ�شار�ت  �آب���ي  �شينزو  -���ش��اع��ف  م��ب��ادرت��ه 
مايو  يف  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  مع  �لتقارب 
�أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  ��شتقبل   ،2016
�للتني  �ملدينتني  �إح���دى  هريو�شيما،  يف 
يف  عليهما  ذري��ة  قنبلة  �لأمريكان  �ألقى 
على  �ليابان  لإجبار   ،1945 �أغ�شط�س 

ا عام 2016، يف جزر  �ل�شت�شالم.   �أي�شً
�آبي  �شينزو  �ل��ت��ق��ى  �لأم��ري��ك��ي��ة،  ه����او�ي 
بار�ك �أوباما، �لذي ذهب معه �إىل بريل 
 1941 دي�����ش��م��رب  ه���ن���اك، يف  ه����ارب����ور. 
�لأ�شطول  �ليابانية  �لطائر�ت  هاجمت 
�إىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وج��ّرت  �لأمريكي 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
دونالد  �ن��ت��خ��اب  ع��ن��دم��ا مت  �أخ�������رًي�،     
ت��ر�م��ب رئ��ي�����ًش��ا ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، كان 
�أجنبي  دول����ة  رئ��ي�����س  �أول  �آب����ي  ���ش��ي��ن��زو 
�لبيت  ت��ن�����ش��ي��ب��ه يف  ق��ب��ل  ي������زوره، ح��ت��ى 
�لأمريكي  �ل��زع��ي��م��ني  وب���ني  �لأب���ي�������س. 
و�لياباين �شتقوم عالقة �شد�قة قادتهما 
خالل �جتماعاتهما للعب �جلولف، وهي 
بحما�س  �ل��رئ��ي�����ش��ني  ري��ا���ش��ة مي��ار���ش��ه��ا 
وول�����ع.   مل ي��ك��ن ه��ن��اك م��ث��ل ه���ذ� �لوّد 
كانت  بينغ.  ج��ني  و�شي  �آب��ي  �شينزو  ب��ني 
�أنه يف عام  �لنقطة �مل�شرتكة بينهما هي 
“رئي�س  �ل��ت��و�يل  على  �أ�شبحا   2012
�لعام  و”�لأمني  ل��الأول  �ليابان”  وزر�ء 
للثاين.  �ل�شيني”  �ل�����ش��ي��وع��ي  ل��ل��ح��زب 
�أت��ي��ح��ت لهما فر�شة �لج��ت��م��اع يف  و�أن���ه 
�لقت�شادية  �ل��ق��م��ة  م����وؤمت����ر�ت  ع��دي��د 
���ش��ي ج��ني بينغ مل يقم  ل��ك��ن  �ل��دول��ي��ة. 
�نتخابه  بعد  �ليابان  �إىل  ر�شمية  برحلة 
�ل�شعبية. ومت  �ل�شني  رئي�ًشا جلمهورية 
ب�شبب   2020 لعام  �ملقرر  �ملوعد  �إلغاء 

وباء كوفيد-19.
   و�إذ� كان �شي جني بينغ يعرف طوكيو، 
ف��ه��ذ� لأن����ه ز�ره����ا يف دي�����ش��م��رب 2009 
�لت�شعة يف  �لأع�����ش��اء  �أح���د  ك���ان  ع��ن��دم��ا 

يف  �ل�شيوعي.  للحزب  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
�أنه �شي�شبح  ذلك �لوقت، بد� من �ملوؤكد 
ثالث  ب���ع���د  �ل�������ش���ني  يف  �لول  �ل����رج����ل 
�ليابانيون  �لقادة  ��شتقبله  وقد  �شنو�ت، 
�إجر�ء  ن�شيبه  وك��ان من  كبري،  باحرت�م 

مقابلة مع �إمرب�طور �ليابان �أكيهيتو.

خالفات من البداية
�آب���ي، فقد متيز  ل�شينزو  بالن�شبة  �أم��ا     
�ليابانية  �حل��ك��وم��ة  ر�أ����س  على  و���ش��ول��ه 
ب���خ�������ش���وم���ة م�����ع �ل�������ش���ني ح������ول ج���زر 
�أد�رت   ،1895 ع����ام  م��ن��ذ  ���ش��ي��ن��ك��اك��و. 
يف  �لو�قعة  �جل��زر  ه��ذه  بفعالية  �ليابان 
بحر �ل�شني �ل�شرقي. لكن عام 2012، 
ا يابانية بالكامل، مما  قررت جعلها �أر�شً
حيث  �ل�شني  يف  ق��وي��ة  �حتجاجات  �أث���ار 
ي�شود �ل�شعور باأّنه ل �شبب لن يكون هذ� 
ث��م حددت  ي��اب��ان��ًي��ا.  �ل�شغري  �لأرخ��ب��ي��ل 
للدفاع  ج��دي��دة  ت��ع��ري��ف  منطقة  ب��ك��ني 
�شينكاكو  ج��زر  ت�شمل  �ل�شيني  �جل���وي 
وت���ت���د�خ���ل م����ع م���ن���اط���ق �ع����رتف����ت بها 
�ل�شني غري �ل�شيوعية على �أنها يابانية 

عام 1920.
2018، مت  ����ش���ن���و�ت، ع����ام  ���ش��ت  ب��ع��د     
�إىل  بكني  �ح��ت��اج��ت  �ل��ن��ز�ع.  ه��ذ�  تعليق 
مو�زنة موقف �إد�رة تر�مب �لذي ز�د من 
�ل�شغط على �ل�شني، ل �شيما من خالل 
�شادر�تها  ع��ل��ى  �ل�����ش��ر�ئ��ب  م�����ش��اع��ف��ة 
ذهب  ول���ذل���ك  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات  �إىل 
�شينزو �آبي �إىل بكني. كانت �لذريعة هي 
�لحتفال بالذكرى �ل�شنوية للمعاهد�ت 

�لتي �أتاحت عام 1976 -بعد 31 عاما 
من �نتهاء �حلرب �لعاملية -بدء �مل�شاحلة 
ب��ني �ل�����ش��ني و�ل��ي��اب��ان. ك��م��ا ك��ان��ت هذه 
عقود  لتوقيع  فر�شة  �لر�شمية  �ل��زي��ارة 
تعاون �قت�شادي بني �لبلدين، و�لطالع 
ع��ل��ى ف��و�ئ��د �ل��ت��ج��ارة �حل����رة، دون ذكر 

�لعو�ئق �لتي جلبها دونالد تر�مب لها.
�ل�شينية  �لقت�شادية  �لعالقات  منت     
�شنو�ت  خ���الل  م��ط��رد  ب�شكل  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
���ش��ي��ن��زو �آب������ي ك��رئ��ي�����س ل�����ل�����وزر�ء. لكن 
ا.  �أي�شً ز�دت  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �مل��ن��اف�����ش��ة 
تقدمي  جم��ال  يف  �خل�شو�س  وج��ه  على 
�شهد  حيث  �خ���رى،  ب��ل��د�ن  �إىل  �مل�شاعدة 
يهيمن  �لآ���ش��ي��وي-�ل��ذي  �لتنمية  ب��ن��ك 
تاأ�شي�س   ،2016 -عام  �ليابانيون  عليه 
يف  لال�شتثمار  �لآ���ش��ي��وي  للبنك  �ل�شني 

�لبنية �لتحتية.
�شينزو  ق�����ام  �ل�����دف�����اع،  ج���ب���ه���ة  ع���ل���ى     
�إن�شاء  �أج�����ل  م���ن  ن�����ش��ط��ة  ب��ح��م��ل��ة  �آب�����ي 
ر�شمي  غ��ري  حتالف  وه��و  “�لرباعية”، 
ي��ج��م��ع �ل����ي����اب����ان و�ل���ه���ن���د و�أ����ش���رت�ل���ي���ا 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، و�أح����د �أه���د�ف���ه هو 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ق��ادم��ة من 
�لرئي�شية  �ملالحية  �ملمر�ت  على  �ل�شني 
للمحيط �لهادي. يف �لوقت نف�شه، �أبرمت 
ح�شن  “معاهدة   2016 ع���ام  �ل�����ش��ني 
�جلو�ر و�ل�شد�قة و�لتعاون” مع رو�شيا، 
�ل�شرت�تيجي  بالتحالف  �أن���ذرت  و�لتي 
و�شي  وّق��ع عليه فالدميري بوتني  �ل��ذي 
جني بينغ يف فرب�ير 2022، قبل دخول 

�جلي�س �لرو�شي �إىل �أوكر�نيا.

ينجح  مل  �لع�شكرية،  �لأم����ور  يف  لكن     
ي����ود يف تعديل  ك����ان  ك��م��ا  �آب�����ي  ���ش��ي��ن��زو 
عام  �لأمريكيون  فر�شه  �ل��ذي  �لد�شتور 
1946، و�لذي ين�س يف مادته �لتا�شعة 
�إىل  �حل�����رب  ت��ن��ب��ذ  “�ليابان  �أن  ع��ل��ى 
ولكن  جي�س  �لبلد  يف  يوجد  ل  �لأبد”. 
�شي�شمح  وبب�شاطة،  ذ�تي”.  دف��اع  “قوة 
 2015 ع��ام  و�شعه  مت  �ل���ذي  �لتعديل 
ل���ه���ذه �ل���ق���وة ب��ال��ت��دخ��ل ل�����ش��ال��ح دول���ة 
�شديقة. مل ي�شتطع �شينزو �آبي �لذهاب 
�إىل  ذل��ك جزئًيا  ذل��ك، ويرجع  �أبعد من 
�مل�شامل ب�شدة. ويف  �لياباين  �لعام  �ل��ر�أي 
�أي  ت��ت��م متابعة  �آ���ش��ي��ا،  ك��ل �لح�����و�ل، يف 
تعديل لهذه �ملادة 9 عن كثب، ول �شيما 

من قبل �ل�شني.

ماذا �ضيفعل كي�ضيدا؟
   ميكن �أن يلتزم فوميو كي�شيد�، رئي�س 
�ل�������وزر�ء �ل����ذي خ��ل��ف ���ش��ي��ن��زو �آب����ي عام 
�لد�شتوري.  �لإ����ش���الح  ب��ه��ذ�   ،2020
�إياها  �لتي منحته  �ملعززة  �لأغلبية  ومع 
�نتخابات جمل�س �ل�شيوخ يف 10 يوليو، 
�ل�شيا�شي  �خل����ط  ع��ل��ى  �لب���ق���اء  ي��ع��ت��زم 
ل�����ش��ي��ن��زو �آب�����ي. ل��ق��د ت����رك ه����ذ� �لخري 
�شحية،  لأ���ش��ب��اب   2020 ع��ام  �ل�شلطة 
�ل��ت��ز�م��ه بحياة  �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن  ل��ك��ن دون 
بينما  �غ��ت��ي��ل  ن���ف���وذه.  ع���ن  ول  ح���زب���ه، 
�حلزب  مر�شح  ل�شالح  كلمة  يلقي  ك��ان 
�ل��ل��ي��رب�يل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �حل��زب �لذي 
ف���از ب��ع��د ي��وم��ني يف �ن��ت��خ��اب��ات جمل�س 

�ل�شيوخ �لياباين بهام�س كبري.
   يف 12 يوليو، �أثناء جنازته يف طوكيو، 
ت�شينج  لي  ت��اي��و�ن،  رئي�س  نائب  ح�شر 
تي، موكب توديعه. �شبق �ن �ألقى �شينزو 
2021، خطاًبا  ��شتقالته عام  �آب��ي، بعد 
�لوليات  ول  �ل��ي��اب��ان  ل  �إن����ه  ف��ي��ه  ق���ال 
�ملتحدة ميكنهما �لوقوف مكتويف �لأيدي 
�أن  و�أ���ش��اف  ت��اي��و�ن.  �ل�شني  �إذ� هاجمت 
بكني  ج��ان��ب  م��ن  ع�شكرية  م��غ��ام��رة  �أي 
�نتحار  �إىل  “�شتوؤدي  �جل���زي���رة  ���ش��د 
�قت�شادي«.   و�أ�شدرت �حلكومة �ل�شينية 
حينها �حتجاًجا على هذه �لآر�ء. وهو ما 
كررته عند ح�شور لي ت�شينج تي جنازة 
�شينزو �آبي. يف بكني، �عترب و�نغ وينبني، 
�أحد �ملتحدثني با�شم وز�رة �خلارجية، �أن 
�لفر�شة  “�نتهزت  �لتايو�نية  �ل�شلطات 
و�أ�شار  �ل�شيا�شي”،  و�لتوظيف  للتالعب 
“قدمت  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �حل���ك���وم���ة  �أن  �إىل 
حتى بعد موته،  �شكوى قوية لليابان”. 
فاإن �لذي كان �شيا�شًيا يابانًيا ��شتثنائيا، 

متّكن من �إحد�ث �شجة.

- يعتقد �ضينزو اآبي، اأن اليابان يجب األ تتحمل عبء العتذار 
عن النتهاكات التي ارتكبها اجلي�ص الياباين يف ال�ضني

- ينكر القوميون اليابانيون با�ضتمرار اأهمية جرائم 
احلرب هذه ومل ت�ضدر اليابان اأبًدا اعتذاًرا ر�ضمًيا

تايو�ن م�شدر خالف كبري

لقاء نادر يف بكني بني �بي و�شي �ليابان تريد جي�شا ملو�جهة �ل�شني حلف رباعي يزعج بكني

�شر�ع حول �ملمر�ت �لبحرية

رحيله اأّجج اخلالفات جمددا

هكذا ح�ول �شينزو اآبي حت�شني العالق�ت بني ال�شني-الي�ب�ن
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت
 –ترجمة خرية ال�صيباين

   عمل رئي�ص الوزراء الياباين ال�ضابق، الذي اغتيل 

البلدين...  8 يوليو، على تهدئة العالقات بني  يف 
مهمة مل تكن نهًرا طوياًل هادًئا.

ال�ضني  بني  العالقات  يف  خا�ص  دفء  يوجد  ل     
واليابان. اأثار اغتيال رئي�ص الوزراء ال�ضابق �ضينزو 

اآبي ردود فعل ر�ضمية مدرو�ضة من بكني. بالتاأكيد، 
الر�ضمي،  ال�ضيني  التليفزيون  ن�ضرة  يف بيان نقلته 
ال�ضني  عن  “نيابة  بينغ  جني  �ضي  الرئي�ص  اأعرب 
يف  تعازيه  عن  اخلا�ص،  وبا�ضمه  و�ضعًبا  حكومة 

هذه الوفاة املوؤ�ضفة واملفاجئة”. واأ�ضار الن�ص، اإىل 
جهوًدا  اآبي  ال�ضيد  “بذل  بينغ،  جني  �ضي  وفق  اأنه 
فرتة  خالل  اليابانية  ال�ضينية  العالقات  لتح�ضني 

وليته و�ضاهم ب�ضكل اإيجابي يف هذا اجلهد«.

- يف ال�ضوؤون الع�ضكرية، مل ينجح �ضينزو اآبي، كما كان يود، يف تعديل الد�ضتور الذي فر�ضه الأمريكيون عام 1946

- حتى بعد موته، متّكن الذي كان �ضيا�ضًيا يابانًيا ا�ضتثنائيا من اإحداث �ضجة

- و�ضلت عالقات ال�ضداقة بني الزعماء الأمريكيني واليابانيني حد ممار�ضة لعبة اجلولف على عك�ص العالقة مع ال�ضينيني
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العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10115

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/27 الربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده دراجون ويف انرتنا�ضيونال او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                                الو�ضف  

 4،130                                                       اأغرا�ص مكتبيه    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/4375

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/27 الربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده مركز الدنيا ال�ضعيده لالعمال و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                   الو�ضف  

 5،650                                            اأغرا�ص مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6965

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 
للمنفذ �ضده ون  العائدة ملكيتها  لبيع املحجوزات   2022/07/27 6:00 م�ضاءا يوم الربعاء 

كوميونيكي�ضن اأند ماركتينغ غروب منطقة حرة ذ.م.م  او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                             الو�ضف  

 23،850                                                    اأغرا�ص مكتبيه    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6879

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 
6:00 م�ضاءا يوم الربعاء 2022/07/27 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده مطعم 
لزت �ضتيك هاو�ص �ص.ذ.م.م + ماأمون غياث حممد غياث او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :

�ضعر التقييم                                                               الو�ضف  
 35،375                                                       معدات مطعم   

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

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

ق�شر �جل�شرين  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1043342 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كرييتف 

ميندز للديكور  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4509738 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مطعم روح �لذوق ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - �شرق 0.40 مبنى حمامه حممد �شقر

CN 4186702 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

�ل�شركة وت�شفية  حل   -  1
و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�شادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/6  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �لد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

بالرقم:2250016621 - تاريخ �لتعديل:2022/7/20
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
�لمن  لنظمة  تيك  :�أ�شا�س  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�ملر�قبه رخ�شة رقم :CN 3836258 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �أ�شا�س تيك لنظمة �لمن و�ملر�قبه

ASSAS TECH SAFETY & SECURITY SYSTEMS

�إىل/ �أ�شا�س تيك لنظمة �لمن و�ملر�قبه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ASAS TECH SAFETY & SECURITY SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تقنية  ل�شت�شار�ت  :�شيرب�شرت�ت  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ملعلومات ذ م م  رخ�شة رقم :CN 2809985 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �ليز� بوبا من �شريك �إىل مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �ليز� بوبا من 49 % �إىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �ليز� بوبا من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �ليز� بوبا من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد حممد عامر ��شحاق �حل�شرمى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 0*0 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيرب�شرت�ت ل�شت�شار�ت تقنية �ملعلومات ذ م م
CYBERSTRAT IT CONSULTING L.L.C

�إىل/ �شيرب �شرت�ت ل�شت�شار�ت تقنية �ملعلومات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CYBERSTRAT IT CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كر�ج حممد على

رخ�شة رقم :CN 1047740 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد غياث �لدين �حلاج حممد على  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك ر��شد مبارك رباعى �ملن�شورى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على بن على �حمد

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ كر�ج حممد على
MOHAMMED ALI GARAGE

�إىل/ كر�ج حممد على - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MOHAMMED ALI GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�دري�س بوينت للعقار�ت ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 3815335 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فاطمه جمعه حممد بخيت �جلنيبى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه جمعه حممد بخيت �جلنيبى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى ح�شني عبده عطا

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �دري�س بوينت للعقار�ت ذ.م.م

ADDRESS POINT PROPERTIES L.L.C

�إىل/ �دري�س بوينت للعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ADDRESS POINT PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  �شونيك  :�شوبر  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم :CN 1063548 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�شافة �شام�شون بر��شانتان بر��شاند�ن ك

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شوبر �شونيك لقطع غيار �ل�شيار�ت
SUPER SONIC AUTO SPARE PARTS

�إىل/ �شوبر �شونيك لقطع غيار �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SUPER SONIC AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/454 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1- جلوبال جرين بريدج للمقاولت �س.ذ.م.م - فرع دبي

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

�لعقار�ت  يف  منفعة  حق  عبارة  وهي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لعائدة لكم و�لكائنة يف �مارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار �لثاين - �ر�س رقم 407 
- وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )6102348( درهم يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا . 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بالن�شر 

 502/2022/211 تنفيذ عقاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1- د�ميتا هيتيار ��شي�شي - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/متويل - م�شاهمة خا�شة
وق��دره )217957(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد 
بالتملك ومالحقها  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  بف�شخ   -2 �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ملربمة بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخة 2008/8/25 و�لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لعقار مو�شوع �تفاقية 
�لجارة �ملنتهية بالتملك و�ملبني �حلدود و�لو�شاف ب�شند �مللكية كالتي:�ل�شقة رقم 1208- �لطابق 
12 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى جرين ليك�س ��س 3 �مارة دبي - �ملنطقة تالل �لمار�ت - رقم �لر�س 62 
خاليا من �ل�شو�غل و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه وتكليف 
د�ئرة �لر��شي و�لمالك بتنفيذ ذلك.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:956/2022/465 نزاع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753

مو�شوع �ملنازعة : �ول:قيد �لنز�ع وحتديد �قرب جل�شة لنظرها و�عالن �ملتنازع �شدها ب�شورة من �شحيفة �لدعوى 
ومرفقاتها - ثانيا:�حلكم بالز�م �ملتنازع �شدها بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )109.667.34( درهم مائة وت�شعة �لفا 
�شتمائة �شبعة و�شتون درهما �ربعة وثالثون فل�شا - مع �لز�مه بالفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 

�لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د - ثالثا:�لز�م �ملتنازع �شدها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:يوله خلدمات �حلر��شة و�لتنظيف �شركة �عمال مدنية وميثلها مديرها/�يهاب �حمد جامو�س

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - برج لطيفة - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �لطابق 38 - مكتب 3801 
�ملطلوب �إعالنه :  1- �م �يه بي لد�رة �ملن�شاأت �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ول:قيد �لنز�ع وحتديد �قرب جل�شة لنظرها و�عالن �ملتنازع 
�شدها ب�شورة من �شحيفة �لدعوى ومرفقاتها - ثانيا:�حلكم بالز�م �ملتنازع �شدها بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
بالفائدة  �ل��ز�م��ه  مع   - فل�شا  وث��الث��ون  �ربعة  درهما  و�شتون  �شبعة  �شتمائة  �لفا  وت�شعة  مائة  دره��م   )109.667.34(
بالر�شوم  �شدها  �ملتنازع  ثالثا:�لز�م   - �ل�شد�د  متام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة- وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/8/2 �ل�شاعة 09:00 �شباحا بقاعة 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3574/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3345/2021 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )378946.95( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : يونيون للمنتجات �لأ�شمنتية �س.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �شارع زعبيل - مبنى مونتانا - مكتب 506

�لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة  �هلل  عبد  �ل  عبد�هلل  ملالكها  للمقاولت  �لعابر   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب 
�س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ ر�شوم  به وقدره )378946.95( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
خلزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1319/2022/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �حلادية ع�شر رقم 854
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين بان يوؤديا �ىل �ملدعي بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مبلغ 
وقدره )900.000( درهم ت�شعمائة �لف درهم �لذي ميثل �جرة �مل�شتحق له عن و�شاطته يف عملية بيع �لعقار حمل �لو�شاطة 
و�لز�مهما باد�ء �لفائدة �لقانونية للمدعي بو�قع 5% �شنويا على �ملبلغ �ملذكور من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2022/3/21 

وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�حمد حمد ر��شد بن مرخان �لكتبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - دبي - منطقة بزن�س باي �شارع بربج خليفه بناية بر�مي تاور �لطابق 28 مكتب رقم
�ملطلوب �إعالنه:  1- ر�مي �نطو�ن رزق �هلل  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين بان يوؤديا �ىل �ملدعي 
بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مبلغ وقدره )900.000( درهم ت�شعمائة �لف درهم �لذي ميثل �جرة �مل�شتحق له عن و�شاطته 
يف عملية بيع �لعقار حمل �لو�شاطة و�لز�مهما باد�ء �لفائدة �لقانونية للمدعي بو�قع 5% �شنويا على �ملبلغ �ملذكور من تاريخ 
�ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2022/3/21 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 
�تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/7/26  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�شور 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1300/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �ل�شابعة رقم 409

مليون  �رب��ع��ة  فقط  دره��م   )4.379.817.61( مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   : �ل��دع��وى  مو�شوع 
وثالثمائة ت�شعة و�شبعون �لف وثمامنائة و�شبعة ع�شر درهما وو�حد و�شتون فل�شا - مع �لفائدة �لقانونية 
�تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  �لر�شوم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق حتى  تاريخ  بو�قع 9% من 

�ملحاماة . 
�ملدعي:�ل�شركة �لهند�شية لالن�شاء و�لتعمري �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �لعهود - برج وي�شتربى - �لطابق 22
�ملطلوب �إعالنه:  1- حممد خليفه بن يو�شف �ل�شويدي  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي بان يوؤدي للمدعية مبلغ )4.379.817.61( 
درهم فقط �ربعة مليون وثالثمائة ت�شعة و�شبعون �لف وثمامنائة و�شبعة ع�شر درهما وو�حد و�شتون فل�شا 
�لر�شوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د  حتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع   -
�ملو�فق  2022/7/25  �ل�شاعة 09.00  و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  
�س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1827/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

للخدمات  لي��ت  ل�شن  ع��ن  و�ل�����ش��ادر   )227( رق��م  �مل��رجت��ع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
بال�شافة  دره��م   )1858.74( بقيمة  �جن��اين  �شاد�ر  من/�ر�مي�س  و�ملوقعة  ����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكيه 

�لر�شوم و�مل�شاريف  .
طالب �لتنفيذ : �يفكت لتجارة �لجهزة �لكهربائية �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - �شارع �لقرهود - مبنى بنايه �بو�شقره - �لطابق 
�لثالث - �شقة مكتب 304 - مرتو جيجيكو

 - �شاد�ر �جناتي  ر�مي�س   -2 ���س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  للخدمات  ل�شن ليت   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�شفتهما: منفذ �شدهما

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1963.74( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1833/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
للخدمات  لي��ت  ل�شن  ع��ن  و�ل�����ش��ادر   )222( رق��م  �مل��رجت��ع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
بال�شافة  درهم   )22014.30( بقيمة  �جناين  �شاد�ر  من/�ر�مي�س  و�ملوقعة  ���س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكيه 

�لر�شوم و�مل�شاريف  .
طالب �لتنفيذ : �يفكت لتجارة �لجهزة �لكهربائية �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - �شارع �لقرهود 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ل�شن ليت للخدمات �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإع��الن : قد 
وقدره )22972.30( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بالن�شر        

 943/2022/460 نزاع مدين 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملتنازع �شده : 1- �شريفة بيكوبريي  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :مو�شى لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )34.822( 
�ل�شيارة  ت�شليم  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  ب��ت��اري��خ:2021/2/20  و�لو�قع 

كفالة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:00 �ل�شاعة   2022/8/8 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن حم�شر حجز  بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  9379/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 431 ل�شنة 2020 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )501.366.954.87( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف  .

طالب �لتنفيذ : م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي 
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لو�شل - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى �مار�ت �ترمي - �شقة مكتب 252

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ل�شركة �خلليجية لال�شتثمار�ت �لعامة �س.م.ع - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �ل�شهم )2.070.000( �شهم 
لدى �مالك للتمويل و )108.281.254( �شهم لدى �شركة �شقر �لوطنية للتاأمني و�شهم و�حد لدى بنك دبي 
�لتجاري و 1.683 �شهم لدى بنك �لمار�ت - لال�شتثمار و )7.912( �شهم لدى �ل�شركة �خلليجية لال�شتثمار�ت 
�لعامة و )48.178( �شهم لدى بنك �مل�شرق و )35.000.000( �شهم لدى مو�رد للتمويل و )3.042.300(  �شهم 
�مللف  درهم يف  به وقدره )501366954.87(  �ملطالب  للمبلغ  وفاء  �لعامة  للتاأمينات  �لوطنية  �ل�شركة  لدى 

�عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70445
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عربي ودويل

•• عوا�صم-رويرتز

ع��م��ل رج�����ال �لإط����ف����اء خ����الل �لليل 
ع��ل��ى �إخ��م��اد ح��ر�ئ��ق �ل��غ��اب��ات و�شارع 
�أم�����س �لأرب���ع���اء لإ�شالح  �مل��ه��ن��د���ش��ون 
ق�شبان �لقطار�ت �لتي تاأثرت ب�شبب 
بريطانيا  ��شتيقظت  فيما  �حل����ر�رة 
على ت��د�ع��ي��ات �ل��ي��وم �لأك���رث ح��ر� يف 

تاريخها.
�أك���رث �لأي����ام �لتي  و�أم�����س �لأول ك��ان 
�إط����ف����اء لندن  ع��م��ل��ت ف��ي��ه��ا خ���دم���ة 
عندما  �لثانية  �لعاملية  �حل���رب  منذ 
�لأربعني  �حل�����ر�رة  درج����ات  جت����اوزت 
�أدى  �لأوىل، مما  للمرة  درجة مئوية 
ع�شر�ت  دم���رت  ح��ر�ئ��ق  ����ش��ت��ع��ال  �إىل 
و�شلت  ك��م��ا  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  يف  �مل���ب���اين 
�أل�شنة �للهب �إىل �أر��س ع�شبية جافة 
�ل�شكك �حلديد  على جانبي خطوط 

و�لطرق.
ت�شري  كانت  قطار�ت  رح��الت  و�ألغيت 
�ل�شرقي  �ل�����ش��اح��ل  ح��ت��ى  ل��ن��دن  م���ن 
�لأربعاء  �أم�س  ع�شر  حتى  لإجن��ل��رت� 
�أدى حريق  ب��ع��دم��ا  �أق���ل ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى 
بيرتبرو  م��دي��ن��ة  م��ن  ب��ال��ق��رب  ن�شب 
معد�ت  �إت���الف  �إىل  �إجن��ل��رت�،  بو�شط 
�أخرى  �أ�شفرت حر�ئق  كما  �لإ�شار�ت. 
يف ���ش��ب��ك��ة �ل���ق���ط���ار�ت ع���ن �لإ����ش���ر�ر 

بالق�شبان و�لأ�شالك �لعلوية.
�مل�����ش��غ��ل��ة خلطوط  �ل�����ش��رك��ة  وق���ال���ت 
ل  ف�شلكم  “من  لندن:  حديد  �شكك 
لندن كينغز كرو�س ول  ت�شافرو� من 
�ملحطة  �إىل  م�����ش��رية  �ليوم”،  �إل��ي��ه��ا 

�لرئي�شية يف �لعا�شمة �لربيطانية.
وذك����ر م��ك��ت��ب �لأر�����ش����اد �جل���وي���ة �أنه 
يف  قيا�شية  ح���ر�رة  درج��ة  ت�شجيل  مت 
و�شط  �ل��و�ق��ع��ة  كونينغ�شبي  منطقة 
 40.3 بلغت  �لثالثاء  �أم�س  �إجنلرت� 

درجة مئوية.
د�فعت  �لربيطانية  �حلكومة  وكانت 
بالبيئة،  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ���ش��ج��ل��ه��ا  ع���ن 
بالو�شول  �خل��ا���س  لقر�رها  وروج���ت 
�إل  “�شفري”،  �نبعاثات  ���ش��ايف  �إىل 
�أن وزر�ء �أقرو� باأن �لأمر قد ي�شتغرق 
كي  �لتحتية  �لبنية  لتحديث  �شنو�ت 
�رتفاع  م��ع  �لتكيف  على  ق���ادرة  تكون 

درجات �حلر�رة.
ويوم �لثنني، ��شطرت �ل�شلطات �إىل 
�إغالق مدرجي مطار ب�شبب �لأ�شر�ر 
��شطرت  كما  بال�شطح.  حلقت  �لتي 
�لتيار  ق��ط��ع  �إىل  �ل��ك��ه��رب��اء  ���ش��رك��ات 
ب�شبب �حلر�رة �لتي �أدت �إىل �حرت�ق 
م���د�ر����س عديدة  و�أغ���ل���ق���ت  �مل����ع����د�ت. 
حد�ئق  كافحت  كما  م��ب��ك��ر�،  �أب��و�ب��ه��ا 
�أج�شام  برودة  حيو�نات للحفاظ على 

�حليو�نات.
و�أ�شاد رئي�س بلدية لندن �شادق خان 
�لإطفاء  ف��رق  به  تقوم  �ل��ذي  بالعمل 
2600 مكاملة ��شتغاثة،  بعدما تلقت 
�ملعتاد  �ليومي  �ملتو�شط  م��ع  مقارنة 

�لبالغ 350 مكاملة.
�أن ه��ذه �ملكاملات ج��اءت يف  و�أ���ش��ار �إىل 
وقت كانو� يو�جهون فيه 12 حريقا 
�حلر�ئق  �أن  م����ربز�  و�ح�����د،  وق���ت  يف 
ت�شببت يف تدمري ما ل يقل عن 41 

عقار�.
لندن  �لإ����ش���ع���اف يف  خ���دم���ة  وت��ل��ق��ت 
400 مكاملة يف �ل�شاعة من �أ�شخا�س 
باإنهاك حر�ري و�شعوبات يف  �أ�شيبو� 

�لتنف�س ودو�ر و�إغماء.
هذ� و�شارت �حلر�ئق �لكا�شحة، �لتي 
كانت يف وقت ما نادرة �حلدوث، �أكرث 
�أطول  وقتا  ��شتعالها  وي�شتمر  تو�تر� 
وت�����ش��م��ل �أن���ح���اء �ل���ع���امل، وي�����ش��اع��د يف 
�ن���دلع���ه���ا ج��زئ��ي��ا ع��ل��ى �لأق�����ل تغري 

زي��ادة �شخمة  يت�شبب يف  �ل��ذي  �ملناخ 
�أح��ج��ام �حل��ر�ئ��ق و�شدتها حتى يف  يف 

ف�شل �ل�شتاء.
 2022 ع���ام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  يف 
م�شاحات  �ل��غ��اب��ات  ح���ر�ئ���ق  �ل��ت��ه��م��ت 
���ش��ا���ش��ع��ة م���ن �ل����زر�ع����ات و�أت������ت على 
�أن يزيد  بلد�ت ومنازل. ومن �ملرجح 
�ملزيد  �ل��ع��امل  ي�شهد  ع��دده��ا يف ح��ني 
م���ن م���وج���ات �حل����ر وف�����رت�ت جفاف 

حتطم �لأرقام �لقيا�شية.
ي��ل��ي ق��ائ��م��ة ب��ح��ر�ئ��ق �لغابات  وف��ي��م��ا 
�أنحاء �لعامل �مل�شجلة يف  �لكا�شحة يف 
ويف  ب��ال��ق��ار�ت  م�شنفة   2022 ع���ام 

ترتيب �أبجدي باللغة �لإجنليزية:
�لق�شة  ه����ذه  ���ش��ي��اق  يف  م���الح���ظ���ة: 
�أحرق  �إذ�  “كا�شحا”  �حلريق  يعترب 

�ألف فد�ن �أو �أكرث.

* كوريا اجلنوبية
�ندلع �حلريق   - �أوجل��ني(  )مقاطعة 
يف �لر�بع من مار�س- �آذ�ر يف مقاطعة 
�شرق  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�شاحلية  �أوجل���ني 
�ل��ب��الد، ب��ال��ق��رب م��ن حم��ط��ة هانول 
�أنحاء  يف  و�نت�شر  �ل��ن��ووي��ة،  للطاقة 
مدينة �شامتو �لقريبة و�أتى على �أكرث 
من 14800 فد�ن ودمر 159 منزل 
على �لأقل ودفع 6200 �شخ�س �إىل 
ن�شرته  لتقرير  طبقا  �ملنطقة،  ت��رك 

وكالة �أ�شو�شيتد بر�س.

و�أم����ر رئ��ي�����س ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة مون 
حلماية  �شاملة  جهود  ببذل  �إن  ج��اي 
�ل��ن��ووي��ة من  للطاقة  ه��ان��ول  حمطة 

حر�ئق �لغابات.

* املغرب
ت����ازة( - بد�أ  �ل�����ش��م��ال��ي��ة -  )�مل��ن��ط��ق��ة 
�ن��دلع ع��دد من �حل��ر�ئ��ق �ب��ت��د�ء من 
�أقاليم  يف  ح���زي���ر�ن  ي��ون��ي��و   13 ي���وم 
�شمال  يف  وت��ط��و�ن  ووز�ن  �ل��ع��ر�ئ�����س 
�لبالد، ويف �إقليم تازة يف جنوب �شرق 
�ل���ب���الد. و�ل��ت��ه��م��ت �ل���ن���ري�ن 4000 
فد�ن من �لغابات على �لأقل، و�أحلقت 
�أ�شر�ر� بكثري من �ملنازل و�أودت بحياة 
تلفزيون  قناة  بح�شب  و�ح��د،  �شخ�س 

فر�ن�س 24.
�شخ�س  ومئة  �ألفا  �حلر�ئق  و�أرغمت 
على �لفر�ر من 15 قرية يف �لعر�ئ�س 
يف حني مت �إج��الء 645 من �ل�شكان 
ب��ح�����ش��ب و�شائل  ت����ازة وت���ط���و�ن،  م���ن 

�إعالم.

* فرن�ضا
)ج�����ريون�����د( - ����ش��ت��ع��ر ح���ري���ق���ان يف 
ج���ن���وب غرب  م��ن��ط��ق��ة ج����ريون����د يف 
حزير�ن،  ي��ون��ي��و-   12 م��ن��ذ  ف��رن�����ش��ا 
�أحدهما على �شاحل �ملحيط �لأطل�شي 
و�لآخر يف بلدة لندير� جنوبي مدينة 

بوردو.

�شاعد على  �للذ�ن  وت�شبب �حلريقان 
�حلر�رة  ودرج��ات  �جلفاف  �إ�شعالهما 
�لتي �رتفعت �إىل 42.6 درجة مئوية 
يف �حرت�ق نحو 47700 فد�ن حتى 
�لأو�مر  و�شدرت  -مت��وز.  يوليو   19
�أل��ف �شخ�س مب��غ��ادرة عن   34 لنحو 

�ملنطقة.

* اإ�ضبانيا
)ز�م����ور�( - �ن��دل��ع �حل��ري��ق ي��وم 15 
ي��ون��ي��و- ح���زي���ر�ن يف �إق��ل��ي��م ز�م����ور� 
و���ش��اع��دت ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ال��ه م��وج��ة حر 
و�أحرقت  �لقيا�شية.  �لأرق���ام  حطمت 
�أل�����ش��ن��ة �ل��ل��ه��ب 61 �أل����ف ف����د�ن على 
�لأق���ل ومت �إج���الء �أك��رث م��ن 6000 
�ملنطقة.  يف  ق��ري��ة   32 م��ن  �شخ�س 
�شخ�شني  ب��ح��ي��اة  �حل���ري���ق  و�أودى 
�إ�شابات  �آخ����ري����ن  ب���ث���الث���ة  وحل���ق���ت 
�ندلع   - بريميجا(  خطرية.)�شيري� 
حزير�ن  يونيو  من  �لثامن  يف  حريق 
جبل  م��ن��ح��در�ت  على  ملقة  �إقليم  يف 
ب��وج��ري� يف ���ش��ي��ري� ب��ريم��ي��ج��ا. ودمر 
�لغابات  م��ن  ف���د�ن   8600 �حل��ري��ق 
�ألفي  �إج����الء  و�لأدغ������ال، وت�����ش��ب��ب يف 
�ملجاورة.  بينافي�س  بلدة  من  �شخ�س 
وبلغ �حلريق مرحلة �ل�شتقر�ر �لآن.

* تركيا
يوم  غابات  حريق  �ندلع   - )موغال( 

13 ي��ول��ي��و مت���وز ب��ال��ق��رب م��ن بلدة 
�إق��ل��ي��م م��وغ��ال �ملطل  م��رم��ري�����س يف 
�لغابات  ع��رب  و�م��ت��د  �إي��ج��ة  على بحر 
قليل  ع��دد  ي�شكنها  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف 
 17 نحو  �حلريق  ودم��ر  �لنا�س.  من 
�لأر��شي.  ف��د�ن من  و1700  منزل 
ومت �إخالء نحو 450 منزل و�إجالء 

3530 �شخ�شا.

* الربتغال
)م��ورك��ا( - �ن��دل��ع حريق غ��اب��ات يوم 
موركا  منطقة  يف  مت���وز  ي��ول��ي��و   17
و�م���ت���د �شوب  �ل���ربت���غ���ال  ���ش��م��ال  يف 
فيال ب��وك��ا دي �أج��ي��ار وك���ار�زي���دو دي 
مونتينيجرو. و�أحلق �حلريق �أ�شر�ر� 
مب�شاحة بلغت 14800 فد�ن، طبقا 
لربنامج كوبرنيكو�س ملر�قبة �لأر�س 
�لتابع لالحتاد �لأوروب��ي. وُعرث على 
�شيارة  د�خ���ل  ميتني  م�شنني  زوج���ني 

حمرتقة.
)�أورمي( - �ندلعت عدة حر�ئق غابات 
يف �ل�شابع من يوليو متوز يف منطقتي 
�أورمي.  منطقة  يف  و�شنتارمي  لي��ري��ا 
7413.1 هكتار  �أك��رث من  و�ح��رتق 
�ل�شريعة  �ل��ط��رق  �ل�شلطات  و�أغلقت 
�لرئي�شية و�لطرق �جلانبية يف �لوقت 
يف  �لقوية  �ل��ري��اح  فيه  ت�شببت  �ل��ذي 
عملها.  �أد�ء  عن  �لإطفاء  فرق  �إعاقة 
ومت �أي�شا �إغالق �أهم طريق �شريع يف 

�لربتغال ب�شبب حريق �آخر �ندلع �إىل 
�جلنوب.

* الوليات املتحدة
يو�شيميتي  م��ت��ن��زه  )ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا- 
�لثامن  �ن��دل��ع حريق يف   - �ل��وط��ن��ي( 
من يوليو- مت��وز يف ج��زء من متنزه 
يو�شيميتي �لوطني بولية كاليفورنيا 
�ل�����ذي ي�����ش��م ب��ع�����س �أ���ش��خ��م و�أق�����دم 
�أ�شجار �ل�شيكويا �لعمالقة يف �لعامل. 
فد�نا   3772 �ل����ن����ري�ن  و�ل��ت��ه��م��ت 
�ملعلومات  نظام  ن�شره  تقرير  بح�شب 
�إن�����ش��ي وي���ب ح��ت��ى 13 ي��ول��ي��و متوز. 
�ل�شيكويا  �أ�شجار  م��ن  �أي  ي�شب  ومل 
�مل���ع���روف���ة يف ي��و���ش��ي��م��ي��ت��ي ح��ت��ى 11 

يوليو- متوز.
)�أري��زون��ا( - �ن��دل��ع م��ا ي�شمى حريق 
ني�شان يف  �أب��ري��ل   17 ي���وم  �لأن��اب��ي��ب 
و�لن�شب  ف��وري�����ش��ت  ن��ا���ش��ون��ال  غ��اب��ة 
فولكانو  ك���ر�ت���ر  ���ش��ان�����ش��ي��ت  �ل��وط��ن��ي 
لك  وم��ت��ن��زه  مونيومينت  ن��ا���ش��ون��ال 
بيل بارك �شمايل مدينة فالج�شتاف 

يف ولية �أريزونا.
و�أتى �حلريق على �أكرث من 20 �ألف 
فد�ن ودفع �ل�شلطات �إىل �إلز�م �شكان 

�أكرث من 2100 منزل بالنزوح.
)ن���ي���و م��ك�����ش��ي��ك��و( - ���ش��ك��ل �لن���دم���اج 
جبال  يف  بيك  هريميت�س  حريق  بني 
مقاطعة  يف  ك��ري�����ش��ت��و  دي  ���ش��اجن��ري 

�شان ميجيل وحريق كالف كانيون يف 
�أكرب حريق يف ولية نيو  �شرق �شانتا 
مك�شيكو �إىل �ليوم. و�ندلع �حلريقان 
ن��ي�����ش��ان على  �أب���ري���ل  و19   6 ي��وم��ي 
فد�نا   341735 و�أح��رق��ا  �ل��ت��و�يل 
حتى 15 يوليو- متوز بح�شب تقرير 
نا�شونال  يف  ���ش��ان��ت��ا  خ��دم��ات  ن�����ش��رت��ه 
�حتو�ء  ومت  �شريفي�شيز.  ف��وري�����ش��ت 
�أل�شنة �للهب �لآن بن�شبة 93 يف �ملئة.
)كاليفورنيا-بيج �شور( - �أتى �حلريق 
�شمي حريق  �ل���ذي  �ل���ن���ادر،  �ل�����ش��ت��وي 
كولور�دو، على 1050 فد�نا جنوبي 
من  مبا�شرة  �ل�شمال  و�إىل  مونتريي 
�شور  بيج  با�شم  تعرف  �لتي  �ملنطقة 
يف كاليفورنيا من 21 �إىل 24 يناير 
-ك���ان���ون �ل���ث���اين. وت�����ش��ب��ب يف �إج���الء 
�أو�م���ر  مب��وج��ب  �شخ�س   500 ن��ح��و 
�إجالء وت�شبب يف �إغالق طريق �شريع 

رئي�شي.

* كندا
�ندلع   - �ل��ربي��ط��ان��ي��ة(  )ك��ول��وم��ب��ي��ا 
حريق يوم 14 يوليو -متوز بالقرب 
كولومبيا  يف  ل���ي���ت���ون  ق����ري����ة  م�����ن 
�أكرب حريق غابات  �لربيطانية. وهو 
يف �لإقليم حتى �لآن هذ� �لعام بح�شب 

خدمة بي.�شي. حلر�ئق �لغابات.
�حلريق  لن������دلع  �ل���ت���ايل  �ل���ي���وم  يف 
و�أ�شدرت  ف���د�ن.  �أل��ف��ي  نحو  �ح���رتق 
�إجالء ملالك  �أو�مر  �ملحلية  �ل�شلطات 
ع��ق��ار�ت قريبة م��ن �حل��ري��ق يف حني 
���ش��ك��ان حم��م��ي��ات فري�شت  م��ن  طلبت 

ني�شن �لرحيل عن �ملنطقة.

* الأرجنتني
حر�ئق  �ن���دل���ع���ت   - )ك���وري���ي���ن���ت�������س( 
كوريينت�س  �إق���ل���ي���م  يف  ك��وري��ي��ن��ت�����س 
ب���ال���ق���رب م����ن ح�������دود ب�����ار�ج�����وي يف 
ودمرت  �شباط  ف��رب�ي��ر-  من  �ل�شابع 
نحو مليونني و223948 فد�نا من 
12 يف  �لغابات و�ملر�عي متثل قر�بة 
�أو  �لنري�ن  �لإقليم.و�شردت  من  �ملئة 
قتلت عدة حيو�نات برية مثل خنزير 
و�لتما�شيح  �مل��رو���ش��ة  و�ل���ذئ���اب  �مل���اء 

و�لغزلن و�أنو�ع �أخرى.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أمام  �أوقفت  �أّنها  �لأم��ريك��ي  �لكونغر�س  �شرطة  �أعلنت 
مبنى �لكابيتول 17 برملانياً، من بينهم �لنائبة �لي�شارية 
رف�شهم  ب�شبب  كورتيز،  �أوكازيو  �ألك�شاندريا  �ل�شاعدة 
�لن�شياع لأو�مرها خالل م�شاركتهم يف تظاهرة دفاعاً 

عن �حلّق يف �لإجها�س.
“لقد  تويرت  على  تغريدة  يف  �لكابيتول  �شرطة  وقالت 
�أوقفنا يف �ملجموع 35 �شخ�شاً” من بينهم “17 ع�شو�ً 

يف �لكونغر�س«.
و�أو�شحت �أّنها �أمرت �ملتظاهرين باإخالء �ل�شارع �لو�قع 
بني مبنى �لكابيتول و�ملحكمة �لعليا، لكّن بع�شاً منهم 
�إىل هوؤلء  �أن وّجهت  رف�شو� �لمتثال لأو�مرها، وبعد 

ثالثة �إنذ�ر�ت قامت بتوقيفهم.
�إلهان عمر يف  من جهتها قالت �لنائبة �لدميوقر�طية 
تغريدة على تويرت �إّن �شرطة �لكابيتول �أوقفتها خالل 
�لتي  عمر  و�أ���ش��اف��ت  مدين”.  “ع�شيان  يف  م�شاركتها 
�لي�شاري  �جلناح  رم��وز  من  كورتيز  �أوك��ازي��و  مع  تعترب 
لدّق  بو�شعي  ما  كّل  “�شاأفعل  �لدميوقر�طي  يف �حلزب 
ناقو�س �خلطر ب�شاأن �لعتد�ء على حقوقنا �لإجنابية«.

و�أظ���ه���ر مقطع ف��ي��دي��و ن�����ش��رت��ه �أوك���ازي���و ك��ورت��ي��ز على 
ي��ق��ت��اده��ا خ����ارج �لطريق  ���ش��رط��ي��اً  ت��وي��رت  ح�����ش��اب��ه��ا يف 

�لفا�شل بني مبنيي �لكونغر�س و�ملحكمة �لعليا.
�لربملانيني  ف���اإن  �لإخ���ب���اري  �أك�شيو�س  م��وق��ع  وبح�شب 
دميوقر�طيون  ن��و�ب  جميعاً  هم  �أوق��ف��و�  �لذين  �ل�17 

وغالبيتعم ن�شاء.
حزير�ن-يونيو  نهاية  يف  �أل��غ��ت  �لعليا  �ملحكمة  وك��ان��ت 
�حُلكم �لتاريخي �لذي �أ�شدرته يف 1973 و�عتربت فيه 
�أّن حّق �لن�شاء يف �لإجها�س مكّر�س يف د�شتور �لوليات 
�ملّتحدة، يف قر�ر �أعاد �لوليات �ملتحدة �إىل �لو�شع �لذي 
1973 عندما كانت كّل ولية حّرة يف  كان �شارياً قبل 

�أن ت�شمح بالإجها�س �أو �أن حتظره.
�أ�شدرت �ملحكمة �لعليا يف ختام نظرها يف   1973 ويف 
ق�شية “رو �شّد ويد” ُحكماً �شّكل �شابقة ق�شائية �إذ �إّنه 
كفل حّق �مل��ر�أة يف �أن تنهي طوعاً حملها ما د�م جنينها 
غري قادر على �لبقاء على قيد �حلياة خارج رحمها، �أي 

لغاية حو�يل 22 �أ�شبوعاً من بدء �حلمل.
لكّن �أعلى هيئة ق�شائية يف �لوليات �ملّتحدة �ألغت هذ� 
�لقر�ر، وبالتايل فاإّن �حلّق يف �لإجها�س مل يعد مكّر�شاً 

يف �لد�شتور �لفدر�يل بل يختلف من ولية �إىل �أخرى.

•• عوا�صم-وكاالت

�شادق �لربملان �لأوكر�ين على قر�ر�ت 
زيلين�شكي،  ف���ول���ودمي���ري  �ل��رئ��ي�����س 
ب���الإق���الت و�ل��ت��ي و�شفت  �خل��ا���ش��ة 
بحملة �لتطهري د�خل �أجهزة �لدولة، 
ياأتي هذ� فيما تز�يدت حلقات �لعد�ء 
�لأوك����ر�ين  �ل��رئ��ي�����س  ب��ني  �ل�شيا�شي 
ل�شحيفة  خ��رب�ء  ق��ال  �إذ  و�ملعار�شة، 
“بوليتكو” �إن تلك �لقر�ر�ت حماولة 
م�شوؤول  �أع��رب  �شلطته.كما  لتوطيد 
زيلين�شكي  �إد�رة  م��ن  م��ق��رب  غ��رب��ي 
قلقه من  �لأمريكية، عن  لل�شحيفة 
�لجتاه  ت�����ش��ري يف  �خل��ط��وة  ه���ذه  �أن 
�ملعاك�س لطلب �لحتاد �لأوروبي من 
من  مزيد  ومنح  �لف�شاد  قمع  كييف 
�لقانون  �إنفاذ  لوكالت  �ل�شتقاللية 
�لكتلة. ع�شوية  نيل  �أر�دت  ح��ال  يف 
�آخر �مل�شوؤولني �لذين تعر�شو�  وكان 
لالإقالة على يد �لرئي�س �لأوكر�ين، 
فنيديكتوفا  �إي��ري��ن��ا  �ل��ع��ام��ة  �مل��دع��ي��ة 
مرتكبي  مقا�شاة  ج��ه��ود  ت��ق��ود  �ل��ت��ي 
�أوكر�نيا،  جر�ئم �حلرب �لرو�شية يف 
�لبالد،  يف  �لأم�����ن  �أج���ه���زة  ورئ��ي�����س 
����ش���دي���ق���ه م���ن���ذ �ل���ط���ف���ول���ة �إي����ف����ان 
باكانوف، ب�شبب �لكثري من �ل�شكوك 
�رتكبها  خيانة”  “حالت  ب���وج���ود 
�لرو�س،  ل�شالح  حمليون  م�شوؤولون 
و���ش��ط ح��دي��ث ع��ن �أك����رث م��ن 500 

ق�شية “خيانة عظمى«.
�لتطهري  ن��ح��و  زيلين�شكي  خ��ط��و�ت 
كما و�شفت حكومته، قوبلت برف�س 
وم��ع��ار���ش��ة م���ن �ل����د�خ����ل، ف��م��ن هم 

�خلونة من وجهة نظر زيلين�شكي؟
�لعالقات  يف  �ل���ب���اح���ث  ي���ق���ول  ه���ن���ا 

�إن بع�س  �ل��ع��ن��اين،  �أح��م��د  �ل��دول��ي��ة، 
�لأوكر�نيني يعتقدون باأن زيلين�شكي 
�لبد�ية  م��ن��ذ  �ل�����ش��و�ب  ي��ح��ال��ف��ه  مل 
رو�شيا،  �ل��غ��رب �شد  م��ع  �ل��ت��ع��اون  يف 
وهناك معار�شون �أوكر�نيون يو�لون 
ا  �أي�شً �أكد  �لأوكر�ين  رو�شيا.�لرئي�س 
�أكرث  يف  ��ا  ح��ال��ًيّ حتقق  �ل�شلطات  �أن 
بها،  م�شتبه  خيانة  حالة   650 م��ن 
بينها  حمليون،  م�����ش��وؤول��ون  �رتكبها 
�شيطرت  �لتي  �ملناطق  يف  حالة   60
عليها �لقو�ت �لرو�شية وتلك �ملو�لية 
ملو�شكو.و�أ�شاف زيلين�شكي �أن “�لعدد 
�لكبري من �جلر�ئم �شد �أ�ش�س �لأمن 
�أقيمت  �ل���ت���ي  و�ل����رو�ب����ط  �ل���ق���وم���ي، 
�أوك���ر�ن���ي���ني مكلفة  م�����ش��وؤول��ني  ب���ني 
�لأجهزة  وب����ني  �ل���ق���و�ن���ني  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
“يثري  �أم��ر  هو  �خلا�شة”  �لرو�شية 
على  م�شدد�  جد�”،  خ��ط��رية  �أ�شئلة 
“�شيتم �ل��رد على كل ���ش��وؤ�ل من  �أن��ه 
هذه �لأ�شئلة«.يف �ل�شياق ذ�ته، �أ�شاف 
�أحمد �لعناين، يف ت�شريحات خا�شة 
طبيعة  �أن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 
وكييف،  م���و����ش���ك���و  ب����ني  �ل����ع����الق����ات 
عالقات تقارب بحكم �جلرية، وهناك 
�أوكر�نيا  �إىل �لعي�س يف  رو�س �نتقلو� 
ودونيت�شك،  ل��وغ��ان�����ش��ك  يف  خ��ا���ش��ًة 
ثم  وم���ن  ل��رو���ش��ي��ا،  �لأول  وولوؤه������م 
و�لأمني  �ل�شتخبار�تي  �لتعاون  جاء 

ل�شالح مو�شكو على ح�شاب كييف.
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي كان  ويف زم���ن �لحت����اد 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل���ق���ادة �ل�����ش��وف��ي��ات من 
بعد  طويلة  ول�شنو�ت  �لأوك��ر�ن��ي��ني، 
�لأنظمة  ك��ان��ت  �أوك��ر�ن��ي��ا  ����ش��ت��ق��الل 
ل��رو���ش��ي��ا، وت�شبب  �حل��اك��م��ة م��و�ل��ي��ة 
فيكتور  �لأ���ش��ب��ق  �ل��رئ��ي�����س  �ن��ت�����ش��ار 

يف  مو�شكو،  من  �ملقرب  يانكوفيت�س، 
 ،2010 عام  جرت  �لتي  �لنتخابات 
يف تغيري در�ماتيكي يف �أوكر�نيا فوّجه 
�لبالد نحو �لتحالف مع رو�شيا بدًل 

من �لحتاد �لأوروبي و�لغرب.
و�أو����ش���ح �ل��ع��ن��اين �أن ب��ع�����س �لأم����ور 
�أنو�ع  �أنها نوع من  �لتي ت�شنف على 
�لإهمال و�لتق�شري ومنها، على �شبيل 
�ملثال، �إخفاقات ��شتخبار�تية �شمحت 
ع��ل��ى مدينة  ب��ال���ش��ت��ي��الء  ل��رو���ش��ي��ا 
ت�شبب  ما  �أوكر�نيا  جنوب  خري�شون 
عمره،  ل�شديق  زيلين�شكي  �إق��ال��ة  يف 
�أن  ي���رى  زيلين�شكي  �أن  �إىل  �إ���ش��اف��ًة 
هناك م�شوؤولني، ولوؤه��م للرو�س يف 
�ل�شتخبار�ت،  و�لق�شاء  �لأمن  جهاز 
�لإخفاقات  نتيجة  حملهم  وبالتايل 
و�أعفاهم من منا�شبهم.�لتد�خل بني 
�ل�شعبني �لرو�شي و�لأوك��ر�ين كبري، 
يف ت��ل��ك �ل����ز�وي����ة ي��ق��ول �لأك���ادمي���ي 
�ل���دول���ي���ة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ة  �ل����رو�����ش����ي يف 

ق�شًما  �إن  فيكتوروفيت�س،  دمييرتي 
�ل�شرقية  �مل��ن��اط��ق  �شكان  م��ن  ك��ب��رًي� 
رو�شا،  �أنف�شهم  يعتربون  �أوكر�نيا  يف 
تلك  �لرو�شية يف  �لقو�ت  تقدم  وجاء 
غريها.و�أ�شاف  م��ن  �أ���ش��رع  �مل��ن��اط��ق 
�لأك�������ادمي�������ي �ل����رو�����ش����ي دمي���ي���رتي 
ت�شريحاته  خ��الل  فيكتوروفيت�س، 
�أغلب  �أن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�شكاي 
�مل��ن��اط��ق �لأوك��ر�ن��ي��ة يعلمون  ���ش��ك��ان 
جيًد� �أن نظامهم �حلايل قام بالدفع 
و�ل��دل��ي��ل طلبات  �ل��ه��اوي��ة،  نحو  بهم 
�جلن�شية �لرو�شية �لتي تهافت عليها 
�جل��م��ي��ع يف خ��ري���ش��ون وغ���ريه���ا من 
�ملناطق �لتي متكنت �لقو�ت �لرو�شية 

من �ل�شيطرة عليها.
وع�������ن م�������ش���ط���ل���ح �خل�����ي�����ان�����ة، ق����ال 
�حلقيقية  �خل��ي��ان��ة  فيكتوروفيت�س، 
ب��ال��غ��رب وحماولة  �ل���ش��ت��ج��د�ء  ه��ي 
فالنظام  ج��ارة،  دول��ة  ��شتقر�ر  �شرب 
�لأوك������ر�ين ���ش��ع��ى م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة �إىل 

ت��ه��دي��د �أم����ن رو���ش��ي��ا �ل���د�خ���ل���ي من 
وحماولة  �حل������دود  ع�����ش��ك��رة  خ����الل 
�ل��غ��رب وو����ش��ن��ط��ن �إىل تلك  �إدخ����ال 
�آخ��ر، قالت وز�رة  �ملنطقة.من جانب 
�إن��ه��ا �شتقدم  �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة 
لأوكر�نيا  ����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
بعد �إقالت على خلفية تهم باخليانة 
وتدخل  ك��ي��ي��ف،  عنها  حت��دث��ت  �ل��ت��ي 
 24 �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �لعملية 
يوليو �جلاري �شهرها �ل�شاد�س و�شط 
تال�شي فر�س �لتو�شل حلل �شيا�شي.

وت��ع��م��ل �أوك��ر�ن��ي��ا م��ن��ذ ف���رتة طويلة 
�ملو�لني  �مل��ت��ع��اون��ني  ��شتئ�شال  ع��ل��ى 
يفيني  و�أع���ل���ن  �ل���ب���الد،  ل��رو���ش��ي��ا يف 
�ل�شوؤون  لوزير  �لأول  �لنائب  يينني، 
�ملا�شي،  �ل�شهر  �لد�خلية �لأوك��ر�ين، 
�شخ�س   800 م���ن  �أك�����رث  �ع���ت���ق���ال 
تخريب  ب��اأع��م��ال  قيامهم  يف  ي�شتبه 
�أو ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ����ش��ت��خ��ب��اري��ة يف 

�حلرب.

»تطهري اأم قب�شة حديدية«.. ق�ش�ي� التج�ش�س تف�قم مع�ن�ة اأوكراني�توقيف 17 برمل�نيً� يف وا�شنطن خالل تظ�هرة 

اليوم الأكرث �ضخونة يف تاريخها.. بريطانيا حت�ضي خ�ضائرها

حرائق الغ�ب�ت الك��شحة ت�شمل اأنح�ء الع�مل

•• بكني-رويرتز

�أم�س  �ل��وط��ن��ي��ة   �ل�شحة  ق��ال��ت جل��ن��ة 
�لرئي�شي �شجل  �ل�شني  �إن بر  �لأربعاء 
1012 �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا 
م�شحوبة   150 منها  �ل��ث��الث��اء  ي���وم 

باأعر��س و862 بال �أعر��س.
تتجاوز  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  ه��ي  وه���ذه 
 20 فيها �لإ�شابات حاجز �لأل��ف منذ 

مايو -�أيار.
جديدة  �إ�شابة   776 �ل�شني  و�شجلت 

بفريو�س كورونا يف �ليوم �ل�شابق منها 
باأعر��س و539 بال  237 م�شحوبة 

�أعر��س.
ليظل  ج��دي��دة  وف��ي��ات  �أي  ُت�شجل  ومل 

عددها ثابتا عند 5226.
و���ش��ج��ل ب���ر �ل�����ش��ني �ل��رئ��ي�����ش��ي حتى 
موؤكدة  �إ���ش��اب��ة   227980 �ل��ث��الث��اء 

م�شحوبة باأعر��س.
�لعا�شمة  �أن  بيانات حكومية  و�أظهرت 
ب��ك��ني ���ش��ج��ل��ت �إ���ش��اب��ة و�ح�����دة حملية 
وكانت  ب��اأع��ر����س،  م�شحوبة  ج��دي��دة 

�لقبيل  ه��ذ�  من  �إ�شابة  �أي  ت�شجل  مل 
بكني  ت�شجل  ومل  �ل�����ش��اب��ق.  �ل��ي��وم  يف 
�أع��ر����س ي��وم �لثالثاء  �إ���ش��اب��ة ب��ال  �أي 

مقارنة مع و�حدة يف �ليوم �ل�شابق.
ويف �شنغهاي،

�ملحلية  �حل���ك���وم���ة  ب���ي���ان���ات  �أظ����ه����رت   
ت�شجيل خم�س �إ�شابات حملية جديدة 
يف  ب��اأرب��ع  مقارنة  ب��اأع��ر����س  م�شحوبة 
�ليوم �ل�شابق، كما �شجلت ع�شر حالت 
 19 �أعر��س، وذلك مقابل  �إ�شابة بال 

يف �ليوم �ل�شابق.

�شنغه�ي متدد اأوامر 
اإجراء فحو�س كوفيد 

•• بكني-رويرتز

�شكان �شنغهاي  �إنه يتعني على  �لأربعاء  �أم�س  قال م�شوؤول حملي 
�إج��ر�ء �ختبار�ت كورونا مرة و�ح��دة على  �ملركز �لتجاري لل�شني 

�لأقل �أ�شبوعيا حتى نهاية �أغ�شط�س- �آب.
ويعني ذلك متديد �للتز�م باإجر�ء هذه �لفحو�س ملدة �شهر �آخر.

�أنهت �شنغهاي �إجر�ء�ت �إغالق د�مت �شهرين يف يونيو- حزير�ن، 
�لأ�شابيع  خالل  يوميا  �جلديدة  �لإ�شابات  ع�شر�ت  �شجلت  لكنها 

�لقليلة �ملا�شية.

ال�شني ت�شجل 1012 اإ�ش�بة جديدة بفريو�س كورون� 
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املال والأعمال
مي�ه وكهرب�ء الإم�رات وتدوير تعلن�ن عن اإ�شدار طلب تقدمي العرو�س لتطوير م�شروع حمطة حتويل النف�ي�ت اإىل ط�قة

•• اأبوظبي-وام:

�لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  ومركز  �لإم���ار�ت  وكهرباء  مياه  �شركة  �أعلنت 
)تدوير(، �جلهة �ملخت�شة باإد�رة �لنفايات يف �أبوظبي؛ �أم�س عن �إ�شد�ر 
�هتمامها  �أب���دت  �ل��ت��ي  و�لئ��ت��الف��ات  لل�شركات  �ل��ع��رو���س  ت��ق��دمي  طلب 
بتطوير م�شروع حمطة جديدة لتحويل �لنفايات �إىل طاقة وفقاً لنموذج 

�ملنتج �مل�شتقل.
و�شيتم تطوير �ملحطة �جلديدة على مقربة من مطمرة �لظفرة يف �إمارة 
�ألف طن   900 �إىل  �أبوظبي وت�شل طاقتها �لإنتاجية ملعاجلة �لنفايات 
من �لنفايات �شنوياً ما يكفي لتوفري �لكهرباء حلو�يل 52،500 منزل 
يف دولة �لإم��ار�ت، �لأمر �لذي يجعلها و�حدة من �أكرب حمطات حتويل 

�لنفايات �إىل طاقة يف �ملنطقة. ومن �ملتوقع �أن ًت�شهم �ملحطة يف خف�س 
�نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون مبقد�ر 1.1 مليون طن �شنوياُ ما يعادل 

�إز�لة �أكرث من 240 �ألف �شيارة من �لطريق.
وقال عثمان �آل علي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء �لإمار�ت: 
“ لقد ��شتقطب هذ� �مل�شروع �ل�شرت�تيجي م�شتوى عالياً من �لهتمام 
تدوير  م��ع  بالتعاون  وي�شرنا  �له��ت��م��ام.  طلبات  ت��ق��دمي  مرحلة  خ��الل 
�لنتقال �إىل �ملرحلة �لتالية ودعوة �ل�شركات �ملوؤهلة للم�شاركة يف تقدمي 
مليون  ح��و�يل  لتحويل  مبتكرة  حلول  �إيجاد  على  �لعمل  �إن  �لعرو�س. 
�إط���ار �جلهود  خ��ط��وة حم��وري��ة يف  ط��اق��ة  �إىل  �شنوياً  �لنفايات  م��ن  ط��ن 
�لنفايات. و�شُت�شهم  �لناجتة عن طمر  �لبيئية  �لآثار  �ملبذولة للحد من 
�ملحطة �جلديدة يف �حلد من �لنبعاثات �لكربونية �لناجمة عن �لطرق 

�لتقليدية لإد�رة �لنفايات، ف�شاًل عن دعم �ملبادرة �ل�شرت�تيجية للحياد 
�ملناخي بحلول 2050 �لتي �أطلقتها دولة �لإمار�ت«.

�أبوظبي  �لكعبي، مدير عام مركز  �شامل  �لدكتور  �شعادة  من جهته، قال 
لإد�رة �ل��ن��ف��اي��ات /ت���دوي���ر/: “ ي�����ش��رن��ا �لإع�����الن ع��ن ف��ت��ح ب���اب تقدمي 
بتطوير  �لتز�منا  يعك�س  �ل��ذي  �حليوي  �مل�شروع  هذ�  لتطوير  �لعرو�س 
م�شاريع وحلول مبتكرة يف جمال �إد�رة �لنفايات و�مل�شاعدة يف دفع عجلة 
�لإم���ار�ت، وذل��ك مبا ين�شجم مع م�شاعينا  �ل��د�ئ��ري يف دول��ة  �لقت�شاد 
�لر�مية لتحويل �لنفايات �ملنزلية �إىل طاقة كهربائية يف �إمارة �أبوظبي. 
�أف�شل  مر�عاة  مع  �مل�شتقل،  �ملنتج  لنموذج  وفقاً  �ملحطة  تطوير  و�شيتم 
�ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية، �لأمر �لذي �شيعزز من م�شاهمتنا يف �جلهود 

�لتي تبذلها دولة �لإمار�ت يف حتقيق م�شتقبل م�شتد�م للطاقة«.

ومت �إ�شد�ر طلب تقدمي �لعرو�س جلميع �ل�شركات �لتي جنحت يف �جتياز 
عملية �لتاأهيل بعد تقدمي طلبات �لهتمام بامل�شروع. وكانت �شركة مياه 
وكهرباء �لإمار�ت قد تلقت 109 طلبات من �ل�شركات و�لئتالفات �لتي 

�أبدت �هتمامها بتنفيذ �مل�شروع.
و�متالك  و�شيانة  وت�شغيل  و�إن�����ش��اء  ومت��وي��ل  تطوير  �مل�����ش��روع  وي�شمل 
حمطة جديدة لإنتاج �لطاقة �لكهربائية عرب حتويل �لنفايات �إىل طاقة 
با�شتخد�م تقنية �حلرق �ملتقدمة لتحويل �لنفايات �ل�شلبة �إىل كهرباء 

عرب جمموعة مولد�ت تعمل بو��شطة توربينات بخارية عالية �لكفاءة.
�أق�شى  كحد  �ملائة  يف   40 �ختياره  �شيتم  �لذين  �ملطور  ح�شة  و�شتكون 
من �ل�شركة ذ�ت �لغر�س �ملحدد /�شركة �مل�شروع/، فيما �شتمتلك حكومة 

�أبوظبي ب�شكل غري مبا�شر �حل�شة �ملتبقية من �مل�شروع.

امل�شرف املركزي: اأداء قوي للن�جت املحلي الإجم�يل للدولة خالل الربع الأول من 2022
•• اأبوظبي-وام:

ك�شف م�شرف �لإمار�ت �ملركزي عن �أد�ء قوي 
للناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي �لكلي لدولة 
�لإمار�ت خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري.
�ملر�جعة  تقرير  يف  �مل��رك��زي  �مل�شرف  و�أ���ش��اف 
�جلاري،  �لعام  من  �لأول  للربع  �ل�شنوية  ربع 
�ملحلي  �لناجت  �رتفاع  �إىل  �لتقدير�ت ت�شري  �أن 
�لأول  �لربع  �لكلي خالل  �لإجمايل �حلقيقي 
�أ�شا�س  %8.2 على  �لعام �جل��اري بن�شبة  من 
�إىل  �ل���ق���وي  �لأد�ء  �مل���رك���زي  ����ش���ن���وي.و�أرج���ع 
�لتح�شن  ع��ن  �لنفط ف�شال  �إن��ت��اج  �ل��زي��ادة يف 
�مللحوظ يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي 
�ملحلي  �لناجت  ينمو  �أن  متوقعاً  �لنفطي،  غري 
و4.2%   5.4% بن�شبة  �حلقيقي  �لإجمايل 

يف 2022 و2023 على �لتو�يل.
�لناجت  �أن  �إىل  ت�����ش��ري  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  �أن  وذك����ر 
ز�د  لبدولة  �لهيدروكربوين  �لإجمايل  �ملحلي 
على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة %13 خالل �لربع 
�لأول من �لعام �جل��اري، �ت�شاقاً مع �تفاقيات 
ينمو  �أن  �مل��رك��زي  �مل�����ش��رف  “�أوبك+«.وتوقع 
 8% بن�شبة  �لنفطي  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
و%5 يف 2022 و2023 على �لتو�يل، فيما 
غري  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يزيد  �أن  توقع 
عامي  يف  و3.9%   4.3% بن�شبة  �لنفطي 

2022 و2023 على �لتو�يل.
وذكر �أن �لتقدير�ت ت�شري �إىل �أن �لقطاع غري 
على   6.1% بن�شبة  ز�د  قد  �لهيدروكربوين 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  �شنوي  �أ���ش��ا���س 
�جلاري، م�شتفيد�ً من �إز�لة �لعديد من �لقيود 

ن�شاط  وت��ع��ايف   ،”19- “كوفيد  ب���  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ل�شفر �لعاملي حيث و��شلت �لدولة �ل�شطالع 

بدور ر�ئد عاملياً يف �حتو�ء �نت�شار �لفريو�س.
ولفت �إىل �رتفاع �إير�د�ت �حلكومة �لحتادية، 
�إجمايل  م���ن   14.4% ح����و�يل  مت��ث��ل  �ل��ت��ي 
�لربع  خ��الل  �ملجمعة،  �حلكومية  �لإي�����ر�د�ت 
يف  �لنتعا�س  ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  من  �لأخ��ري 
كل من �إنتاج �لنفط و�لن�شاط �لقت�شادي غري 
�أ�شعار  لرتفاع  نظر�ً  �أنه  �إىل  م�شري�ً  �لنفطي، 
�لنفط و�لغاز و�لزيادة �ملتوقعة يف �لإنتاج من 

�ملقرر �أن يحقق عام 2022 �إير�د�ت �أعلي.
مو�زنة  على  و�ف���ق  �ل����وزر�ء  جمل�س  �أن  وذك���ر 
درهم  م��ل��ي��ار   58.9 قيمتها  �حت���ادي���ة  ع��ام��ة 
2022، تركز على حتقيق روؤية �لقيادة  لعام 
�أع���ل���ي م�شتوي  ت���وف���ري  ب�����ش��اأن  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 

�لرفاهية للمو�طنني و�ملقيمني يف  ممكن من 
�لأكرب  �حل�شة  تخ�شي�س  مت  حيث  �ل��دول��ة، 
للتنمية وقطاع   41.2% بن�شبة  �ملو�زنة  من 
على  �لرتكيز  مع  �لجتماعية  �ل�شتحقاقات 
�لرتقاء بقطاعات �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية 
�أعلي  �إىل  �ل��دول��ة  و�ل�����ش��وؤون �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�أن دولة  �مل���رك���زي  �مل�����ش��رف  �مل�����ش��ت��وي��ات.و�أك��د 
خا�س  ق��ط��اع  وج����ود  م���ن  ت�شتفيد  �لإم�������ار�ت 
�إ���ش��الح��ات �شاملة  ن��اب�����س ب��احل��ي��اة، ت��دع��م��ه 
و�شوق عمل جاذب لأف�شل �ملو�هب، فيما يت�شم 
�ل��ق��ط��اع �مل�����ش��ريف ب��ال���ش��ت��ق��ر�ر وي�����ش��اع��د على 

�ل�شتثمار �خلا�س.
�لتجارية  �لأع��م��ال  �أح����و�ل  م�شح  �أن  و�أو���ش��ح 
ي�شري �إىل �أن توقعات �لأعمال �لتجارية خالل 
متفائلة  كانت  �جل��اري  �لعام  �لأول من  �لربع 

�رتفاع  و���ش��ط  �مل��ت��غ��ري�ت،  بجميع  يتعلق  فيما 
�ل�شلع و�خل���دم���ات وقرب  ع��ل��ى  �ل�����ش��وق  ط��ل��ب 
ما  م�شتويات  �إىل  �لتجارية  �لعمليات  و�شول 
و�أعد�د  �مل�شاريع  وزي���ادة   ”19 “كوفيد  قبل 

�لعمالء.
و�أ�شار �مل�شرف �ملركزي �إىل �نتعا�س �ل�شتهالك 
�جلاري  �لعام  من  �لأول  �لربع  خ��الل  �ملحلي 
مو�شحاً  و�لأج��ور،  �لتوظيف  بزيادة  مدعوماً 
�أنه بال�شتناد �إىل بيانات نظام حماية �لأجور، 
ف��ق��د �رت��ف��ع ع���دد �مل��وظ��ف��ني و�لأج�����ور بن�شبة 
على  ���ش��ن��وي  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى  و4.9%   8.1%
لي�شل  �ملا�شي  مار�س  نهاية  وذل��ك يف  �لتو�يل 
�شل�شلة  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ل���ه  م�����ش��ت��وي  �أع���ل���ي  �إيل 

�لبيانات يف عام 2012.
ي��ز�ل قطاع جتارة  �مل��رك��زي ل  �مل�شرف  ووف��ق 

�جل��م��ل��ة و�ل���ت���ج���زئ���ة ي��ظ��ه��ر ع���الم���ات تعاف 
حيث   ،2019 عام  م�شتويات  متجاوز�ً  قوية، 
�شجل منو�ً بن�شبة %4.5 يف �إجمايل �لإنفاق 
�ل�شتهالكي يف �لعام �ملا�شي فيما تت�شم نظرته 

�مل�شتقبلية لعام 2022 بانها �إيجابية.
�ملحمول  �لهاتف  �أن عدد م�شرتكي  �إىل  و�أ�شار 
و��شل  و”�ت�شالت”  “دو”  �مل�شغلني  ك��ال  يف 
�لعام  �ل��رب��ع �لأول م��ن  ب��ق��وة خ���الل  �ل���زي���ادة 
�لتجارية  �لأن�������ش���ط���ة  حت�����ش��ن  م���ع  �جل�������اري، 
ومعر�س �إك�شبو 2020، وزيادة �لزو�ر و�ل�شياح 
�إىل �لإمار�ت، وهو ما يعك�س �لنمو �لقت�شادي 
�ملحلي  �ل���ش��ت��ه��الك  م�شتوى  و�رت��ف��اع  �ل��ق��وي 

خالل �لربع �لأول.
�أهم  ر�ب��ع  تعد  �لعقارية  �لأن�شطة  �أن  و�أ���ش��اف 
�أنه  �إىل  ق��ط��اع غ��ري ه��ي��دروك��رب��وين، م�����ش��ري�ً 
خ���الل �ل��رب��ع �لأول م��ن �ل��ع��ام �جل����اري �شهد 
���ش��وق �ل���ع���ق���ار�ت يف �ل���دول���ة زي�����ادة ك��ب��رية يف 

م�شتويات �لن�شاط و�لأد�ء.
و�أكد �ملركزي تعايف �شناعة �ل�شياحة و�ل�شيافة 
يف دول����ة �لإم�������ار�ت ب��ق��وة م���ن �أزم�����ة فريو�س 
�رتفاع تد�بري  �إىل  �لتعايف  كورونا، ويعود هذ� 
و�ملبادر�ت  �ملكثفة  �لتطعيم  وحملة  �ل�شالمة 
�إىل  باأمان  �لقطاع  لإع��ادة  جيد�ً  لها  �ملخطط 

م�شتويات ما قبل �لأزمة.
وذكر �أن �لنتعا�س يف كل من مطاري �أبوظبي 
ع��ل��ى �نتعا�س  ودب����ي �ل��دول��ي��ني ي��ع��د م��وؤ���ش��ر�ً 
�ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ن�����ش��اط �لق���ت�������ش���ادي يف دول���ة 
�لإم��ار�ت، و��شتمر مطار دبي �لدويل يف كونه 
�أكرث �ملطار�ت �زدحاماً يف �لعامل من حيث عدد 

�مل�شافرين �لدولية.

)م�شدر( ت�شهم يف متكني ال�ش�ب�ت �شمن جم�لت ال�شتدامة والبيئة والط�قة املتجددة

30 % ارتف�ع �ش�يف اأرب�ح م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي خالل الن�شف الأول من 2022

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي لطاقة �مل�شتقبل 
 23 ت��خ��ري��ج  ع��ن  �م�����س  “م�شدر” 
�شابة من برنامج “�لر�ئد�ت” �لذي 
“�ل�شيد�ت  من�شة  مظلة  حت��ت  يقام 
ل���ال����ش���ت���د�م���ة و�ل���ب���ي���ئ���ة و�ل���ط���اق���ة 

�ملتجددة” �لتابعة لل�شركة.
ويركز �لربنامج على متكني �ل�شابات 
ممن ترت�وح �أعمارهن بني 25 و35 
قيادة  يف  للم�شاهمة  و�إع��د�ده��ن  �شنة 
عملية �لتحول نحو �ل�شتد�مة �شمن 
م�شري�تهن  وخ�����الل  جم��ت��م��ع��ات��ه��ن 
�لر�بع،  عامه  ��شتكمال  �ملهنية.ومع 
�أك���رث  “�لر�ئد�ت”  ب��رن��ام��ج  خ�����ّرج 
17 جن�شية، من  �شابة من   70 من 
هذ�  دورة  م���ن  ���ش��اب��ة   23 ���ش��م��ن��ه��ن 
�لعام �للو�تي ��شتكملن �أكرث من 20 
�شاعة من ور�س �لعمل �لتي تركز على 
تنمية �مل��ع��ارف و�مل��ه��ار�ت و�أك���رث من 
�ملبا�شرة  �ملقابالت  م��ن  �شاعة   100

لتقدمي �لتوجيه و�لإر�شاد.

حتت  “�لر�ئد�ت”  برنامج  وي��ن��درج 
من�شة “�ل�شيد�ت لال�شتد�مة و�لبيئة 
و�لطاقة �ملتجددة” �لتي مت �إطالقها 
للجمعية   70 �ل������  �ل��������دورة  خ�����الل 
نيويورك  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 
يف عام 2015، وذلك بهدف حتفيز 
�مل�شاهمة  ع��ل��ى  و�ل��ف��ت��ي��ات  �ل�����ش��ي��د�ت 
�أكرث فاعلية وتكافوؤ�ً يف عملية  بدور 
ومبا  �لطاقة،  قطاع  �شمن  �لتحول 
يتما�شى مع �مل�شاهمة يف دعم �ملبادرة 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل����دول����ة �لإم��������ار�ت 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �حل���ي���اد �مل��ن��اخ��ي و�أه�����د�ف 
�لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة.

و�أك����دت �ل��دك��ت��ورة مل��ي��اء ن���و�ف فو�ز، 
�لهوية  لإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر 
�ملوؤ�ش�شية و�ملبادر�ت �ل�شرت�تيجية يف 
�لدور  �أهمية  على  “م�شدر”،  �شركة 
“�لر�ئد�ت”  برنامج  به  يقوم  �ل��ذي 
لال�شتد�مة  “�ل�شيد�ت  ملن�شة  �لتابع 
من  �ملتجددة”  و�ل���ط���اق���ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
حيث توفري بر�مج �لتوجيه و�لإر�شاد 
للفتيات �ملوهوبات و�شقل مهار�تهن، 

ي�������ش���ه���م يف مت����ك����ني �لأج�����ي�����ال  مب�����ا 
جمال  يف  قائد�ت  لي�شبحن  �لقادمة 
جمتمعاتهن  ���ش��م��ن  �ل����ش���ت���د�م���ة 
�أنحاء  خمتلف  ويف  عملهن  و�أم��اك��ن 
�ل���ع���امل، وه����ي ح���اج���ة م��ل��ح��ة لدعم 
حتقيق �أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية 
�مل�شتد�مة.من جانبها قالت د�ميلول 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شو  �أوجونبي، 
لال�شتد�مة  “�ل�شيد�ت  مل��ن�����ش��ة 
�لرئي�س  و�لبيئة و�لطاقة �ملتجددة”، 
�ملتحدة  �لأمم  ل�����ش��ب��ك��ة  �مل���������ش����ارك 

و�ملمثل  �لتنفيذي  �لرئي�س  للطاقة، 
�خلا�س لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
للجميع:  �مل�شتد�مة  �لطاقة  مل��ب��ادرة 
بامل�شاركة يف من�شة  ف��خ��ورة  �إن��ن��ي   “
و�لبيئة  ل��ال���ش��ت��د�م��ة  “�ل�شيد�ت 
يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �ملتجددة”  و�ل��ط��اق��ة 
متكني �ملر�أة للقيام بدور قيادي �شمن 
م�شتقباًل،  �مل�شتد�مة  �لطاقة  قطاع 
و�أتطلع قدماً لأرى �لتاأثري �لإيجابي 
برنامج  خ��ري��ج��ات  ���ش��ت��ح��دث��ه  �ل����ذي 
فرح  ق��ال��ت  جهتها  م��ن  �لر�ئد�ت”. 

�لر�ئد�ت  برنامج  خريجة  �ل�شايغ، 
لال�شتد�مة  “�ل�شيد�ت  ملن�شة  �لتابع 
“لقد  �ملتجددة”:  و�لطاقة  و�لبيئة 
“�لر�ئد�ت”  ب����رن����ام����ج  م���ن���ح���ن���ي 
خرب�ء  من  مبا�شرة  للتعلم  �لفر�شة 
ومبتكرين  ق��ط��اع��ات  وق����ادة  ع��امل��ي��ني 
وخو�س  �لي��ج��اب��ي،  �لتغيري  و�شناع 
جت���رب���ة ع��م��ل��ي��ة و�ل��ت��م��ك��ن م���ن بناء 
يف  �شت�شاعدين  عاملية  عالقات  �شبكة 
�ل��ق��ي��ام ب���دور ف��اع��ل و�إح�����د�ث تاأثري 

ملمو�س«.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي حتقيق منو 
�شايف  يف  �شنوي  �أ���ش��ا���س  على   30% بن�شبة 
�أرباحه لتبلغ 1.4 مليار درهم خالل �لن�شف 
 1.1 م��ع  م��ق��ارن��ة   2022 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
عام  م��ن  نف�شها  �ل��ف��رتة  خ��الل  دره���م  مليار 
2021، مدفوعة بالنمو �لقوي لالإير�د�ت، 
ومو��شلة حت�شني قاعدة �لتكاليف وتخفي�س 

خم�ش�شات خ�شائر �لتمويل و�ل�شتثمار.
�لأول  �لن�شف  يف  �مل�شرف  �إي���ر�د�ت  و�شجلت 
لتبلغ   7% بن�شبة  من���و�ً   2022 ع���ام  م��ن 
2.644 مليار  2.838 مليار درهم مقابل 

�ملا�شي،  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  يف  دره���م 
�ل���دخ���ل م���ن غ���ري م�شادر  ل����زي����ادة  ن��ت��ي��ج��ًة 
�شنوي  �أ���ش��ا���س  على   11% ب��و�ق��ع  �لتمويل 
بزيادة  مدفوعاً  دره��م  مليار   1.169 ليبلغ 
و�لدخل   ،26% بن�شبة  و�لعمولت  �لر�شوم 
من �لتمويالت مبقد�ر %5 ليبلغ 1.669 
م��ل��ي��ار دره���م بف�شل من��و مت��وي��ل �ل��ع��م��الء.
�شبط  لعمليات  �ل��ن��اج��ح  �لتطبيق  و���ش��اه��م 
�ملبادر�ت  يف  �مل�شتمر  و�ل�شتثمار  �لتكاليف 
�لت�شغيلية  �لنفقات  �نخفا�س  يف  �لرقمية 
لتبلغ  ���ش��ن��وي  �أ���ش��ا���س  ع��ل��ى   0.2% بن�شبة 
1.16 مليار درهم، ما �أدى �إىل حت�ّشن معدل 
�لتكلفة �إىل �لدخل بو�قع 3.1 نقطة مئوية 

لي�شجل 40.9%.
%9 على  �إج��م��ايل �لأ���ش��ول بن�شبة  و�رت��ف��ع 
درهم  مليار   142 �إىل  لي�شل  �شنوي  �أ�شا�س 
نتيجة لنمو �إجمايل �لتمويل بو�قع 10%، 
.30% بن�شبة  �ل�شتثمار�ت  حمفظة  ومنو 

 10% بن�شبة  �لعمالء من��و�ً  و�شجلت ود�ئ��ع 
درهم  مليار   115 لتبلغ  �شنوي  �أ�شا�س  على 
�جلارية  �حل�شابات  ود�ئ��ع  منو  مع  بالتو�زي 
وح�شابات �لتوفري.وحافظ م�شرف �أبوظبي 
�لإ�شالمي على مركز قوي لر�أ�س �ملال حيث 
�لأول م��ن حقوق  �ل�����ش��ق  ك��ف��اي��ة  ب��ل��غ م��ع��دل 
�إجمايل  كفاية  ون�شبة   12.8% �مل�شاهمني 
�ل�شيولة  ����ش��ت��ق��رت  ك��م��ا   .18% �مل���ال  ر�أ�����س 

�شليمة  م�شتويات  عند  للم�شرف  �لنقدية 
تتخطى �حلد �لأدنى للمتطلبات �لتنظيمية 
ت�شجيل حت�شن يف معدل  م��ع  م��ري��ح،  ب��ف��ارق 
و�لأ�شول   85.1% بلغ  �مل�شتقرة  �لأم����و�ل 
�ل�شائلة �ملوؤهلة بن�شبة %17.4.وقال �شعادة 
جوعان عوي�شة �شهيل �خلييلي رئي�س جمل�س 
�لإد�رة ملجموعة م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي: 
�لإ���ش��الم��ي منو�ً  �أب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  “حقق 
�لأول  �لن�شف  خ��الل  �أرب��اح��ه  �شايف  يف  قوياً 
�لزيادة �لكبرية يف  �لعام �جل��اري نتيجة  من 
ويعك�س  متويله.  و�إجمايل  و�إير�د�ته  �أ�شوله 
�ل���ذي  �ل���ق���وي  �ل���زخ���م  �مل��ت��م��ي��ز  �لأد�ء  ه����ذ� 
�شمن  للم�شرف  �لأ�شا�شية  �لأعمال  �شجلته 

 ”.2025 لعام  للنمو  ��شرت�تيجيته  �إط���ار 
�لرئي�س  �ل��ع��و���ش��ي،  نا�شر  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�أبوظبي  م�������ش���رف  مل���ج���م���وع���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لإ�شالمي: “لقد برهن �أد�وؤنا �ملتميز خالل 
�لن�شف �لأول من عام 2022 على �لتز�منا 
و�خلدمات  �ملنتجات  �أف�شل  بتقدمي  �لر��شخ 
م�شافة  قيمة  وتوفري  �ل��ك��ر�م،  عمالئنا  �إىل 
ويتجلى  �مل�شلحة.  لأ�شحاب  �لأم���د  طويلة 
�أعمالنا،  خمتلف  يف  �لإي��ج��اب��ي  �لأد�ء  ه���ذ� 
�مل�شرفية  �خلدمات  جمموعة  جنحت  حيث 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  وجم��م��وع��ة  لل�شركات 
ل����الأف����ر�د ب��ت��ح��ق��ي��ق من���و ق����وي خ����الل هذه 

�لفرتة.” 

% اإ�ضدار اأكرث من 357 األف �ضهادة من�ضاأ بنمو 8.9 
�ش�درات واإع�دة �ش�درات اأع�ش�ء غرفة جت�رة دبي 
ترتفع بن�شبة 18 % يف الن�شف الأول من 2022 

•• دبي-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة دبي �ن �شادر�ت و�إعادة �شادر�ت �ع�شائها حققت منو�ً لفتاً 
خالل �لن�شف �لأول من �لعام 2022 بن�شبة بلغت %17.8 مقارنًة بالفرتة 
نف�شها من �لعام �ملا�شي، حيث بلغت قيمتها 129.4 مليار درهم �إمار�تي، مما 
�لتي  و�ملز�يا  �خلدمات  من  �ل�شتفادة  على  وقدرتهم  دبي  جتار  مرونة  يعك�س 
توفرها �لغرفة لتنويع وجهات �شادر�تهم وجتارتهم. ولفتت غرفة جتارة دبي 
�لعام  �لأول من  �لن�شف  �لغرفة يف  �أ�شدرتها  �لتي  �ملن�شاأ  �شهاد�ت  �أن عدد  �إىل 
�أد�ء  وذل��ك و�شط   ،8.9% بلغت  بن�شبة منو  �شهادة،   357،000 بلغ  �حل��ايل 
��شتثنائي لفت �نعك�س يف كافة موؤ�شر�ت وخدمات �لغرفة للقطاع �خلا�س يف 
�لإمارة رغم �لتحديات �لعاملية �ملتنوعة. وتعك�س معدلت �لنمو �لبارزة خالل 
وع�شوية  �ملن�شاأ  و�شهاد�ت  �لأع�شاء  �شادر�ت  و�إع��ادة  �شادر�ت  يف  �حل��ايل  �لعام 
وتاأثري�تها  و�نعكا�شاتها  �لغرفة  عمليات  يف  �ملبذولة  �جلهود  حجم  �لغرفة، 
�لأعمال  دبي، وعلى قدرة جمتمع  �لقت�شادي لإم��ارة  �مل�شهد  �لإيجابية على  
�ملحلي ودوره �لفاعل يف قيادة مرحلة �لتعايف �لقت�شادي فيها، بالإ�شافة �إىل 
على  وتعليقاً  ل��الإم��ارة.  �لتجاري  �لن�شاط  على  دبي  هيكلة غرفة  �إع��ادة  تاأثري 
�لأع�شاء خالل  و�إع��ادة �شادر�ت  دبي، ومنو �شادر�ت  لتجار  �ل�شتثنائي  �لأد�ء 
�شعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام  �أكد  �لعام �حل��ايل،  �لأول من  �لن�شف 
غرف دبي �أن جودة �خلدمات �لتي توفرها �لغرفة لأع�شائها مبا فيها خدمات 
�ملكاتب �لتمثيلية �خلارجية، م�شحوباً بقوة ومرونة �قت�شاد دبي وجتار �لإمارة 
وقدرتهم على �ل�شتفادة من �لفر�س �لت�شديرية يف �لأ�شو�ق �خلارجية، �شاهم 
وتوطيد  �جل���اري،  �لعام  من  �لأول  �لن�شف  خ��الل  �لت�شديري  �لأد�ء  بتعزيز 
�لتز�م  �إىل  بوعميم  ولفت  �لعاملية.  �لتجارية  �ملنظومة  قلب  يف  �لإم��ارة  مكانة 
�شاحب  �أعلنها  �ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة  للتجارة  دب��ي  خطة  �أه����د�ف  حتقيق  �ل��غ��رف��ة 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�إىل  �لإم��ارة  و�لتي تق�شي برفع قيمة جت��ارة  �ل��وزر�ء حاكم دبي”رعاه �هلل”، 
للغرفة  �جلديدة  �ملبادر�ت  �ن  معترب�ً   ،2026 �لعام  بحلول  دره��م  تريليوين 
تركز على دعم قطاع �لتجارة وجتار �لإم��ارة يف تو�شعهم �خلارجي وو�شولهم 
قائاًل:  �شعادته  و�أ�شاف  �مل�شتهدفة.  �خلارجية  �لأ���ش��و�ق  �إىل  و�ل�شل�س  �ل�شهل 
وبهذه �لنتائج �لإيجابية نتوقع �ن يكون عام 2022 عاماً ��شتثنائياً وقيا�شياً 
�خلارجي  �لتو�شع  ودع��م  لالأع�شاء  �لت�شديري  و�لأد�ء  �لع�شوية  �شعيد  على 
لأع�شائنا وجتار دبي. ونتطلع ل�شتكمال م�شريتنا يف خدمة جمتمع �لأعمال 
بالإمارة.«  وجدير بالذكر �ن غرفة جتارة دبي، �إحدى �لثالث �ملن�شوية حتت 
مظلة غرف دبي، كانت قد ك�شفت موؤخر�ً عن عن �أد�ء قيا�شي لع�شويتها خالل 
�شركة   21،000 من  �أك��رث  بان�شمام  متثل   2022 �لعام  من  �لأول  �لن�شف 
%80 مقارنًة بنف�س �لفرتة من �لعام  جديدة �إىل ع�شوية �لغرفة بنمو بلغ 
2021. وقد �رتفع بذلك �إجمايل عدد �أع�شاء �لغرفة �إىل �أكرث من 308 �ألف 
�شركة، مما ير�شخ مكانتها كاإحدى �أكرب غرف �لتجارة يف �ملنطقة و�لعامل، مبا 

يتو�فق مع �ل�شرت�تيجية �جلديدة لغرف دبي 2024-2022.

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  522/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 891/2021 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )375.288( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد ف�شل حممد ف�شل  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )375288.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 70530

اعالن حكم بالن�شر        
827/2017 احوال نف�ض م�شلمني 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- عبد�هلل مريز� علي ر�شتم  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : بدريه عبد�هلل ح�شن جا�شم �خلل�شان
وميثله : علي �بر�هيم حممد �حلمادي 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/11/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ب�� حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
للمدعيه بدريه عبد�هلل ح�شن جا�شم �خلل�شان/على/�ملدعي عليه/عبد�هلل مريز� علي ر�شتم بالتي:1- على �ملدعي �ن يح�شن 
درهم  وخم�شمائة  �لف  قدرها  زوجية  نفقة  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -2 �حلنيف  �ل�شرع  قرر  كما  �ملدعية  ع�شرة 
�شهريا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2017/5/22 -3- �ثبات ح�شانة �ملدعية لبنتيها فاطمة ونرج�س ومد �شن 
ح�شانتها لبنها علي حتى �لبلوغ 4- �لز�م �ملدعي عليه بدفع نفقة بنوة لولده علي وفاطمة ونرج�س قدرها خم�شة �لف درهم 
�شهريا بينهم بالت�شاوي �شاملة جميع �وجه �لنفقة عد� �ل�شكن ومبلغ �لف درهم بينهم بالت�شاوي للك�شوة و�مل�شاريف يف كل عيد 
من عيدي �لفطر و�ل�شحى وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2017/5/22 -5- �لز�م �ملدعي عليه بتمكني 
�ملدعية من م�شكن �لزوجية �حلايل �و �ن ي�شدد لها مبلغ �شبعون �لف درهم �شنويا �يجار م�شكن زوجية مع �لز�مه ب�شد�د قيمة 

فو�تري �لكهرباء و�ملياه و�لهاتف و�لنرتنت مبا ليجاوز �لف درهم �شهريا وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 70197

اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 3272 ل�شنة 2022 جتاري كلي ال�شارقة 
لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية

�ملرفوعة من : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع
�شد : 1 - �لبحر �لبي�س للمالحة و�لتموين )ذ.م.م( �س م ح  

�ل علي �شعيد  حممد  �ل�شاحب  عبد  �شر�ج   -  2
معلن بالن�شر  - علي  �ل  �شعيد  حممد  �ل�شاحب  عبد  ر�شا  حممد   -  3

معلنة بالن�شر  - ذ.م.م   - و�لتموين  للمالحة  �لبي�س  �لبحر   -  4
�ملدعى عليه �لثالث/حممد ر�شا عبد �ل�شاحب حممد �شعيد �ل علي، و�ملدعى عليها �لر�بعة / �لبحر �لبي�س 
للمالحة و�لتموين - ذ.م.م مدعوين للح�شور �شخ�شياً �أو بو��شطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة )�مل�شرفية( 
�لول وفقاً للتفا�شيل �ملبينة �إدناه: - �ليوم : �لربعاء �ملو�فق 27/07/2022  - �ل�شاعة : 10.00 �شباحاً 
- موقع مكتب �خلبري �مل�شريف يون�س علي �ملال  �ل�شارقة ، منطقة مويلح - �شارع �ملدينة �جلامعية - بناية رقم 

)Google Maps 976( مكتب رقم 202 )خر�ئط قوقل(
 https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7

للتو��شل / 0552752147
اخلبري / يون�ض علي املال      
ع�شو الدائرة التجارية الكلية امل�شرفية

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن بالن�شر 

4999/2022/253 تنفيذ �شيكات    
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  م�شعود ر�ز� �شيد ��شكاري ر�ز� - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �ون بوينت للتجارة للتجارة �لعامة - �س ذ م م   
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )300000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

�مل�����دع�����و / ج����ريوم����ي  ف����ق����د 
�لفلبني     ، �وب���ي���ن���ا  لف����اري����ز 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)p6997781a(  رق�����م 

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

    0503511941

فقدان جواز �شفر
ي���ان���ى بت  �مل����دع����و /  ف���ق���د 
�ندوني�شيا     ، �م���ا  ر����ش��م��ان��ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )au246415( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508877189

فقدان جواز �شفر

�لكرمي  ر����ش���اء   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، م�����ي�����اه  م����������وزو 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )EB0795151(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف���������ق���������د �مل��������������دع��������������و /ع�������ل�������ي 
�شوريا   ، ه���ن���دي  ع���ب���د�ل���ك���رمي 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى    )N013149961(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
�قرب  �و  �ل�����ش��وري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال

جي 42 وبي�ن�ت حتقق�ن ثالثة اأ�شع�ف اأهداف التوطني املقررة لهم� خالل �شهر ون�شف
•• اأبوظبي-وام: 

جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لقاب�شة  �ل�شركة   ،42 ج��ي  جمموعة  �أع��ل��ن��ت 
تكنولوجيا �لذكاء �ل�شطناعي و�حلو�شبة �ل�شحابية و�شركة بيانات، 
�لتابعة لها و�ملخت�شة يف جمال �لبيانات �جلغر�فية �ملكانية �لقائمة 
على �لذكاء �ل�شطناعي، عن ح�شولهما على ت�شنيف �لفئة �لأوىل 
بعد �إدر�جهما موؤخر�ً �شمن 16 �شركة �لتي �أ�شادت بها وز�رة �ملو�رد 
ثالثة  حتقيق  يف  جناحهما  ل��ق��اء  �ل��دول��ة  يف  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية 
�أ�شعاف �أهد�ف �لتوطني �ملقررة لهما خالل فرتة مل تتجاوز �شهر�ً 
ون�شف.وُي�شلط هذ� �لجناز �ل�شوء على م�شاعي جمموعة جي 42 
�لذكاء �ل�شطناعي،  �لأمد قائم على  لتحقيق منو م�شتد�م طويل 

�لإمار�تية  �مل��و�ه��ب  لتمكني  ُملهمة  منا�شب  �إع���د�د  م��ع  ب��ال��ت��و�زي 
دلياًل على دور  �لتكرمي  ُيعد  �ملتميزة من حتقيق طموحاتهم. كما 
�مل��ح��وري يف  �ل��ك��و�در �لإم��ار�ت��ي��ة، لتاأدية دوره��م  �ل�شركة يف تطوير 

حتقيق طموحات �لدولة و�أهد�فها يف خمتلف �لقطاعات.
للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري،  من�شور  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
للمجموعة يف جي - 42 بهذه �ملنا�شبة - : “ ي�شرفنا �أن نحظى بهذ� 
�لتكرمي، �لذي ُي�شلط �ل�شوء على ثقتنا بقدرة �ملو�هب �لإمار�تية، 
�لتي ُت�شّكل حجر �أ�شا�س للنمو و�لزدهار �مل�شتقبلي جلميع �لقطاعات 
يف �لدولة. ونفتخر بهذ� �لإجناز �لكبري �لذي حققته جمموعة جي 
لتوفري  جهودنا  مو��شلة  ونعتزم  لها،  �لتابعة  بيانات  و�شركة   42
�لفر�س �ملالئمة للمو�هب �لإمار�تية �لو�عدة للعمل �إىل جانب �أبرز 

�خلرب�ت �لعاملية و��شتخد�م �أحدث �حللول �لتكنولوجية، لنتيح لهم 
فر�شة تاأدية دورهم يف توفري حياة �أف�شل للجميع«.

للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  كوريان،  ماميي  قالت  جانبها،  من 
�لإمار�ت  دولة  “حّددت   :42 و�لثقافة لدى جي  �لب�شرية  للمو�رد 
ل��ل��ت��وط��ني، لت�شهم م��ن خ��الل��ه��ا يف دع���م م�شرية  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  �أه���د�ف���اً 
هذه  حتقيق  يف  باإ�شهاماتنا  جي42  يف  ونفخر  �لدولة،  يف  �لتنمية 
�أبرز  ��شتقطاب  �جل��دي��دة  �مل��ب��ادرة  ���ش��وء  يف  و�شنو��شل  �لأه�����د�ف. 
�أ�شحاب �خلربة،  �أو  �لتخرج  �شو�ء من حديثي  �لإمار�تية،  �ملو�هب 
�ملو�طنني  �أع��د�د  تز�يد  ن�شهد  �أن  وي�شعدنا  �ملهني.  تطورهم  ودع��م 
�لإم���ار�ت���ي���ني يف ق��ط��اع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، و�ل����ذي ُي��ح��ف��ز من��و �لقطاع 

و�لقت�شاد ب�شكل عام يف �ملرحلة �ملقبلة«.

�ضلطان اجلابر و�ضارة الأمريي وحممد ال�ضرفاء ي�ضهدون مرا�ضم التوقيع

ان�شم�م الحت�د للطريان لربن�مج القيمة الوطنية امل�ش�فة لتعزيز م�ش�ركة قط�ع الطريان يف القط�ع ال�شن�عي

40 ملي�ر درهم النفق�ت الراأ�شم�لية مل�ش�ريع 
الكهرب�ء واملي�ه يف دبي خالل ال�شنوات اخلم�س املقبلة

•• دبي-وام:

�أع���ل���ن م���ع���ايل ���ش��ع��ي��د حممد 
�ملنتدب  �ل���ع�������ش���و  �ل����ط����اي����ر، 
لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�أن �لهيئة  كهرباء ومياه دبي، 
 40 ل�شتثمار  خطط  لديها 
�لنفقات  يف  دره�������م  م���ل���ي���ار 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لر�أ�شمالية 
ذلك  يف  مب��ا  �ملقبلة،  �خلم�س 
�لتو�شع يف م�شروعات �لطاقة 
�ملتجددة و�لنظيفة. و�أ�شار �إىل 
ل�شتثمار  تخطط  �لهيئة  �أن 

�لكهرباء  وت��وزي��ع  نقل  �شبكات  وتو�شيع  تعزيز  يف  دره��م  مليار   16 نحو 
12 مليار درهم ل�شتكمال م�شاريع �ملنتج �مل�شتقل للطاقة  و�ملياه، ونحو 
يف جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية وجممع ح�شيان 

لإنتاج �لطاقة، وم�شاريع �ملنتج �مل�شتقل للمياه يف ح�شيان.
وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي با�شتكمال �مل�شاريع �لأخرى �لقائمة بالفعل 
يف جمال �لبنية �لتحتية و�لأنظمة �لذكية، كما تخطط موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
لأنظمة �لتربيد �ملركزي �إمباور و�لتي متتلك �لهيئة %70 منها، لإنفاق 
خطوط  من  و�شبكتها  �لإجمالية  �شعتها  لتو�شيع  دره��م  مليار�ت   3 نحو 

�لنقل و�لتوزيع لتلبية منو �لطلب �ملتز�يد على خدمات تربيد �ملناطق.
متطورة  حتتية  بنية  توفري  على  تعمل  �لهيئة  �إن  �لطاير،  معايل  وق��ال 

�لتنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���و�ك���ب 
بتوجيهات  �لتز�ماً  �مل�شتد�مة 
�لقيادة �لر�شيدة �لتي �أطلقت 
�خلم�شني”  “م�شاريع 
و�لتكامل  �ل��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز 
�حلكومي  �ل���ق���ط���اع���ني  ب����ني 
فر�س  وت����وف����ري  و�خل�����ا������س، 
����ش��ت��ث��م��اري��ة و�ع������دة، ع���الوة 
��شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ات  ع��ل��ى 
�ل�شركات  م���ن  �ل���ع���دي���د  م���ع 
لتنفيذ  و�ل���ع���امل���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع 
وحت��ل��ي��ة �مل���ي���اه وف����ق من���وذج 
�أرقاماً  �لنموذج  �لهيئة حققت من خالل هذ�  �أن  �مل�شتقل، م�شيفاً  �ملنتج 
دبي  باتت  حتى  متتالية،  م��ر�ت  خلم�س  �لأ�شعار  �أدن��ى  يف  عاملية  قيا�شية 

معيار�ً لأ�شعار �لطاقة �ل�شم�شية على م�شتوى �لعامل.
و�أ�شاف معاليه، �أن �لهيئة تو��شل ��شتثمار�تها وجهودها لتعزيز �لقدرة 
�لإنتاجية للطاقة �لنظيفة من خالل خطط مدرو�شة ت�شتند �إىل �أحدث 
و�ملياه  �لكهرباء  على  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  �أدو�ت 
و�لعتمادية  و�لتو�فرية  �جل��ودة  م�شتويات  �أعلى  وفق  خدماتنا  وتوفري 
و�لكفاءة، ومو�كبة �لنمو �ملت�شارع �لذي ت�شهده دبي يف خمتلف �ملجالت، 
�أن خطط �لهيئة �شت�شهم يف تر�شيخ مكانة �لإمارة كنموذج متطور  لفتاً 

يوفر �ملناخ �ملالئم و�لبيئة �لد�عمة لال�شتثمار.

�شعود جم�عي ملوؤ�شرات 
الأ�شهم الأوروبية 

•• اأبوظبي-وام:

�لأ�شهم  �أ�����ش����و�ق  م���وؤ����ش���ر�ت  �رت���ف���ع���ت 
�لأوروبية خالل تد�ولت �أم�س مقتفية 
�شرتيت  وول  ب���ور����ش���ة  م��ك��ا���ش��ب  �أث�����ر 
و�ملكا�شب  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ل��ي��ل��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لآ�شيوية.وبحلول  ل��الأ���ش��ه��م  �ل��ق��وي��ة 
بتوقيت  م�����ش��اء   02:02“ �ل�����ش��اع��ة 
“�شتوك�س  م��وؤ���ش��ر  �شعد  �لإمار�ت”، 
 0.28% بن�شبة  �لأوروب������ي   ”600
م�شتوى  ليبلغ  نقطة   1.2 ي��ع��ادل  م��ا 
“ يورو  موؤ�شر  ومن��ا  نقطة   424.58
�شتوك�س 50 “ بن�شبة %0.18 تو�زي 
 3594.06 �إىل  لي�شل  نقطة   6.62
�لأ�شو�ق  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا  وذل����ك  ن��ق��ط��ة 
“ فوت�شي  م��وؤ���ش��ر  �شعد  �لأوروب����ي����ة.و 
 0.16% بن�شبة  “ �لربيطاين   100
�إىل  لي�شل  نقطة   10.78 ي���و�زي  م��ا 
و�رتفع  نقطة،   7307.06 م�شتوى 
نحو  �ل��ف��رن�����ش��ي   ”40 “كاك  م��وؤ���ش��ر 
 0.3% ن�شبته  م��ا  �أو  نقطة   18.86
نقطة..   6220.08 �إىل  ل��ي�����ش��ل 
ب�شبة  �لأمل����اين  “د�ك�س”  م��وؤ���ش��ر  وز�د 
نقطة   43.97 ي����و�زي  م��ا   0.33%

ليبلغ م�شتوي 13353.67 نقطة.

مدن ي��س الرتفيهية و ق�شر الوطن تت�شدر ق�ئمة 
وجه�ت امل�ش�فرين مبوقع تريب اأدف�يزر لع�م 2202

•• اأبوظبي-وام:

يف  لل�شفر  من�شة  �أك���رب  �أدفايزر”،  “تريب  م��وق��ع  ن�شر 
�لقيام  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �لأن�����ش��ط��ة  “�أف�شل  ق��ائ��م��ة  �ل���ع���امل، 
ويا�س  �أبوظبي  ف��ري�ري  ع��امل  ت�شدرها  �أبوظبي  يف  بها” 
�أبوظبي وكالمي  �أبوظبي وعامل و�رنر بر�ذرز  ووتروورلد 
�أبوظبي وق�شر �لوطن و �لتي ح�شلت على جو�ئز “�ختيار 
�مل�شافرين” لعام 2022، وهي جو�ئز مُتنح لأبرز �ملعامل 
�لرتفيهية و�ل�شياحية �لتي تقدم جتارب مميزة ل�شيوفها، 
للم�شافرين  �لإيجابية  و�لتقييمات  �لتعليقات  �إىل  ��شتناد�ً 

من جميع �أنحاء �لعامل.
�لرتفيهية  �ملدينة  �أب��وظ��ب��ي،  ف���ري�ري  ع��امل  ت�شنيف  ومت 
�لأوىل يف �لعامل �مل�شتوحاة من عالمة فري�ري �لأ�شطورية، 
�ملائية  �لألعاب  مدينة  �أبوظبي،  ووت��روورل��د  يا�س  وكذلك 
�لوحيدة يف �لعامل �مل�شتوحاة من �لرت�ث �لإمار�تي، وق�شر 
�ل��وط��ن، �ل�����ش��رح �مل��ع��م��اري �ل��ف��ري��د �ل���ذي يج�شد م�شرية 
�لتقدم يف دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، من بني �أف�شل 
%1 من معامل �جلذب يف �أبوظبي، وحازت �ملعامل �لثالثة 

على جائزة “�ختيار �مل�شافرين” لعام 2022.

�ملدينة  �أب��وظ��ب��ي،  ب����ر�ذرز  و�رن����ر  ع���امل  ت�شنيف  مت  فيما 
�لتي  �ل��ع��امل  يف  �لإط���الق  على  �لأوىل  �ملغلقة  �لرتفيهية 
حت��م��ل ع��الم��ة و�رن����ر ب�����ر�ذرز، وك����المي �أب��وظ��ب��ي، �ملرفق 
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  �لأب��رز  �لد�خلي  و�لريا�شي  �لرتفيهي 
من بني �أف�شل %10 من معامل �جلذب يف �أبوظبي، كما 

حازو� على جائزة “�ختيار �مل�شافرين” لعام 2022.
نائب  �ل��زع��اب��ي،  ق���ال �حل�����ش��ن كعبو�س  �ل�����ش��دد،  ه���ذ�  ويف 
“�إن  �إك�شبريين�شز:  �لرئي�س لل�شوؤون �لت�شغيلية لدى فرح 
به  نقوم  ما  ل�شيوفنا هو جوهر كل  ُمثلى  تقدمي جت��ارب 
و�لتقييمات  �لتعليقات  تاأتي  حيث  �إك�شبريين�شز،  ف��رح  يف 
����ش��ت��م��ت��ع��و� باملعامل  �ل���ذي���ن  �ل�����ش��ي��وف  �لإي���ج���اب���ي���ة م���ن 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة ل��دي��ن��ا خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى جناحنا 
ومر�فقنا  م��دن��ن��ا  بت�شنيف  ون��ع��ت��ز  �أه���د�ف���ن���ا،  حت��ق��ي��ق  يف 
�لرتفيهية من بني �أف�شل �ملعامل يف �لعا�شمة �أبوظبي مرة 
�أخرى.. �إن مثل هذه �لتقدير�ت و�لتكرميات تدفعنا قدماً 
ملو��شلة �لرتقاء بالتجارب �ملتميزة �لتي نوفرها، متطلعني 
ل�شتقبال �ل�شيوف من جميع �أنحاء �لعامل يف كافة �ملدن 
�إك�شبريين�شز  فرح  �شركة  تتوىل  �لتي  �لرتفيهية  و�ملر�فق 

�إد�رة عملياتها �لت�شغيلية هذ� �ل�شيف«.

•• اأبوظبي-وام:

�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وز�رة  وق��ع��ت 
�لوطني  �ل��ن��اق��ل  للطري�ن”  “�لحتاد  �شركة  و 
�لتعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  �لإم���ار�ت،  لدولة 
و�لتكامل �لحتادي و�ملحلي لدعم برنامج �لقيمة 
�لوطنية �مل�شافة وذلك �نطالقاً من دور �لوز�رة 
�ل�شرت�تيجي يف دعم قطاع �ل�شناعة �لإمار�تية، 

وتعزيز �أد�ء �لقت�شاد �لوطني.
وت��اأت��ي �مل��ذك��رة يف �إط���ار ج��ه��ود �ل����وز�رة لتو�شيع 
تنفيذ �لربنامج على �مل�شتوى �لحت��ادي و�ملحلي 
مثل  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  لي�شمل  نطاقه  وتو�شيع 
�لطري�ن، كاأحد �لرب�مج �ملحورية �شمن “م�شاريع 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف  ل��دروه��ا  ت��ع��زي��ز�ً  �خلم�شني”، 
��شتد�مة �لنمو �لقت�شادي ورفع كفاءة وتناف�شية 

�لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة.
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �لتوقيع  م��ر����ش��م  �شهد 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد  بن 
�مل��ت��ق��دم��ة وم��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم����ريي 
وزيرة دولة للتعليم �لعام و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�حلمادي  �ل�شرفاء  حممد  علي  حممد  وم��ع��ايل 
للطري�ن  �لحت��اد  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل�شويدي،  �شعادة عمر  �ل��وز�رة  ، فيما وقعها عن 

وكيل وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، وعن 
دوغال�س،  ت��وين  �ل�شيد  �لحت���اد،  ط���ري�ن  �شركة 

�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �لحتاد للطري�ن.
من  ك��ج��زء  �لحتاد”  “طري�ن  �ن�����ش��م��ام  وي���اأت���ي 
�لنجاح �ملميز �لذي حققه �لربنامج على �مل�شتوى 
�لحت��ادي منذ �إطالقه خالل �لربع �لأخ��ري من 
45 من �جلهات  �لعام �ملا�شي، بعد �ن�شمام عدد 
�لحت���ادي���ة و18 م��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي��ة ر�ئ����دة ، فقد 
�شاهم يف �إعادة توجيه �أكرث من 41 مليار درهم 
�ملطبقة  �جلهات  م�شروفات  من   2021 ع��ام  يف 
من �مل�شرتيات و�خلدمات �إىل �لقت�شاد �لوطني، 

مقارنة ب�27 مليار�ً قبل عامني.
“�لقيمة  �أن برنامج  �ل�شويدي،  �شعادة عمر  و�أكد 
�لوطنية �مل�شافة” يعد �أحد ركائز �ل�شرت�تيجية 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ق����در�ت  ي��ع��زز  ح��ي��ث  مليار”،   300 “م�شروع 
من  �ل��ربن��ام��ج  ���ش��ه��ادة  على  �حلا�شلة  �ل�����ش��رك��ات 
خ���الل زي����ادة �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات و�خلدمات 
�إنفاق  م��ن  �لأك���رب  �جل��زء  و�إع���ادة توجيه  �ملحلية 
و�شركات  �حلكومي  �لقطاع  وخدمات  م�شرتيات 
�لوطني  �لقت�شاد  �إىل  �ملطبقة  �خلا�س  �لقطاع 
�ل�شناعي،  �لقطاع  من��و  ت�شجيع  يف  ي�شاهم  مم��ا 
وتقدمي �حلو�فز  نوعية  و��شتحد�ث فر�س عمل 

على  �حل�شول  ويتم  �ملتقدمة.  �لتقنيات  لتبني 
ملعايري حم���ددة ودقيقة  وف��ق��اً  �ل��ربن��ام��ج  ���ش��ه��ادة 
�لدولة،  يف  و�ل�شتثمار  �لإن��ف��اق  قيمة  يف  تتمثل 

�لتوطني، و تبني �لتكنولوجيا �ملتقدمة.
�إمار�تية  م��وؤ���ش�����ش��ات  �ن�����ش��م��ام  �إن  ���ش��ع��ادت��ه  وق���ال 
�لحتاد”،  ط�������ري�ن  “جمموعة  م���ث���ل  ر�ئ��������دة 
�ملنتجات  وم�شتوى  مز�يا  تطوير  على  �شينعك�س 
و�خلدمات ومينحها م�شاحة �أكرب للنمو و�لبتكار 

لزيادة  م�شتد�مة  حلوًل  يقدم  كما  و�لتناف�شية، 
���ش��ال���ش��ل �لإم�����د�د ع��ال��ي��ة �لكفاءة،  �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى 
�ل���وز�رة  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق  �أهمية  ويعك�س 
�لوطنية  و�جلهات �لحتادية و�ملحلية و�ل�شركات 
�جلهات  خ��دم��ات  م�شرتيات  و�شت�شبح  �ل��ك��ربى، 
�أهم و�شائل دعم �ل�شناعة  �ملطبقة للربنامج من 
�لإم���ار�ت���ي���ة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف ظ���ل �لأه������د�ف �لتي 
تتبناها دولة �لإمار�ت نحو �خلم�شني عام �ملقبلة.

�مل�شافة مبثابة  �لوطنية  �لقيمة  برنامج  ويعترب 
نحو  �لوطنية  �لتوجهات  دع��م  يف  �أ�شا�شية  ركيزة 
ك��م��ا ي�شتهدف  �مل�����ش��ت��د�م،  �ل��ت��ن��وي��ع �لق��ت�����ش��ادي 
زي�����ادة ع���دد �مل���وردي���ن �مل��ع��ت��م��دي��ن م���ن 5،000 
�ملنتجات  م�شرتيات  ورف���ع  �شركة،   7،300 �إىل 
عند  دره��م  مليار   33 من  �لإمار�تية  و�خلدمات 
مليار   55 �إىل   2020 ع���ام  �ل��ربن��ام��ج  �إط����الق 
 2021 �أن عام  2025، علما  دره��م بحلول عام 
 41.2 �إىل  لت�شل  �مل�شرتيات  تلك  �رت��ف��اع  �شهد 

مليار درهم.
�إن �لن�شمام  ت���وين دوغ��ال���س  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
مع  يتما�شى  �مل�شافة  �لوطنية  �لقيمة  لربنامج 
بامل�شلحة  و�ل��ت��ز�م��ه��ا  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت�����اد  روؤي�����ة 
�لإمار�تية،  �ل�شناعة  دعم  يخ�س  فيما  �لوطنية 
�ل����ذي ي��ع��د و�ج���ب���اً وم�����ش��وؤول��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
لالرتقاء  �لحت��ادي��ة،  و�جل��ه��ات  �ل�شركات  جميع 
باملنتج �لوطني وتعزيز موؤ�شر�ت تناف�شيته عاملياً، 
وتعزيز نهج �لدولة يف تنويع �قت�شادها، و�شيكون 
و�لتكنولوجيا  �ل�����ش��ن��اع��ة  وز�رة  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
به من  ملا تقوم  �لركائز،  �أه��م هذه  �أح��د  �ملتقدمة 
طموحات  مع  تن�شجم  و�بتكارية  نوعية  مبادر�ت 
هذه  لنا  �شتتيح  �مل�شتقبل.  نحو  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�خلطوة تو�شعة نطاق و�شولنا ل�شال�شل �لتوريد 

م�شتد�م  �قت�شاد  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  �ملحلية، 
�إطار  “يف  و�أ����ش���اف:  �لإمار�ت”  ل��دول��ة  وم��ت��ن��وع 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا، �أط��ل��ق��ت �لحت����اد ع���ام 2020، 
تعاونت  “�لوطني”.  ��شم  حتت  حملًيا  برناجًما 
1،000 م��وّرد حملي،  من خاللها مع �أكرث من 
وو�شل �لإنفاق �ملحلي لل�شركة �إىل �أكرث من 35 
�لإمار�تية.  �ل�شوق  من  م�شرتيات  على  �ملائة،  يف 
و�ل���ي���وم وب��ت��وق��ي��ع��ن��ا ه����ذه �لت��ف��اق��ي��ة م���ع وز�رة 

�ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة،
 ين�شب هدفنا على تعزيز �لإنفاق �ملحلي لالحتاد 
ل���دى �ل�����ش��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة وزي����ادة �ل��ف��ر���س �أمام 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  و�أ���ش��ح��اب  �ملحليني  �مل��وردي��ن 

و�ملتو�شطة«.
ومبوجب �لن�شمام �إىل برنامج �لقيمة �لوطنية 
للطري�ن”  “�لحتاد  ���ش��رك��ة  �شتعطي  �مل�����ش��اف��ة، 
�لأولوية لل�شر�ء من �ملوردين �ملحليني و�ل�شركات 
�لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم �مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات يف 
�ل�شروط  توفر  عند  وخ��دم��ات��ه  �ل��ط��ري�ن  جم��ال 
و�شت�شجع  �ل��ت��ج��اري،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لتناف�شية 
د�خ��ل دولة  ف��روع  �إن�شاء  �لدوليني على  �مل��وردي��ن 
�لإمار�ت، جلذب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت �خلارجية 
�إىل �لدولة، ومتكني �شال�شل �لتوريد، مبا ينعك�س 

�أي�شاً على �ل�شناعات �لإمار�تية.

- عمر ال�ضويدي: اإقبال قطاعات متنوعة على الن�ضمام للربنامج يوؤكد دوره يف تعزيز القدرات وتطوير مزايا املنتجات واخلدمات ومنحها م�ضاحة اأكرب للنمو والبتكار 
- دوغال�ص: ان�ضمام الحتاد للطريان يو�ضع نطاق و�ضولنا ل�ضال�ضل التوريد املحلية، وامل�ضاهمة يف حتقيق اقت�ضاد م�ضتدام ومتنوع لدولة الإمارات 

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002281 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بي تو  بي �شليو�شنز �س م ح  
جمهول حمل �لإقامة

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/8/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/7/20 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 70392
MOJAU_2022- 0078117 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�شر

: بنغالدي�س، يرغب يف  �شاه جهان حممد، �جلن�شية  باأن/ حممد  ليكن معلوما للجميع 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد / حممد ها�شم حممد 
حنيف، �جلن�شية : �لهند، بالرخ�شة �مل�شماه )�لوقت لتجارة �لدر�جات �لنارية �مل�شتعملة 
وقطع غيارها( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )112494( �ل�شادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقه، تعديالت �خرى : ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بانني �ل�شيدة/ جاى �نان مري ��شلي �شي�شموندو لريولي�س - فلبينية 
�جلن�شية وحتمل بطاقة هوية رقم 784199213180922، �رغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شتي �لبالغة 100%، يف �لرخ�شة �مل�شماه /)�شالون ديال للتجميل( و�لتي 
عر�قي  عبد�هلل،  ذ�كر  �ل�شيد/حامت  �يل   764309 رقم  حتت  �ل�شارقة  بامارة  تا�ش�شت 
�جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196869027985، لت�شبح ن�شبته %100، 

تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
رقم الرخ�شة : 41948

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

�ل�شم �لتجاري : �لبند ملقاولت �ل�شيانة �لعامة - ذ م م  
�لعامة  �ل�شيانة  ملقاولت  �لبند   : �عاله هي  �ملذكورة  �ل�شركة  بان  للجميع  نعلن 
�م��ارة عجمان مبوجب قانون  ذ م م - �شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة تا�ش�شت يف 
د�ئرة  يف  مرخ�شة  وتعديالته   )1984( ل�شنة   )8( رق��م  �لحت���ادي  �ل�شركات 
�لتنمية �لقت�شادية و�شجلته  بالتنمية �لقت�شادية  حتت رقم )41948( وقد 

قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شيد.
جمال لتدقيق احل�ضابات 

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم به للم�شفي 
تاريخ ن�شر �لع��الن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة :     هاتف :      �س.ب :  

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

حم���م���د   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�شتان   ، ه��ي��ب��ت��ان  ي��و���ش��ف 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)CE6916303(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
حم���م���د   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
بنغالدي�س   ، ع��ب��د�هلل  ي��ا���ش��ني 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)BN0486758( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
على  �������ش�����الم   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
ب����ن����غ����الدي���������س   - ع�����ل�����ى  ن�����ظ�����ر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )EH0192531(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
�مل���دع���و / ح�����ش��ني حممد  ف��ق��د 
 ، �هلل  ����ش���ه���ي���د  �ر������ش�����د حم���م���د 
ب���ن���غ���الدي�������س �جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز 
   )EB0329316( شفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �شفر
ن�شيبه  �ف���ر�ث   / �مل��دع��و  فقد 
�لهند   ، ح�شني  �م��ني  حممد 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )R0985421(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال

نظمت جل�ضة ع�ضف ذهني يف مقر الدائرة

اإح�ش�ء ال�ش�رقة توؤكد ملوظفي حكومة الإم�رة اأهمية �شراكتهم يف جن�ح تعداد 2022
الأ�شهم املحلية تربح 21.4 ملي�ر درهم وتعزز مك��شبه� للجل�شة اخل�م�شة

الأول الن�شف  خالل  الوطنية  البحرية  اجلراف�ت  اأرب�ح  درهم  ماليني   403

ملي�ر درهم اإجم�يل الأ�شول الأجنبية للم�شرف املركزي بنه�ية م�ر�س  459.9
•• اأبوظبي- وام:

و�شل �إجمايل �لأ�شول �لأجنبية مل�شرف �لإمار�ت �ملركزي 
�إىل 459.92 مليار درهم يف نهاية مار�س �ملا�شي بزيادة 
 67.5 ي��ع��ادل  م��ا  �أو   17.2% بلغت  �شنوي  �أ�شا�س  علي 
مليار درهم مقارنة بنحو 392.44 مليار درهم يف مار�س 

.2021
و�أرج��ع��ت �أح���دث �إح�����ش��ائ��ي��ات �مل�����ش��رف �مل��رك��زي �لرتفاع 
�أر�شدة  يف  زي�����ادة  �إيل  �لأج��ن��ب��ي��ة  �لأ�����ش����ول  يف  �ل�����ش��ن��وي 
�حل�شابات �جلارية و�لود�ئع لدي �لبنوك يف �خلارج بن�شبة 
%6.5 �أو ما يو�زي 16.7 مليار درهم لتبلغ 274.18 

مليار درهم بنهاية مار�س �ملا�شي مقارنة بنحو 257.46 
مليار درهم يف مار�س 2021.

�لأجنبية  �لأ�شول  �لأجنبية �شمن  �ملالية  �لأور�ق  ز�دت  و 
نهاية  يف  دره��م  مليار   135.62 �إىل  �مل��رك��زي  للم�شرف 
يعادل  م��ا  �أو   50.8% ن�شبته  ب��ارت��ف��اع  �مل��ا���ش��ي،  م��ار���س 
45.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 89.93 مليار درهم يف 

مار�س 2021.
و بالن�شبة لالأ�شول �لأجنبية �لأخرى للم�شرف �ملركزي 
مار�س  نهاية  يف  دره���م  مليار   50.12 �إىل  و�شلت  فقد 
مار�س  يف  دره���م  مليار   45.05 بنحو  م��ق��ارن��ة  �مل��ا���ش��ي، 
2021، بارتفاع ن�شبته %11.3 �أو ما يعادل 5.1 مليار 

درهم.يف �شياق مت�شل �رتفعت �مليز�نية �لعمومية مل�شرف 
دره��م يف مار�س  515.79 مليار  �إىل  �مل��رك��زي  �لإم���ار�ت 
ما  �أو   9.7% بن�شبة  �شنوي  �أ�شا�س  على  ب��زي��ادة  �ملا�شي 
يعادل 45.8 مليار درهم مقارنة بنحو 470.02 مليار 

درهم يف مار�س 2021.
�لأ�شول  ج��ان��ب  �مل��رك��زي يف  �مل�����ش��رف  ميز�نية  ت��وّزع��ت  و 
267.04 مليار درهم للنقد و�لأر�شدة �مل�شرفية  بو�قع 
 181.53 يف مار�س �ملا�شي، �إىل جانب ��شتثمار�ت بنحو 
مليار درهم، و36.17 مليار درهم للود�ئع، و2.94 مليار 
درهم للقرو�س و�ل�شلف، و28.11 مليار درهم لالأ�شول 

�لأخرى.

مركز دبي ملع�جلة النف�ي�ت يبداأ الت�شغيل املبدئي مطلع الع�م 2023
•• دبي-وام: 

�أعلنت بلدية دبي عن بد�أ �لت�شغيل �ملبدئي يف �لعام 2023 
مل�شروع مركز دبي ملعاجلة �لنفايات �لأكرب عامليا لتحويل 
�لنفايات �إىل طاقة وذلك من خالل ت�شغيل عدد 2 خطوط 
من �أ�شل 5 خطوط حيث �شيتم يف هذه �ملرحلة ��شتقبال 
حو�يل 2000 طن من �لنفايات �ل�شلبة و�إنتاج ما يقارب 

من 80 ميغاو�ط يف �ل�شاعة من �لطاقة �ملتجددة.
�ل��ن��ف��اي��ات يف حتقيق خطط  مل��ع��اجل��ة  دب���ي  م��رك��ز  وي�شهم 
�ل�شلبة  �لنفايات  كمية  تقليل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  دب��ي  بلدية 
�مل��ك��ب��ات وت��ط��وي��ر م�����ش��ادر بديلة لتوليد  �إىل  ُت��ن��َق��ل  �ل��ت��ي 
�لطاقة �لنظيفة ف�شاًل عن �لإ�شهام يف تاأ�شي�س منظومة 

على  �لنفايات  �إد�رة  جمال  يف  للبيئة  و�شديقة  م�شتد�مة 
�ملُ��درج��ة يف  م�شتوى �لإم���ارة مبا يدعم حتقيق �لأه���د�ف 
وروؤية   ”2050 �لنظيفة  للطاقة  دب��ي  “��شرت�تيجية 
عام  مدير  �لهاجري  د�وود  �ملهند�س  �شعادة  �لبلدية.وقال 
مركز  يف  �ملبدئي  للت�شغيل  �لآن  ن�شتعد  “�ننا  دب��ي  بلدية 
دبي ملعاجلة �لنفايات للعام �لقادم حيث �إننا جنتاز خطو�ت 

كبري وتناف�شية يف �إجناز �لبناء و�لذي بلغ 75 باملائه«.
و�أ�شاف �شعادته “ ميثل مركز دبي ملعاجلة �لنفايات ركيزة 
�أ�شا�شية �شمن روؤية دبي لت�شبح �أكرث مدن �لعامل ��شتد�مة 
�لنفايات ومورد�  لردم  حيث يوفر حال بديال وم�شتد�ما 
للطاقة �لنظيفة م�شاهماً بذلك يف تر�شيخ مكانة �لإمارة 

يف م�شاِف �ملدن �لتي تقود م�شرية �ل�شتد�مة عامليا«.

•• ال�صارقة-الفجر:

��شتعد�ًد� لبدء �أعمال “تعد�د �ل�شارقة 2022” 
�ملجتمعية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإح�������ش���اء  د�ئ�����رة  ن��ظ��م��ت 
�لذهني،  �لع�شف  جل�شة  )�ل��ث��الث��اء(  بال�شارقة 
وحد�ت  م�����ش��وؤويل  م��ن  ع����دد�ً  خ���الل  ��شت�شافت 
موؤ�ش�شات  يف  و�مل��وظ��ف��ني  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �لت�����ش��ال 
�ل�شر�كات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �حل��ك��وم��ي��ة،  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملبتكرة  �لأف���ك���ار  و����ش��ت��ق��ط��اب  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
و�لإب���د�ع���ي���ة، لإجن����اح �ل��ت��ع��د�د وحت��ق��ي��ق �أق�شى 
����ش��ت��ف��ادة ممكنه م��ن خم��رج��ات��ه يف ر���ش��م خطط 

�لإمارة �لتنموية �ل�شاملة.
و��شتهل �جلل�شة، مدير �لد�ئرة �ل�شيخ �شلطان بن 
�أكد فيها على  عبدهلل �لقا�شمي، بكلمة �فتتاحية 
و�لتنمية  �لإح�شاء  د�ئ��رة  بني  �ل�شر�كة  حمورية 
�ملجتمعية بال�شارقة مع كافة �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
�ل�شرت�تيجية  �خلطط  خمتلف  يف  �حلكومية، 
لتج�شيد  �لإم�����ارة  م��وؤ���ش�����ش��ات  عليها  تعمل  �ل��ت��ي 
�لإح�شاء  د�ئ��رة  مدير  �لتنموية.وقال  تطلعاتها 
عمل  خطة  �أي  جن��اح  “�إن  �ملجتمعية:  و�لتنمية 
يعتمد بالدرجة �لأوىل على و�شوح �لروؤية وحجم 
خمتلف  حتقيق  و�أن  ودق��ت��ه��ا،  �مل��ت��وف��رة  �لبيانات 
�ملجتمعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�لرتبوية  �ل��ن��ق��الت  �أو  �لقت�شادية  �لنه�شة  �أو 
و�لتعليمّية، يتطلب بيانات و�أرقام دقيقة و�شاملة 
عليها،  تعمل  �لتي  �ملتغري�ت  وما�شي  و�ق��ع  حول 
�ل��د�ئ��رة يف جممل  �شر�كة  وير�شخ  ي��وؤك��د  وذل���ك 

خطو�ت �لتنمية �لتي تعمل عليها �لإمارة«.
مدير  دروي�����س،  بن  علي  �شامل  �أو�شح  جانبه  من 
�حلكومي  و�لت�����ش��ال  �مل�����ش��ان��دة  �خل��دم��ات  �إد�ره 
�أبو�ب  �أن  �ملجتمعية،  و�لتنمية  �لإح�شاء  بد�ئرة 

وتلقي  �لآر�ء  �إىل  لال�شتماع  مفتوحة  �ل��د�ئ��رة 
�ملقرتحات، م�شري�ً �أن موظفي �لدو�ئر �حلكومية 
ود�عمني  �لإح�����ش��اء  لر�شالة  �شفر�ء  �ل�شارقة  يف 
�ل�شارقة(  )ت��ع��د�د  و���ش��رك��اء يف جن���اح  �أ���ش��ا���ش��ي��ني 
وجهود �لد�ئرة، ولفت �إىل �أن دعوتهم للم�شاركة 
روؤية  يج�شد  �ل�شارقة”  “تعد�د  ����ش��ت��ع��د�د�ت  يف 
د�ئرة �لإح�شاء يف �أهمية حتقيق �ل�شر�كة �لفاعلة 
لإجناح �أهد�ف وروؤية �لتعد�د �ل�شارقة وخطو�ت 
ت��ن��ف��ي��ذه.وق��دم��ت �ل����د�ئ����رة �أم�����ام �مل�����ش��ارك��ني يف 
بالتعد�د و�أهد�فه، وتوقفت عند  �جلل�شة تعريفاً 
�آليات �لت�شال �ملنا�شبة ل�شتهد�ف �ملجتمع �ملحلي 
لإمارة �ل�شارقة، د�عية �مل�شاركني يف �جلل�شة �إىل 
�ل��و���ش��ائ��ل و�خلطابات  لأن�����ش��ب  ت�����ش��ور�ت  و���ش��ع 
لتحفيز �جلمهور على �مل�شاركة بتقدمي معلومات 

دقيقة و�شاملة يف “تعد�د �ل�شارقة«.

تو�شيحي،  ف���ي���دي���و  يف  �ل������د�ئ������رة  وع����ر�����ش����ت 
�لد�ئرة  ب���ني  وت��ف��اع��ل  ت��و����ش��ل  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
خم�س فئات خمتلفة من �ملجتمع، بهدف تو�شيع 
�تباعها  �لو�جب  �لآليات  �إىل  و�لتو�شل  �لنقا�س 
�أمام  �ل��ب��اب  فتحت  حيث  �ل��ت��ع��د�د،  تنفيذ  خ��الل 
�لتي  �حل��الت  و�ح��دة من  كل  ملناق�شة  �مل�شاركني 
عر�شها �لفيديو، وتوزيعها على فرق من ممثلي 
نتائج  �أف�شل  �إىل  للو�شول  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 

من �لفئات �لجتماعية �مل�شتهدفة بالتعد�د.
ت�شمن  �ل��ت��ي  �ملنا�شبة  �حل��ل��ول  �جلل�شة  وبحثت 
�مل�شتهدفة  �لفئات  خمتلف  �إىل  �لو�شول  �شهولة 
م���ن خ����الل �ل���ت���ع���د�د، ح��ي��ث ����ش��ت��ه��دف��ت تعريف 
يف  و�ملوظفني  �لت�شال  و�إد�ر�ت  وح���د�ت  ممثلي 
وم�شاركتهم  خرب�تهم  بتاأثري  �ل�شارقة  حكومة 

على جناح م�شروع �لتعد�د.

•• اأبوظبي-وام:

للجل�شة  مكا�شبها  �ملحلية  �لأ���ش��ه��م  �أ���ش��و�ق  ع���ززت 
�خل��ام�����ش��ة ع��ل��ي �ل���ت���و�يل يف خ��ت��ام ت�����د�ولت �م�س، 
�لعقار  �لقيادية يف قطاعات  �لأ�شهم  مكا�شب  بدعم 
�إف�شاحات  مارثون  �إنطالق  مع  بالتز�من  و�لبنوك 
للن�شف  نتائجها  ع��ن  �مل��درج��ة  و�لبنوك  �ل�شركات 
�لأول من �لعام �جلاري.وجتاوزت �ملكا�شب �ل�شوقية 
لالأ�شهم نحو 21.4 مليار درهم، مع �رتفاع �لقيمة 
نهاية  دره���م يف  ت��ري��ل��ي��ون   2.487 م��ن  �ل�����ش��وق��ي��ة 
تريليون   2.508 �إىل  و�شول  �لول،  �أم�س  جل�شة 

درهم بنهاية �ليوم.

بن�شبة  �لعام  �أبوظبي  �شوق  فوت�شي  موؤ�شر  و�شعد 
%1.35 ليغلق عند م�شتوى 9375.12 نقطة، 
فيما �رتفع موؤ�شر �شوق دبي �ملايل بن�شبة 0.79% 
نقطة.و��شتقطبت   3211.66 م�����ش��ت��وى  ب��ال��غ��اً 
درهم  مليار   1.47 بنحو  �إجمالية  �شيولة  �لأ�شهم 
موزعة بو�قع 1.25 مليار درهم يف �شوق �أبوظبي، 
و219.24 مليون درهم يف �شوق دبي �ملايل، وذلك 
�شهم،  228.8 مليون  �أك��رث من  �لتد�ول على  بعد 
�شوق  �أد�ء  �شفقة.وتعزز  �أل��ف   13.37 تنفيذ  عرب 
بن�شبة  �لأول”  “�أبوظبي  �شهم  �رتفاع  مع  �أبوظبي 
م�شتقطباً  دره���م   19.08 عند  ليغلق   1.49%
�شعد  كما  دره���م،  مليون   265.17 بنحو  �شيولة 

 4.6% بنحو  �آند”  �إي   – �لإم�����ار�ت  “�ت�شالت 
بن�شبة  “�لد�ر �لعقارية”  27.24 درهم، وز�د  �إيل 
“�لعاملية  4.61 درهم، فيما ت�شدر  �إيل   1.77%
 323.6 بنحو  �شيولة  ج��اذب��اً  �لن�شاط  �لقاب�شة” 
مليون درهم و�أغلق م�شتقر�ً عند 284 درهم.فيما 
دبي  “�لإمار�ت  �شهم  �رتفاع  دب��ي  �شوق  �شعود  دع��م 
و”دبي  دره���م،   12.7 �إيل   2% بن�شبة  �لوطني” 
درهم،   5.57 �إيل   1.08% بن�شبة  �لإ�شالمي” 
كما ز�د “ديو�” بن�شبة %0.39 و”تيكوم” بن�شبة 
�لن�شاط  �لعقارية”  “�إعمار  وت�����ش��در   ،0.42%
م�شتقطباً �أكرث من 71 مليون درهم و�أغلق مرتفعاً 

بن�شبة %0.56 �إيل 5.37 درهم.

•• اأبوظبي-وام:

حققت �شركة �جلر�فات �لبحرية �لوطنية، �ملجموعة 
�لر�ئدة عاملياً يف جمال �لهند�شة و�لتوريد و�لإن�شاء 
و�أع���م���ال �ل��ت��ج��ري��ف �ل��ب��ح��ري��ة، و�مل���درج���ة يف �شوق 
 ،»NMDC« :أبوظبي لالأور�ق �ملالية حتت �لرمز�
قفزة يف �شايف �أرباحها بن�شبة بلغت 74،4 يف �ملائة 
لت�شل   ،2022 ع����ام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ����الل 
�أرباحها  ب�شايف  م��ق��ارن��ًة  دره��م  ماليني   403 �إىل 
�ل��ف��رتة ذ�تها  231 م��ل��ي��ون دره����م خ���الل  �ل��ب��ال��غ 
��شرت�تيجية  جن��اح  يعك�س  م��ا  �ل�����ش��اب��ق،  �ل��ع��ام  م��ن 
�ملجموعة،  �أعمال  نطاق  وتو�شيع  �جلغر�يف  �لتو�شع 
�ملجموعة  حققت  �مل�شاريع.كما  م��ن  �مل��زي��د  و�إجن���از 
�إىل  لت�شل  �ملائة،  8،5 يف  بن�شبة  �إير�د�تها  يف  من��و�ً 
�لن�شف  ب���اإي���ر�د�ت  م��ق��ارن��ًة  دره���م  مليون   3،546
درهم.  م��ل��ي��ون   3،269 و�ل��ب��ال��غ��ة   2021 �لأول 
 13.32 �إىل  �مل��ج��م��وع��ة  �أ���ش��ول  �إج��م��ايل  �رت��ف��ع  و 
�ملائة عن  3 يف  بزيادة قدرها  �إمار�تي،  مليار درهم 
�إجمايل �أ�شولها �لبالغ 12.92 مليار درهم خالل 

�أعمال  ��شتمرت  �ل�شابق.و  �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة 
�ملجموعة بالنمو و�لتو�شع خالل �لن�شف �لأول، مع 
��شرت�تيجية  م�شاريع  يف  �لتقدم  من  �ملزيد  حتقيق 
رئي�شية قيد �لتنفيذ ت�شمل �أعمال حقلي حيل وغ�شا 
“�أدنوك”،  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �شركة  ل�شالح 
�ل�شعودية،  �أر�م��ك��و  مع  �لأج��ل  طويلة  و�لتفاقيات 
وم�شروع قطار �لحتاد.. وعززت �ملجموعة مكانتها 
وو�����ش���ل���ت ت��و���ش��ع��ات��ه��ا �خل���ارج���ي���ة، م���ا رف����ع ن�شبة 
�لإي�������ر�د�ت �مل��ت��ح��ق��ق��ة م��ن �مل�����ش��اري��ع خ����ارج �لدولة 
لت�شكل %42 من �إجمايل �لإير�د�ت خالل �لن�شف 
�لأول 2022.وقال �شعادة حممد ثاين مر�شد غنام 
“متكّنا  �ملجموعة:  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرميثي، 
يف  متميزة  منو  ون�شب  نتائج  حتقيق  مو��شلة  من 
�لأرب����اح و�لإي������ر�د�ت، �لأم���ر �ل���ذي ي��دل على جناح 
جمالت  �شعيد  على  ���ش��و�ء  �ل�شرت�تيجي  تو�شعنا 
ف�شاًل عن  �لنطاق �جلغر�يف،  �أو  �لأعمال �جلديدة 
يف  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  تنفيذ  يف  �لأد�ء  ك��ف��اءة 
وم�شر،  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت  دولة 
�شمن حمفظتنا �ملتنوعة �شريعة �لنمو. و�أ�شاف : “ 

�شنو��شل �لعمل على تعزيز مكانة �ملجموعة �إقليمياً 
منو�ً  �لأ�شرع  �ملجموعات  �شمن  تعد  و�لتي  وعاملياً، 
يف �لعامل يف جمال �لهند�شة و�لتوريد و�لإن�شاء، يف 
�إط��ار �لتز�منا بدعم روؤي��ة دول��ة �لإم��ار�ت وقيادتها 
باأعلى  �لوطنية حا�شرة  �ل�شناعة  لتكون  �حلكيمة، 
لالقت�شاد  رئي�شياً  ور�ف����د�ً  �لتناف�شية،  م�شتويات 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه������د�ف  ي��ح��ق��ق  �ل���وط���ن���ي، مب���ا 
و�مل�شتد�مة«.من جانبه، قال �ملهند�س يا�شر زغلول، 
�لبحرية  �جل��ر�ف��ات  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
“نحر�س على حتقيق م�شتويات �شحية  �لوطنية: 
درجات  باأعلى  �مل�شاريع  و�إجن���از  �لنمو،  من  وجيدة 
�ملجموعة  م��ك��ان��ة  ل��رت���ش��ي��خ  و�لإت�����ق�����ان،  �ل���ك���ف���اءة 
و�لإن�شاء  و�ل��ت��وري��د  �لهند�شة  جم��ال  يف  �ل��ري��ادي��ة 
�مل�شي  �إىل  ونتطلع  �لبحرية..  �لتجريف  و�أع��م��ال 
جديدة  جم��الت  ودخ��ول  �لتو�شع،  ��شرت�تيجية  يف 
م��ن خالل  �مل��ج��م��وع��ة  ت��رك��ز  و  و�أ����ش���و�ق جديدة”. 
�لت�شغيلية  �ل��ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
�لتوريد،  �شل�شلة  و�إد�رة  �لتكاليف،  ب��اإد�رة  و�لرتقاء 

وزيادة �لإنتاجية على جميع �مل�شتويات.

مط�رات دبي تطلق مركز ات�ش�ل لالرتق�ء بخدم�ت 
العمالء وتقدمي الدعم على مدار ال�ش�عة

الإم�رات وفرن�ش� توقع�ن اتف�قية لتعزيز 
الفوائد القت�ش�دية والجتم�عية للعمل املن�خي

•• باري�س - وام:

وقع مكتب �ملبعوث �خلا�س لدولة �لإمار�ت 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  �تفاقية  �ملناخي  للتغري 
�لفو�ئد  تعزيز  بهدف  �لفرن�شية  �حلكومة 
و  �ملناخي  للعمل  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
رفع �لطموحات لتنفيذ �تفاق باري�س �إ�شافة 
�إىل دع���م �ل�����دورة �ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن من 
�ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأط���ر�ف  موؤمتر 
�لإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ COP28 �ملقرر 
��شت�شافته يف دولة �لإمار�ت عام 2023، يف 

“مدينة �إك�شبو دبي«.
مت �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �لإت��ف��اق��ي��ة خ���الل زي���ارة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أم�س  �ختتمها  و�لتي  �لفرن�شية  للجمهورية 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة طويلة  �ل�����ش��ر�ك��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لأم������د ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني. ح�شر 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ت��وق��ي��ع  م��ر����ش��م 
�لتعاون  و  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�ل����دويل و م��ع��ايل ك��اث��ري��ن ك��ول��ون��ا، وزي���رة 
وقع  �لفرن�شية.  �خلارجية  و�ل�شوؤون  �أوروب��ا 
�لتفاقية كل من معايل �لدكتور �شلطان بن 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  �أحمد �جلابر، وزير 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �خل��ا���س  �ملبعوث  �ملتقدمة 
بانييه  �أغ��ن��ي�����س  �مل��ن��اخ��ي، وم���ع���ايل  ل��ل��ت��غ��ري 
رونا�شيه، وزيرة �لنتقال �لطاقي �لفرن�شية.

وب����ه����ذه �مل���ن���ا����ش���ب���ة ق������ال م����ع����ايل �ل���دك���ت���ور 
مع  “متا�شياً  �جل���اب���ر:  �أح��م��د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
دولة  �ل��ر���ش��ي��دة، حت��ر���س  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 

ملوؤمتر  �مل�شيفة  �ل��دول��ة  ب�شفتها  �لإم����ار�ت، 
 ،2023 ع�����ام  يف   COP28 �لأط���������ر�ف 
فرن�شا  م��ع  ق��رب  ع��ن  و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  على 
�ملناخي  �لعمل  يف  كبرية  خ��ربة  متتلك  �لتي 
عملية  نتائج  �إىل  �لتعّهد�ت  ترجمة  ل�شمان 
�لدول  جميع  على  بالفائدة  تعود  ملمو�شة 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات.. و ت���درك دول���ة �لإم������ار�ت �أن 
�لعمل �ملناخي �لفعال ُيعد ممّكناً رئي�شاً لبناء 
�لنبعاثات  منخف�س  �قت�شادي  منو  من��وذج 
ُي��رك��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل���ش��ت��د�م��ة وي�����ش��ه��م يف 
خلق فر�س عمل وقطاعات ومهار�ت جديدة 
هذه  “ت�شهم  و�أ���ش��اف:  �مل�شتقبل”.  ت��و�ك��ب 
�لفعال  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ع��م��ل  دف����ع  �ل�����ش��ر�ك��ة يف 
ورف����ع �ل��ط��م��وح��ات ل��ت�����ش��ري��ع ت��ن��ف��ي��ذ �تفاق 
و�شعت  عاماً   15 من  �أك��رث  فمنذ  باري�س.. 
�مل��ن��اخ��ي يف �شلب  �ل��ع��م��ل  دول�����ة �لإم��������ار�ت 
�لقت�شادي  و�لتنويع  للنمو  ��شرت�تيجيتها 
وعملية  مبتكرة  حلوٍل  تقدمي  يف  و�شاهمت 
ل���و�ح���د م���ن �أك����رب �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�ل��ع��امل، و�أظ���ه���رت �ل��ت��ز�م��اً ر����ش��خ��اً بالعمل 
�ملناخي حيث كانت �أول دولة يف �ملنطقة توقع 
وت�شادق على �تفاق باري�س، وكذلك �أول دولة 
يف �ملنطقة تلتزم بخف�س �لنبعاثات يف جميع 

�لقطاعات �لقت�شادية«.
يف  �لبلد�ن  �شيتعاون  �لتفاقية،  مبوجب  و 
�لتح�شري ملوؤمتر �لأطر�ف COP28 ، مبا 
ي�شمل جو�نب �لتخطيط �مل�شبق للمفاو�شات 
وتعزيز  و�للوج�شتية،  �لتنظيمية  و�جلو�نب 
توليد  حلول  �نت�شار  وت�شريع  �لطاقة  كفاءة 
�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ودجم��ه��ا وت��خ��زي��ن��ه��ا من 

للطاقة  �لدولية  �لوكالة  مع  �لتعاون  خالل 
�مل���ت���ج���ددة �آي���ري���ن���ا �ل���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف دول���ة 

�لإمار�ت مقّرها �لد�ئم يف مدينة م�شدر.
و ���ش��ت��ت��ع��اون �لإم��������ار�ت وف��رن�����ش��ا ك��ذل��ك يف 
و�شناعة  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل�����زر�ع�����ة  جم������الت 
و�ملائي،  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  �لزر�عية  �لأغذية 
بهدف حتقيق �ل�شتفادة �مل�شرتكة من حلول 
تخفيف حدة �لتاأثري�ت �لبيئية و�لتكيف مع 
�لتنوع  على  و�ملحافظة  �ملناخ  تغري  تد�عيات 
�نبعاثات  من  �حلد  �إىل  �إ�شافة  �لبيولوجي، 
�لكربون يف قطاع �ل�شناعات �لثقيلة، وتعزيز 
على  قائمة  حلول  وتطوير  و�ملرونة  �لتكيف 

�لطبيعة، 
و�ل��ت��م��وي��ل و�ل���ش��ت��ث��م��ار �لأخ�����ش��ر، ومتكني 
�ملناخي  �لعمل  جم���الت  يف  �مل���دين  �ملجتمع 

و�لتعاون �لعلمي و�لبحثي.
و منذ �لإعالن عن تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت يف 
عام 1971، ترتبط �لدولة مع �جلمهورية 
ر��شخة  ت���اري���خ���ي���ة  ب���ع���الق���ات  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�لطاقة  جم��ايل  يف  ��شرت�تيجية  و���ش��ر�ك��ات 
و�ل�شناعة ت�شمل �شر�كات يف م�شاريع �لطاقة 
�لنمو  ف���ر����س  �مل���ت���ج���ددة و�ل����ش���ت���ف���ادة م���ن 
منخف�شة �لكربون. وب�شفتها مزود�ً موثوقاً 
وم�شوؤوًل للطاقة، ظلت دولة �لإم��ار�ت على 
�لفرن�شية  لل�شناعات  ثابتاً  �شريكاً  �ل���دو�م 
يف  �ل��ت��ح��ّول  جم���ال  يف  طموحاتها  لتحقيق 

قطاع �لطاقة.
وع��ل��ى م����د�ر �ل��ع��ق��ود �مل��ا���ش��ي��ة، ع����ززت دولة 
�لإم�������ار�ت ري��ادت��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ملنطقة 
و�لنظيفة  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  ��شتثمار�ت  يف 

مليار   50 ��شتثمرت  حيث  ودول��ي��اً،  حملياً 
موؤخر�ً  و�أعلنت  �لنظيفة،  �لطاقة  يف  دولر 
دولر  مليار   50 من  �أك��رث  ��شتثمار  عزمها 
خالل �لعقد �ملقبل يف مزيد من �مل�شاريع مبا 
فيها �لهيدروجني و�لأمونيا. و متتلك دولة 
�أك��رب حمطات �لطاقة  �لإم����ار�ت ث��الث��اً م��ن 
ولديها  �ل��ع��امل،  يف  تكلفة  و�أقلها  �ل�شم�شية 
يف  �ملتجددة  �لطاقة  م�شاريع  يف  ��شتثمار�ت 
70 دولة، وت�شمل هذه �ل�شتثمار�ت تقدمي 
�أكرث من مليار دولر �أمريكي على �شكل منح 
27 دولة جزرية تعاين من �شح  ل�  وقرو�س 
�مل����و�رد وت��ع��د �أك���رث ع��ر���ش��ة ل��ت��اأث��ري�ت تغري 

�ملناخ.
يذكر �أن �لدورة �ل� 28 من موؤمتر �لأطر�ف 
تكت�شب �أهمية كبرية يف حتقيق   COP28

�أهد�ف “�تفاق باري�س للمناخ”، 
ي�شعى  دقيقة  مرحلة  خ��الل  تنعقد  �أن��ه��ا  �إذ 
يف  ت��ق��دم  �إح����ر�ز  �إىل  �ل����دويل  �ملجتمع  فيها 
يف  ب��ه��ا  �لتعهد  مت  �ل��ت��ي  �لل��ت��ز�م��ات  تنفيذ 

�لتفاق،
تقييم  �أول  �مل��وؤمت��ر  ي�شهد  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن   
عاملي ملدى تقدم �لدول يف تنفيذ �لتز�ماتها 
مب��وج��ب �ت��ف��اق ب��اري�����س �إ���ش��اف��ة �إىل حتديد 

م�شاهمات �لدول �ملحددة وطنيا للم�شتقبل.
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  ��شت�شافة  وم���ع 
مل���وؤمت���ر �لأط�������ر�ف �ل�����ش��اب��ع و�ل��ع�����ش��ري��ن يف 
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  ت��ل��ت��زم   ،2022 ن��وف��م��رب 
بالعمل عن قرب مع حكومة جمهورية م�شر 
�ملناخي  �لعمل  يف  �لتقدم  لت�شريع  �ل�شقيقة 

�لعاملي و�لتكيف مع تد�عيات تغري �ملناخ.

•• دبي -وام:

يتيح  �ت�شال  مركز  �إط��الق  عن  دب��ي  مطار�ت  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�إمكانية   DXB �ل��دويل  دب��ي  مطار  عرب  �مل�شافرين  جلميع 
�لتو��شل مع ممثلي خدمة �لعمالء ذوي �خلربة �لعالية للرد 

على جميع �ل�شتف�شار�ت يف �أي وقت ومن �أي مكان.
عاملياً  �لتقنيات  �أح��دث  على  �جلديد  �لت�شال  مركز  ويعتمد 
تقنيات  م��ن خ��الل  للم�شافرين  �ل��دع��م  خ��دم��ات  توفر  و�ل��ت��ي 
�لدرد�شة �ملبا�شرة عرب �لنرتنت و�لهاتف و�لربيد �لإلكرتوين 
�لدويل  دبي  �لتو��شل �لجتماعي عرب ح�شاب مطار  وو�شائل 
 DubaiAirports@ وح�شاب مطار�ت دبي  DXB@
تطبيق  خ��الل  من  �لتو��شل  خا�شية  �إتاحة  قريبا  �شيتم  كما 
�لدعم  ن��ط��اق  تو�شيع  يتيح  �ل���ذي  �لأم����ر  ل��الأع��م��ال  و�ت�����ش��اب 
�لعمالء. خدمة  ممثلي  مع  تو��شلهم  وت�شهيل  للم�شافرين 

وقامت موؤ�ش�شة مطار�ت دبي باختبار كفاءة وفعالية �خلدمة 
�لعام  ه��ذ�  �شابق من  وق��ت  ف��رتة جتريبية يف  �ملتكاملة �شمن 
ل�شمان �أعلى معايري �لر�حة و�ل�شهولة وتوفري خدمة متميزة 

للم�شافرين.
تفاعالت  لإد�رة  �للغة  ثنائي  دع��م  �لت�شال  مركز  ويت�شمن 
�ل��ع��م��الء يف جميع �أن��ح��اء �ل��ع��امل ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة طو�ل 
و��شحة  ب�شورة  �لبيانات  �إىل حتديث  بالإ�شافة  �لأ�شبوع  �أيام 
�لتحقق  �مل��م��ك��ن  م��ن  ح��ي��ث  �ل��ق��ن��و�ت  جميع  ع��رب  ومتنا�شقة 
�لتلقائي من حالة �لرحلة دون �حلاجة �إىل �لتحدث مع ممثلي 
�إىل جميع  �لآيل  �لتوجيه  تتوفر خا�شية  �لعمالء.كما  خدمة 
�ل�شركاء �لرئي�شيني مبا ي�شمل “طري�ن �لإمار�ت” و”دناتا” 
دبي  دبي وجمارك  �لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  و�لإد�رة 

وهيئة �لطرق و�ملو��شالت.
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  غريفيث  ب��ول  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�أن مركز �ت�شال خدمة �لعمالء �جلديد يعك�س  مطار�ت دبي 
لالرتقاء  دب��ي  م��ط��ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �ملتو��شلة  و�مل�شاعي  �جلهود 
و�إدخال   DXB �ل��دويل  دب��ي  مطار  عرب  �مل�شافرين  بتجربة 
للتفاعل  مم��ي��ز�  ط��اب��ع��ا  ت�شفي  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��م��رة  �لتح�شينات 
نلتزم  حيث  معنا  رحلتهم  خ��الل  �مل�شافرين  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
د�ئماً بتقدمي �أعلى معايري �خلدمة وتوفري جتربة �شفر �آمنة 

�ل�شتثمار  “�إن  غريفيث  وممتعة.” و�أ�شاف  و�شريعة  و�شل�شة 
و�ل�شعي نحو حتقيق �لتميز يف خدمة �مل�شافرين على م�شتوى 
DXB ي�شهم يف دع��م روؤي��ة حكومة دبي  مطار دب��ي �ل��دويل 
�لر�مية �إىل تقدمي خدمة عمالء مبتكرة ومتكاملة وحتقيق 
�لو�شيلة  �ختيار  �مل�شافرين  جلميع  مُيكن  �ملتعاملني.  �شعادة 
�لعمل  فريق  ليتمكن  �لت�شال  مركز  مع  للتو��شل  �ملالئمة 
ب�شرعة  متطلباتهم  وتلقي  ��شتف�شار�تهم  على  �لإج��اب��ة  م��ن 
و�ح���رت�ف���ي���ة ع��ال��ي��ة«.وت��ت��ع��اون م��وؤ���ش�����ش��ة م���ط���ار�ت دب����ي مع 
 »Teleperformance  - بريفورمان�س  تيلي  “�شركة 
�لتي جتمع بني  �ملتعددة  �لقنو�ت  �أف�شل حلول  بهدف تقدمي 
�لتكنولوجيا �لرقمية �حلديثة و�لكو�در �لب�شرية �لأمر �لذي 
حتقيق  م��ع  و�شهولة  ب�شرعة  �ل���الزم  �ل��دع��م  تقدمي  يف  ي�شهم 

م�شتويات عالية من ر�شا �لعمالء.
 DXB �ل���دويل  دب��ي  م��ط��ار  ع��رب  �مل�شافرين  ومي��ك��ن جلميع 
�لتو��شل مع مركز خدمة �لعمالء �جلديد من خالل �لهاتف 
5555 �أو�لربيد �لإلكرتوين بر  224 من خالل �لرقم 04 
ustomer.care@dubaiairports.ae و�لدرد�شة 
�ملبا�شرة عرب �لإنرتنت من خالل �ملوقع �للكرتوين ملطار�ت 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  وك����ذل����ك   »DXB&more»و دب�����ي 
في�شبوك  ع���رب   DXB@ �ل�����دويل  دب���ي  مل��ط��ار  �لج��ت��م��اع��ي 
ملوؤ�ش�شة  �لجتماعي  �لتو��شل  �شائل  و�أي�شا  تويرت  �ن�شتجر�م 
في�شبوك  ع���رب   DubaiAirports@ دب����ي  م���ط���ار�ت 
من   WhatsApp و�ت�����ش��اب  وتطبيق  ت��وي��رت  �ن�����ش��ت��ج��ر�م 

2245555 �لذي �شيتم �إتاحته قريبا. خالل �لرقم 04 

العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4129/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/3235 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )470440( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : د��س ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م
بناية  �شارع دم�شق - مبنى  �شارع   - دب��ي   - �لثانية  �لق�شي�س   - دب��ي  �م��ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت 

�لزرعوين - �شقة مكتب 314 - ليوجد فاك�س
�ملطلوب �إعالنه : 1- �يديل كون�شبت للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة، وعليه فان  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وقدره )470440( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  405/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/1130 ��شتنئاف عقاري ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )5686062.19( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : تي �شو بينغ - و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �ل�شعادة - مبنى �بر�ج رجال �لعمال 
��شبكت تاور - �شقة 3401

�و �ي للتطوير �لعقاري  �و �ي ليمتد 3- تي �ت�س  �إعالنهم : 1- جوزيف كليندين�شت 2- تي �ت�س  �ملطلوب 
����س.م.ح - �شفتهم : منفذ  ي��وروب  �أوف  ����س.ذ.م.م 5- ذ� ه��ارت  �ل��ق��و�رب  ����س.ذ.م.م 4- ذ� �شيهور�س لتجارة 

�شدهم
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)5686062.19( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7820/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
لالن�شاء�ت  /ب��روج��ر���س  ع��ن  و�ل�����ش��ادر   )004145( رق��م  �مل��رجت��ع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
�ملرجتع  �ل�شيك  بقيمة  و�ملطالبة  �لتجاري  �بوظبي  بنك  و�مل�شحوب على  درهم  بقيمة )94273.21(  ���س.ذ.م.م 
رقم )004022( درهم و�ل�شادر عن/بروجر�س لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م بقيمة )178.156.02( درهم و�مل�شحوب على 
لالن�شاء�ت  و�ل�شادر عن/بروجر�س   )004102( رقم  �ملرجتع  �ل�شيك  بقيمة  و�ملطالبة  �لتجاري  �بوظبي  بنك 
���س.ذ.م.م بقيمة )81.668.18( درهم و�مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري و�ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع 
رقم )004103( و�ل�شادر عن/بروجر�س لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م بقيمة )81.668.18( درهم و�مل�شحوب على بنك 

�بوظبي �لتجاري.
طالب �لتنفيذ : هاين �لبغد�دي لعمال ت�شميم تنفيذ �لديكور

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع دبي ديره بور�شعيد - مبنى بناية �لعوي�س 107
�ملطلوب �إعالنه : 1- بروجر�س لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
)435765.59( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  
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  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13599 بتاريخ 2022/7/21 70392
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                      يف التنفيذ رقم  469/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1037/2021 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )368.349( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة عقار

ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ش��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ش��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد خمتار حممد �نور �شاه  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)368.349( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530
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قبل  �شنة  منا�شبة  �ح��ت��ف��الت  ب����د�أت 
�نطالق بطولة كاأ�س �لعامل لل�شيد�ت 
يف  �إن������ارة  ب��ح��ف��ل   FIFA 2023
م���دي���ن���ة ه���ام���ي���ل���ت���ون- ك���ريي���ك���ريو� 
ملعب  عن  �لك�شف  ت��اله  بنيوزيلند�، 
�لوحدة يف مدينة �شيدين- جاديجال 
باقي  يف  و�أن���و�ر  وع��رو���س  باأ�شرت�ليا 

�ملدن �لت�شع �مل�شيفة للبطولة.
رفع �لأمني �لعام ل� FIFA، �ل�شيدة 
�لوحدة  ملعب  لثام  ���ش��ام��ور�  فاطمة 
ب��األ��و�ن �لبطولة و�ل��و�ق��ع يف  �ملُ��زّي��ن 
�شيدين-  مبدينة  ب��ار�ن��غ��ارو  حممية 
جاديجال �حتفاء بدنو موعد بطولة 
 FIFA ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل����ع����امل  ك����اأ�����س 
�أب���و�ب���ه  �مل��ل��ع��ب  و���ش��ي��ف��ت��ح   ،2023
 24 لغاية  �ملحلية  و�ل��ن��و�دي  للعامة 
ُت���و����ّش���ع هذه  �أن  ق��ب��ل  ي��ول��ي��و- مت����وز 
�ملبادرة لتعّم كل �ملدن �لت�شع �مل�شيفة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، وج����اء ه���ذ� �مل��ل��ع��ب هدية 
جزء�  ليمثل  �مل�شيفتني  ل��ل��دول��ت��ني 
د�ئم  �إرث  ب��رتك   FIFA �لتز�م  من 

يف �ملنطقة.
قال �لأمني �لعام ل� FIFA، �ل�شيدة 
ف��اط��م��ة ���ش��ام��ور� �أث���ن���اء ح��ف��ل ك�شف 
يوم  "�إنه  �لوحدة:  ملعب  عن  �ل�شتار 
للن�شخة  �ل���ش��ت��ع��د�د  �أي���ام  م��ن  عظيم 
لل�شيد�ت  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  م��ن  �لتا�شعة 
و�ل�شغف  �ل����دع����م  ف���ك���ل   ،FIFA
�لر�ئع  �لأن��و�ر  �ل��ذي وجدناه، وحفل 

هاميلتون-  مدينة  يف  ع�شناه  �ل���ذي 
�لقدم  ك�����رة  وح���م���ا����س  ك����ريي����ك����ريو� 
حممية  يف  �شهدناه  �ل���ذي  لل�شيد�ت 
ب��ار�ن��غ��ارو �أث���ن���اء �ل��ك�����ش��ف ع��ن ملعب 
�لعامل  ك��اأ���س  م��ن  �شيجعلون  �ل��وح��دة 
�إذ  خالدة،  بطولة   FIFA لل�شيد�ت 
لالإلهام  مثال  �ملناف�شة  ه��ذه  �شتكون 

كرة  ق��وة  تفر�شهما  �لذين  و�ل��وح��دة 
 FIFA ويتطلع  �لن�شائية.  �ل��ق��دم 
للرتحيب  �مل�����ش��ي��ف��ت��ان  و�ل����دول����ت����ان 
خمتلف  م��ن  و�مل�شجعني  ب��ال��الع��ب��ات 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل و�ل��ذه��اب �إىل م��ا ور�ء 

�لعظمة �شنة 2023".
موعد  عن  �ليوم   FIFA �أعلن  كما 

�ل��ع��امل لل�شيد�ت  ك��اأ���س  ت��ذ�ك��ر  ط���رح 
�ملبيعات  �شتنطلق  �إذ  للبيع،   FIFA
�ب��ت��د�ء م��ن �ل�شاد�س  ع��رب �لأن��رتن��ت 
باأ�شعار  �لأول  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر-  م��ن 
و10  ل��ل��ب��ال��غ��ني  دولر�   20 �أدن���اه���ا 

دولر�ت فقط لالأطفال.
ق���ال م��دي��ر ك���رة �ل���ق���دم �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة ب� 

بارمان:  ����ش���ار�ي  �ل�����ش��ي��دة   ،FIFA
�لحتاد  �شجل  يف  تاريخي  ليوم  "�إنه 
�ل����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم وه���و ي���رى كرة 
ور�ء  م��ا  �إىل  تتجه  �لن�شائية  �ل��ق��دم 
�لعظمة �شنة 2023 بعد �أن �أ�شبحت 
ت�شفيات �ملناف�شة ت�شمل جميع �أنحاء 
�أكرب  م�شاحة  هناك  و�أ�شحت  �لعامل، 

لل�شيد�ت و�لفتيات يف كرة �لقدم، كما 
باتت مبيعات �لتذ�كر على �لأبو�ب."

هاميلتون-  مدينة  لحتفايل  �إ�شافة 
ومدينة  ب���ن���ي���وزي���ل���ن���د�  ك����ريي����ك����ريو� 
�شيدين- جاديجال باأ�شرت�ليا، ظهرت 
بهجة �حتفالت "�شنة قبل �لنطالق" 
�مل��ع��امل �لأثرية  �ل��ع��دي��د م��ن  ب���اإن���ارة 

و�شكاي  ه��ارب��ور،  كج�شر  �لبلدين  يف 
ماكور�و،  تاماكي  �أوك��الن��د-  يف  ت��اور 
تي  ويلينجتون-  يف  �لربملان  ومباين 
و�جنانوي �آ تار�، و�لعديد من �ملعامل 
و�لبنايات �ل�شهرية يف ملبورن- نارم، 
وب��ري�����ش��ب��ان- م��ي��اجن��ني، و�أدي���الي���د- 
ب��ورل��و ودنيدن  وب����ريث-  ت��ارن��ت��ان��ي��ا، 

-تيبوتي.
 FIFA ل�  �لعام  �لأم��ني  �شُينري  كما 
ج�����ش��ر ميناء  �أ������ش�����و�ء  �مل�������ش���اء  ه�����ذ� 
�شيدين يف مبادرة رمزية من منظمي 
�لبطولة، وميكنكم �لعثور بالنقر هنا 
على مزيد من �ملعلومات و�لفيديوهات 

�لإخبارية بهذ� �خل�شو�س.

جاديجال.  �ضيدين-  مبدينة  الوحدة  ملعب  عن  • الك�ضف 
• ت�ضع مدن من الدولتني امل�ضيفتني للبطولة حتتفل باإجناز »�ضنة قبل النطالق« باإنارة املعامل الأثرية وتنظيم بع�ص الفعاليات الثقافية

• �ضتنطلق مبيعات التذاكر يف ال�ضاد�ص من اأكتوبر- ت�ضرين الأول باأ�ضعار اأدناها 20 دولرا اأ�ضرتاليا- نيوزيلنديا للرا�ضدين و10 دولرات لالأطفال

•• اأبوظبي-وام:

يبد�أ فريق �أبوظبي للزو�رق �ل�شريعة رحلته �ليوم �خلمي�س 
�شوب مغامرة وحتد جديدين بال�شفر �إىل بولند� ��شتعد�د� 
للم�شاركة يف �جلولة �لفتتاحية من بطولة �لعامل لزو�رق 
فورمول2- مبدينة �أوج�شتو �عتبار� من  يوم غد �جلمعة 

وحتى �لأحد �ملقبل مب�شاركة 25 زورقا.
�للقب  �أبوظبي حامل  �لبطولة حتديا مهما لفريق  متثل 
باملو�شم �ملا�شي عن طريق �لبطل ر��شد �لقمزي قائد زورق 

�أبوظبي 1 و�لذي ح�شد �للقب بتحقيق 47 نقطة.
6 مو��شم فقط  4 م��ر�ت يف  �أبوظبي باللقب  و توج فريق 
منذ بدء م�شاركته يف 2016 عرب هذه �لبطولة، وي�شعى 
بعثة  ي��رت�أ���س  �مل��و���ش��م.  ه��ذ�  �خلام�س  باللقب  للفوز  بقوة 

�لقمزي  ر��شد  �ملت�شابقني  وت�شم  �لرميثي  �شامل  �لفريق 
ومن�شور �ملن�شوري و�لر�ديو مان نا�شر �لظاهري �إ�شافة 
للطاقم �لإعالمي و�لإد�ري �خلا�س بالفريق.. ومت �شحن 
ومع�شكر  �مل��ن��اف�����ش��ة  ملنطقة  �أ���ش��اب��ي��ع  ق��ب��ل  �ل��ف��ري��ق  زو�رق 
�خلا�شة  �ل�شباقات  تقام  حيث  �أوج�شتو  نهر  على  �ل��زو�رق 
بهذه �جلولة. و وجه �شامل �لرميثي رئي�س �لبعثة �ل�شكر 
رئي�س  نهيان  �آل  �شلطان بن خليفة  بن  �ل�شيخ حممد  �إىل 
للمتابعة  �لبحرية  للريا�شات  �أبوظبي  نادي  �إد�رة  جمل�س 
�لد�ئمة و�لدعم �ملتو��شل للفريق .. كما وجه �ل�شكر �إىل 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �لرميثي  ث��اين  �أح��م��د 
�لتي  �ملكانة  على  �لرميثي  �شامل  �شدد  و  �ملنتدب.  �لع�شو 
�إليها  و�ل��و���ش��ول  لتحقيقها  دوم���ا  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  يطمح 

وحتقيق �لألقاب يف كل �لبطولت �لتي ي�شارك فيها.

 FIFA 2023 املدن امل�شيفة لبطولة اأ�شرتالي� ونيوزيلندا تتحد لالحتف�ل مبن��شبة �شنة قبل انطالق ك�أ�س الع�مل لل�شيدات

فريق اأبوظبي ي�ش�رك ب�جلولة الفتت�حية لبطولة الع�مل لزوارق فورمول2- يف بولندا

•• العني-الفجر

يف �إطار تن�شيط مبادرة �ل�شطرجن 
�لعني  ن�������ادي  ن���ظ���م   ، و�مل���ج���ت���م���ع 
�لذهنية  و�لأل�����ع�����اب  ل��ل�����ش��ط��رجن 
بطولة �لطوية �لدولية لل�شطرجن 
�ل���ن���ادي مبدينة  �خل���اط���ف مب��ق��ر 
�ل��ع��ني مب�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن 60 
دول هي   10 م���ن  لع��ب��ا ولع���ب���ة 
وم�شر  و�لفلبني  و�لهند  �ل�شني 
و�شوريا  وف��ل�����ش��ط��ني  و�ل���������ش����ود�ن 
و�إريرتيا و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
منت�شبي  �ل���الع���ب���ني  م����ن  وع������دد 

�لحتاد �لدويل لل�شطرجن .  
وتوج  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ح�شر 
ت����رمي مطر  ����ش���ع���ادة   ، �ل���ف���ائ���زي���ن 
لل�شطرجن  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 

�شامل  ���ش��ي��ف  �ل���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
رئي�س  ن��ائ��ب  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين 
�حتاد �لإم��ار�ت لل�شطرجن و�شعيد 
�ملدير  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ����ش���ه���د�د  ح�����ش��ن 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل�������ش���وؤون �لإد�ري���������ة 
و�لألعاب  لل�شطرجن  �لعني  لنادي 

�لذهنية  
باملناف�شات  م���ط���ر  ت�����رمي  �أ������ش�����اد 
�لبطولة  ���ش��ه��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ق��وي��ة 
�ل�شيخ  ومبادر�ت  توجيهات  مثمنا 
�شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
�آل نهيان  بن �شلطان بن �شخبوط 
لل�شطرجن  �ل���ع���ني  ن������ادي  رئ���ي�������س 
جمل�س  وجهود  �لذهنية  و�لألعاب 
�لتنفيذية  و�لإد�رة  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
�ل�شطرجن  ريا�شة  لن�شر  و�لفنية 
فئات جمتمع مدينة  بني خمتلف 

�لعني. 
ت������وج ب���ل���ق���ب �ل���ب���ط���ول���ة �ل������دويل 
�لفلبيني ر�شتم تولينتينو بر�شيد 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  وج���اء  ن��ق��اط   9

نيلمان  �لفلبيني  �ل��دويل  مو�طنه 
بينما  نقاط   8 بر�شيد  لج��وت��ني 
�مل�شري و�ئل جماهد  �لدويل  حل 
يف �ملركز �لثالث بر�شيد 7 نقاط .    

توج علي حمد�ن �ل�شريفي بجائزة 
�إم���ار�ت���ي وح�شدت  �أف�����ش��ل لع���ب 
�أمل فا�شل �ل�شام�شي جائزة �أف�شل 
�لإمار�تي  وف��از   .. �إمار�تية  لعبة 

بجائزة  �ل��ه��ا���ش��م��ي  حم�شن  ���ش��امل 
ع��ي��ن��اوي وح�شدت  �أف�����ش��ل لع���ب 
�ملعمري  دروي�س  زينب  �لإمار�تية 
ج���ائ���زة �أف�����ش��ل لع��ب��ة ع��ي��ن��اوي��ة . 
�خلرو�شي  حميد  �ل��ي��ازي��ة  وف���ازت 

بجائزة �أف�شل �شيدة عيناوية 
للنظام  �ل��ب��ط��ول��ة ط��ب��ق��ا  �أق��ي��م��ت   
�ل�شوي�شري من 9 جولت وح�شل 
ك��ل لع��ب على زم��ن تفكري ثالث 
دقائق للمبار�ة مع �إ�شافة ثانيتني 
�ملبار�ة ح�شب  بد�ية  نقلة من  لكل 
�ل�شطرجن  مل�شابقات  في�شر  ن��ظ��ام 
رئا�شة  ت���وىل   . �لبليتز  �خل��اط��ف 
ح���ك���ام �ل��ب��ط��ول��ة �حل���ك���م �ل����دويل 
وعاونه  �لنعيمي  �أحمد  �لإم��ار�ت��ي 
�حلكم �لدويل �مل�شري �أحمد عادل 

و�حلكم �أحمد �لهاملي.

ترمي مطر توج الفائز

خت�م ن�جح لبطولة الطوية لل�شطرجن اخل�طف يف العني  

اجلنيبي يحفز لعبي منتخب ال�شب�ب 
قبل مب�راتهم الفتت�حية يف ك�أ�س العرب

•• اأبها -وام: 

�أكد عبد �هلل نا�شر �جلنيبي، �لنائب �لأول لرئي�س �حتاد �لكرة، رئي�س ر�بطة 
لل�شباب يف  �لإم��ار�ت  ملنتخب  �لفتتاحية  �ملبار�ة  �أهمية  �لإمار�تية  �ملحرتفني 

بطولة كاأ�س �لعرب /حتت 20 عاما/ ، �أمام نظريه �لأردين.
و �أو�شح �جلنيبي يف ت�شريحات له �أن حتقيق نتيجة �إيجابية يف هذه �ملبار�ة، 
�لبطولة  م�شو�ر  ل�شتكمال  كبرية  معنوية  دفعة  �ل�شباب  منتخب  �شيعطي 

بنجاح.
�أبها  مبدينة  �إقامته  مبقر  �ل�شباب  منتخب  �أع�شاء  �لتقى  قد  �جلنيبي  ك��ان 
�أغ�شط�س   6 �إىل  20 يوليو �حلايل  �لبطولة من  ت�شت�شيف  �لتي  �ل�شعودية، 
�ملقبل. و �أو�شح �جلنيبي �أن �ملباريات �لفتتاحية يف كل �لبطولت مهمة و قد 
ت�شاهم يف حتديد م�شرية �لفريق يف �لبطولة، م�شيد�ً يف �لوقت نف�شه بجهود 
�ملر�حل  ملنتخبات  �لقدم، وحر�شه على تنظيم بطولت  �لعربي لكرة  �لحتاد 

�ل�شنية، ما ي�شهم يف عملية تطويرها وزيادة خرب�ت �لالعبني.

الدولية اأمل جم�ل ُت�ش�رك يف اإدارة نه�ئي 
بطولة غرب اآ�شي� لأندية ال�شيدات

�لتحكيم  "م�شاعد ثان" �شمن طاقم  �أمل جمال  �لدولية  ُت�شارك �حلكمة 
يف  �لأردين،  و�لأرثوذك�شي  �للبناين  �ل�شفاء  فريقي  مبار�ة  �شُيدير  �ل��ذي 
�ملقرر   ،2022 �ل�شيد�ت  لأن��دي��ة  �لثانية  �آ�شيا  غ��رب  كاأ�س  بطولة  نهائي 

�إقامته م�شاء �ليوم على ملعب �لأمري حممد يف مدينة �لزرقاء بالأردن.
فريوزة  م��ب��ار�ة  �أول" يف  "م�شاعد  �شاركت  قد  جمال  �أم��ل  �لدولية  وكانت 
�لأردين  �لأرثوذك�شي  فريقي  وم��ب��ار�ة  �لعر�قي،  �ل�شمال  ونفط  �ل�شوري 
�لتميز دفع جلنة  ، وه��ذ�  �أد�ء حتكيمًيا مميًز�  �ل�شوري، وقدمت  وف��ريوزة 
�حلكام لختيارها "م�شاعد ثان" �شمن طاقم حتكيم مبار�ة ن�شف �لنهائي 

بني فريقي نفط �ل�شمال �لعر�قي و�لأرثوذك�شي �لأردين.
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الفجر الريا�ضي

••  بغداد-الفجر:

رعد  �لأ�شتاذ  �لعر�قية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  وق��ع 
حمودي مذكرة تعاون م�شرتك مع عمدة بلدية مدينة 

�آناديا �لربتغالية �ل�شيدة ترييز� بيليم كاردو�شو. 
�ملذكرة  هذه  �أن  �لعر�قية  �لأوملبية  �للجنة  و�أو�شحت 
تاأتي ��شتكمال ملا مت �لتفاق عليه مع وفد بلدية �آناديا 
و�شركة �شان ليف �لذي كان ز�ر مقر �للجنة �لأوملبية 

مايو  �شهر  م��ن  ع�شر  �ل�شابع  يف  ب��غ��د�د  �لعا�شمة  يف 
�ملا�شي. 

تدريب  م���ع�������ش���ك���ر�ت  �إق�����ام�����ة  �لت���ف���اق���ي���ة  ت��ت�����ش��م��ن 
�شركة  ومقر  �آناديا  مدينة  يف  �لعر�قيني  للريا�شيني 
�شان ليف �للتني ت�شتمالن على بنى حتتية ريا�شية 
متقدمة، وذلك ��شتعد�د� للم�شاركة �لعر�قية يف دورة 
2024 ولو�س  �للعاب �لوملبية �ل�شيفية يف باري�س 

�جنلي�س 2028. 

•• اأبوظبي-وام:

�أدنوك  دوري  مل�شابقة  �جل��دي��د  للمو�شم  �لأن��دي��ة  ����ش��ت��ع��د�د�ت  �ن��ط��الق  م��ع 
�لأن��دي��ة عن  ه��ذه  م��ن  �لعديد  �إع���الن  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  �شهدت  للمحرتفني 

�شفقاتها �جلديدة وبد�أ �لالعبون �جلدد فرت�ت �لإعد�د مع فرقهم.
�لنتقالت  ف��رتة  يف  �لأن��دي��ة  ه��ذه  ل�شفوف  �ملختلفة  �لتدعيمات  �إط��ار  ويف 
 6 �أجانب فيما مل تعلن  �أندية يف �شم لعبني   8 �ل�شيفية �حلالية جنحت 
�أندية �أخرى عن �أي تعاقد�ت جديدة مع لعبني �أجانب، وهي �ل�شارقة و�شباب 

لدوري  حديثا  �ل�شاعد  و�لبطائح  وخورفكان  يا�س  وبني  و�جلزيرة  �لأهلي 
�ملحرتفني يف �نتظار ما �شت�شهده �لأ�شابيع �ملقبلة باملريكاتو �ل�شيفي.

�ل�8 من �لالعبني �لأج��ان��ب يف ه��ذ� �ملريكاتو  و بلغ ع��دد تعاقد�ت �لأن��دي��ة 
�ل�شيفي حتى �لآن 17 لعبا ينتمون �إىل 11 جن�شية.

و فر�س لعبو �لرب�زيل تو�جدهم على قائمة تعاقد�ت �أندية دوري �ملحرتفني 
�لالعبني  من  �شفقتني  مقابل  �لآن،  حتى  �شفقات   6 بو�قع  �ل�شيف  ه��ذ� 
و�لأرجنتني  �إيطاليا  لع��ب��ي  م��ن  لكل  فقط  و�ح���دة  و�شفقة  �لهولنديني، 

و�ملغرب و�لبحرين و�شلوفاكيا وغانا وغينيا ومونتنجرو و�أوكر�نيا.

قائمة  �لو�شل  يت�شدر   ، �لإم��ار�ت��ي��ة  لالأندية  �لر�شمية  للح�شابات  طبقا  و 
�لتعاقد�ت من �لالعبني �لأجانب حتى �لآن بعدما �شم 5 لعبني هم �ملد�فع 
�ل��رب�زي��ل��ي رودري��ج��و �أول��ي��ف��ري�، وم��و�ط��ن��اه لع��ب �لو�شط ج��و�و جابرييل، 
و�جلناح جابرييل دي �شوز�، �إ�شافة للمد�فعني �لغيني �شانا جوميز، و�ملغربي 

�شفيان بوفتيني.
�أندية دوري  �أكرث  وياأتي �حتاد كلباء ودبا �لفجرية يف �ملركز �لثاين بقائمة 
لكل  3 �شفقات  بو�قع  �ل�شيف  ه��ذ�  �لأج��ان��ب  �لالعبني  مع  تعاقد�  �أدن���وك 

منهما.

فقد تعاقد �حتاد كلباء مع �ملد�فع �لرب�زيلي �إيجور رو�شي، ولعبي �لو�شط 
�لفجرية  دبا  تعاقد  فيما  كي�س،  فيليب  و�ل�شلوفاكي  بي�شا  د�نييل  �لإيطايل 
و�لغاين  �شليجر�س،  جوي  و�لهولندي  �شيكيت�س  �لك�شندر  �ملونتنيجري  مع 
�لأرجنتيني  هما  �أجنبيني  لع��ب��ني  �ل��ع��ني  ف��ري��ق  و���ش��م  ب��ا���ش��ريو..  �حل�شن 

ماتيا�س بال�شيو�س و�لأوكر�ين �أندري يارمولينكو.
�لرب�زيلي  م��ع  و�ل��وح��دة  برينتو،  جاندرير  �ل��رب�زي��ل��ي  م��ع  �لن�شر  وتعاقد 
م��ار�ك��ا���س ج��و���ش��ب��ون، وع��ج��م��ان م��ع �ل��ب��ح��ري��ن��ي ع��ل��ي م���دن، و�ل��ظ��ف��رة مع 

�لهولندي حممد ر�يحي.

•• دبي - وام:

لفرق  ر�شمية  بطولة  �إقامة  �لطائرة  للكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  ق��رر 
�لدولة،  د�خ��ل  �للعبة  ن�شاط  متار�س  �لتي  و�ل�شركات  �جلاليات 
على �أن تقام �لبطولة حتت �إ�شر�ف �لحتاد وتخ�شع لكل �للو�ئح 

�لدولية �ملنظمة، مبا يحافظ على جدو�ها و��شتمر�ريتها.
�ج��ت��م��اع��اً، مع  �ل��درم��ك��ي  برئا�شة عبد �هلل جمعة  وع��ق��د �لحت���اد 
�أطر  لبحث  بالدولة،  �ملقيمني  �لأجنبية  �جلاليات  بع�س  ممثلي 

�لتعاون �مل�شرتك بني �لحتاد و�جلاليات �ملختلفة.
�ل�شلمان  �إب��ر�ه��ي��م  �لعزيز  عبد  ح�شره  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع،  و�شهد 
�لأمني �لعام لالحتاد، �لتفاق على و�شع ت�شور لتنظيم عدد من 
ن�شر  بهدف   ، بالدولة  �ملتو�جدة  �جلاليات  �أبناء  جتمع  �مل�شابقات 
حتت  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  ملمار�شة  للجميع  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �للعبة 

مظلة �لحتاد.
و�أو�شح �ل�شلمان �أن �لجتماع جاء جت�شيد�ً ل�شرت�تيجية �لحتاد 
دم���اء جديدة  ل�شخ  م���و�رد  و�إي��ج��اد  �مل�����ش��ارك��ة،  ق��اع��دة  تو�شيع  يف 

مبا  بالدولة،  �ملقيمة  �جلاليات  �أب��ن��اء  من  و�ل�شتفادة  �للعبة،  يف 
لالأندية  ت�شمح  �لتي  للم�شابقات  �ملنظمة  �ل��ل��و�ئ��ح  م��ع  يتما�شى 
بقيد لعبني مقيمني، ميكن �ل�شتفادة منهم م�شتقبال و�شمهم 
هي  �لحت��اد  "��شرت�تيجية  وق��ال:  �لوطنية.  �ملنتخبات  ل�شفوف 
�ملجتمع من  �لريا�شة مكفول جلميع فئات  �أن حق ممار�شة هذه 
جاهدين  �ل�شعى  على  حفزنا  م��ا  و�جلن�شيات،  �لأع��م��ار  خمتلف 
وهم  �ملجتمع  من  عري�شة  لفئة  خا�شة  �للعبة  ممار�شة  لتي�شري 
 45 �أك��رث من  "هناك  و�أو���ش��ح:  بالدولة".  �ملقيمة  فئة �جلاليات 
�لطائرة  للكرة  مناف�شات  يف  ي�شاركون  �جلاليات  �أبناء  من  فريقا 
تقيمها �ل�شركات و�جلاليات يف �لدولة، بدون �إ�شر�ف �حتاد �للعبة. 
لتقام  �لر�شمية  �ل�شبغة  �مل�شابقات  ه��ذه  نعطي  �أن  ر�أي��ن��ا   ، لذلك 
تقرر  �أن��ه  �إىل  و�أ�شار  �لحتاد".  �إ�شر�ف  تنظيما حتت  �أك��رث  ب�شكل 
�ختيار �أف�شل 16 فريقاً من بني فرق �جلاليات و�ل�شركات �لتي 
�لدولة، لإقامة بطولة فيما  �لطائرة د�خل  �لكرة  ن�شاط  متار�س 
�شعار  �لبطولة حتت  تقام  �أن  ، على  �إ���ش��ر�ف �لحت��اد  بينهم حتت 
بال حدود" وتكون ن�شختها �لأوىل خالل �ملو�شم  �لطائرة  "�لكرة 

�لريا�شي �حلايل.
�لأهد�ف  من  جمموعة  حتقق  �خلطوة  هذه  �أن  �ل�شلمان  و�عترب 

�لإيجابية لن�شاط �للعبة يف �لدولة ولكل �لأطر�ف �ملتعاونة.
�ل����دور �لت�شويقي لإق��ام��ة م��ث��ل هذه  �إغ��ف��ال  �أن���ه ل مي��ك��ن  و�أك����د 
من  ريا�شي  ن�شاط  �أي  ��شتمر�رية  يف  ي�شهم  و�ل��ذي   ، �لبطولت 
منتجاتها  بتو�شيل  ل�شركات مهتمة  رعايات جديدة  خالل جذب 

وخدماتها وعالماتها �لتجارية �إىل �أكرب �شريحة من �ملجتمع.
و�أو���ش��ح �أن �ل��در����ش��ات و�لإح�����ش��ائ��ي��ات �أ���ش��ارت ل��وج��ود �أك���رث من 
علي  �ل��ق��ادرة  �لعمرية  �لفئات  من  بالدولة  �شخ�س  مليون   2.5
ممار�شة �لريا�شة بكل ي�شر ، ما يعظم دور �حتاد �لطائرة وغريه 
�لدولة  رئي�س  ق��ر�ر  تطبيق  �لريا�شية يف �شرورة  �لحت��اد�ت  من 
و�إعطائهم  �ملجتمع  فئات  جميع  م�شاركة  من  �ل�شتفادة  ب�شرورة 
�لفر�شة ملمار�شة �لكرة �لطائرة و�لريا�شة ب�شفة عامة. و�أ�شاف �أن 
�لجتماع مع ممثلي �أبناء �جلاليات ك�شف وجود 8 حكام حا�شلني 
على �شار�ت دولية، وي�شتطيعون �إد�رة مباريات �لكرة �لطائرة، ما 

يعطي فر�شة لالحتاد لال�شتفادة من وجودهم ب�شكل ر�شمي.

•• الذيد  -الفجر:

�لبندقية  �لثالثة لرماية  �لإم��ار�ت للرماية وهي  يف ختام بطولة بطولة �حتاد 
و �مل�شد�س 10 مرت  لعام 2022 و�لتي �أقيمت يف �شالة �لرماية بنادي �لذيد 
�لفائزين  �آل مكتوم رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت للرماية  �أحمد بن ح�شر  �ل�شيخ  توج 
ير�فقه �شعادة �شامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد �لفائزين 
و�لفائز�ت يف �لبطولة يف ظل جناحها �لالفت  . وحققت �لبطولة �لتي �شهدت 
م�شاركة لفتة من قبل �لرماة مناف�شات قوية طيلة فرتة �نعقادها وتالقت مع 

�أه��د�ف �لحتاد يف تاأهيل رماة �لم��ار�ت و�إتاحة �ملناف�شة يف �شياق تعزيز مكانة 
ريا�شة �لرماية حمليا ودوليا.

 ح�شر مر��شم �ختتام �لبطولة �شعادة حميد عبد �هلل بال�شدرية �خلاطري نائب 
�لتنفيذي  �ملدير  �لكتبي  �جل��اري  �شيف  و�شامل  �لذيد  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س 

لنادي �لذيد ولفيف من �شخ�شيات �ملجتمع .
�آل مكتوم  بن ح�شر  �أحمد  �ل�شيخ  قام  �لبطولة  �لأخ��رية من  �نتهاء جولة  ومع 
رئي�س  �لكتبي  �شامل حممد بن هويدن  و�شعادة  للرماية  �لإم��ار�ت  رئي�س �حتاد 
نادي �لذيد بتتويج �لفائزين و�لفائز�ت و�لتي �شهدت ظهور� لفتا وتفوقا من 

قبل �لفتيات �مل�شاركات .
�ل�شعدي يف  �أم��رية  وج��اءت  �لأول  باملركز  �لالعبة كرمية بجاف  تتويج  وج��رى 

�ملركز �لثاين بينما حققت �ملركز �لثالث �لالعبة منال �أحمد �لفال�شي.
 ويف مناف�شات �لرجال حقق �لالعب م�شد�س عثمان علي �لبلو�شي �ملركز �لأول 
�لثالث �لالعب  �ملركز  �لكعبي ويف  �لثاين �لالعب فار�س جمعه  �ملركز  وجاء يف 
�لأول خليل  باملركز  بندقية توج  �ل�شباب فئة  �ل�شام�شي. ويف فئة  حممد �شالح 
�بر�هيم وباملركز �لثاين �شامل �ليماحي �أما �ملركز �لثالث فكان من ن�شيب ح�شن 

�شلطان كما مت تكرمي حكام �لبطولة وم�شرف �لبطولة علي بن نومه �لكتبي.

ن�شائح  بتوجيه  وق��ام  بكلمة لالعبني  �آل مكتوم  بن ح�شر  �أحمد  �ل�شيخ  وتوجه 
�لريا�شي  ودوره  �لذيد  بنادي  و�أ�شاد  �لكبرية  �لريا�شية  لهم من خالل خربته 

و�ملجتمعي و�شكر جمل�س �لإد�رة على �لتعاون.
من جانبه �أعرب �شامل حممد بن هويدن �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد 
�لثقايف �لريا�شي عن �شعادته بهذ� �لنجاح �لكبري للبطولة و�لتي ت�شاف لر�شيد 
بال�شكر  وتوجه  �لإم���ار�ت  لرماية  �لكبري  �لتفوق  �لذيد يف ظل  ون��ادي  �لحت��اد 
�آل مكتوم على متابعته وجهوده �حلثيثة ودعم �لحتاد  �أحمد بن ح�شر  لل�شيخ 

�مل�شتمر لريا�شة �لرماية.

••  الكويت-الفجر:

�ألعاب �لت�شامن  �أعلنت �للجنة �لأوملبية �لكويتية م�شاركتها يف �لن�شخة �خلام�شة من دورة 
�لإ�شالمي �لتي ت�شت�شيفها مدينة قونية �لرتكية من 9 �إىل 18 �أغ�شط�س �ملقبل عرب 89 

لعبا ولعبة يف 11 لعبة فردية. 
ير�أ�س وفد �لكويت، رئي�س �للجنة �لوملبية �شمو �ل�شيخ فهد �لنا�شر، وي�شم �أي�شا 21 مدربا 

ومدربة ف�شال عن �لوفد �لد�ري و�لعالمي. 
بالألعاب  �مل�شاركة  �لأخ��ري  �جتماعه  �لكويتية ف�شل يف  �لأوملبية  �للجنة  �د�رة  وكان جمل�س 

�لفردية بعدما حققت جناحا كبري� ونتائج مميزة خالل مناف�شات دورة �لألعاب �خلليجية 
�لثالثة �لتي �قيمت �أخري� يف �لكويت. 

وهي �ملرة �لأوىل �لتي تغيب فيها �لألعاب �جلماعية عن �مل�شاركة �لكويتية يف �ألعاب �لت�شامن 
�ل�شالمي. 

�شيكون وفد �حتاد �ألعاب �لقوى هو �لأكرب يف �لبعثة �لكويتية، حيث �شي�شارك ب� 14 لعبا 
ولعبة، ثم �لرماية ب� 12 ر�ميا ور�مية، و�لكار�تيه عرب 9 لعبني، و�ل�شباحة ب� 7 لعبني، 
و�لقو�س و�ل�شهم عرب 5 لعبني، و�لدر�جات �لهو�ئية عرب 4 در�جني، كرة �لطاولة عرب 4 

لعبني، ف�شال عن ريا�شي و�حد يف كل من �جلودو و�لتايكو�ندو و�مل�شارعة. 

الإ�شالمي  الت�ش�من  األع�ب  يف  الكويت  ميثلون  لعب�   89

الربازيل الأكرث ح�شورا.. 17 لعب� اأجنبي� يدعمون �شفوف اأندية دوري اأدنوك للمحرتفني

احت�د الكرة الط�ئرة ينظم بطولة ر�شمية لأبن�ء اجل�لي�ت

اأحمد بن ح�شر و�ش�مل بن هويدن يتوج�ن الف�ئزين والف�ئزات ببطولة الحت�د الث�لثة للرم�ية 

لإعداد الريا�ضيني العراقيني لأوملبياد باري�ص 2024 

مذكرة تع�ون بني الأوملبية 
العراقية ومدينة برتغ�لية 
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يف  �لإفريقية  �ل��ق��دم  لكرة  �لفردية  �جل��و�ئ��ز  لتوزيع  �ل�شنوي  �حلفل  �شيكون 
يف  تقليدية  ج��دي��دة  ملنازلة  م�شرًحا  �خلمي�س،  �ل��ي��وم  �مل��غ��رب  عا�شمة  �ل��رب��اط 
�لآونة �لأخرية بني �لزميلني �ل�شابقني يف ليفربول �لنكليزي، �مل�شري حممد 

�شالح و�ل�شنغايل �شاديو مانيه.
بقيادة  �لفر�عنة  لهزمية  �ل�شنغال  منتخب  قيادة  يف  رئي�شا  دور�  مانيه  ولعب 

�شالح يف نهائي كاأ�س �لأمم �لإفريقية 2022-2021 
ثّم يف مبار�ة �خرى فا�شلة للتاأهل �ىل كاأ�س �لعامل 

قطر. يف   2022
و�ن���ت���ه���ت �مل���و�ج���ه���ت���ان �ل���ل���ت���ان �ق���ي���م���ت���ا يف 
"�أ�شود  مل�����ش��ل��ح��ة  و�ل�����ش��ن��غ��ال  �ل���ك���ام���ريون 
�شجل  ح��ي��ث  �ل��رتج��ي��ح،  تري�نغا" ب��رك��الت 
�ّن فوز  ع��ل��م��ا  �مل���رت���ني،  م��ان��ي��ه رك��ل��ت��ي��ه يف 
�ن  قبل  ُح�شم  قد  كان  �آن��ذ�ك  �ل�شنغاليني 
لكّن  �لت�شديد،  يف  دوره  �ىل  �شالح  ي�شل 

�لثانية  �مل��و�ج��ه��ة  رك��ل��ت��ه يف  �أ����ش���اع  ���ش��الح 
و�ملف�شلية للتاأهل �ىل كاأ�س �لعامل.

باإعطاء  �ل���ع���ام  �ل�����ش��ن��غ��ال ه����ذ�  ت���ف���ّوق  و�أ����ش���ه���م 
للفوز  �ل�شافية  �حلظوظ  بع�س  مانيه 

�ل�����ش��ب��اق ن��ح��و ل��ق��ب �ف�شل  يف 
لع���������ب �ل�������ذي 

�لن�شختني  تلغى �جلائزة يف  �ن  2019، قبل  �ح��رزه مرة و�ح��دة عام  �ن  �شبق 
�لتاليتني ب�شبب جائحة كورونا.

�ختياره  يتم  �لأمل��اين  بايرن ميونيخ  �أول جنم من  �شي�شبح  وبحال فوز مانيه، 
كاأف�شل لعب كرة قدم �إفريقي.

وكان �أقرب لعب من بطل �أملانيا للفوز باجلائزة �لغاين �شامويل كوفور عامي 
�لثاين. �ملركز  �حتل  عندما  و2001   1999

قادما  �شنو�ت  ثالث  مدتها  �شفقة  يف  �ملا�شي  �ل�شهر  بايرن  �إىل  مانيه  و�نتقل 
من ليفربول �لذي �ن�شم �ليه عام 2016 من �شاوثمبتون وو�شفه �ملدرب 

�لأملاين يورغن كلوب باأنه "مهاجم متكامل".
بع�س  يكون يف  �أن��ه رمبا  هو  ل�شاديو  �لوحيد  "�نتقادي  عنه  كلوب  و�شرح 

�لأحيان �ل�شخ�س �لوحيد �لذي ل يدرك كم هو جيد".
�له���د�ف لالعب  بغريزة  روب��رت�����ش��ون  �آن���دي  ليفربول  م��د�ف��ع  و�أ���ش��اد 
�أن��ه �شي�شيع  �ملرمى ل تعتقد  �أم��ام  "كلما كان  30 عاما قائال  �لبالغ 

�لفر�شة".
�ن يرفع فوز  2017 و2018، قبل  �لعامني  وف��از �شالح باجلائزة يف 
مانيه يف �لعام �لتايل عدد �لفائزين من ليفربول �ىل �ربعة بعدما �شبق 

�ن ُتوج �ل�شنغايل �حلجي �شيوف باجلائزة عام 2002.
 2022-2021 مو�شم  �مل�شري  �لنجم  وق��دم 
جائزة  تقا�شم  حيث  "ريدز"،  مع  ر�ئًعا 
�حلذ�ء �لذهبي مع هّد�ف توتنهام 
�لكوري �جلنوبي �شون هيونغ-

مني.
على  ������ش�����الح  وح���������ش����ل 

كرة  لعبي  ر�بطة  قبل  من  �ملمتاز  �لإنكليزي  �ل��دوري  يف  لع��ب  �أف�شل  جائزة 
�لقدم �ملحرتفني ور�بطة �ل�شحافيني �ملتخ�ش�شني بكرة �لقدم.

�لذي  حم��رز  ريا�س  �جل��ز�ئ��ري  �ملنتخب  وقائد  �شيتي  مان�ش�شرت  جنم  وميلك 
�شبق �ن فاز باجلائزة عام 2016، حظوظا �شئيلة ن�شبياً. �إذ عانى حمرز خالل 
�ملو�شم �ملا�شي بعد خروج �جلز�ئر من �لدور �لأول رغم كونها حاملة �للقب، ثم 

خ�شر مبار�ة فا�شلة يف ت�شفيات �ملونديال �أمام �لكامريون.
و�شّمت قائمة �ملر�شحني �لع�شرة كال من: �جلز�ئري ريا�س حمرز )مان�ش�شرت 
�لفرن�شي(،  )ل��ي��ون  �ي��ك��ام��ب��ي  ت��وك��و  ك���ارل  �ل��ك��ام��ريوين  �لإن��ك��ل��ي��زي(،  �شيتي 

�شيبا�شتيان هالر  �لعاجي  �ل�شعودي(،  )�لن�شر  بكر  �بو  �لكامريوين فن�شان 
)بورو�شيا دورمتوند �لأمل��اين(، �لغيني نابي كيتا )ليفربول �لإنكليزي(، 

�مل�شري حممد �شالح )ليفربول �لإنكليزي(، �ملغربي �أ�شرف حكيمي 
)ت�شل�شي  مندي  �إدو�ر  �ل�شنغايل  �لفرن�شي(،  جرمان  �شان  )باري�س 

�لإنكليزي(، �ل�شنغايل خاليدو كوليبايل )نابويل �لإيطايل(، �ل�شنغايل 
�شاديو مانيه )بايرن ميونيخ �لأملاين(.

ولدى �ل�شيد�ت، ُت�شيطر جنوب �إفريقيا على �ملر�شحات جلائزة �أف�شل 
لعبة، حيث ُتعترب ثيمبي كغاتالنا �لفائزة باجلائزة 

�أنديل دلميني،  �ىل  �إ�شافة   ،2018 عام 
ريفيلو جني، بامباناين مباين، من بني 

�ملر�شحات �لع�شر.
�لغائبة  ت��ع��د  �ل��ت��ي  غ��ان��ا 

�لبرز عن كاأ�س �لأمم 
�لإفريقية لل�شيد�ت 

�مل��غ��رب بعد  يف 

خ�شارتها مبار�ة تاأهيلية يف �لدور �لأول �أمام نيجرييا، لديها ممثلتان، �إيفلني 
بادو ودوري�س بو�د�و�.

منذ  �إفريقيا  يف  �لن�شائية  �لقدم  ك��رة  يف  �لك��رب  �لقوة  ُتعد  �لتي  نيجرييا  �م��ا 
عقود، لديها مر�شحة و�حدة، �أ�شي�شات �أو�شو�ل، �لتي تلعب يف �شفوف بر�شلونة 

�ل�شباين و�شيف بطل دوري �أبطال �أوروبا 2022.
�ختريت  �لإ�شابة،  ب�شبب  �لإفريقية  �لأمم  كاأ�س  ت�شكيلة  من  ��شتبعادها  وبعد 
�أو�شو�ل كاأف�شل لعبة �أفريقية �أربع مر�ت، 

كان �آخرها عام 2019.
�أف�شل  �خ���ت���ي���ار  و����ش���ي���وؤج���ل 
ما  �إىل  ن�����ش��ائ��ي  م��ن��ت��خ��ب 
بعد نهائي كاأ�س �لأمم بني 
�ملغرب وجنوب �إفريقيا يف 

�لرباط �ل�شبت.
�لفائزين  �خ����ت����ي����ار  وي����ت����م 
�أ�شاطري  بو��شطة  و�ل��ف��ائ��ز�ت 
كرة �لقدم �لأفريقية و�أع�شاء 
�ل���ل���ج���ن���ة �ل���ف���ن���ي���ة ل����الحت����اد 
�لأفريقي و�ملدربني وقادة �ملنتخبات 
وو�شائل  �لأن���دي���ة  وب��ع�����س 

�لإعالم �ملختارة.

•• دبي-وام: 

�أكد عبد �هلل �شويد�ن �ملدير �لفني ملنتخبنا �لوطني للدر�جات �أن �لفريق 
�لت�شامن  �ألعاب  دورة  يف  ملونة  ميد�ليات  لتحقيق  كبرية  فر�شة  لديه 
قوة  رغ��م  �ملقبل  �أغ�شط�س   18 �إىل   9 من  برتكيا  تقام  �لتي  �لإ�شالمي 

�ملناف�شات.
�لتي حتققت  �لكبرية  �لإجن��از�ت  �أن  له  �شويد�ن يف ت�شريحات  �أو�شح  و 
�لذهبية  على  م���ريز�  يو�شف  ح�شول  و�أب��رزه��ا  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة  خ��الل 

�لآ�شيوية، �شتكون د�فعا كبري� لتقدمي �لأف�شل.
ليفينو  مبدينة  �إع���د�د  مع�شكر  يف  للرجال  �لوطني  منتخبنا  ينتظم  و 
�لإي��ط��ال��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ق��ام م��ع�����ش��ك��ر م��ن��ت��خ��ب �ل�����ش��ي��د�ت مب��دي��ن��ة فريونا 

�لإيطالية.
�ملن�شوري  و�أحمد  يو�شف مريز�  �لرجال كال من  قائمة منتخب  وت�شم 
وجابر �ملن�شوري، وخالد �ملعيوف و�شيف �ملعيوف، ووليد خمي�س.. يف حني 
عي�شى،  و�شيخة  �ل�شايغ  �شفية  من  كال  �ل�شيد�ت  منتخب  قائمة  ت�شم 

وزهرة ح�شني.
لت�شابه  ياأتي  �لإع��د�د  مع�شكر  لإقامة  �إيطاليا  �ختيار  �إن  �شويد�ن  وق��ال 
�لأجو�ء مع نظريتها يف تركيا وكذلك �ملناطق �ملرتفعة هناك حيث تتميز 
مناطق �إقامة �ملع�شكر بوجود �ملرتفعات �لتي ي�شل �رتفاعها �إىل 1700 
مرت فوق م�شتوى �شطح �لبحر لتكون بهذ� �أعلى من �ملناطق �لتي �شتقام 
�شطح  ع��ن  م��رت   1200 ترتفع  حيث  برتكيا  �لطريق  مناف�شات  فيها 

�لبحر، ما مينح در�جينا تدريبا �أف�شل.
و �أ�شاف: "نعلم جيد� مدى قوة �لبطولة مل�شاركة در�جني من �أوزبك�شتان 

�لبطولة  يف  جميعا  �شاركو�  �لذين  وكاز�خ�شتان  و�إندوني�شيا  وماليزيا 
�لآ�شيوية وتفوق عليهم مريز� برغم م�شتوياتهم �جليدة".

و عن قر�ر �للجنة �لأوملبية �لوطنية بتقدمي منحة �أوملبية ل�7 ريا�شيني 
من  �شائب  "قر�ر  �شويد�ن:  ق��ال   ، م��ريز�  يو�شف  بينهم  من  �إم��ار�ت��ي��ني 
�أجل �لفرتة �ملقبلة خا�شة �أوملبياد فرن�شا 2024 ؛ حيث يحتاج �لتاأهل 

ل�شروط خا�شة وم�شرية �إعد�د جيدة".
و �أ�شار �شويد�ن �إىل �أن مريز� �شيخو�س فعاليات دورة �لألعاب �لآ�شيوية 
بال�شني �لعام �ملقبل، وميكنه �لتاأهل مبا�شرة لالأوملبياد حال ح�شوله على 

ميد�لية ذهبية ح�شب �ل�شروط �جلديدة.
و حول �ملحطات �ملقبلة ملنتخبنا �لوطني قال: "لدينا �لعديد من �ملحطات 
كاأ�س  �لإ�شالمي، مثل  �لت�شامن  بعد دورة   ، �ملقبلة  �لفرتة  �ملهمة خالل 
للم�شمار  �لعربية  و�لبطولة  �ملقبل،  �أغ�شط�س  نهاية  تايالند  يف  �آ�شيا 

مب�شر مطلع �شبتمرب، ثم �لبطولة �لعربية ل�شباقات �لطريق".
و �أ�شاف �شويد�ن: "لدينا �لعديد من �لدر�جني �ملميزين �لقادرين على 
من  ملزيد  بحاجة  لكنهم  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  خ��الل  باهر  م�شتقبل  �شناعة 
�لدعم و�كت�شاب �خلرب�ت من �أجل �ملناف�شة بقوة يف خمتلف �لبطولت".

و �أ�شاد مبنتخب لل�شيد�ت موؤكد� �أنه ي�شم جمموعة كبرية من �ملوهوبات 
مثل �شفية �ل�شايغ وهدى ح�شني، وينتظرهن م�شتقبل باهر، لرتكيزهن 

�ل�شديد يف �ملناف�شات و�لعمل على تطوير �أنف�شهن.
و ع��ن �إم��ك��ان��ي��ة ت�شكيل ف��ري��ق �آخ���ر بنف�س ق��وة وخ���ربة ف��ري��ق �لإم����ار�ت 
للدر�جات ، قال �شويد�ن: "نتمنى هذ� لكن �لأمر مكلف للغاية و بحاجة 
لدعم كبري وتوفري �ملعد�ت و�لأدو�ت للدر�جني، وحتمل نفقات �ملع�شكر�ت 

�خلارجية".

•• ميامي -وام:

�لأمريكية  جولته  بر�شلونة  ��شتهل 
بفوز  �جل��دي��د  للمو�شم  ����ش��ت��ع��د�د� 
�إنرت ميامي  6-0 على فريق  كبري 
�لأم���ري���ك���ي يف �مل����ب����ار�ة �ل��ت��ي جرت 
بتوقيت  �لأرب������ع������اء  �أم���������س  ����ش���ب���اح 

�لإمار�ت.
كان بر�شلونة قد �شافر �إىل �لوليات 
�مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة خل���و����س 4 
��شتعد�د�ته  �إط��ار  يف  ودي��ة  مباريات 
تنطلق  �ل�����ذي  �جل���دي���د  ل��ل��م��و���ش��م 

مناف�شاته يف �أغ�شط�س �ملقبل .
بالفوز  �ملباريات  ه��ذه  �لفريق  وب��د�أ 
�ل���ك���ب���ري ع���ل���ى �إن������رت م���ي���ام���ي قبل 
كال�شيكو  يف  مدريد  ري��ال  مو�جهة 
يف  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  ودي  �إ�شباين 

ل�س فيجا�س.
و ح�شم بر�شلونة �ملبار�ة ب�شكل كبري 
يف �شوطها �لأول من خالل 3 �أهد�ف 
�أوبامياجن  �إمي���ري���ك  ب��ي��ري  �شجلها 
حديثا  �ملن�شم  ر�فينيا  و�ل��رب�زي��ل��ي 

للفريق ، و�أن�شو فاتي.

�أ�����ش����اف   ، �ل�����ث�����اين  �ل���������ش����وط  ويف 
بتوقيع  �أخ��رى  �أه��د�ف   3 بر�شلونة 
ديباي  باييز وممفي�س  مارتن  بابلو 

وعثمان دميبلي.
��شتعد�د ممكن  �أف�شل  �ملبار�ة  كانت 
مناف�شه  م��و�ج��ه��ة  ق��ب��ل  لرب�شلونة 

�ل��ت��ق��ل��ي��دي ري�����ال م���دري���د يف ثاين 
�لفريقني  ب���ني  ك��ال���ش��ي��ك��و  م���ب���ار�ة 

بالوليات �ملتحدة.

مدرب منتخب الإم�رات للدراج�ت: نخو�س دورة الت�ش�من 
الإ�شالمي بطموح�ت كبرية ومريزا ميكنه الت�أهل لالأوملبي�د

بر�شلونة ي�شتعد للكال�شيكو »الودي« 
ب�شدا�شية يف �شب�ك اإنرت مي�مي

م�نيه و�شالح يجددان ال�شراع على الأف�شل يف اأفريقي� 

•• رام اهلل-الفجر: 

�لثنني  جل�شته  يف  �لفل�شطيني  �ل���وزر�ء  جمل�س  �عتمد 
�ملا�شي خطة �لعمل �ملقدمة من �ملجل�س �لأعلى للريا�شة 
ي�شمل  مبا  و�لريا�شة،  �ل�شباب  قطاع  لتطوير  و�ل�شباب، 
�للجنة �لأوملبية و�لك�شافة، وذلك بح�شور �لفريق جربيل 
�لرجوب رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة ورئي�س 

�للجنة �لوملبية �لفل�شطينية. 
�لريا�شية  للحركة  �لتطويرية  روؤي��ت��ه  �ل��رج��وب  وق���دم 
و�ل�����ش��ب��اب��ي��ة و�ل��ك�����ش��ف��ي��ة، �ل��ت��ي ����ش��ت��ط��اع��ت �أن ت���ربز على 

�ل�����ش��اح��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ق��اري��ة و�ل��دول��ي��ة وحت��ق��ق �لعديد 
باحلركة  �لهتمام  م�شاعفة  �إىل  د�عيا  �لإجن����از�ت،  من 
لتظل  �شيا�شية،  جت��اذب��ات  �أي  ع��ن  و�إب��ع��اده��ا  �لريا�شية 

عن�شر وحدة جلميع مكونات �ل�شعب �لفل�شطيني. 
298 ناديا ريا�شيا،  �أن فل�شطني ت�شم  و�أو�شح �لرجوب 
�لدرجات  ي��ح��م��ل��ون خم��ت��ل��ف  ت��اأه��ي��ل م���درب���ني  و�أن�����ه مت 
�لدولية لتدريب �ملنتخبات و�لأندية، و�أن �ملجل�س �لأعلى 

لل�شباب و�لريا�شة قام بتاأهيل 91 ملعبا. 
و�جلامعية  �مل��در���ش��ي��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ة  �له��ت��م��ام  �إىل  ودع����ا 

وتطوير �حلركة �لك�شفية.

احلكومة الفل�شطينية تعتمد خطوة تطوير قط�ع ال�شب�ب والري��شة 
•• ال�صارقة-وام:

بحث نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س خالل �جتماعه 
حممد  م��ع  �ل��ن��ادي  رئي�س  �لعوي�س  �لرحمن  عبد  �أح��م��د  برئا�شة 
جا�شم �لمني �لعام �مل�شاعد لحتاد �لإمار�ت للم�شارعة و�جلودو 
�ل�شبل �لكفيلة بتطوير ريا�شة �جلودو يف �لنادي ومو��شلة �لأد�ء 
ذلك  ج��اء   . �حلا�شر  �لوقت  يف  �لنادي  ي�شهده  �ل��ذي  �لت�شاعدي 
خالل �لجتماع �لذي عقد يف مقر �لنادي بح�شور �ملدير �لتنفيذي 
�لتدريب  �د�رة  ومدير  �لكابوري  خليفة  هنادي  �ملهند�شة  للنادي 
�لريا�شي عبد �لعزيز �حلمادي، ومت خالل �لجتماع �لتفاق على 
و�ل�شتفادة  و�ل�شبال  �لرب�عم  لفئة  للبنات  ت�شكيل فريق �جلودو 
من �خلرب�ت �ملتاحة لدى �حتاد �للعبة ملو��شلة تطوير �للعبة يف 

بطولت  �حدى  و��شت�شافة  عامة  �ل�شارقة  و�إم��ارة  خا�شة  �لنادي 
و�أكد  �للعبة.  �حت��اد  مع  بالتعاون  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل  �ل��رب�ع��م 
ين�شب حول تطوير  �لنادي حاليا  �د�رة  توجه  �أن  �لعوي�س  �أحمد 
ريا�شة �جلودو ون�شر ثقافة ممار�شتها لدى �لعمار �ملبكرة وذلك 
�د�رة  جمل�س  وتوجهات  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  ل��روؤي��ة  وفقا 
»�لريا�شات  مب�شروع  يف  و�ملتمثل  �لم��ار�ت  م�شروع  بدعم  �لنادي 
�ملقبلة  �ملرحلة  �لرتكيز عليه خالل  �شيتم  و�ل��ذي  �لأول��وي��ة«  ذ�ت 
حيث تعد ريا�شة �جلودو �حد�ها لتعزيز تناف�شية ريا�شة �لإمار�ت 
ريا�شية  �إجن���از�ت  حتقيق  على  �ل��ق��درة  وزي���ادة  عاملياً  وح�شورها 
�لنادي  �ن  و�لدولية موؤكد�  �لإقليمية  �ملحافل  للدولة يف  و�أوملبية 
يتطلع ل�شتك�شاف لعبني ولعبات من �ملو�هب �ملو�طنة و�لعمل 

على تطويرها لرفد �ملنتخبات �لوطنية م�شتقبال.

ال�ش�رقة لري��ش�ت الدف�ع عن النف�س يبحث دعم م�شروع الري��ش�ت ذات الأولوية



تواأم اإحداهم� اأ�شغر بثالث مرات من الأخرى
حتدت طفلة �شغرية ولدت �أ�شغر بثالث مر�ت من �شقيقتها �لتو�أم 

�ل�شعاب بعد �أن كان �لأطباء مقتنعني باأنها �شتموت يف �لرحم.
ُولدت ريغان، �لتي تبلغ من �لعمر �لآن �شتة �أ�شهر، قبل 11 �أ�شبوعاً 
من موعد �لولدة وكان وزنها 1 رطل )450 غ( فقط، يف حني كان 
وزن �شقيقتها �لتو�أم ميال 2 رطل و 13 �أون�شة )1.27 كيلوغر�م(. 
وقالت �لأم �أودريانا لمربت �إنها معجزة �أن ريغان كانت على قيد 
�حلياة بعد حتذير�ت �لأطباء �ل�شارخة باأنها لن تنجو من �حلمل. 
و�أ�شبح �لأطباء يف م�شت�شفى وي�شت بني بيت�شربغ، �لوليات �ملتحدة 
قد  ريغان  �أن  �كت�شفو�  عندما  �أ�شبوعاً   20 بعد  قلقني  �لأمريكية 
توقفت عن �لنمو. و يف �لأ�شبوع �لر�بع و�لع�شرين للحمل، تلقت 
�أ�شغر  �لآن  �أ�شبحت  ري��غ��ان  �أن  مفادها  م��روع��ة  �أخ��ب��ار�ً  �أودري��ان��ا 
�ل�شري  �حلبل  تدفق  م�شاكل يف  وتعاين من   50% بن�شبة  حجماً 
�لذي ينقل �لعنا�شر �لغذ�ئية من دم �لأم عرب �مل�شيمة �إىل �جلنني 

عرب �حلبل �ل�شري.
وبعد �إجر�ء عملية قي�شرية يف دي�شمرب -كانون �لأول 2021، مت 
نقل �لتو�أم �إىل وحدة �لعناية �ملركزة حلديثي �لولدة حيث �أم�شت 

ميال 45 يوًما قبل �أن ت�شبح قوية مبا يكفي للعودة �إىل �ملنزل.
�إىل  ����ش��ط��رت  �ل���دم،  �ل��ت��ي كافحت تعفن  �ل�����ش��غ��رية،  ري��غ��ان  لكن 
�لنتظار 118 يوماً قبل �أن تتمكن من �لن�شمام �إىل �شقيقتها يف 
�ملنزل يف و��شنطن، بن�شلفانيا. و�لآن كلتا �لتو�أمني ب�شحة جيدة، 
ولكنهما لتز�لن باأحجام خمتلفة، حيث تزن ميال �لآن 12 رطاًل 
)5.4 كغم( وريغان 7 �أرطال 5 �أوقية )3.3 كغم(، بح�شب �شحيفة 

مريور �لربيطانية.

جرمية ب�شعة .. قتل �شيدة ح�مل بطريقة وح�شية
�مر�أة  بقتل  قيام �شخ�س  بعد  �لأردن،  ب�شعة جديدة هزت  جرمية 
يف  جثتها  و�إخ��ف��اء  مطرقة،  بو��شطة  ر�أ�شها  على  ب�شربة  حامل، 

حمل جتاري مبدينة �لزرقاء، و�شط �لبالد.
ومتكنت �لأجهزة �لأمنية �لأردنية من ك�شف جرمية �لقتل، و�ألقت 

�لقب�س على �لقاتل خالل �شاعات من وقوع �جلرمية.
وق���ال �ل��ن��اط��ق �لإع���الم���ي ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة �لأم����ن �ل��ع��ام: "وردت 
�أحد  �ملا�شي للبحث �جلنائي، ب�شاأن قيام  معلومات م�شاء �لثنني 
�لأ�شخا�س بقتل �مر�أة و�إخفاء جثتها د�خل �أحد �ملحال �لتجارية 

يف حمافظة �لزرقاء".
للتاأكد  �ملعلومات  وجمعت  �لتحقيق  بو�شر  �ملعلومات،  ورود  وف��ور 
منها، ومبزيد من �لتحقيق ُحددت هوية �ل�شخ�س �ل��و�ردة بحقه 

�ملعلومات، وجرى حتديد مكانه و�إلقاء �لقب�س عليه.
وبالتحقيق معه، �عرتف بقتل �مر�أة �إثر خالفات بينهما، مو�شحا 
�أنه "قام ب�شربها بو��شطة �أد�ة �أثناء وجودها د�خل حمله �لتجاري، 
�مل��ح��ل وغادر  ب��اإخ��ف��اء جثتها د�خ���ل  ق��ام  ث��م  �إىل وف��ات��ه��ا،  �أدى  م��ا 

�ملكان".
و�أ�شاف �مل�شدر �أنه "مت �لتوجه للمحل �لتجاري، حيث عرث على 
�لتحقيق  ز�ل  وم��ا  �ل�شرعي،  للطب  حتويلها  وج��رى  �لفتاة،  جثة 

جاريا".
 22 �لعمر  من  تبلغ  كانت  �لقتيلة  ف��اإن  �ل�شحية،  �أق���ارب  وح�شب 
 20 من  لأك��رث  تعر�شت  وق��د  �لثامن،  بال�شهر  وه��ي حامل  عاما، 
حديدية  مبطرقة  متعددة  ل�شربات  بالإ�شافة  �ل�شدر،  يف  طعنة 

على �لر�أ�س، مما �أدى �إىل ك�شر يف �جلمجمة وتهتك �لدماغ.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مل�ذا تغري اأو ل تغري الن�ش�ء اأ�شم�ءهن بعد الزواج؟
لي�س يف �لعامل �لعربي فح�شب تغري �لن�شاء �أ�شماءهن بعد �لزو�ج، فالوليات �ملتحدة �أي�شا ت�شهد هذه �لظاهرة على 

نطاق و��شع، رغم ن�شاط �حلركة �لن�شوية �لذي يريد تغيريها.
وعلى �شبيل �ملثال، غرّيت �ملغنية �لأمريكية �ل�شهرية،جينيفر لوبيز، ��شمها �لأخري بعدما تزوجت �ملمثل بن �أفليك، 

و�شار ��شمها �لآن "�ل�شيدة جينيفر لني �أفليك"، وفق ما �أوردت �شبكة "�شي �إن �إن" �لأمريكية.
30 يف �ملئة من �إجمايل �لن�شاء يف �لوليات �ملتحدة فقط حتتفظ باأ�شماء   - وتقول �ل�شبكة �لأمريكية �إن نحو 20 
عائالتهن بعد �لزو�ج، بح�شب جامعة بو�شطن، رغم ن�شاط �حلركة �لن�شوية �ملتنامي وتز�يد �لدعو�ت للم�شاو�ة بني 

�جلن�شني.
وحتى �لعقود خلت، كانت �ل�شيد�ت �ملتزوجات حديثا يف �لوليات �ملتحدة يعتمدن �أ�شماء عائالت �أزو�جهن باأغلبية 

�شاحقة، وهي عادة �جتماعية ونهج يوفر بع�س �حلماية �لقانونية و�لقت�شادية و�لعائلية.
�لوليات  بع�س  ف��اإن  كونتز،  �شتيفاين  �ملعا�شرة،  �لعائالت  جمل�س  يف  �ل��ع��ام  و�لتعليم  �لأب��ح��ات  م��دي��رة  وبح�شب 
على  و�حل�شول  مد�ر�شهم  من  �لأطفال  و��شطحاب  �لقيادة  برخ�شة  �لحتفاظ  ت�شمل  �شمانات  تتيح  �لأمريكية 

بطاقة �لئتمان.
ويف تف�شري �لظاهرة، قالت �أ�شتاذة علم �لجتماع، ديبور� كار، �إن تبني ��شم �لزو�ج يرتبط باملفاهيم �لأبوية للملكية، 

مبا ي�شمل �نتماء �ملر�أة لو�لدها �أول ثم لزوجها ثانيا.
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ر�ش�لة ن�شب داخل علبة ه�تف
لعملية  تعر�س  كويتيا  مو�طنا  �أن  �ملحلية  نيوز  م��و�ط��ن  �شحيفة  ذك��رت 
�إذ ��شرتى لزوجته هاتفا  باأنها مبالب�شات غريبة،  "ن�شب" ميكن و�شفها 

عرب �لإنرتنت من �شوق د�خلية وتفاجاأ با�شتالم ق�شا�شة �عتذ�ر.
ويف �لتفا�شيل، �أفادت �ل�شحيفة باأن مو�طنا كويتيا ��شرتى لزوجته هدية 
"�ل�شاملية" �ملفتوح،  منطقة  يف  �ل�شوق  "غالك�شي" م��ن  هاتف  ع��ن  ع��ب��ارة 
لكنه تفاجاأ عند ��شتالم علبة �لهاتف بخلوها من �جلهاز ووجود ق�شا�شة 
"�أرجوك  تقول:  �ع��ت��ذ�ر  كلمات  �لوريقة  ه��ذه  على  وكتبت  بد�خلها.  ورق 
�عذرين �عتربهم �شلف وما عندي �شكن لولدي يومني يجيك م�شج مبكان 
�ملو�طن  �أن  �إىل  م�شرية  �حلادثة  تناقلت  عربية  �شحف  وكانت  �لفلو�س". 
نوعية  �ختلفت  مهما  ح��ال،  �أي  وعلى  "�آيفون"،  هاتف  ����ش��رتى  �لكويتي 

�لهاتف تبقى �لق�شة و�حدة.
�لهاتف  برقم  �لت�شال  ح��اول  �لكويتي  �ملو�طن  �أن  تكملة �خلرب  و�أفيد يف 

�لذي حجز من خالله، �إل �أنه كان مغلقا ول من جميب!.

بدء حم�كمة الق��شي ق�تل �شيم�ء جم�ل
�لأربعاء حماكمة قا�س �شابق و�شديق له لتهامهما  �أم�س  بد�أت يف م�شر 
�شبق  م��ع  ع��م��د�  ج��م��ال  �شيماء  �لإع��الم��ي��ة  �ل�شابق  �لقا�شي  زوج���ة  بقتل 
�لفتاح  عبد  �أمي��ن  �ل�شابق،  �لقا�شي  ف��اإن  �لتحقيقيات،  وبح�شب  �لإ���ش��ر�ر. 
حممد حجاج، "زوج �ملجني عليها �لإعالمية �شيماء جمال"، �أ�شمر �لتخل�س 
�لكتمان  على  وم�شاومته  �أ�شر�رهما،  باإف�شاء  له  تهديدها  �إز�ء  �شيماء  من 
بطلبها مبالغ مالية منه، فعر�س على �ملتهم �لثاين، �شديقه ح�شني حممد 
�إبر�هيم �لغر�بلي، معاونته يف قتلها، وَقِبل �لأخري نظري مبلٍغ مايل وعده 
�ملتهم �لأول به. وتبني من �لتحقيقات �أن �ملتهمني عقد� �لعزم وبيتا �لنية 
على �إزهاق روح �لإعالمية �شيماء جمال، وو�شعا لذلك خمططا �تفقا فيه 
على ��شتئجار مزرعة نائية لقتلها بها و�إخفاء جثمانها بقرب يحفر�نه فيها. 
و�أ�شارت �لنيابة �إىل �أن �ملتهمني ��شرتيا �أدو�ت حلفر �لقرب، و�أعد� م�شد�شا 
و�شال�شل  مقاومتها،  و���ش��ل  عليها  �ملجني  قتل  لإح��ك��ام  قما�شية  وقطعة 
وقيود� حديدية لنقل �جلثمان �إىل �لقرب بعد قتلها، ومادة حارقة لت�شويه 
لتنفيذ  �ل��ذي ح��دد�ه  �ليوم  �أن��ه يف  �لتحقيقات  و�أظهرت  دفنه.  معامله قبل 
خمططهما، ��شتدرجها �ملتهم �لأول �إىل �ملزرعة، بينما كان �ملتهم �لثاين يف 
�نتظاره كما خططا، وملا ظفر� هنالك بها باغتها �ملتهم �لأول ب�شربات على 
مطبقا  وجثم  �أر�شا،  و�أ�شقطها  �تز�نها  فاأفقدها  �مل�شد�س،  مبقب�س  ر�أ�شها 
�لثاين  �أم�شك  بينما  �أنفا�شها،  �لقما�شية حتى كتم  عليها بيديه وبالقطعة 
بها ل�شل مقاومتها، قا�شدين �إزهاق روحها حتى �أيقنا وفاتها حُمدَثنْيِ بها 
�لإ�شابات �ملو�شوفة يف تقرير �ل�شفة �لت�شريحية، و�لتي �أودت بحياتها، ثم 
غاّل جثمانها بالقيود و�ل�شال�شل و�شلكاه يف �لقرب �لذي �أعد�ه، و�شكبا عليه 

�ملادة �حلارقة لت�شويه معامله.

بحبك لت�مر ح�شني.. مل�ذا اأث�ر 
النتق�دات رغم اإيراداته؟

�مل�شري  للنجم  بحبك  فيلم  حقق 
�أرق��ام��ا كبرية يف دور  تامر ح�شني 
�إط���الق���ه يف عيد  �ل���ع���رو����س م��ن��ذ 
�إير�د�ته  و�شلت  حيث  �لأ���ش��ح��ى، 
مليون   350 ق���ر�ب���ة  �إىل  �ل��ك��ل��ي��ة 
جنيه )نحو 18 مليون دولر(، لكن 
تقييم �لفيلم من جانب �لنقاد مل 
يكن على نف�س �مل�شتوى، حيث ر�أى 
كثري منهم �أن جتربته يف �لتاأليف 
و�لإخر�ج و�لتمثيل يف �لوقت ذ�ته 

كانت دون �مل�شتوى.
و�ع����ت����رب �ل����ن����اق����د �ل���ف���ن���ي ط����ارق 
له  "جنم  ح�����ش��ن��ي  �أن  �ل�������ش���ن���اوي 
بدليل  �لتذ�كر،  �شباك  يف  جاذبية 
جناح حفالته و�أفالمه �ل�شابقة"، 
م����وؤك����د� �أن ����ش��م��ه ل���ه م������ردود يف 
�ل�شارع �مل�شري و�لعربي، وبالتايل 
ع��ن��د ت��ق��دمي��ه ع��م��ال ف��ن��ي��ا تكون 
هناك ثقة يف �لإقبال �جلماهريي 
عليه. لكن �ل�شناوي ن�شح ح�شني، 
نيوز  "�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث���ه  يف 
ت��ر�ث فني  ل��ه  يكون  ب��اأن  عربية"، 
يعي�س لفرت�ت طويلة، و�أن ي�شتعني 
ب��ك��ات��ب وخم����رج حم��رتف��ني حتى 
و�شرب  �مل��ط��ل��وب،  �ل��ن��ج��اح  يحقق 
مثال بالفنان �لر�حل عبد �حلليم 
ح��اف��ظ �ل���ذي ك��ان��ت ل��دي��ه خرب�ت 
ذلك  ورغ���م  و�ل��ع��زف،  �لتلحني  يف 
حتى  مبتخ�ش�شني  ي�شتعني  ك��ان 

يعطوه �لإ�شافة يف �أعماله.
ك��م��ا ح���ث �ل�����ش��ن��اوي ح�����ش��ن��ي على 
�أن  معترب�  �لغناء"،  يف  "�لرتكيز 
"يفهم يف �لإخ��ر�ج و�لتاأليف  كونه 
و�لدر�ما �أمر مهم يجب �أن يعطي 
�أن  يعني  ذل���ك ل  ل��ك��ن  �لإ���ش��اف��ة، 

يكون هو �ملخرج �أو �ملوؤلف".

مو اإ�شم�عيل.. اأول ممثل 
م�شري ي�ش�رك يف بوليوود

جنح �مل�شري مو �إ�شماعيل يف كتابة 
��شمه بحروف من نور، كاأول ممثل 
م�����ش��ري ي�������ش���ارك يف �أح�����د �أف����الم 
يف  �إ�شماعيل  مو  ويقدم  بوليوود. 
 Khuda" جلزء �لثاين من فيلم�
حاجي"،  "طاب�س  دور   ،"Haafiz
�لرئي�شية  �لأدو�ر  �أح�������د  وه�����و 
�ملافيا،  يف  �شهري  لع�شو  �ل�شريرة، 
�خ���ت���ط���اف طفلة  ع���ن  وم�������ش���وؤول 
يحاولن  �للذين  لو�لديها  وحيدة 
بينهم  ف���ت���دور  م���ن���ه،  ت��خ��ل��ي�����ش��ه��ا 

مطارد�ت ومعارك لتحريرها.
ملوقع  �مل�������ش���ري  �مل���م���ث���ل  وي���ح���ك���ي 
كو�لي�س  عربية"  ن��ي��وز  "�شكاي 
قائال:  �ل���������دور،  ل���ه���ذ�  �خ����ت����ي����اره 
نوفمرب  �شهر  يف  كانت  "�لبد�ية 
تر�شيحي  مت  ع���ن���دم���ا  �مل����ا�����ش����ي، 
ب��ت��ق��دمي جتربة  ل��ل��ف��ي��ل��م، وق���م���ت 
يريدونها،  �ل��ت��ي  لل�شخ�شية  �أد�ء 
فاأعجب بها �ملخرج للغاية وعر�س 
علّي �لدور". وتابع: "�شعيد للغاية 
ي�شارك  م�شري  ممثل  �أول  باأنني 
يف �شينما بوليوود، وباأن �لفيلم مت 
�أر���س م�شر، فهديف  ت�شويره على 
ط�����و�ل ع���م���ري ك����ان و����ش���ع م�شر 
و�إظهار  �ل��ع��امل��ي��ة،  ع��ل��ى �خل��ري��ط��ة 
�أن���ن���ا من��ت��ل��ك �ل��ك��ث��ري م���ن �خلربة 

و�لتميز".
"دخل  �أن������ه  �إ����ش���م���اع���ي���ل  و�أو������ش�����ح 
عن  �شنو�ت،   10 نحو  منذ  �مل��ج��ال 
�لأدو�ر  وبع�س  �لإع��الن��ات  طريق 
�أن  �شعر  �لب�شيطة، لكن بعد فرتة 
جمال �لتمثيل �شعب، فقرر دخول 
�ملزيد من  �لإنتاج لكت�شاب  جمال 
�خل����رب�ت وف��ه��م ك��ل م��ا ه��و خلف 

�لكامري�".

تويرت يك�شب اجلولة الأوىل �شد م��شك
مت��ك��ن م���وق���ع �ل���ت���دوي���ن �مل�����ش��غ��ر ت���وي���رت من 
�لق�شائي  �ل���ن���ز�ع  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  ك�شب 
على  ما�شك،  �إي��ل��ون  �لأم��ريك��ي،  �مللياردير  مع 
خ��ل��ف��ي��ة �إع�����الن �لأخ�����ري �إل���غ���اء ���ش��ف��ق��ة �شر�ء 
�ملوقع، �لتي و�شلت �إىل 44 مليار دولر. وقال 
�لأمريكية  دي��الوي��ر  بولية  حمكمة  يف  قا�س 
ب�شاأن  �ليقني"،  ع��دم  م��ن  "�شحابة  ه��ن��اك  �إن 
�لوقت نف�شه قبول  "تويرت"، معلنا يف  �شفقة 
�شيلحق  �ل��ت��اأخ��ري  �إن  تقول  �لتي  �مل��وق��ع  حجة 
�أ�شر�ر� باأعماله. و�أمرت �ملحكمة بعقد �جلل�شة 
�مل��ق��ب��ل. وذك�����رت رئي�شة  �أك��ت��وب��ر  �ل��ق��ادم��ة يف 
�لتاأخري  "�أن  ماكورميك:  كاثالني  �ملحكمة، 
�إ�شالحه، وكلما  باإحد�ث �شرر ل ميكن  يهدد 
طال �لتاأخري، ز�دت �ملخاطر". و�شددت على �أن 
�ملحكمة قادرة على معاجلة �لدعاوى �لق�شائية 
ب�����ش��رع��ة. و�ع��ت��رب خ���رب�ء ق��ان��ون��ي��ون، بح�شب 
�لربيطانية،  "�لغارديان"  �شحيفة  �أوردت  ما 
جيد�  نباأ  �لتطور  هذ�  �لأرب��ع��اء،  �لثالثاء  ليل 
تكون  �أن  طلب  �ل��ذي  "تويرت"،  �إىل  بالن�شبة 

هناك معاجلة �شريعة للدعوى �لق�شائية.

موجة عمالقة ت�شرب العرو�شني واحل�شور 
حتول حفل زفاف يف جزر هاو�ي �لأمريكية �إىل ذكرى �شيئة 
�ملنتظر  �حل��دث  عمالقة  موجة  �جتاحت  حيث  لعرو�شني، 
و�أجربت  �لهادي،  �ملحيط  �لطلق على  �لهو�ء  �أقيم يف  �لذي 
�جلميع على �لفر�ر بحثا عن ماأوى �آمن. و�أظهرت لقطات 
ق�شر  يف  م��وؤخ��ر�  �أقيم  �ل��ذي  للحفل  �ملوجة  �قتحام  فيديو 
على جزيرة يف هاو�ي، لت�شرب �لعرو�شني و�حل�شور وتف�شد 
"ليلة �لعمر"، لكن حل�شن �حلظ مل ي�شب �أحد باأذى. وقالت 
على  ح��دث  ما  وثقت  �لتي  م��رييف،  كار�شون  ر�يلي  �لعرو�س 
ح�شابها يف "�إن�شتغر�م"، �إن �ملياه "�جتاحت ن�شف �شيوفنا"، 
لكنها �أو�شحت �أنها وزوجها ديلون مرييف "��شتمتعا بليلة ل 
تن�شى مع �لأ�شخا�س �لذين يحبونهما". و�أ�شافت يف حديث 
توقعها  "�حلياة ل ميكن  لقناة "كي �إت�س �أو �إن 2" �ملحلية: 
و�لهبوط  �ل�شعود  بلحظات  لأمر  �لنتظار  �أطيق  ل  د�ئما. 
مع زوجي �جلديد". وقال �لعري�س �إنه رغم ما حدث، فقد 
�لأمو�ج  "و�شط  �جل��ي��دة  �ل�شور  ببع�س  زوج��ت��ه  م��ع  حظي 
"�لحتفال كان جميال". و�أ�شاف  �أن  �ملتناثرة"، م�شري� �إىل 
ديلون مرييف: "يف نهاية �لليل كنا جميعا نرق�س يف �لوحل. 

كان �لأمر ر�ئعا. ما حدث رمبا ل ُين�شى".

مت�شية الكالب جرمية يف هذا البلد
ملالكي  �ع��ت��ق��الت  حملة  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  �شرعت 
�حليو�نات �لأليفة يف ظل تقارير عن قانون مرتقب يقيد 
ملكية �حليو�نات �ملنزلية. وقال تقرير ل�"بي بي �شي" �إن 
يف  �لكالب  مت�شية  �أن  موؤخر�ً  �أعلنت  �لإير�نية  �ل�شرطة 
�حلد�ئق يعترب جرمية وبررت ذلك باأنه �إجر�ء "حلماية 
�شائعة  �لكالب  تربية  كانت  ولطاملا  �جلمهور".  �شالمة 
�أ�شبحت  �حليو�نات  لكن  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لريفية  �ملناطق  يف 
�لقرن  �ملديني يف  و�لرفاه  للحياة �حل�شرية  رم��ز�ً  �أي�شاً 

�لع�شرين، فيما تعتربها �ل�شلطات "ت�شبهاً بالغرب".
�حليو�نات  ملكية  �شتخ�شع  �ملقرتح،  �لت�شريع  وبح�شب 
�لأليفة لت�شريح �شادر عن جلنة خا�شة و�شتفر�س غر�مة 
ل تقل عن 800 دولر على "��شتري�د و�شر�ء وبيع ونقل 
وحفظ" بع�س �حليو�نات مبا يف ذلك �حليو�نات �لأليفة 
�ل�شائعة مثل �لقطط و�ل�شالحف و�لأر�نب. وكانت �إير�ن 
و�ح��دة من �أو�ئ��ل �ل��دول يف �ل�شرق �لأو���ش��ط �لتي �أقرت 
قو�نني للرفق باحليو�ن يف عام 1948 ومولت �حلكومة 
�أول موؤ�ش�شة لتعزيز حقوق �حليو�ن. لكن بعد �لإطاحة 
جو�نب  من  �لعديد  تغريت  بهلوي  ر�شا  حممد  بال�شاه 
�حلياة لالإير�نيني، وباتت �حليو�نات تعترب جن�شة ورمز� 

ل�"�لتغريب" �لذي ي�شعى �لنظام �إىل كبحه.

دب ميزق ثالثة اأ�شخ��س 
�أ�شخا�س  ث��الث��ة  �ل��ه��ن��دي��ة  �أودي�����ش��ا  ه��اج��م دب يف ولي���ة 
 The Times وقتلهم خالل 24 �شاعة. وت�شري �شحيفة
�شينغ  �شامار  قرية  يف  وق��ع  �حل��ادث  �أن  �إىل   ،of India

�لو�قعة غرب ولية �أودي�شا يوم 17 يوليو �جلاري.
�لغابة  �إىل  �لقرية  �شكان  �أح��د  ذه��ب  لل�شحيفة،  ووف��ق��ا 
�أقاربه  فقرر  منزله.  �إىل  يعد  مل  ولكنه  �حلطب،  جللب 
�ل��غ��اب��ة و�ل��ب��ح��ث ع��ن��ه. ولكنهم  �إىل  �ل���ذه���اب  و���ش��دي��ق��ه 
�ثنان منهم من ت�شلق  �أي�شا، متكن  تعر�شو� لهجوم دب 
�شجرة و�إنقاذ نف�شيهما، ومزق �لدب �لثنني �لآخرين �إىل 

�أ�شالء. ويبدو �ن �لدب قتل �ل�شخ�س �لأول �أي�شا.

التوا�شل املو�شيقي يق�وم التحولت  يف منطقة القرن الأفريقي
يعول خمت�شون على �لدور �لكبري �لذي ميكن �أن 
�شرق  بلد�ن  �شعوب  بني  �ملو�شيقي  �لتقارب  يلعبه 
�لجتماعية  �ل��رو�ب��ط  على  �حل��ف��اظ  يف  �أفريقيا 
�أوجدتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ر�ع��ات  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة وت��ذوي��ب 
�لتحولت "�جليو - �شيا�شية" �لكبرية يف �ملنطقة، 

خالل �لعقود �لثالثة �لأخرية.
وعلى �لرغم من ��شتقالل �إريرتيا عن �إثيوبيا يف 
�لعام 1993 و�لتق�شيمات �لتي طالت �ل�شومال يف 
بد�ية �لقرن �حلايل و �نف�شال جنوب �ل�شود�ن يف 
�لعام 2011 و�لأزمات �حلدودية و�ل�شيا�شية �لتي 
تن�شب بني �حلني و�لآخر و�لفو�رق �للغوية؛ �إل �أن 
�ملو�شيقى ظلت متثل �لعامل �مل�شرتك �لذي يجمع 

بني تلك �لبلد�ن.
ومل ت��ك��ن �حل����دود �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�جل��غ��ر�ف��ي��ة بني 
�لأفريقي،  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  و�ل����دول  �مل��م��ال��ك 
�أو و��شحة  ثابتًة  �لآن،  �مليالد وحتى  منذ ما قبل 
وحم���ددة ب��ل ك��ان��ت وم��ا ت���ز�ل حم��ل تغري و�إع���ادة 
للتحولت  ت��ب��ع��اً  و�لآخ�������ر  �حل����ني  ب���ني  ت��ر���ش��ي��م 
�ل�شيا�شية و�لع�شكرية �لتي ت�شتجد يف هذه �أو تلك 

من �ملمالك و�لدول.
ل��ك��ن يف �جل���ان���ب �لآخ�����ر وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن تلك 
و�لثقافية  �لجتماعية  �حلياة  �أن  �إل  �لتحولت؛ 
ب��ح��ي��ث حتتفظ  ك����ث����ري�؛  ت��ت��غ��ري  و�ل���ع���ق���دي���ة مل 
�جلديد  �ل��رت���ش��ي��م  "�شطرها"  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة 
�ملادية  وثقافاتها  وتقاليدها  بعاد�تها  ل��ل��ح��دود  
�لت�شابه  ذل���ك  يف  �لأب����رز  �ل��وج��ه  ل��ك��ن  �ملت�شابهة، 
�ل��ث��ق��ايف و�لج��ت��م��اع��ي �ن��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل و�����ش���ح يف 

�لتو��شل �ملو�شيقي.
�أفريقيا  ومن �ل�شهل على �ملتجول يف بلد�ن �شرق 
�أن يالحظ �لن�شجام �لكامل ل�شعوب دول �ملنطقة 
مع �ملو�شيقى و�لأغاين، حتى تلك �لتي ل يربطها 

جو�ر جغر�يف مبا�شر.
و�إن كنت متر يف �شو�رع �أدي�س �أبابا، �أو �خلرطوم �أو 
�أ�شمر�، فالأذن لن تخطئ �لتقاط �أغنيات حممد 
من  تنطلق  وه��ي  و�ل��ب��الب��ل  خليفة  و�شيد  وردي، 
ت�شمع  مثلما  مت��ام��اً  و�مل��ذي��اع؛  �ملقاهي  م�شجالت 
حم��م��ود �أح���م���د و�أ���ش��ت��ري �أوق�����ي وت���ي���دي �آف�����رو يف 

�خلرطوم �أو حليمة �ل�شومالية وغريهم.

املمثلة ورين �ضميدت حت�ضر العر�ص العاملي الأول لفيلم  Nope يف امل�ضرح ال�ضيني يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

كيم ك�ردا�شي�ن ت�شّبه نف�شه� ب�أمرية ديزين
جمموعة  �جلمهور  كارد��شيان   �لأمريكية  كيم  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  �شاركت 
�لأنظار  لفتت  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل  م��وق��ع  على  �خل��ا���س  ح�شابها  ع��رب  ���ش��ور 

باإطاللة مده�شة.
طويلة  باأكمام  للغاية  �شيق  �لزهري  باللون  جامب�شوت  كارد��شيان  كيم  و�رت��دت 
وق�شة مميزة على �ل�شدر، وتركت �شعرها �لأ�شقر �لطويل من�شدل على كتفها، 
ما دفعها لت�شبيه نف�شها باأمرية ديزين ربانزل ذ�ت �ل�شعر �لطويل، وعلقت: "كيف 

ميكنني �أن �ألفظ كلمة ربانزل؟".
�ل��زو�ج وتكوين  �لكوميدي بيت ديفيد�شون عن رغبته يف  �ملمثل  وكان قد ك�شف 

�أ�شرة مع كيم كارد��شيان.
"�لزو�ج �شمن خمططاتي  بيت:  قال  �لرب�مج،  �أح��د  على  �شيفاً  وخ��الل حلوله 
% م�شتقباًل وهو ما �آمل �ن يتحقق  و�أود �لإقد�م على تلك �خلطوة بن�شبة 100 

يل �لفرتة �لقادمة. 


