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رئي�س الدولة ونائبه يعزيان خادم احلرمني 
بوفاة الأمرية مي بنت بندر اآل �سعود 

•• اأبوظبي -وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث 
تعزية  برقية  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�إىل �أخيه خ������ادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 
�لعربية  �ململك����ة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن 
تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
�لأمرية  �ل�شمو  �شاحبة  وف��اة  يف  مو��شاته  و�شادق 
م���ي ب��ن��ت ب��ن��در ب���ن حم��م��د ب���ن ع��ب��د�ل��رح��م��ن �آل 

�شعود.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�إىل  مماثلة  تعزية  برقية  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 

خادم �حلرمني �ل�شريفني.

الإمارات تعزي ليبيا يف �سحايا حادث الزوية
•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شادقة  ت��ع��ازي��ه��ا  ع���ن  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ت  ع�����ربرّ
وت�شامنها مع دولة ليبيا و�ل�شعب �لليبي �ل�شقيق 
منطقة  يف  وق���ود  نقل  �شاحنة  �ن��ف��ج��ار  �شحايا  يف 
�ل���زوي���ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ب��ل��دي��ة ب��ن��ت ب��ي��ة ج��ن��وب��ي ليبيا 
م��ا �أ���ش��ف��ر ع��ن وف���اة ع��دد م��ن �لأ���ش��خ��ا���س و�إ�شابة 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  و�أع���رب���ت  �ل��ع�����ش��ر�ت. 
�لدويل عن خال�س تعازيها ومو��شاتها �إىل �ل�شعب 
�ل�شحايا،  وذوي  �أه�����ايل  و�إىل  �ل�����ش��ق��ي��ق  �ل��ل��ي��ب��ي 

ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.
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هناأه هاتفيا مبنا�سبة انتخابه رئي�سًا جديدًا ل�سريالنكا

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�سريالنكي 
العالقات الثنائية والق�سايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي- وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« �ت�شال هاتفيا مع فخامة 
�شريالنكا  جمهورية  رئي�س  ويكرميي�شينغه  ر�ن��ي��ل 
خالله  ه��ن��اأه  �ل�شديقة،  �ل���ش��ر�ك��ي��ة  �لدميقر�طية 

له  ومتنى   .. للبالد  جديد�ً  رئي�شاً  �نتخابه  مبنا�شبة 
�لتوفيق يف قيادة �شرييالنكا نحو �ل�شتقر�ر و�ل�شالم 

وجتاوز �لظروف �لتي متر بها.
بني  �لثنائية  �لعالقات  �لهاتفي  �لت�شال  تناول  كما 
�لبلدين �ل�شديقني و�شبل تنميتها، وعدد�ً من �لق�شايا 

�لإقليمية و�لدولية حمل �لهتمام �مل�شرك.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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جندي �أوكر�ين يعد �شحنات �لبارود ملد�فع هاوتزر M777 �أمريكية �ل�شنع على خط �ملو�جهة يف خاركيف. »� ف ب«

بول�شونارو يطعن م�شبقا يف �لنتائج

رو�سيا تتهم اأمريكا بزعزعة العامل

تاأهب تايواين مع و�سول بيلو�سي وت�سعيد �سيني 

رئي�شة  زي��ارة  تاأكيد  منذ  ة  م�شتمررّ تايو�ن 
بيلو�شي  نان�شي  �لأمريكي  �لنو�ب  جمل�س 

للجزيرة. 
ب��اأن �جلي�س ن�شر  و�أف��اد �لإع��الم �ل�شيني 
�أعد�د� كبرية من �لآليات �لع�شكرية قبالة 

�شو�حل تايو�ن.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ع��ل��ق��ت ت���اي���و�ن ع��ل��ى زي����ارة 
ب���ي���ل���و����ش���ي ب����ال����ق����ول: »ن����رح����ب ب����ح����ر�رة 
�لرتيبات  و�شنتخذ  �لأجانب،  بال�شيوف 
�لتايو�نية  �لدفاع  وز�رة  و�أكدت  �ملنا�شبة«، 
�لتحركات �لع�شكرية قرب تايو�ن، موؤكدة 
منا�شبة  ع�شكرية  قو�ت  »�شنن�شر  بالقول: 
رد� على �لتهديد�ت.. لدينا �لعزم و�لقدرة 

على �شمان �أمننا �لوطني«.

بيلو�شي يف �شيارة لدى و�شولها �ىل تايو�ن متجهة �ىل �لفندق يف تايبيه )�أ.ف.ب(

اتهامات اأمريكية لرو�سيا با�ستخدام »درع نووي«

مو�سكو: دمرنا اأكرث من 200 �ساروخ »هيمار�س« اأمريكي يف اأوكرانيا

مطالبات دولية بتعزيز التعاون �سد الإرهاب

بايدن يعلن مقتل الظواهري وموا�سلة مالحقة القاعدة
•• عوا�صم-وكاالت:

تنظيم  زعيم  بايدن مقتل  �لأمريكي جو  �لرئي�س  �أعلن 
�لقاعدة �أمين �لظو�هري يف غارة بكابل، م�شري�ً �إىل �أن 

�لعد�لة �أخذت جمر�ها.
�إرهابية  عمليات  ع��ن  م�����ش��وؤول  �ل��ظ��و�ه��ري  �أن  و�أو���ش��ح 
يف  �شبتمرب   11 عملية  يف  و���ش��ارك  �أم��ري��ك��ا،  ��شتهدفت 

نيويورك.
كما قال �إن بالده �شتو��شل مالحقة �لإرهابيني حيثما 

وجدو� وتقتلهم.
و�أ�شاف �أن عملية �غتيال �لظو�هري متت بدقة عالية، 
لفتاً �إىل �أنه و�فق على عملية قتل �لظو�هري لدوره يف 

عمليات �إرهابية �شد بالده.
كذلك �أ�شار �إىل �أن بالده لن ت�شمح لأفغان�شتان �أن تكون 
�لإرهابيني  م��الح��ق��ة  و���ش��ت��و����ش��ل  ل��الإره��اب��ي��ني،  م���الذ� 

ومر�قبة تنظيم �لقاعدة يف �أفغان�شتان.
و��شنطن  �إن  �أم�س  �لأبي�س  �لبيت  با�شم  متحدث  وق��ال 
�لنووي  �حلم�س  حتليل  خ��الل  من  تاأكيد  لديها  لي�س 
كابول،  قلب  يف  �ل��ظ��و�ه��ري  �أمي��ن  �لقاعدة  زعيم  ملقتل 

لكنها تاأكدت من هويته من خالل م�شادر �أخرى.
مقتل  عن  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أعلنت  �إن  وم��ا 
�ل���ظ���و�ه���ري يف �شربة  �أمي�����ن  �ل���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م  زع���ي���م 
�لفعل  ردود  ت��و�ل��ت  حتى  �لأ���ش��ب��وع،  مطلع  باأفغان�شتان 

�ملعلقة على مقتله.
�خلارجية  عن  »و�����س«،  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
�لإرهاب  قياد�ت  يعد من  �لظو�هري،  �ل�شعودية قولها: 
�إرهابية  لعمليات  و�لتنفيذ  �لتخطيط  ت��زع��م��ت  �ل��ت��ي 
مقيتة يف �لوليات �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية".

و�أكدت �ل�شعودية �أهمية تعزيز �لتعاون وتظافر �جلهود 
�آفة �لإرهاب و�جتثاثها، مهيبة بجميع  �لدولية ملحاربة 
�ل����دول �ل��ت��ع��اون يف ه���ذ� �لإط����ار حل��م��اي��ة �لأب���ري���اء من 

�لتنظيمات �لإرهابية.
جا�شنت  �لكندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  كتب  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
ت���رودو، على »ت��وي��ر«: مقتل �أمي��ن �ل��ظ��و�ه��ري خطوة 
نحو عامل �أكرث �أمانا، �شتو��شل كند� �لعمل مع �شركائها 
يف �لعامل ملو�جهة �لتهديد�ت �لإرهابية، وتعزيز �ل�شالم 
و�لأمن، و�حلفاظ على �شالمة �لنا�س هنا يف �لوطن ويف 

جميع �أنحاء �لعامل.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لع�شكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��و����ش��ل 
حيث  �أوك����ر�ن����ي����ا،  يف  �ل���رو����ش���ي���ة 
ي�شتمر �جلي�س �لرو�شي يف �شرب 
�لتحتية  و�لبنية  �ل��ق��و�ت  مو�قع 
وحترير  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لع�شكرية 
ت�شتمر  ف��ي��م��ا  دون��ب��ا���س،  �أر�����ش���ي 
�ل���ت���اأي���ي���د من  ك��ي��ي��ف يف ح�����ش��د 
�لقوى �لغربية يف مو�جهة �لدب 

�لرو�شي.
�لرو�شي  �ل����دف����اع  وزي������ر  وق������ال 
�لثالثاء  �أم�����س  �شويغو  �شريغي 
�إن ق��و�ت ب��الده دم��رت �أك��رث من 
200 �شاروخ »هيمار�س« �أمريكي 

يف �أوكر�نيا.
�تهمت  �ل����ت����ط����ور�ت،  �آخ������ر  ويف 
�ل��������ولي��������ات �مل�����ت�����ح�����دة رو�����ش����ي����ا 
للطاقة  حمطة  �أك��رب  با�شتخد�م 
�لنووية يف �أوكر�نيا »درعا نوويا« 
من خالل ن�شر قو�ت هناك، مما 
مينع �لقو�ت �لأوكر�نية من �لرد 
بخطر  ويهدد  �لنار  �إط��الق  على 

وقوع حادث نووي مروع.
�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 

بايدن، ووزير �لدفاع لويد �أو�شنت 
على تعزيز �لقو�ت �لأوكر�نية.

وقال �ملتحدث با�شم �ل�شتخبار�ت 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �لأوك����ر�ن����ي����ة ف���ادمي 
ت�شاور  كييف  �إن  �شكيبيت�شكي، 
��شتخد�م �شو�ريخ  و��شنطن قبل 

»هيمار�س« �لأمريكية.
�لدفاع  وز�رة  �أعلنت  �ملقابل،  ويف 
�ل����رو�����ش����ي����ة ت�����دم�����ري ر�ج���م���ت���ي 
���ش��و�ري��خ �أم��ريك��ي��ت��ني م��ن طر�ز 
»هيمار�س« و�لق�شاء على ع�شر�ت 
و�ملرتزقة  �لأوك��ر�ن��ي��ني  �جل��ن��ود 
ب�شمال  خ����ارك����وف  يف  �لأج����ان����ب 

�شرق �أوكر�نيا.
كما �أعلنت �أن �لت�شكيالت �مل�شلحة 
��م��ت �جل�����ش��ور يف  �لأوك���ر�ن���ي���ة ل��غرّ
بيروف�شك  دن����ي����ربو  م��ن��ط��ق��ة 
جنوب و�شط �أوكر�نيا، لتفجريها 

و�تهام �جلي�س �لرو�شي بذلك.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  و�أع��ل��ن��ت  ه���ذ� 
�أم�س �لأول �لثنني �أنها �شر�شل 
�أ���ش��ل��ح��ة ج���دي���دة ب��ق��ي��م��ة 550 
�لأوكر�نية،  للقو�ت  مليون دولر 
�ل�شو�ريخ  لقاذفات  ذخائر  بينها 

�لتي تزد�د �أهمية يف �لنز�ع.

�أنتوين بلينكني، لل�شحفيني بعد 
حمادثات يف �لأمم �ملتحدة ب�شاأن 
منع �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية، �إن 
للغاية"  "قلقة  �ملتحدة  �لوليات 
من �أن حمطة ز�بوريجيا للطاقة 
رو�شيا  �ُت��ه��م��ت  �ل���ت���ي  �ل���ن���ووي���ة، 

ب���اإط���الق ق���ذ�ئ���ف ب��ال��ق��رب منها 
ب�شكل خطري يف مار�س، �أ�شبحت 
رو�شية  ع�����ش��ك��ري��ة  ق���اع���دة  �لآن 
ُت�����ش��ت��خ��دم لإط������الق �ل���ن���ار على 

�لقو�ت �لأوكر�نية �لقريبة.
دفاع  وزي��ر  �أعلن  فيما  ذلك  ياأتي 

�أليك�شي ريزنيكوف، عن  �أوكر�نيا 
لل�شو�ريخ  ر�ج���م���ات   4 و����ش���ول 
�أم����ريك����ي����ة �أخ���������رى م�����ن ط�����ر�ز 
وعرب  ب������الده.  �إىل  »ه���ي���م���ار����س« 
�شكره  ع���ن  �لأوك��������ر�ين  �ل����وزي����ر 
جو  �لأمريكي  للرئي�س  و�متنانه 

�سخر من اأ�سابته بكورونا مرتني خالل 10 اأيام

ترامب: بايدن م�ساب باخلرف
•• وا�صنطن-وكاالت

بايدن  ج��و  خلفه  �إ���ش��اب��ة  م��ن  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �ل�شابق  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �شخر 
باخلرف،  م�شاب  »ب��اي��دن  قائاًل  �أي���ام،   10 خ��الل  �لثانية  للمرة  ك��ورون��ا  بفريو�س 

ويتعافى ب�شعادة«.
»�إ�شابة  �إن   ،»Truth Social« م��وق��ع  على  ن�شرت  ت�شريحات  يف  ت��ر�م��ب  و�أك���د 
�لرئي�س جو بايدن، مرة ثانية بفريو�س كورونا، مت ت�شخي�شها ب�شكل خطاأ من قبل 

�أطبائه«.
ب�شعادة..يفكر  يتعافى  لكنه  باخلرف،  ذلك م�شاب  ب��دًل من  : هو  تر�مب  و�أو�شح 
جو يف �لنتقال، بدو�م جزئي، �إىل �أحد دور �لتمري�س �جلميلة يف وي�شكون�شن حيث 
يتمتع جميع �ل�شكان باأعجوبة، ولأول مرة يف �لتاريخ، بالقوة و�لطاقة للت�شويت 

حتى لو �أدلو� بهذه �لأ�شو�ت ب�شكل غري قانوين.. �ل�شفاء �لعاجل، جو!".

�ص 03

�ص 13

�ص 19

بلدية اأبوظبي تنظم مبادرة املنقذ 
ال�شغري على �شاطئ البطني العام

اأخبار الإمارات

حتذيرات من حتول ال�رصاع يف 
اأوكرانيا اإىل حرب نووية مدمرة

عربي ودويل

الدوري الإجنليزي.. هيمنة 
متوقعة لـ »�شيتي« وليفربول

الفجر الريا�شي

ب����»زع���زع���ة �ل����ع����امل« م���ن خ����الل �إح�����د�ث 
�حتمال  يثري  حيث  تايو�ن  ب�شاأن  توتر�ت 
�لأمريكي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�شة  زي���ارة 
ن��ان�����ش��ي ب��ي��ل��و���ش��ي ل��ه��ذه �جل���زي���رة غ�شب 

بكني.
�لرو�شية  �خلارجية  با�شم  �لناطق  وكتبت 
م��اري��ا ز�خ��اروف��ا ع��رب ت��ل��غ��ر�م: »و��شنطن 
تزعزع �لعامل. مل يحل �أي نز�ع يف �لعقود 

�لأخرية بل مت �لت�شبب بنز�عات كثرية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال »�ل��ك��رم��ل��ني« �إن زي����ارة 
بيلو�شي لتايو�ن »��شتفز�زية بالتاأكيد ولن 

توؤدي �إل لت�شعيد �لتوتر�ت«.
�إعالم حملرّية �شينية  هذ� و�أف��ادت و�شائل 
ق����رب ح���دود  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  ك���ات  �ل���ت���ح���ررّ �أن 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأمريكي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�شة  و�شلت 
نان�شي بيلو�شي �إىل تايو�ن �أم�س �لثالثاء 
بيلو�شي من  زي��ارة ح��ذرت بكني  بد�ية  يف 
�لعالقات  �شتقو�س  �إنها  قائلة  بها  �لقيام 
بيلو�شي  و�أع��ل��ن��ت  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �ل�شينية 
لدى و�شولها �إىل تايو�ن �أن زيارتها �ملثرية 
للجدل تظهر �لتز�م و��شنطن �لقوي حيال 
�جلزيرة �لتي تتمتع بحكم ذ�تي وتعتربها 

�ل�شني جزء� من �أر��شيها.
ب��ع��ي��د و�شول  ب���ي���ان  ب��ي��ل��و���ش��ي يف  وق���ال���ت 
�لكونغر�س  وف����د  »زي�������ارة  �إن  ط��ائ��رت��ه��ا 
لتايو�ن تكر�س �لتز�م �أمريكا �لثابت بدعم 

�لدميوقر�طية �لناب�شة يف تايو�ن«.
تتعار�س  ل  زي��ارت��ه��ا  �إن  بيلو�شي  و�أك����دت 
�لأمريكية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م��ع  ���ش��ك��ل«  »ب����اأي 
�لتي تعرف ب�»�شني و�حدة« ومل تعرف 

ر�شميا بتايو�ن كدولة م�شتقلة.
وتعترب �ل�شني تايو�ن، �لتي تتمتع بحكم 
�أر��شيها، وق��ال متحدث  ذ�ت��ي، ج��زء� من 
وقت  يف  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  با�شم 
�أي زي��ارة تقوم بها  �إن  �لأ�شبوع  �شابق هذ� 
بيلو�شي لتايو�ن �شتكون »تدخال �شافر� يف 
�أن  وح��ذر من  لل�شني«  �لد�خلية  �ل�شوؤون 
»�جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شني لن يقف 

مكتوف �لأيدي �أبد�«.
�ملتحدة  �لوليات  رو�شيا  �تهمت  ذلك  �ىل 

دعوات ومبادرات دولية حلل الأزمة ال�سيا�سية يف العراق من خالل حوار �سيا�سي 

ال�سدر يدعو اأن�ساره لإخالء الربملان والعت�سام مبحيطه
•• بغداد-وكاالت:

�إخالء �لربملان  �إىل  �ملعت�شمني  �ل�شدر،  �لتيار �ل�شدري مقتدى  دعا زعيم 
�لعر�قي و�لعت�شام مبحيطه.

ووفق �لبيان �ل�شادر عن وزير زعيم �لتيار �ل�شدري، �شالح حممد �لعر�قي، 
ل �لعت�شام �أمام  فقد دعا مقتدى �ل�شدر �إىل »�إخالء مبنى �لربملان وحتورّ

وحول �لربملان، خالل مدة �أق�شاها72 �شاعة من تاريخ �لبيان«.
و�أ�شاف: »�إن كانت هناك �أماكن �أخرى ينبغي �لعت�شام �أمامها ف�شتاأتيكم 

�لتعليمات تباعا«.
مطالبكم.  لتتحقق  ج��د�  مهمة  �لعت�شام  »دمي��وم��ة  �أن  على  �لبيان  و�أك��د 
ويجب تنظيم �لعت�شام على �شكل وجبات مع بقاء زخم �لأعد�د يف �أوقات 

حمددة«.
لإد�رة  �ملحتجني  قبل  م��ن  جلنة  ت�شكيل  ط��ور  يف  »نحن  ب��ال��ق��ول:  و�ختتم 

�لحتجاجات وتنظيمها و�لهتمام بكل ما يلزم«.
بد�خل  �لعر�ق  يف  �ل�شدري  �لتيار  لأن�شار  �ملفتوح«  »�لعت�شام  ويتو��شل 

مبنى �لربملان بعد �شيطرة �ملتظاهرين على مقر �ل�شلطة �لت�شريعية.
�أن�شار �ل�شدر قد �حت�شدو� و�شط �لعا�شمة �لعر�قية �ل�شبت �ملا�شي  وكان 
قبل �قتحام �ملنطقة �خل�شر�ء �شديدة �لتح�شني �لتي ت�شم مبنى �لربملان 
يف  جريحا   125 �شقوط  ع��ن  �أ�شفر  مم��ا  م�����ش��ددة،  �أمنية  �إج����ر�ء�ت  و�شط 

�شد�مات مع قو�ت مكافحة �ل�شغب.
ويف ظل �ن�شد�د �شيا�شي، يحتج �أن�شار �ل�شدر على ��شتمر�ر دعوة �أحز�ب ما 
يعرف بقوى »�لإطار �لتن�شيقي«، �ملو�لية لإير�ن، �لربملان لنتخاب رئي�س 
�حلكومة  لت�شكيل  �ل�����ش��ود�ين  �شياع  حممد  �ملر�شح  وتكليف  للجمهورية 
�لأطر�ف  خمتلف  م��ن  و�حل���و�ر  للتهدئة  �ل��دع��و�ت  ت��و�ل��ت  بينما  �ملقبلة، 

�لدولية و�ل�شيا�شية �لعر�قية.
مبادرة  ع��ن  ب����ارز�ين،  نيجريفان  �ل��ع��ر�ق،  كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  و�أع��ل��ن 
د�عيا  �أربيل،  ت�شت�شيفه  مبا�شر  بالبالد عرب حو�ر  �ل�شيا�شية  �لأزم��ة  حلل 
�لأطر�ف �ل�شيا�شية �ملختلفة �إىل »�شبط �لنف�س و�لنخر�ط يف �حلو�ر حلل 
�إن »زي��ادة تعقيد  �لعر�ق، يف بيان،  �إقليم كرد�شتان  �مل�شكالت«. وقال رئي�س 
و�لأمن  �ملجتمعي  �ل�شلم  تعر�س  �حل�شا�شة  �ل��ظ��روف  ه��ذه  ظل  يف  �لأم���ور 
�ل�شلمي  للتظاهر  �حر�مه  بينما عربرّ عن  للخطر«،  �لبلد  و�ل�شتقر�ر يف 
للعر�قيني، لكنه �أكد يف �لوقت نف�شه �أهمية حماية موؤ�ش�شات �لدولة و�أمن 

وحياة وممتلكات �ملو�طنني وموظفي �لدولة.

مبفاو�سات  »جدية«  يلم�س  لبنان 
تر�سيم احلدود البحرية مع اإ�سرائيل

•• بريوت-وكاالت:

ح���ق���ق �حل���������ر�ك �لأم�����ري�����ك�����ي يف 
�حلدود  تر�شيم  مفاو�شات  ملف 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل خرقاً  م���ع  �ل��ب��ح��ري��ة 
جديد�ً، و�شف بال�»تقدم �لهائل«، 
من دون �أن يثمر عن تو�فق نهائي 
غري  �مل��ف��او���ش��ات  ��شتئناف  يعيد 
�للبناين  �لطرفني  بني  �ملبا�شرة 
�ل����ن����اق����ورة،  يف  و�لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي 
بانتظار عودة �لو�شيط �لأمريكي 
�أخرى  م���رة  هوك�شتاين  �آم���و����س 
»قريبا �إىل �ملنطقة للو�شول �إىل 

�لنتيجة �ملرجوة«.
ونقلت �شحيفة »�ل�شرق �لأو�شط« 
�للندنية �أم�س �لثالثاء عن رئي�س 
�لربملان �للبناين نبيه بري �لقول 
مل�شو�  �للبنانيني  �مل�����ش��وؤول��ني  �إن 
�ملفاو�شات،  �ملرة يف  »جدية« هذه 
»مل  �لأم��ري��ك��ي  �مل��وف��د  �أن  كا�شفا 
لكننا  حم��������دد�ً،  ط����رح����اً  ي��ح��م��ل 

تناق�شنا يف �حللول �ملقرحة«.
�لأمريكيني  �أب���ل���غ  �أن�����ه  و�أع����ل����ن 
تر�شيم  ع���ل���ى  ل���ب���ن���ان  ب�������اإ����ش���ر�ر 
�إلز�مي  كممر  �لبحرية  �حل��دود 

للحلول.

اإذا مت�سك بول�سونارو بال�سلطة:
ال�سيناريو الذي يجعل الربازيل ترتعد!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

هل من �ملمكن �إعادة �شنع �لهجوم على مبنى �لكابيتول بو��شنطن 
يف بر�زيليا؟ مع �قر�ب �لنتخابات �لرئا�شية يف �أكتوبر، مثل هذ� 

�ل�شيناريو �لكارثي غري م�شتبعد. 
هذ� عيب ل يعاين منه جايري بول�شونارو: �لإخفاء. »�هلل وحده 
قادر على �نتز�عي من �ل�شلطة«، قال �لرئي�س �لرب�زيلي. من ريو 

�إىل ماناو�س، حذر �جلميع: لن يتم �لتخل�س منه ب�شهولة. 
قبل �أقل من ع�شرة �أ�شابيع من �لنتخابات �لرئا�شية يف 2 �أكتوبر  
حه يف 24 يوليو، للح�شول على تفوي�س  وبينما �أعلن جايري تر�شرّ
�لرب�زيلية  �لدميقر�طية  �لأوف��ر حظا، مل تكن  جديد �شد لول 
�لدكتاتورية  نهاية  منذ  و�حل��ج��م  �ل�شكل  ب��ه��ذ�  م��ه��ددة  �ل�شابة 

�لع�شكرية عام 1985.                           )�لتفا�شيل �س10(

�لدخان يت�شاعد من منزل يف �أعقاب غارة جوية بطائرة م�شرية �أمريكية يف منطقة �شريبور يف كابول   »� ف ب«

�أن�شار �ل�شدر يتجمعون يف �عت�شام د�خل مبنى �لربملان  »رويرز«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ب�شبب  �شائق   4200 �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  خالفت 
�إخفاء بيانات لوحات �ملركبات �لثقيلة و�خلفيفة 
ب�شورة يتعذر معها ر�شد �أرقام �للوحات �أو متييز 
�لعام  م��ن  �لأول  �لن�شف  خ��الل  و�مل�شدر  �لفئة 

�جلاري .
�ل�شالمة"  "درب  حملة  �شمن  �ل�شائقني  ودع��ت 
من  �شكل  ب��اأي  �ملركبات  بيانات  �إخ��ف��اء  ع��دم  �إىل 
�لأ�شكال �أو حماولة تغطية �للوحات عند قيادتها 
�أو عند حتميل مو�د �أو حتميل  من غري حمولة 

�لدر�جات �لهو�ئية.
قانون  "ب" م��ن   27 رق���م  �مل����ادة  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�ل�����ش��ري و�مل�����رور �لحت�����ادي ت��ن�����س ع��ل��ى معاقبة 
مرتكبي �لأعمال �لتي قد توؤدي �إىل "عدم و�شوح 
�أرق�����ام ل��وح��ات �مل��رك��ب��ة " غ��ر�م��ة م��ال��ي��ة قدرها 
400 درهم موؤكدة �حلر�س على تكثيف �لرقابة 
مبخالفة  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �ملرورية 
�أي مركبة ل تلتزم بتو�شيح �رقام لوحاتها وفقا 
لقانون �ل�شري و�ملرور �لحتادي. وذكرت �أن بع�س 
�ل�شائقني يرتكبون �شلوكيات على �لطريق �لعام 
 ، مالية  توقعهم يف خمالفات مرورية وغر�مات 

با�شتخد�م  �ل�شاحنات  �شائقي  بع�س  قيام  ومنها 
�إىل م�شتوى موقع لوحات �لأرقام  �أغطية ت�شل 
�للوحة  م��وق��ع  م��ن  قريبة  خر�طيم  تو�شيل  �و 
�شيانة  ع��دم  �أو  جيد  ب�شكل  لتظهرها  ب�����ش��ورة 
موقع لوحات �لأرقام ب�شكل دوري مع طول مدة 

��شتخد�م �ل�شاحنة على �لطريق.
و�أكدت �شرطة �أبوظبي على ت�شديد �لرقابة على 
مو�شحة  كافة،  �لطرق  يف  و�مل��رور  �ل�شري  حركة 
ومتابعتها  ر�شدها  يتم  �ملخالفات  ه��ذه  مثل  �أن 
مرتكبيها  خمالفة  وي��ج��ري  ب��دق��ة،  وت�شويرها 

وتطبيق �لقانون بحقهم.

•• اأبوظبي- وام:

�لعاملية  �ل�شركات  �إح��دى   - "م�شدر"  �مل�شتقبل  لطاقة  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
كار�د�غ  حمطة  متويل  �إغ��الق  عن  �أم�س  �ملتجددة..  �لطاقة  جمال  يف  �لر�ئدة 
للطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية �لتي تبلغ قدرتها �لإنتاجية 230 ميجاو�ط 
�ل�شتثمار  على  قائم  م�شتقل  �شم�شية  طاقة  م�شروع  �أول  وه��و  �أذرب��ي��ج��ان،  يف 

�أذربيجان. �لأجنبي يف �لبالد، و�أوىل م�شاريع "م�شدر" يف 
وي�شارك يف متويل �مل�شروع �شندوق �أبوظبي للتنمية، وبنك �لتنمية �لآ�شيوي، 

و�لبنك �لأوروبي لالإن�شاء و�لتعمري، و�لوكالة �ليابانية للتعاون �لدويل.
" يعك�س �لنجاح يف  �أذربيجان  وقال معايل برويز �شاهبازوف، وزير �لطاقة يف 
�إجناز هذه �ملرحلة �ملهمة طبيعة نهجنا وت�شميمنا على ت�شافر جهود خمتلف 
�ملتمثل  �لوطني  �ل��ه��دف  م��ع  ومتا�شياً  �مل�����ش��روع.  بتنفيذ  و�لتز�مها  �لأط����ر�ف 

طموحة  خططاً  �لدولة  و�شعت  فقد  خ�شر�ء،  وتنمية  نظيفة  بيئة  حتقيق  يف 
م�شروع  �أن  �شك  ول  �ملتجددة،  �لطاقة  من  �ل��وف��رية  م��و�رده��ا  من  لال�شتفادة 
�لطاقة �ل�شم�شية هذ� �شيكون مبثابة خطوة ر�ئدة متهد �لطريق للمزيد من 
�مل�شاريع يف جمال �لطاقة �لنظيفة م�شتقباًل. ومن �شاأن هذ� �مل�شروع وغريه من 
 ،2050 عام  بحلول  وطنياً  �ملحددة  �مل�شاهمات  حتقيق  دعم  �مل�شابهة  �مل�شاريع 

و�لتي مت �لإعالن عنها على هام�س موؤمتر �ملناخ كوب 26".
وت�شتهدف �أذربيجان زيادة ح�شة �لطاقة �ملولرّدة من م�شادر متجددة �إىل 30 
يف �ملائة بحلول عام 2030، حيث تتطلع �لبالد �إىل تنويع �قت�شادها وتقليل 

�نبعاثات غاز�ت �لحتبا�س �حلر�ري.
من جانبه، قال حممد جميل �لرحمي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة "م�شدر".. 
وبالتايل  �أذربيجان،  يف  م�شدر  ل�شركة  م�شروع  �أول  ك��ار�د�غ  حمطة  تعترب   "
نحن فخورون بالو�شول �إىل هذه �ملرحلة �ملهمة من تطوير �ملحطة ومن �شاأن 

�مل�شروع �أن ي�شكل منوذجاً يحتذى للم�شاهمة يف دعم جهود �أذربيجان يف جمال 
ودفع  �لطاقة  قطاع  يف  �ملن�شود  ل  �لتحورّ بتحقيق  و�لتز�مها  �لنظيفة  �لطاقة 

عملية �لتنمية �مل�شتد�مة".
"م�شدر" ح�شر يف �شهر مار�س �ملا�شي مر��شم  وكا �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�ل�شم�شية  للطاقة  ك�����ار�د�غ  �إن�����ش��اء حم��ط��ة  �أع��م��ال  ل��ب��دء  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ت��د���ش��ني 
و�شت�شاهم   .2023 عام  خالل  �لتجاري  ت�شغيلها  بدء  �ملتوقع  �لكهرو�شوئية 
ما  وهو  �شنوياً،  �لكهرباء  من  -�شاعة  كيلوو�ط  مليار  ن�شف  توليد  يف  �ملحطة 
يكفي لتلبية �حتياجات �أكرث من 110 �آلف منزل، و�حلد من �نبعاث �أكرث من 

من �لكربون �شنوياً. ف�شاًل عن توفري فر�س عمل جيدة. طن  �ألف   200
�أذربيجان  جمهورية  يف  �لطاقة  وز�رة  مع  �تفاقيات  وقعت  "م�شدر"  وكانت 
موؤكدة  �إجمالية  �إنتاجية  ب��ق��در�ت  ومتجددة  نظيفة  طاقة  م�شاريع  لتطوير 
 6" تطوير  حق  على  �حل�شول  مع  �لأوىل،  �ملرحلة  يف  "4 جيجاو�ط"  تبلغ 

جيجاو�ط" �إ�شافية كمرحلة ثانية. و�شملت �لتفاقيات �ملوقعة يف �شهر يونيو 
و�أخ��رى يف  1 جيجاو�ط،  �لرياح �لربية بقدرة  �ملا�شي، تنفيذ م�شاريع لطاقة 
�إىل  بالإ�شافة  جيجاو�ط،   1 بقدرة  �لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �لطاقة  جم��ال 
و�لهيدروجني  �لبحرية  �ل��ري��اح  لطاقة  متكاملة  م�شاريع  لتطوير  �تفاقية 

�لأخ�شر بقدرة 2 جيجاو�ط.
�لأ�شرع من��و�ً يف  �ملتجددة  �لطاقة  �شركات  "م�شدر" و�ح��دة من  �شركة  وتعترب 
�لعامل مع توقعات باأن ت�شل �لقدرة �لإجمالية مل�شاريعها �إىل 100 جيجاو�ط 
بحلول عام 2030، حيث متكنت �ل�شركة خالل �لعام �ملا�شي فقط من حتقيق 
منو يف حمفظة م�شاريعها �لعاملية بن�شبة %40. وقد مت �لإعالن يف دي�شمرب 
�ملا�شي عن �تفاقية ��شر�تيجية بني "�أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" لمتالك 
كل منها ح�شة يف "م�شدر" بهدف تو�شيع نطاق �لتطوير و�ل�شتثمار يف جمال 

�لطاقة �ملتجددة و�لهيدروجني �لأخ�شر.

•• اأبوظبي -وام:

�شاركت دولة �لإمار�ت يف موؤمتر "�أفغان�شتان: �لأمن و�لتنمية 
�لقت�شادية" �لذي عقد يف �لعا�شمة �لأوزبكية ط�شقند يومي 
�شامل  �شعادة  �ل��دول��ة  وف��د  وت��ر�أ���س   ،2022 يوليو  و26   25
بوز�رة  �ل��دويل  �لأم��ن��ي  �لتعاون  �إد�رة  مدير  �لزعابي،  حممد 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
دولة  موقف  على  �لزعابي  �شعادة  �أك��د  �ملوؤمتر  �أم��ام  كلمة  ويف 
و�ل�شتقر�ر  و�ل�شالم  �لأم��ن  لدعم  و�لر��شخ  �لثابت  �لإم���ار�ت 
وحتقيق �لتنمية �لإن�شانية و�لقت�شادية يف �أفغان�شتان، وقال: 
للمنطقة  مهم  �آ�شيا  و�شط  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأمن  حتقيق  "�إن 
ملكافحة  �أول��وي��ة  ت��ويل  �لم����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أو���ش��ح  و�لعامل". 
دولة  �إد�ن���ة  �إىل  �أ���ش��ك��ال��ه، م�شري�ً  و�ل��ت��ط��رف بجميع  �لإره����اب 

�أفغان�شتان  يف  وقعا  �للذين  �لإره��اب��ي��ني  �لهجومني  �لإم���ار�ت 
�شرق  �شمال  يف  م�شجد�ً  �أحدهما  و��شتهدف  �ملا�شي  يونيو  يف 
يف  �ل�شيخ  لطائفة  معبد�  �لآخ���ر  ��شتهدف  فيما  �أفغان�شتان 
�لعا�شمة كابول، و�أ�شفر� عن مقتل و�إ�شابة عدد من �لأبرياء، 
معرب�ً عن خال�س �لتعازي لل�شعب �لأفغاين �ل�شديق و�لتمنيات 

بال�شفاء �لعاجل للم�شابني.
و�أ�شاف �شعادته يف كلمته قائاًل: "يجب �أن تكون حقوق �ملر�أة 
وتعليم �لفتيات �لأفغانيات هدفاً �أ�شا�شياً لكافة �لدول" باعتبار 
ذلك �ملحور �لأ�شا�شي جلهود دولة �لإم��ار�ت، ويف هذ� �ل�شياق، 
حممد  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة  �شعادته  ��شتعر�س 
بن ز�يد لتمكني �ملر�أة �لأفغانية وتوفري فر�س �لعمل و�شمان 
�حلياة �لكرمية لها من خالل برنامج "�شجاد �ل�شالم" لإنتاج 

�ل�شجاد وتطوير �لريف �لأفغاين.

و�لتنموية  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت  �لزعابي  �شعادة  ��شتعر�س  كما 
�ل�شمو  �شاحب  توجيه  �إىل  منوهاً  �لأف��غ��اين،  لل�شعب  �ملقدمة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، 
و�إمد�د�ت  متكاملة  �شالًل غذ�ئية  يحمل  بت�شيري ج�شر جوي 
طبية وفريقاً طبياً وم�شت�شفى ميد�نياً للتخفيف من تد�عيات 
�لزلز�ل �ملدمر �لذي �شرب وليتي خو�شت وبكتيكا جنوب �شرق 
�لتعاون  منظمة  بجهود  �أ�شاد  كما  �ملا�شي.  �ل�شهر  �أفغان�شتان 
�إي�شال  ت�شهيل  يف  للتنمية  �لإ���ش��الم��ي  و�ل��ب��ن��ك  �لإ���ش��الم��ي 
�لإ�شتئماين  �ل�شندوق  �ن�شاء  طريق  عن  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

�لإن�شاين �لأفغاين.
�ملرجوة  �لنتائج  �لزعابي كلمته متمنياً حتقيق  �شعادة  و�ختتم 
و�ل�شتقر�ر  �لأم����ن  لتحقيق  �ل����دويل  ط�شقند  م��وؤمت��ر  م��ن 

و�لزدهار لل�شعب �لأفغاين �ل�شديق.

الإمارات ت�سارك مبوؤمتر »اأفغان�ستان: الأمن والتنمية القت�سادية« يف ط�سقند

»م�سدر« تعلن اإغالق متويل م�سروع حمطة »كاراداغ« للطاقة الكهرو�سوئية يف اأذربيجان

•• طوكيو - وام:

�لتقى طالب يف �ملرحلة �لثانوية من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وطوكيو 
مع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي �أم�س �لأول يف �إطار �لحتفالت بالذكرى 
�خلم�شني لتاأ�شي�س �لعالقات بني �لبلدين. ُعقد �لجتماع يف مبنى حكومة 
�لعا�شمة طوكيو مب�شاركة 10 طالب �إمار�تيني و10 طالب يابانيني من 
�لطالبي  �لتبادل  مبوجب  عاماً،  و18   15 بني  لالأعمار  �لثانوية  �ملرحلة 
�لثقافات وت��ب��ادل �لأف��ك��ار م��ن خالل  ب��ني  �ل��ه��ادف �ىل �لتو��شل و�ل��ت��ع��ارف 

�لزيار�ت.
�ل�شمو  �إىل �شاحب  �ل�شكر  و�أعربت حاكمة طوكيو يف حديثها للطالب عن 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة"حفظه �هلل" لتحقيق برنامج 
�لتبادل �لثقايف �لطالبي مع �ليابان. وقالت كويكي :" زرت �لإمار�ت �لعربية 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مع  �لآر�ء  وتبادلت  مايو  يف  �ملتحدة 
�أنا  �لثانوية..  �لتبادلت بني طالب �ملد�ر�س  �آل نهيان وحتدثنا عن برنامج 
�شعيدة حًقا �أن زيارة وفد �ملرحلة �لثانوية حتقق بعد وقت ق�شري من زيارتي 

�إىل �لمار�ت" .
�لذين  �ل��ط��الب،  مهنئًة  و�لنكليزية  �لعربية  باللغتني  �حلاكمة  وحتدثت 
�أم�شو� �أ�شبوعني يف �ليابان. وقالت كويكي "�أنا �شعيدة جد�ً با�شتقبالكم هنا 
منو  يف  ت�شاهم  ر�ئعة  بد�ية  وهي  ثمينة  جتربة  لليابان  زيارتكم  �إن  �ليوم.. 
�أن يكون  �ملهم  "من  �مل�شتقبل". وقالت كويكي  �لبلدين وتعزيز عالقاتنا يف 

لدى �ل�شباب منظور عاملي وجتارب يف �لتبادل �لثقايف.. �أ�شعر بقوة �أن �ل�شباب 
�شوف يقدمون مبادر�ت لأجل م�شتقبل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ليابان". 
يوتارو  �لربوفي�شور  قال  �ليابان  يف  /و�م/  مر��شل  �ىل  خا�س  ت�شريح  يف  و 
�أوكي من جامعة كيو�شو، �مل�شرف على زيارة وفد طالب �لإمار�ت، �إنه كان قد 
حتدث مع �شفري �ليابان لدى �لإمار�ت �أكيو �إي�شوماتا عن �لربنامج، و �لتقى 
�لإم���ار�ت حيث ج��رت مناق�شة  �ل�شفري مع وزي��ر �لربية و�لتعليم يف دول��ة 

�لزيارة معه.
�شبكة  "م�شروع   J-MENA جي-مينا  م�شروع  �أوك��ي  �لربوفي�شور  ير�أ�س 
�لدر��شة �لعاملية يف �ليابان و�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا"، �لذي يهدف 
�إىل م�شاعفة عدد �لطالب من منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا خالل 

�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. وتنفذ �مل�شروع جامعة كيو�شو بتمويل من �حلكومة 
�ليابانية. و�شكر �لطالب �ليابانيون من �شاحية ميتاكا يف طوكيو �شيوفهم 
و�أعربو� عن رغبتهم يف زيارة �لإمار�ت. ويف �للقاء، قالت طالبة يابانية "�إنه 
ل�شرف عظيم �ن نلتقي هنا �ليوم. نحن حري�شون على تعلم كيفية تطوير 
�لنا�س من  �لثقافات يتفاعل مع  وجهة نظر دولية لتحقيق جمتمع متعدد 
خمتلف �لبلد�ن و�لثقافات، مبا يف ذلك �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة". و�أعربت 
عن �أملها يف �أن حتظى بفر�شة زيارة �لإمار�ت يف �مل�شتقبل �لقريب. و�أعربت 
�ليابانية  للحفاوة  تقديرها  عن  �لإم��ار�ت��ي  �لطالبي  �لوفد  با�شم  �ملتحدثة 
خالل هذه �لزيارة �لتي ت�شمنت زيار�ت مو�قع جميلة يف �ليابان ��شافة �ىل 

فر�س �لتبادل و�ملعرفة وزيادة �خلربة.

طالب من الإمارات يلتقون حاكمة طوكيو 

�سرطة اأبوظبي تخالف 4200 �سائق لـ »عدم و�سوح اأرقام املركبة« 

حمدان بن زايد يزور مقر الهالل الحمر ويطلع على اأهداف ومبادرات م�سروعي »حفظ النعمة« و »الغدير«
•• اأبوظبي-وام: 

�لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أك��د 
�لتي  �ملحلية  �مل��ب��ادر�ت  تبني  على  �لهيئة  حر�س  �لحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س 
دخل  م�شادر  توفري  خ��الل  من  �ل��ق��در�ت  وتعزيز  �لعطاء  ��شتد�مة  على  تعمل 

ثابتة لالأ�شر �ملتعففة و�ل�شر�ئح �ل�شعيفة.
�لتو�شع  م��ن  �أرح���ب  �آف���اق  نحو  ك��ب��رية  خ��ط��و�ت  �لهيئة خطت  �إن  �شموه  وق���ال 
و�لنت�شار �لكمي و�لكيفي يف �مل�شاريع و�لرب�مج �ملوجهة للفئات و�ل�شر�ئح �لتي 

ترعاها د�خل �لدولة وخارجها.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شموه ملقر هيئة �لهالل �لحمر يف �أبوظبي 
لالطالع على �أهد�ف ومبادر�ت م�شروعي "حفظ �لنعمة" و"�لغدير" �لتابعني 

للهيئة.
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �إن م�شروع حفظ �لنعمة ي�شهم بدور 
�إعادة  بها من خالل  �لتي حبانا �هلل  �لنعم  و�شكر  �لإ�شر�ف  كبري يف �حلد من 
�حلاجات  لأ�شحاب  بها  و�لتربع  و�لأث��اث  و�لك�شاء  �لغذ�ء  من  �لفائ�س  تدوير 
و�لدخل �ملحدود لتعزيز مبد�أ �لتكافل و�لر�حم و�ملودة و�لإخاء و�لعطاء �لتي 

يتميز بها جمتمع �لإمار�ت.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن �مل�شروع ي�شعى كذلك �ىل حث �لأفر�د و�لهيئات �حلكومية 
و�خلا�شة على مد �ملزيد من ج�شور �لتو��شل مع �ملحتاجني وحتقيق �ل�شتفادة 
�مل�شتفيدة  �ل�شر�ئح  ل��دى  �حلاجة  و�شد  �مل��ه��درة  �لطعام  كميات  من  �لق�شوى 
خالل  م��ن  �لبيئة  على  و�ملحافظة  و�آم��ن��ة  �شهلة  بطريقة  �مل�شاعد�ت  وو���ش��ول 

تدوير �لفائ�س عن �حلاجة.

ونوه �شموه بالأهد�ف �لتي �أن�شئ من �أجلها م�شروع "�لغدير للحرف �لإمار�تية" 
�أو�شاع  ودع��م  �مل�شروع  يف  �لعامالت  �حلرفيات  حياة  حت�شني  يف  ي�شهم  و�ل��ذي 
�أ�شرهن �لقت�شادية و�لجتماعية و�بر�ز �لهوية �لثقافية و�لر�ثية لالإمار�ت 
ومتكني �ملو�طنات من �كت�شاب �خلرب�ت �لالزمة بهدف �حياء �حلرف �لقدمية 

ونقلها �إىل �لجيال �حلالية.
يبذلها  �لتي  �لكبرية  �جل��ه��ود  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وثمن 
�لقائمون على م�شروعي "حفظ �لنعمة" و"�لغدير" ودعا �إىل طرح �ملزيد من 

�ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي من �شاأنها تفعيل وتعزيز دور و�أهد�ف �مل�شروعني.
�لزيارة على  بد�ية  نهيان قد تعرف يف  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  وك��ان 
�أهد�ف ومبادر�ت م�شروع حفظ �لنعمة وبح�شور �شعادة �أحمد مطر �لظاهري 
�جلنيبي  حمود  و�شعادة  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  �شمو  مكتب  مدير 

�لمني �لعام �ملكلف لهيئة �لهالل �لحمر وعدد من �مل�شوؤولني بالهيئة.
وخططه  عمله  و��شر�تيجية  �مل�شروع  تاأ�شي�س  بد�ية  على  �شموه  تعرف  كما 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  حققها  �ل��ت��ي  و�لإجن�����از�ت  �مل��ب��ادر�ت  و�أه���م  و�ق�شامه 
يف  �نطالقه  منذ  �لنعمة  حفظ  م�شروع  قدم  حيث  �مل�شتقبلية  م�شاريعه  و�أب��رز 
�شملت  �لدولة وخارجها  د�خل  �مل�شتفيدين  للكثري من  2004 م�شاعد�ت  عام 
�لن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �لرب�مج  و�لأث��اث وغريها من  و�لك�شاء  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء 

و�خلريية.
و�شاهد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان عر�شا عن �خلدمات �لتي قدمها 
�مل�شروع خالل �ل��شتة �أ�شهر �ملا�شية حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين من ق�شم �لغذ�ء 
�مل��وزع��ة ح��و�يل مليون  �ملنتجات  �ل��ف �شخ�س وباجمايل ع��دد   700 �أك��رث من 
�لك�شاء  بق�شم  وفيما يخت�س  ودره��م،  21 مليون  بلغت قيمتها  و147 منتجا 

332 �لف قطعة ��شتفاد منها �أكرث من  فقد بلغ عدد �ملالب�س �ملوزعة حو�يل 
16 �لف �شخ�س وبقيمة بلغت حو�يل 143 �لف درهم فيما ��شتفاد من �لثاث 

ما يقرب من 300 �أ�شرة وبقيمة بلغت حو�يل 900 �لف درهم.
كما �طلع �شموه على �خلطة �ل�شر�تيجية مل�شروع حفظ �لنعمة و�لتي تت�شمن 
و�ملزمع  �ل��ذك��ي  �ل��ه��ات��ف  تتمثل يف تطبيق  �ل��ك��رون��ي��ة ج��دي��دة  ط��رح خ��دم��ات 
�لتو�شع يف تقدمي �خلدمات وفتح  �ىل  �ل�شهر �جل��اري ويهدف  �طالقه خالل 
قنو�ت للتربع ومو�كبة �لتطور يف تقدمي �خلدمات �للكرونية بال�شافة �ىل 

تطبيق نظام �لكروين ملخازن حفظ �لنعمة.
كما ت�شمل �خلطة مبادرة ر�ئدة من طلبة كلية �لهند�شة بجامعة �أبوظبي يتم 
متطلبات  توفري  يف  و�لتطبيقية  �لأك��ادمي��ي��ة  خرب�تهم  توظيف  خاللها  م��ن 
�لأثاث �لالزمة مل�شاكن �ملحتاجني، و�ل�شتفادة من تربعات �لأثاث �لو�ردة من 
بع�س �جلهات و�لفنادق وحمالت �لثاث و�لفر�د و�لعمل على �شيانتها و�عادة 
ت�شميمها وفقا لأف�شل �ملعايري �لعلمية �لتي حتقق �ل�شتد�مة وتلبي �حتياجات 

�لقاطنني يف هذه �مل�شاكن.
كما ت�شمل �ملبادرة �عادة تدوير و�شيانة �لثاث و�ل�شتفادة منه ب�شورة عملية يف 
�شد �حتياجات هذه �مل�شاكن مع ��شفاء مل�شات �بد�عية من �لطالب و�لطالبات 
علي قطع �لأثاث عرب منظور �شامل للتخطيط �ملعماري لكل م�شكن من هذه 
�ملحلية  �لبيئة  تنا�شب  �لتي  و�ل�شحية  �لجتماعية  بالبعاد  و�للتز�م  �مل�شاكن 

و�لتخطيط �لعمر�ين للمجمعات �ل�شكنية لهذه �لفئات �مل�شتفيدة.
كما ت�شتهدف �ملبادرة كذلك متكني قاطني هذه �مل�شاكن من �لعي�س �لكرمي عرب 
لتحقيق  �ملنزيل  �لأث��اث  بتوظيف  و�رتباطها  �ملتاحة  �لبيئية  �لعنا�شر  توظيف 
جودة �حلياة لهذه �لفئات �لجتماعية و�ل�شتفادة من تربعات �لثاث �لو�رده 

�مل�شتفيدين بال�شافة �ىل �عادة تدوير و�شيانة  لتمكني �حتياجات ومتطلبات 
�لثاث و�ل�شتفادة من �ثاث �لفنادق بهدف توزيعها على �ملحتاجني.

حفظ  ح��اوي��ات  م��ن  ع��دد  وت��وزي��ع  للخياطة  م�شغل  �ن�شاء  �مل��ب��ادر�ت  وتت�شمن 
�لنعمة حديثة وع�شرية لتجميع �ملقتنيات �لقدمية و�جلديدة وحتويل خملفات 
�ىل  بال�شافة  و�ل�شتفادة منها  �أ�شمدة ع�شوية  �ىل  �مل�شتخدمة  �لطعمة غري 
من  �ملطاعم  م�شاهمات  ل�شتقبال  �لتجارية  �ملر�كز  يف  �مل�شروع  ثالجات  و�شع 

�لوجبات �لطازجة وتوزيعها على �مل�شتفيدين ب�شكل يومي.
من جانب �آخر قام �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان خالل �لزيارة بتفقد 
م�شروع �لغدير للحرف �لإمار�تية، �أحد �مل�شاريع �لر�ئدة لهيئة �لهالل �لحمر 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ح��رم  برعاية كرمية من  �لم��ار�ت��ي ويحظى 
�شمو  م�شاعدة  نهيان  �آل  حمم�د  بن  حمد�ن  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  نهيان 
منذ  مكن  و�ل��ذي  �لن�شائية،  لل�شوؤون  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة  رئي�س 
جمال  يف  �ملبدعات  �لن�شاء  من  حرفية   200 من  �أك��رث   2006 يف  �نطالقته 

�حلرف �مل�شتد�مة.
و��شتمع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان من بع�س �حلرفيات �ىل �خلدمات 
و�ملنتجات �لتي يقدمها �مل�شروع وتعرف على �أهم �أق�شام �مل�شروع وهي �خلو�س 
و�ل�شدو و�ل�شل�شال و�لتي يتم ت�شنيع بع�س منتجاتها خ�شي�شا لبع�س �جلهات 

�حلكومية و�خلا�شة �لتي تدعم م�شروع �لغدير ب�شكل د�ئم.
كما �شاهد �شموه جمموعة حديثة من منتجات �لغدير �أطلق عليها "جمموعة 
�لظفرة" وتتكون من �شموع ح�شن �لظفرة و�شحون �لنخيل و�شالل �خلو�س 
و�شمعة �حليب �مل�شتوحاة من �لزيوت �مل�شتخرجة من نو�ة �لتمر بال�شافة �ىل 

�شالل �لظفرة وهي دمج بني حرفتي �خلو�س و�ل�شل�شال.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف حت�سل على �سهادة نظام اإدارة ال�سالمة البيولوجية 

•• اأبوظبي-وام: 

ح�شلت �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف 
�ل�شالمة  �شمان  �إد�رة  لنظام  �لمتثال  �شهادة  على 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة �مل��م��ن��وح��ة م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة �لإم������ار�ت 
للت�شنيف، وذلك بعد �جتيازها كل عمليات �لتدقيق 
لت�شبح  وت��ف��وق،  بنجاح  �لنظام  ه��ذ�  متطلبات  على 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أول  ب��ذل��ك 
وتن�شم  �ل�شهادة  ه��ذه  على  حت�شل  �لعربي  و�لعامل 
تعزيز  يف  م��ب��ادرة  دول��ي��ة  منظمة  ع�شر  ثمانية  �إىل 

منظومة �ل�شالمة �لبيولوجية.

وحر�شها  �لهيئة  جلهود  نتيجة  �لإجن���از  ه��ذ�  ويعد 
ت�شاهم  �لتي  و�ملعايري  �ملمار�شات  �أف�شل  �تباع  على 
�ملغلقة  �لأماكن  �لأوبئة يف  �نت�شار  يف تقليل خماطر 
�شالمة  ت�شمن  �لتي  �ملتطلبات  بتوفري  قامت  حيث 
�لأ�ش�س  وتطبيق  معها،  و�ملتعاملني  فيها  �لعاملني 
وفروعها  مبانيها  جميع  يف  �ملنحى  ه��ذ�  تعزز  �لتي 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ  وم��ر�ك��ز  �مل�شاجد  وك��ذل��ك 
بالإ�شافة  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على  �لوقفية  و�مل��ب��اين 
�إىل تاأهيل كل �مل�شاهمني يف حتقيق هذ� �لهدف عرب 
�لدور�ت �ملخ�ش�شة و�لتدريبات �لتي ت�شاهم يف رفع 
�لكفاءة و�لبتكار و�لتعامل �لإيجابي مع �مل�شتجد�ت 

�لع�شرية.
و�أكدت �لهيئة �أن �لدعم و�لرعاية �لذي حتظى به من 
�لقيادة �لر�شيدة �شاهم يف �رتقاء خدماتها ومو�كبتها 
روؤية  حتقيق  على  عزمها  م��وؤك��دة  �لع�شر  ملتغري�ت 

�لقيادة �لر�شيدة وتلبية طموحات �جلمهور.
وت�شلم �ل�شهادة �لدكتور حممد مطر �لكعبي رئي�س 
من  و�لأوق����اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل�شكري  �شامل  �شعيد  �ملهند�س 
بح�شور  "ت�شنيف"  للت�شنيف  �لإم�������ار�ت  ل��ه��ي��ئ��ة 
من  وع��دد  �لهيئة  ع��ام  مدير  �لنيادي  �شعيد  حممد 

�ملوظفني.

احلكام يعزون خادم احلرمني بوفاة الأمرية مي بنت بندر اآل �سعود

ختام الأن�سطة ال�سيفية ملفو�سية ك�سافة العني

املخيمات ال�سيفية .. تربية وتعليم يف قالب ترفيهي

ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�حلرمني  خ��ادم  �أخ��ي��ه  �إىل  تعزية  برقية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 
يف  مو��شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية 
وفاة �شاحبة �ل�شمو �لأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبد�لرحمن �آل 

�شعود.
�لقا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  بن حممد  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
ونائب حاكم �ل�شارقة، و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
نائب حاكم �ل�شارقة، و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي 
نائب حاكم �ل�شارقة، برقيات تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني. 

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  �لأعلى 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك 
�ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �شاحبة 

�ل�شمو �لأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبد�لرحمن �آل �شعود.
و�شمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
تعزية  برقيتي  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  �ل�شيخ 

مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني  �لأعلى حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك 
�ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �شاحبة 

�ل�شمو �لأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبد�لرحمن �آل �شعود.
�ل�����ش��رق��ي ويل عهد  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��د  ب��ع��ث �شمو �ل�شيخ حم��م��د  ك��م��ا 

�لفجرية برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �أم �لقيوين برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �آل �شعود ملك  �شلمان بن عبد�لعزيز 
�ل�شمو  �شاحبة  وف��اة  يف  مو��شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب 

�لأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبد�لرحمن �آل �شعود.

كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ، ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة �إىل �أخ��ي��ه خ���ادم �حلرمني 
�لعربية  �ململكة  ملك  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 
بوفاة  تعازيه و�شادق مو��شاته  �ل�شقيقة عرب فيها عن خال�س  �ل�شعودية 
�آل  عبد�لرحمن  ب��ن  حممد  ب��ن  ب��ن��در  بنت  م��ي  �لأم���رية  �ل�شمو  �شاحبة 

�شعود.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س 

�خليمة ، برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

•• العني -وام:

�لإم����ار�ت  ك�شافة  جمعية  مظلة  حت��ت  �ل��ع��ني-  ك�شافة  مفو�شية  �ختتمت 
وبالتعاون مع نادي ليدر كيدز بالعني- فعاليات �ملخيم �ل�شيفي �لذي �أقيم 
مب�شاركة مب�شاركة 150 ك�شافا ميثلون �ملد�ر�س �حلكومية مبدينة �لعني، 
حتت �شعار "�لك�شفية تكنولوجيا و�بتكار" و�لذي نظمته �جلمعية بالتعاون 

مع موؤ�ش�شة �لإمار�ت للتعليم �ملدر�شي.
�لعاملي للمنديل  �ليوم  و تو�كبت �لأن�شطة �خلتامية للمخيم مع �حتفالت 
�لك�شفي �لذي يو�فق �لأول من �أغ�شط�س، و تنوعت �لأن�شطة و�لرب�مج �لتي 

تعليم  ت�شمنت  ك�شفية  �أن�شطة  �شملت  و  �ل�شيفي  �ملخيم  برنامج  ت�شمنها 
�لك�شافني �مل�شاركني �أ�شا�شيات �حلركة �لك�شفية و�ملتمثلة يف �لوعد و�لقانون 
ومهار�ت ��شتخد�م �حلبال و�لعقد و�لربطات وغريها من �لفنون �لك�شفية، 
بالإ�شافة �إىل �لأن�شطة �لريا�شية �لتي تنوعت بني �أن�شطة �لدفاع عن �لنف�س 

و�ل�شباحة و�جلمباز و�لفرو�شية.
و ت�شمنت فعاليات �لن�شاط �خلتامي للمخيم �ل�شيفي عدة �ن�شطة مميزة 
�لتدريب  �ليدوية،  و�لأ�شغال  �لر�شم  �لكرمي،  �لقر�آن  وت��الوة  بحفظ  ب��د�أت 
�لريا�شية مثل: لعبة  و�مل�شابقات  �ملختلفة، و�لألعاب  �لك�شفية  �ملهار�ت  على 
و�جلو�ئز  �ل�شهاد�ت  وتوزيع  بوك�شينج،  كيك  �لكار�تيه،  �ل�شباحة،  �مل��ب��ارزة، 

و�مل��ي��د�ل��ي��ات ع��ل��ى �لأ���ش��ب��ال و�ل���زه���ر�ت و�ل��ك�����ش��اف��ني و�مل��ر���ش��د�ت �لفائزين 
و�ملتفوقني يف �لأن�شطة �ملختلفة. و�أو�شح خليل رحمة �لأمني �لعام للجمعية 
�أن �لأن�شطة �لك�شفية �لتي نظمتها مفو�شية ك�شافة �لعني �ت�شمت بخروجها 
عن �ملاألوف لتحقيق �أق�شى درجات �ل�شتفادة للفتية و�ل�شباب �مل�شاركني يف 
�ملخيم، و�نعك�س ذلك على �مل�شتوى �ملتميز من �لإتقان للعديد من �ملهار�ت 
�لعني  ك�شافة  مبفو�شية  �ل�شيفية  �لأن�شطة  ختام  حفل  يف  جت�شد  و�ل���ذي 
�أبناءهم،  تو�جد  على  حر�شو�  �لذين  �لأم��ور  �أول��ي��اء  �إىل  بال�شكر  ..وت��وج��ه 
عرب  �لطلبة  يكت�شبها  �لتي  بالفائدة  منهم  �إمي��ان��اً  �ملخيم،  فعاليات  ط��و�ل 

م�شاركتهم يف �لن�شاط �ل�شيفي و��شتثمار وقت فر�غهم فيما ينفعهم .

و�مل�شرف  �لعني  ك�شافة  �إد�رة مفو�شية  �ل�شاعدي ع�شو جمل�س  و�أك��د خالد 
�ملخيم  �أن  �ل��ع��ني،  ك�شافة  مبفو�شية  �ل�شيفي  �لك�شفي  �ملخيم  على  �ل��ع��ام 
تعك�س  �شنية خمتلفة  م��ر�ح��ل  م��ن  ك��ب��ري�ً  �إق��ب��اًل  �شهد  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ل�شيفي 
و�لتي مت  �لك�شفية  �لأن�شطة  �لبناء يف  �إ���ش��ر�ك  على  �لأم��ور  �أول��ي��اء  حر�س 
�إعد�دها بحيث تتنا�شب مع �حتياجات �لفتية و�ل�شباب وت�شاهم يف تنميتهم 

تنمية متكاملة تر�عي �جلانب �لبدين و�ملعريف و�لذهني .
و �أكد �أولياء �لأمور �أهمية �ملخيم �لك�شفي لالأبناء وطالبو� با�شتمر�ر �لن�شاط 
�لك�شفي طو�ل �لعام ولي�س يف �ل�شيف فقط، ملا مل�شوه من فو�ئد �نعك�شت على 

�شلوكيات �لأبناء وتنمية قدر�تهم �ملختلفة.

•• اأبوظبي- وام:

�آن  يف  و�ل��ف��ائ��دة  �ملتعة  ب��ني  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�شيفية  �ملخيمات  جتمع 
و�حد، فاإىل جانب دورها �لرفيهي تلعب دور� بارز� يف بناء قدر�ت �لطلبة 
و�شقل مو�هبهم خالل مو�شم �لإج��ازة �ل�شيفية، وت�شهم يف تر�شيخ �لقيم 

�لجتماعية و�لوطنية �لأ�شيلة يف نفو�شهم.
و�لرب�مج  �لأن�شطة  م�شتوى  على  نوعية  نقلة  �ل�شيفية  �ملخيمات  وحققت 
�لتي �أ�شبحت �أكرث مالئمة لروح �لع�شر ولطبيعة �لتطور �لكبري يف دولة 
ب��د� و��شحا من خالل  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�شتقبلية، وه��و  �لإم���ار�ت وتطلعاتها 
�لذكاء  مثل  �ملتقدمة  بالعلوم  �ملتخ�ش�شة  �ل�شيفية  �ملخيمات  عدد  �رتفاع 

�ل�شطناعي، و�لف�شاء، و�لتكنولوجيا، وغريها.
كبرية  جمموعة  تنظيم  �لإم���ار�ت  �شهدت   .. �ملدر�شية  �لعطلة  بد�ية  وم��ع 
فريدة  جتربة  تتيح  �لتي  �لدولة،  مناطق  كافة  يف  �ل�شيفية  �ملخيمات  من 
من نوعها للق�ش��اء عل�ى �أوقات �لفر�غ �لتي يعاين منها �لن�سء، باأن�شطتها 

�ملتنوعة و�ل�شيقة �حلافلة باملعرفة و�لت�شلية.
لل�شباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي   2022 �ل�شيفي  �ملخيم  ويعد 
�لتابعة لوز�رة �لثقافة و�ل�شباب، وي�شتمر لغاية 19 �أغ�شط�س �جلاري �أحد 
�أبرز �لأن�شطة �ل�شيفية �لتي ت�شهم يف تنمية قدر�ت �لن�سء وتر�شيخ ثقافة 
�لإبد�ع و�كت�شاب �ملعرفة، �إىل جانب دوره يف متكني جميع �أفر�د �ملجتمع من 
خمتلف م�شادر �ملعرفة، وتطوير مهار�تهم وقدر�تهم ليكونو� قادرين على 

خدمة وطنهم وجمتمعهم ب�شكل فاعل، وتو�شعة مد�ركهم.
وي�شهد �ملخيم تنظيم �أكرث من 200 برنامج ون�شاط تفاعلي، وتقدمي �أكرث 
من 1200 �شاعة ��شتثمارية يف �ل�شباب و�أفر�د �ملجتمع، ف�شال عن �لدور�ت 
�حلو�رية،  �ل��ل��ق��اء�ت  ج��ان��ب  �إىل  �لتفاعلية،  �لعمل  وور����س  �لتخ�ش�شية، 

و�لعرو�س �لفنية، و�جلولت و�لزيار�ت، و�لحتفالت.
�إعد�د  وه��ي:  رئي�شية،  م�شار�ت   3 على  �لعام  ه��ذ�  دورت��ه  يف  �ملخيم  ويركز 
�لأطفال و�ل�شباب وت�شليحهم باملهار�ت �ملتقدمة و�ملرتبطة مبئوية �لإمار�ت، 
�أ�شا�شيات  حول  �ل�شباب  وعي  رفع  جديدة،  مهار�ت  �كت�شاب  من  ومتكينهم 
�مل�شتقبلية  بالتوجهات  وتوعيتهم  �لوطنية  و�لأولويات  �لقطاعات  خمتلف 
و�إملامهم بها، غر�س �لقيم �لإمار�تية يف �أفر�د �ملجتمع وتعريفهم مبختلف 

مكونات �لهوية �لإمار�تية و�لثقافة �لإمار�تية.
�ملن�شة   " �مل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و   3 يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �أط��ل��ق��ت  جهتها  م��ن 
�ملبادر�ت  " �لتي ت�شم جمموعة متنوعة من   2022 �ملجتمعية  �ل�شيفية 
بالتعاون  �لدولة  �إم��ار�ت ومناطق  �ل��وز�رة يف خمتلف  و�لفعاليات وتنفذها 
�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شات  من  �شركائها  مع 

وت�شتهدف خاللها كافة �أفر�د �لأ�شرة .
وت�شتهدف �ملن�شة 10 �آلف �شخ�س يف 200 فعالية ملدة 8 �أ�شابيع متتالية 
ت�شمل �ملتعة و�ملعرفة و�لتناف�س و�لت�شويق عرب باقة متنوعة من �لرب�مج 
�لإجازة  ف��رة  خ��الل  �ل��ف��ر�غ  �أوق���ات  ��شتغالل  خاللها  م��ن  ميكن  �ملبتكرة 
�أطفال  �لأ�شرة من  �أف��ر�د  لتنا�شب جميع  �لرب�مج  �ل�شيفية، حيث �شممت 
وطالب و�أولياء �أمور، كما ميكن لكل �أ�شرة �لختيار من بني جمموعة من 

�ملبادر�ت و�لأن�شطة للم�شاركة.
لف�شل  "فين�شوري�شت"  خميم  �مل�شاريع  لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  ون��ظ��م 
�ل�شيف للعام 2022 يف ن�شخته �لر�بعة، و�لذي يهدف �إىل متكني �ل�شباب 
�إىل  و14   ،14 �إىل   10 �لعمرية بني  �لفئة  و�ملقيمني، �شمن  �لإمار�تيني 
�لفردية يف  قدر�تهم  وتنمية  �أ�شا�شية،  ريادية  مهار�ت  و�إك�شابهم  عاماً   18
�لتعامل مع �مل�شاريع �لتجارية، مبا يف ذلك �أهم متطلبات تاأ�شي�س �لأعمال 
�لثقافة  وتعزيز  �ل��ت��ج��اري��ة،  �لتحديات  م��ع  �لتعامل  وم��ه��ار�ت  �ل��ت��ج��اري��ة، 

�لرقمية يف �شوق تزد�د فيه �أهمية �لتكنولوجيا ب�شكل مت�شارع.
و�جلل�شات  �ل��ع��م��ل  ور�����س  م���ن  متخ�ش�شة  جم��م��وع��ة  �مل��خ��ي��م  وي��ت�����ش��م��ن 
�ل�شت�شارية �خلا�شة �لتي يقدمها خرب�ء خمت�شون يف جمال ريادة �لأعمال، 
بالعنا�شر  �لتعريف  خ��الل  م��ن  �ل��ري��ادي��ة  معارفهم  �شي�شاركون  و�ل��ذي��ن 
�لأ�شا�شية لتاأ�شي�س �مل�شاريع بدء� من تكوين فكرة �مل�شروع و�لتخطيط له، 

�إىل �لت�شويق و�لعالقات �لعامة.
تنظيم جمموعة  �أبوظبي، عن  و�ل�شياحة يف  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت  بدورها 
�ملا�شي  يوليو  �شهري  خالل  �ل�شيفية  �لتفاعلية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  من 
�ل�شيفي  �ملخيم  ب��رن��ام��ج  تت�شمن  �ل��ع��ني،  مدينة  يف  �جل���اري  و�أغ�شط�س 
ق�شر  متحف  يف  �ل�شيفي  و�ملخيم  للفنون،  �ل��ق��ط��ارة  م��رك��ز  يف  ل��الأط��ف��ال 

�لعني.
�أربعة  على  �شنة،  و13   6 ب��ني  لالأطفال  �ل�شيفي  �لقطارة  خميم  وي��رك��ز 
م�شار�ت رئي�شية، هي: �لف�شاء، و�لطبيعة، وعلم �لآثار، و�مل�شرح، ويت�شمن 
�ل��ع��دي��د م��ن ور�����س �ل��ع��م��ل و�حل������و�ر�ت و�ل���ل���ق���اء�ت و�ل��ع��رو���س و�ل�����دور�ت 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جل��ه��ات  م��ن  مم��ي��زة  نخبة  م��ع  بال�شر�كة  �لتدريبية، 

و�لقطاع �خلا�س.
يوليو   28 يف  �ختتم  �ل���ذي  �ل��ع��ني  ق�شر  متحف  يف  �ل�شيفي  �ملخيم  �أم���ا 
�ملا�شي فقد ركزت فعالياته على تعزيز �لهوية �لوطنية و�لولء و�لنتماء، 
وتعريف �لطلبة �مل�شاركني بالر�ث و�لعاد�ت و�لتقاليد �ملحلية، من خالل 
برنامج حافل بالور�س �لتعليمية و�لرحالت �لثقافية و�لأن�شطة �لرفيهية 
و�مل�شابقات �لر�ثية. ويف دبي �أطلق " متحف �مل�شتقبل " خميمه �ل�شيفي 
ج��دوًل حافاًل  " مت�شمناً  �مل�شتقبل  " �أبطال  نوعه حتت عنو�ن  �لأول من 

بالفعاليات و�لرب�مج �لتي متزج بني �ملرح و�لرفيه و�لتعليم.
و�لتكنولوجيا،  �ل��ع��ل��وم  ه��ي  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  �ه��ت��م��ام��ات   5 ع��ل��ى  �مل��خ��ي��م  وي��رك��ز 

 19 حتى  ي�شتمر  �ل��ذي  �ملخيم،  ويوفر  و�لريا�شيات،  و�ل��ف��ن،  و�لهند�شة، 
�شغفهم  وتعزيز  �لأط��ف��ال  �آف��اق  لتو�شيع  فريدة  فر�شة  �جل��اري،  �أغ�شط�س 

بامل�شتقبل و�لإبد�ع و�لتحليق �إىل ف�شاء�ت �أرحب.
ويحظى �أبطال �مل�شتقبل يف خميمهم �ل�شيفي بور�س عمل تخ�ش�شية تغطي 
ف�شول  تغذي  �لتي  �ل�شيرّقة  و�لأن�شطة  �ملو�شوعات  من  �شاملة  جمموعة 
و�لريا�شيات.  و�لهند�شة،  و�لتكنولوجيا،  �لعلوم،  تخ�ش�شات  يف  �لأط��ف��ال 
و�لبيئة،  �لف�شاء،  ��شتك�شاف  مثل  ملهمة،  �لعمل مو�شوعات  ور�س  وت�شمل 
و�ل�شعادة، و�لرفاهية، و�شيكون لدى �لأطفال فر�شة �لتعمق يف مو�شوعات 
فريدة ودخول عامل �لروبوتات و�لذكاء �ل�شطناعي، مبا يحاكي �هتمامات 

وقدر�ت كٍل منهم، كما يف تخ�ش�شات �لربجمة، و�لفن.
وموؤ�ش�شة  �لأم��ني  �لإم��ار�ت وخدمة  موؤ�ش�شة وطني  �أطلقت  �أي�شا  دبي  ويف 
�لبتكار  وتطبيقات  �لرقمية  �ملو�طنة  »خميم  �ملدر�شي  للتعليم  �لإم���ار�ت 
�لرقمي«، و�لذي يعترب �لأول من نوعه، م�شتهدفاً فئتني هما: �لأطفال من 
�شن �ل�شابعة �إىل �حلادية ع�شرة، و�لنا�شئة من �لثانية ع�شرة �إىل �ل�شاد�شة 

ع�شرة لكال �جلن�شني، وباللغتني �لعربية و�لإجنليزية.
ويقدم �ملخيم بر�مج تهدف �إىل تن�شئة �أجيال �مل�شتقبل وتكوين �شخ�شياتهم، 
و�إمناء خ�شائ�شهم �ل�شخ�شية وتطوير �إمكانياتهم �ملعرفية و�لعتماد على 
�لنف�س، و�شقل �ملو�هب �ملبدعة، وعدد�ً من �ملهار�ت �حلياتية �لتي ترتبط 
بالبيئة �لإمار�تية وتاريخ �لإمار�ت، �إذ تقدم لهم فيها بر�مج متنوعة تدعم 

توجهات �لدولة وت�شهم يف تعزيز �لهوية �لوطنية �لإمار�تية.
و�لأمن  و�لروبوتات  �ل�شطناعي  �لذكاء  تطبيقات  �ملخيم  �أن�شطة  وت�شمل 
و�لتحديات  �ل��ق��دم  وك���رة  كال�شباحة  ب��ال��ري��ا���ش��ة  يهتم  ك��م��ا  �ل�����ش��ي��رب�ين، 
�لريا�شية �ملختلفة، بالإ�شافة �إىل �لرحالت �ملتنوعة �ل�شتك�شافية و�لعلمية 

و�لرفيهية.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم مبادرة املنقذ 
ال�سغري على �ساطئ البطني العام

•• اأبوظبي– الفجر:

مركز  بلدية  خالل  من  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  نظمت 
�ملدينة، مبادرة "�ملنقذ �ل�شغري" حتت عنو�ن "عجالت 
�ل�شاطئ"، وقد ��شتملت فعاليات �ملبادرة تعريف �لأطفال 
و�لزو�ر مبهام حر��س �لإنقاذ، ودورهم يف �حلفاظ على 
ي�شتخدمونها  �لتي  و�ملعد�ت  �ل�شاطئ  مرتادي  �شالمة 
وكيفية ��شتخد�م �لكر�شي �لعائم "�لتري�لو" يف �شاطئ 
�ل��ب��ط��ني �ل��ع��ام. و�أو���ش��ح��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن 
تنظيم فعاليات �لتوعية ياأتي �شمن �إطار حر�شها على 
�لتو��شل �لد�ئم مع �ملجتمع بهدف تثقيفهم بخ�شو�س 
�ل�شالمة  مبعايري  وتعريفهم  �ل��ع��ام��ة  �مل��ر�ف��ق  �رت��ي��اد 
يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��م  �لأط���ف���ال،  وخ�شو�شاً  و�لبيئة  و�لأم����ن 

ذ�ته  وبالوقت  بيئتها،  �ملدينة وحماية  �لرتقاء مبظهر 
تكري�س مفهوم بيئة ترفيهية �آمنة جلميع �ل�شكان من 
�ملجتمع  توعية  �إىل  �لهادفة  �مل�شتمرة  �ل��رب�م��ج  خ��الل 

مبتطلبات �ل�شالمة لرتياد �ل�شو�طئ و�ملر�فق �لعامة.
�لكر��شي  ��شتخد�م  كيفية  �شرح  �مل��ب��ادرة  ت�شمنت  وق��د 
�لعائمة لالأطفال، وتوعيتهم باأهم �لإجر�ء�ت �لوقائية 
�لإ�شابات،  �أو  ل��ل��غ��رق  �ل��ت��ع��ر���س  م���ن  حت��م��ي��ه��م  �ل��ت��ي 
وحر�شت �ملبادرة على تنفيذ تدريب عملي على �شاطئ 
متطلبات  ب�شاأن  �لأط��ف��ال  وع��ي  م�شتوى  لرفع  �لبطني 
�لعامة،  و�شالمتهم  ل�شحتهم  حماية  �ل�شو�طئ  �رتياد 
بالإ�شافة �إىل تدريبهم على �ملهار�ت �لب�شيطة يف جمال 
�لإن���ق���اذ و�لإ���ش��ع��اف��ات �لأول���ي���ة وغ��ريه��ا م��ن �لأن�شطة 

�لرفيهية و�مل�شابقات.
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اأخبـار الإمـارات
مذكرة تفاهم بني كلية الرتبية يف جامعة العني وكلية الآداب يف جامعة دري�سدن التقنية يف اأملانيا

•• العني-الفجر:

�أب���رم���ت كلية �ل��رب��ي��ة و�ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
جامعة �لعني مذكرة تفاهم مع كلية �لآد�ب للعلوم �لإن�شانية 
لتوطيد  �أمل��ان��ي��ا  يف  �لتقنية  دري�����ش��دن  بجامعة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
عالقات �لتعاون �لثنائية بني �لطرفني. وقد وقع �ملذكرة كل 
و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  عميد  كالين-  برونو  �لربوفي�شور  من 
�لإن�شانية و�لجتماعية يف جامعة دري�شدن للعلوم �لتطبيقية، 
و�لأ�شتاذ �لدكتورة �شناء عا�شور -مدير برنامج علم �لجتماع 
�لإن�شانية و�لجتماعية،  و�لعلوم  �لربية  كلية  �لتطبيقي- يف 

نيابة عن عمادة كلية �لربية يف جامعة �لعني. 
وت��ه��دف �مل��ذك��رة �إىل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ب��ادل �لأك���ادمي���ي و�ل��ث��ق��ايف يف 

ت�شجيع  خ��الل  من  وذل��ك  �لعلمي،  و�لبحث  �لتعليم  جم��الت 
بغر�س  �أخ���رى  �إىل  كلية  م��ن  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ش��اء  زي���ار�ت 
و�لتعاون  تعليمية،  �أن�شطة  �أو  بحثية  �أن�شطة  يف  �لن��خ��ر�ط 
�لأكادميية،  �لأن�����ش��ط��ة  وت��ع��زي��ز  �مل����وؤمت����ر�ت  ل��ع��ق��د  �مل�����ش��رك 
�لأكادميية  �لأبحاث  �ملن�شور�ت  وتبادل  م�شركة  بحوث  ون�شر 
و�ملعلومات �لعلمية. كما تت�شمن �ملذكرة �لتفاق على ت�شهيل 
ت��ب��ادل �ل��ط��الب م��ن خ��الل ��شت�شافة �ل��ط��الب �مل��وؤه��ل��ني من 
�لبكالوريو�س  ب��رب�م��ج  �لل��ت��ح��اق  بغر�س  �أخ���رى  �إىل  جامعة 

و�لدر��شات �لعليا.
وق���د ع��رب �لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور غ��ال��ب �ل��رف��اع��ي، رئ��ي�����س جامعة 
�لعني، عن �أهمية �لتفاقية و�لتي تعزز تطوير بر�مج �جلامعة 
وتوفري فر�س بحثية وتدريبية ت�شهم يف تعزيز �ملعرفة وتبادل 

�لإمكانات  من  �لق�شوى  و�ل�شتفادة  �جلانبني  بني  �خل��رب�ت 
�مل�شرك.  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  �لطرفني  لكال  �ملتاحة 
�شيعزز  �لتقنية  دري�شدن  جامعة  م��ع  �لتعاون  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�إيجابية  تاأثري�ت  ذ�ت  جديدة  وتقنية  بحثية  م�شاريع  تطوير 
على �ملجتمع.  تعترب جامعة دري�شدن �لتقنية و�حدة من �أرقى 
  1828 لعام  �جلامعة  تاريخ  ويعود  �أملانيا،  يف  جامعات  ع�شر 
�لتقنية"  "�جلامعات  �أك���رب  و  �أع���رق  م��ن  و�ح���دة  يجعلها  مم��ا 
ا متنوعاً  124 تخ�ش�شً تقدم  كلية   17 ت�شم  �أملانيا، حيث  يف 
�حليوية  و�لهند�شة  �حليوي  و�لطب  �ل�شحية  �لعلوم  بني  ما 
�لذكية  و�ملو�د  �لدقيقة  و�لإلكرونيات  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لثقافة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لبيئة  و�لتنقل  و�ل��ط��اق��ة  و�مل��ن�����ش��اآت 

و�لتغيري �ملجتمعي.

اأطلقه حمدان بن حممد.. وت�سرف عليه موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل واملجل�س التنفيذي لدبي

برنامج دبي خلرباء امل�ستقبل ي�ستقبل اأكرث من 800 طلب من 37 جهة حكومية للم�ساركة بدفعته الثالثة
•• دبي-الفجر: 

للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  ��شتقبلت 
�أكرث من 800 طلب من موظفي 
دبي،  ب��اإم��ارة  حكومية  جهة   37
�لثالثة  �ل���دف���ع���ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�مل�شتقبل  خل���رب�ء  دب���ي  ل�����ربن��ام��ج 
حمد�ن  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
دبي  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 
يونيو  يف  �إط���الق���ه���ا  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 

�ملا�شي.
للم�شاركة  �مل���ت���ق���دم���ون  وي���ع���م���ل 

�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ل��الرت��ق��اء ب���اأد�ء 
وتعزيز  دب��ي  يف  �حلكومي  �لقطاع 
ي�شهم  مب��ا  للم�شتقبل،  جاهزيته 
بر�شيخ ريادة دبي عاملياً يف جمال 
و�ل�شر�تيجيات  �خلطط  تطوير 
�مل�شتقبلية وتبني �أحدث �ملمار�شات 

�حلكومية �لناجحة.
�خلرب�ت  هذه  "�شت�شهم  و�أ���ش��اف: 
كفاءة  تعزيز  يف  �ل�شابة  �لوطنية 
�آليات  و�ب��ت��ك��ار  �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي 
ع  ت�شررّ تقليدية  غري  جديدة  عمل 
�مل�شتقبلية،  �خل��ط��ط  تنفيذ  م��ن 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  جهود  وت��رف��د 

عاماً. و45   25
من  متخ�ش�شة  جل��ن��ة  و���ش��ت��ع��م��ل 
و�ملجل�س  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة 
تقييم  على  دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
ي�شل  ما  و�ختيار  �مل�شاركة  طلبات 
لهم  ���ش��ت��ت��اح  م��ن��ت�����ش��ب��اً   30 �إىل 
و�أدو�ت  م���ه���ار�ت  لتعلم  �ل��ف��ر���ش��ة 
ميتد  م�شتويني  خ���الل  �مل�شتقبل 
ج  للتدررّ �أ���ش��ه��ر  ل�����ش��ت��ة  م��ن��ه��م��ا  ك���ل 
"حملل م�شتقبلي" �إىل  من درجة 
�ملقرر  ومن  م�شتقبلي".  "تنفيذي 
�أن تنطلق �لدفعة �لثالثة لربنامج 
�شبتمرب  �مل�شتقبل يف  دب��ي خل��رب�ء 

�ملقبل.

�لإد�رة  موظفي  م��ن  ب��ال��ربن��ام��ج، 
�لعليا و�ملتو�شطة و�ملتخ�ش�شني يف 
�ل�شر�تيجي  �لت�شميم  جم��الت 
�لقطاع  يف  �مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
�أك������رث من  ب����دب����ي، يف  �حل���ك���وم���ي 
مبا  م��ت��ن��وع��اً  ح��ي��وي��اً  جم���اًل   20
ق��ط��اع �خل��دم��ات �حلكومية  ذل���ك 
و�ل����ل����وج���������ش����ت����ي����ة و�لق�����ت�����������ش�����اد 
و�لتعليم  و�ل�شحة  و�لتكنولوجيا 
و�ل�شياحة و�لطري�ن وغريها. وقد 
بلغت ن�شبة �لإناث �للو�تي تقدمن 
للربنامج %57 من �إجمايل عدد 
�ملتقدمني �لذين تر�وح �ل�شريحة 
بني  منهم   95% لنحو  �لعمرية 

وطنية  كفاء�ت  �لقرقاوي:  �شعيد 
��شت�شر�ف  جم�����ال  يف  م��ت��م��ك��ن��ة 
جميع  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وت�����ش��م��ي��م 
و�لقطاعات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 

�مل�شتقبلية
�ل����ق����رق����اوي مدير  ���ش��ع��ي��د  و�أك�������د 
�لتي  للم�شتقبل،  دب���ي  �أك��ادمي��ي��ة 
دبي  "برنامج  تنظيم  على  ت�شرف 
�لربنامج  �أن  �مل�شتقبل"،  خل���رب�ء 
وطنية  ك��ف��اء�ت  توفري  �إىل  يهدف 
��شت�شر�ف  جم�����ال  يف  م��ت��م��ك��ن��ة 
وت�شميم �مل�شتقبل يف جميع �جلهات 
�لقطاعات  ك��اف��ة  ويف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�شمو  توجيهات  لتنفيذ  �مل�شتقبلية 

ي�شهم يف تطوير مهار�ت �ملنت�شبني 
�ل�شر�تيجي  �لفكر  جم���الت  يف 
و�لذكاء �لجتماعي و�إد�رة �مل�شاريع 
�مل�شتقبل  وت�����ش��م��ي��م  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
و�لثقافية  �لعلمية  و�ل��ق��ط��اع��ات 
�لقر�ر  و�ت����خ����اذ  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
و�لقو�نني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  وت��ط��وي��ر 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات، وت��وظ��ي��ف خمتلف 
�ملتاحة  �لفر�س  لتحديد  �لأدو�ت 
جديدة  �قت�شادية  قطاعات  خللق 

يف دولة �لإمار�ت.
ويتيح �لربنامج �لذي مت تطويره 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ب��ني  بال�شر�كة 
لإم�����������ارة دب�������ي وم����وؤ�����ش���������ش����ة دب����ي 

���ش��ي��ع��م��ل خرب�ء  ك��م��ا  �ل����دول����ة.  يف 
�جلهات  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��م��ي��م 
�شيناريوهات  ر�شم  على  �حلكومية 
�لتنبوؤ  ع���ل���ى  ق�������ادرة  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
بالتغري�ت �لقادمة و�ل�شتعد�د لها 

ب�شكل فعال".

ت�سميم امل�ستقبل
ب��رن��ام��ج دبي  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
خلرب�ء �مل�شتقبل �لذي �أطلقه �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  �آل 
جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
للم�شتقبل،  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم���ن���اء 

للم�شاركني  ف��ر���ش��ة  للم�شتقبل، 
��شت�شر�ف  يف  ق��در�ت��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
مع  يتنا�شب  مبا  �مل�شتقبل  وت�شور 
وتعزيز  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  توجهات 
�لت�شريعات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��ق��درة 
متغري�ت  مل���و�ك���ب���ة  و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
ثقافة  ودعم  �مل�شتقبل،  ومتطلبات 
م�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  يف  �ل���ري���ادة 

�لقطاعات �ل�شر�تيجية.

مبادرة تطوير �سجرة الغاف يف غابة ال�سبهانة 
•• الظفرة -الفجر:

ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لبيئة  ب��ل��دي��ة منطقة �ل��ظ��ف��رة  �ن��ط��الق��اً م��ن �ه��ت��م��ام 
و��شتد�متها نفذت �لبلدية مبادرة تطوير �شجرة �لغاف يف غابة �ل�شبهانة. 
عامة  ب�شفة  �ل�شلع  مبدينة  �ل�شبهانة  غابة  تطوير  �إىل  �ملبادرة  وتهدف 

و�أ�شجارها �ملعمرة ب�شفة خا�شة وذلك من خالل تطوير �لأعمدة �لد�عمة 
لأ�شجار �لغاف، و�ملحافظة على لوحة معلوماتها �لتاريخية على �حلجر 
�ل�شطناعي و�إ�شاءتها لياًل با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية لإظهار جمالية 
حيث  عمر�ً  و�أكربها  �لدولة  يف  �لأ�شجار  �أق��دم  من  تعترب  �لتي  �لأ�شجار 

يفوق عمرها مئاتي عام. 

�لغاف  �أ���ش��ج��ار  وت�شم  ه��ك��ت��ار�ً   301.7 �ل�شبهانة  غ��اب��ة  م�شاحة  وتبلغ 
�كتمال  بعد  �لتنقيط  بنظام  ُت���روى  �أخ���رى  و�أن����و�ع  و�ل��ردي��ان��ا  و�ل�شمر 
�أعمال �إز�لة �لأ�شجار ذ�ت �ل�شتهالك �لعايل ملياه �لري كاأ�شجار �لغويف 
�لغابات  من  يجعلها  مما  �ملحلية  �لبيئة  بنباتات  و��شتبد�لها  و�لد�ما�س 
�مل�شتد�مة و�ل�شديقة للبيئة.  ومت تركيب دعامات فولذية حول �جلذع 

تغطيتها  ث����م  ومن  �لهيكل������ي  �ل�ش�������جرة  ��ش�������تقر�ر  ل�شتع������ادة  و�جلذور 
�ل�شجرة  �لل�������ون للحفاظ على منظر  ذ�ت  �أ�شجار ��شطناعية من  باأفرع 
ويحر�س  �ل�شلع  مدينة  يف  ب���ارز�ً  معلماً  "�ل�شبهانة"  وتعترب  �لطبيعي. 
للنا�س  وك��ان��ت ملتقى  روؤي��ت��ه��ا و�جل��ل��و���س حتتها  ع��ل��ى  و�ل�����زو�ر  �ل�����ش��ي��اح 

و�مل�شافرين.

�سرطة ال�سارقة تطلع على جهود تعزيز ال�سالمة املرورية يف اأبوظبي
 •• اأبوظبي-الفجر:

�أف�شل ممار�شات مديرية  �طلع وفد من �شرطة �ل�شارقة على 
�ملرور و�لدوريات  يف �شرطة �أبوظبي مبجالت �ل�شالمة �ملرورية 
و�لربط بني �لنظام �ملروري و�لهوية �لوطنية وجهود �لتوعية 
لاللتز�م مبتطلبات و��شر�طات �لأمن و�ل�شالمة مل�شتخدمي 

�لدر�جات �لهو�ئية و�لكهربائية يف �إمارة �أبوظبي . 
�ملرور  �لعميد حممد �شاحي �حلمريي مدير مديرية  و�أك��د   
�أهمية �لتن�شيق و�لتعاون �مل�شرك بني �جلانبني  و�لدوريات،  

يف �ملجالت �ملرورية  موؤكد� حر�س �شرطة �أبوظبي على تطبيق  
�خلطط  وتنفيذ  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  لتعزيز  �ملمار�شات  �أح��دث 
�لتي ت�شهم يف  �لرتقاء  مبنظومة  �من  �لطرق  بالتعاون  مع 

�ل�شركاء �ل�شر�تيجيني. 
مرور  �إد�رة  مدير  نائب  �لقبي�شي  خ��ادم  �أحمد  �لعقيد  وق��دم  
يو�شف  �ل��ر�ئ��د خالد  برئا�شة  �ل��ز�ئ��ر  للوفد  �شرحاً  �أب��وظ��ب��ي   
�ملرور  مديرية  جتربة  ح��ول   �ل�شارقة  �شرطة  م��ن  �مل��رزوق��ي  
�مل��رك��ب��ات و�لرب�مج  ف���ك ح��ج��ز  و�إج���ر�ء�ت���ه���ا يف  و�ل����دوري����ات 

و�لأنظمة �لتقنية  �مل�شتخدمة. 

كما تعرف �لوفد  على ��شر�طات  �لأمن و�ل�شالمة مل�شتخدمي 
�مل�شرح  �ل��در�ج��ات  و�أن���و�ع  و�لكهربائية   �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
�للتز�م  ب��ع��دم  �ملتعلقة  �ل��غ��ر�م��ات  وت��و���ش��ي��ح  ب��ا���ش��ت��خ��د�م��ه��ا، 
بالتعليمات و�لإر�شاد�ت ومعايري ومتطلبات �ل�شالمة، و�لطرق 

و�مل�شار�ت و�لأماكن �مل�شرح للدر�جات ��شتخد�مها.
  و �ط��ل��ع �ل��وف��د خ��الل �جل��ول��ة  على م��ه��ام �ل��دوري��ة �لذكية 
و�لأن��ظ��م��ة و�لأج���ه���زة �مل�����زودة ب��ه��ا، و�آل���ي���ة �ل��ع��م��ل و�لأنظمة 
�ملتبعة يف ق�شم �ملدينة �لآمنة، ومهام من�شة �لعمليات يف �إد�رة 

�لعمليات.

اأ�سهر  6 خالل  الذكية  ال�سرطة  مراكز  اأجنزتها  معاملة  األف   48
•• دبي-الفجر: 

ك�����ش��ف��ت �ل����ق����ي����ادة �ل���ع���ام���ة ل�������ش���رط���ة دب�����ي عن 
�إح�����ش��ائ��ي��ات �مل��ع��ام��الت �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي �أجُن����زت يف 
مر�كز  ع��رب   2022 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
 48 عددها  بلغ  و�لتي   ،SPS �لذكية  �ل�شرطة 
متعاملو  �أجن��زه��ا  ذك��ي��ة،  معاملة  و462  �أل��ف��اً 
 6594 منها  ب�����ش��ري،  ت��دخ��ل  دون  دب��ي  �شرطة 
بلغ عدد  �لبالغات، يف حني  فتح  معاملة خدمة 
�لزو�ر لهذه �ملر�كز �لبالغ عددها 29 مركز�ً ذكياً 
�إم��ارة دبي مبا فيها  متوزعة يف خمتلف مناطق 
 413 بلغ  �ل�شو�حي،  ون��ق��اط  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز 

�ألفاً و540 ز�ئر�ً.
وق���ال �ل���ل���و�ء ع��ل��ي �أح��م��د غ���امن، م��دي��ر �لإد�رة 
�لقطاع  ورئي�س فريق  �للوج�شتي  للدعم  �لعامة 
�إن  �لذكية،  �ل�شرطة  ملر�كز  و�خلا�س  �حلكومي 
�لقاطنني يف دبي و�لزو�ر و�ل�شائحني، باإمكانهم 
�لذكية  �ل�����ش��رط��ي��ة  ع��ل��ى �خل���دم���ات  �حل�����ش��ول 
ع��رب ه��ذه �مل��ر�ك��ز �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم خدماتها 
�ملعايري  وباأعلى  وي�شر،  �شهولة  بكل  للمتعاملني 
�لتي ت�شمن لهم جتربة مبتكرة ومريحة، وهو 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س  يرجم  ما 
بالرتقاء  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

بجودة حياة �أفر�د �ملجتمع.
�لنتائج تعك�س جناح  �أن هذه  �للو�ء غامن،  و�أك��د 
�أوجه تنفيذ �شرطة دبي  �مل�شروع �لذي يعد �أحد 
دبي  جلعل  �لر�مية  �لر�شيدة  �لقيادة  لتوجهات 
�لأذكى عاملياً، وذلك من خالل خدمات �شرطية 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف جم���ال �خلدمات  ت�����ش��ك��ل  ذك��ي��ة 
تلبي  �أن  ��شتطاعت  ناجحة  �ل�شرطية، وممار�شة 

�حتياج �ملتعاملني وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية يف 
جمال تقدمي �خلدمة.

ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  �للو�ء غامن،  و�أ�شاف 
�لذكية، م�شتمرة يف  دبي ومن خالل منظومتها 
تطوير �خلدمات وفق �أحدث �ملعايري �لعاملية �لتي 
تعزيز من جودة �حلياة يف �لإمارة، كما �أن قنو�ت 
وتقدمي  للتو��شل  للمجتمع  متاحة  دبي  �شرطة 
�شاأنها  م��ن  �لتي  �لإب��د�ع��ي��ة  و�لأف��ك��ار  �ملقرحات 
باأن  ت��وؤم��ن  دب��ي  �شرطة  ك��ون  �خل��دم��ات،  تطوير 
�ملجتمع �شريك مهم و�أ�شا�شي يف تطوير �شيا�شات 

�خلدمات �لتي يرغب يف �حل�شول عليها.
توفر خدماتها  �لذكية  �ل�شرطة  �أن مر�كز  يذكر 
ب�شبع لغات هي �لعربية و�لإجنليزية و�لإ�شبانية 
مبا  و�ل�شينية،  و�لرو�شية  و�لأملانية  و�لفرن�شية 
ير�عي �لطبيعة �لعاملية ملدينة دبي، وتقدم �ملر�كز 
و�ملرورية  �جلنائية  �خل��دم��ات  من  متعددة  باقة 
و�ملجتمعية ي�شل عددها �إىل 45 خدمة، ويختلف 
�شو�ء كان  �ملركز،  مكان تقدمي بع�شها باختالف 
�إن«، على مد�ر  »ووك  �أو  »در�يف ثرو«  �أو   ،SPS

�ل�شاعة.
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وعلى موقعها �لإلكروين http://www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �إيد�ع تاأمني ليقل 
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موانئ وجمارك دبي تتلقى 70 األف ا�ستف�سار خالل الن�سف الأول من 2022 
•• دبي - وام:

تلقى مركز �لت�شال �لتابع ملوؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة بدبي 
عام  من  �لأول  �لن�شف  خالل  غاياتنا"،  �أ�شمى  هي  "�شعادتكم  �شعار  حتت 
�لتي  �لتو��شل  ��شتف�شار من خالل خمتلف قنو�ت  �ألف   70 2022 نحو 
�أو  �لهاتفي  �لت�شال  �شو�ء من خالل  متعامليها  ل�شالح  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها 

�لربيد �لإلكروين �أو �ملوقع �لإلكروين �أو تطبيق "�لو�ت�س �آب".
مبوؤ�ش�شة  و�لت�شال  �لت�شر�تيجية  �إد�رة  مدير  �شاكر،  �أحمد  هند  و�أك��دت 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة، �أن مركز �لت�شال �لتابع للموؤ�ش�شة يعمل 
على مد�ر 24 �شاعة طو�ل �أيام �لأ�شبوع خلدمة متعاملي �ملوؤ�ش�شة وخمتلف 

وحد�تها �لتنظيمية و�لذين ي�شل عددهم �إىل �أكرث من 150 �ألف متعامل 
مع  تتو�فق  �إج���ر�ء�ت  تتبع  �ملوؤ�ش�شة  �أن  م�شيفة  بخدمتهم،  �ملوؤ�ش�شة  تعتز 
�أف�شل �ملمار�شات و�ملعايري للتعامل مع �ل�شتف�شار�ت و�ملالحظات با�شتخد�م 
و�لفار�شية. و�لأوردو  و�لإجنليزية،  �لعربية،  �للغة  وهي  خمتلفة  لغات   4

عرب  هاتفية  مكاملة  �أل��ف   37 نحو  ��شتقبل  �لت�شال  مركز  �أن  و�أو�شحت 
�إىل  بالإ�شافة   ،2022 عام  من  �لأول  �لن�شف  خالل   800990 �لرقم 
info@ �إل��ك��روين ع��رب  ب��ري��د  �أل���ف   28 ي��ق��رب م��ن  �إىل م��ا  �ل�شتجابة 
www. و�لرد على 1850 حمادثة عرب �ملوقع �لإلكروين ،pcfc.ae
تطبيق  عرب  ��شتف�شار   800 من  �أكرث  ��شتقبال  على  عالوًة   ،pcfc.ae

�آب". "�لو�ت�س 

ال�سحة  جتري 206,905 فحو�سات وتك�سف عن 1,032 
اإ�سابة جديدة بـ  كورونا و965 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت 
19" و�ملخالطني لهم  "كوفيد -  �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
جديدة  فحو�شات   206،905 �إج��ر�ء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  وعزلهم 
�ملجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة   24 �ل����  �ل�����ش��اع��ات  خ���الل 

با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،032 حالة �إ�شابة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 993،684 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة 
يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �لأرب���ع  يف 

�لدولة 2،335 حالة.
965 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س    كما �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء 
19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 972،722 حالة.

برعاية حميد النعيمي.. انطالق الدورة ال�سابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل يف 5 اأغ�سط�س

و�لع�شل  ل��ل��رط��ب  ع��ج��م��ان  ل���ي���و� 
�ل�شابقة  �ل�شنو�ت  مد�ر  على  جنح 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه ك��وج��ه��ة مهمة 
�لر�ثية  �ل�شياحة  خريطة  على 
��شتقطاب  حم���ل  وب�����ات  �مل��ح��ل��ي��ة 
وموعد�ً  عجمان  لإم����ارة  �شياحي 
و�ملهتمني  �لر�ث  لع�شاق  متجدد�ً 
ب��خ��ري�ت �لإم�����ار�ت، وذل���ك بف�شل 
�مل�شتمر  و�لدعم  �ملتو��شلة  �ملتابعة 
�ل��ع��زي��ز بن  ق��ب��ل �ل�شيخ ع��ب��د  م��ن 
ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
عجمان،  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
كبرية  �أهمية  م��ن  للمهرجان  ومل��ا 
�لثقايف  �مل����وروث  على  �حل��ف��اظ  يف 
ل�����ل�����دول�����ة، وت���ن�������ش���ي���ط �حل����رك����ة 
يف  �ل�شتثمار  وت�شجيع  �ل�شياحية، 
�أ�شجار  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �ل���زر�ع���ة، 

�لفعاليات  �أه���م  �إح����دى  �مل��ه��رج��ان 
�لتي حتر�س �شياحة عجمان على 
لقيمته  ن��ظ��ر�ً  وت��ط��وي��ره  تنظيمه 
�لتنمية  م�شرية  دع��م  يف  �مل�شافة 
�لتي ت�شهدها �لإم��ارة، عرب تعزيز 
�لزر�عية  موقعها يف قطاع �لرثوة 
زر�عة  جم��ال  يف  مكانتها  وتر�شيخ 
�لنخيل �لتي ت�شتهر بتنوع وجودة 
�لهتمام  م�شاعفة  ع��رب  �أ�شنافه 
ب���ال���ن���خ���ي���ل و�مل�������ش���اه���م���ة يف دع���م 
�ل�شناعات  وت���ط���وي���ر  �مل����ز�رع����ني 
�لرطب  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
و�لرت���ق���اء ب��ه��ا ورف���ع ج���ودة �ملنتج 

�لإمار�تي.
ت����رك����ي، مدير  خ���دي���ج���ة  و�أك��������دت 
يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام 
مهرجان  �أن  ب��الن��ت��د�ب،  ع��ج��م��ان 

•• عجمان-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
عجمان..  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�ل�شابعة  �ل���دورة  فعاليات  تنطلق 
عجمان  ل�����ي�����و�  م�����ه�����رج�����ان  م������ن 
�أغ�شط�س   5 يوم  و�لع�شل  للرطب 
�أي�����ام، يف   3 مل���دة  وت�شتمر  �حل���ايل 
�إمارة  يف  لل�شيافة  �لإم���ار�ت  قاعة 

عجمان.
وت���ن���ظ���م �ل�����������دورة �حل����ال����ي����ة من 
ع��ج��م��ان للرطب  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  و�لع�شل 
 400 مب�������ش���ارك���ة  ع����ج����م����ان،  يف 
�إىل  �ملهرجان  يهدف  حيث   ، جهة 
�لنخيل  �أ����ش���ج���ار  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
�لأ�شيل،  �لإمار�تي  للر�ث  كرمز 
وم��و����ش��ل��ة ل���ل���دور �ل���ر�ئ���د �ل���ذي 
ق����ام ب���ه م��وؤ���ش�����س دول����ة �لإم������ار�ت 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
يف  ثر�ه"  �هلل  "طيرّب  ن��ه��ي��ان  �آل 
غر�س مبد�أ �ملحافظة على �لنخلة 
يت�شمن  حيث  فيها،  و�ل�شتثمار 
�لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ه��رج��ان 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف �إح����ي����اء �ل����ر�ث 
و�لتقاليد  ب���ال���ع���اد�ت  و�لح���ت���ف���اء 
�أجو�ء  �شمن  �لعريقة،  �لإمار�تية 

�لأن�شطة  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  ب��ع��ج��م��ان 
للمهرجان  �مل�شاحبة  و�لفعاليات 
ل�شتقطاب �جلمهور ومنها تنظيم 
مز�د على �ملقتنيات �لأثرية و�لذي 
يقام يف �أول يوم من �أيام �ملهرجان، 
ومز�د يومي لبيع �لرطب و�لع�شل 
و�ل�����ذي ي��ج��د جت���اوب���اً ك���ب���ري�ً من 
�ملنتجات  جل�����ودة  �جل��م��ه��ور  ق��ب��ل 

�ملعرو�شة.
ويت�شمن �ملهرجان من�شات خا�شة 
لإ�شتعر��س  و�مل�������ز�رع  ل��ل��م�����ش��ات��ل 
و�أحدث  �لبديلة  �حللول  �أ�شاليب 
جمالت  يف  و�لتقنيات  �ملمار�شات 
�ل���زر�ع���ة �ل��ب��دي��ل��ة و�ل����ري و�أن����و�ع 
ب�شكل كبري  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �ل�����ش��م��اد 
�لغذ�ئي  �لأم�������ن  ت���ع���زي���ز  ع��م��ل��ي��ة 
و����ش��ت��د�م��ة �ل��ق��ط��اع �ل����زر�ع����ي يف 

�لدولة.
وقال �ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد 
�لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي، 
�ل�شياحية يف عجمان، �أن مهرجان 
ليو� عجمان للرطب و�لع�شل ياأتي 
�ل�شر�تيجية  �خل��ط��ط  �إط����ار  يف 
الة  فعرّ م�شاهمة  لتحقيق  للد�ئرة 
��شتد�مة �لأمن �لغذ�ئي  يف تعزيز 
قطاع  وت���ن���م���ي���ة  ودع�������م  ل����ل����دول����ة 
�لتمور  و�إن����ت����اج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع������ة 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل��ح��ل��ي، ح��ي��ث يعد 

وتعزيز  ب��ه��ا،  و�لع���ت���ن���اء  �ل��ن��خ��ي��ل 
�لقت�شادية  �حل���رك���ة  وت��ن�����ش��ي��ط 
" يعد  و�أ�����ش����اف����ت  ع�������ام.  ب�����ش��ك��ل 
���ش��ن��وي��ة هامة  �مل���ه���رج���ان م��ن�����ش��ة 
�لنخيل  م����ز�رع  ك  م����الرّ ي��ن��ت��ظ��ره��ا 
ملنتجاتهم  ل���ل���روي���ج  و�ل���ع�������ش���ل 
�ملحلية  و�ل���ف���و�ك���ه  �ل���رط���ب  م���ن 
�لع�شل  م��ن  �ملختلفة  و�لأ���ش��ن��اف 
�ملحلي من خالل من�شات �لعر�س 
�مل���ه���رج���ان بهدف  ي���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
وتبادل  �مل�����ش��ارك��ة  ن��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
�أبو�به  �ملهرجان  يفتح  �خلرب�ت". 
�ل�شاعة  م��ن  ي��وم��ي��اً  �ل�����زو�ر  �أم����ام 
�لعا�شرة  وح��ت��ى  �شباحاً  �لعا�شرة 
م�����ش��اًء خ���الل �ل��ف��رة م��ن 5 �إىل 
بدعم  ويقام  �حلايل،  �أغ�شط�س   7
للتمور،  �لفوعة  �شركة  وم�شاركة 
و�شركة  ل��ل��ع�����ش��ل،  �مل��ل��ك��ي  و���ش��رك��ة 
�لبلدية  ود�ئ���رة  �لإم����ار�ت،  ايل  نحرّ
و�لقيادة  عجمان،  يف  و�لتخطيط 
و�لقيادة  عجمان،  ل�شرطة  �لعامة 
وبلدية  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة 
دب��������ي، وب����ل����دي����ة م���دي���ن���ة �ل���ع���ني، 
و�ملجل�س �لبلدي ملدينة خورفكان، 
وجائزة  للر�ث،  �ل�شارقة  ومعهد 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
بينونة،  وقناة  �ل��زر�ع��ي،  و�لبتكار 

و�شركة �شي ليف.

�مل�شوقة  و�لفعاليات  باملرح  حافلة 
لكل �أفر�د �لعائلة.

ما  لأج��ود  عر�شاً  �ملهرجان  ويقيم 
�ل��ن��خ��ي��ل يف دولة  �أ���ش��ج��ار  ت��ن��ت��ج��ه 
�لإم��ار�ت، حيث ي�شتعر�س �لعديد 
�أنو�ع  و�أفخر  �أف�شل  �ملز�رعني  من 
ت�شتمل  ك��م��ا  و�ل���ت���م���ور،  �ل���رط���ب 
م�شابقات  على  �ملهرجان  فعاليات 
وم�شابقات  �ل�����رط�����ب،  م����ز�ي����ن����ة 
�حلم�شيات  وم�����ش��اب��ق��ات  �ل��ع�����ش��ل، 
و�ملاجنو، و�لليمون، و�للوز �ملحلي، 
وم�شابقات �لأكالت �ل�شعبية وذلك 

�ملحلي،  �لإن����ت����اج  ت�����ش��ج��ي��ع  ب��ه��دف 
��شتد�مة  يف  �مل������ز�رع������ني  ودع�������م 

�نتاجهم �ملحلي.
وي�����ش��ه��د �مل���ه���رج���ان �ل���ع���دي���د من 
�لتثقيفية  و�ل��ن��دو�ت  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
عام،  ب�شكل  �ل��زر�ع��ة  �أهمية  ح��ول 
�لر�ث  �لنخيل يف  �أ�شجار  ومكانة 
و�ل�شبل  خ��ا���س،  ب�شكل  �لإم��ار�ت��ي 
�ملحلي  �ل��ع�����ش��ل  لإن���ت���اج  �مل��ت��ن��وع��ة 
�إىل ج��ان��ب ركن  �أن����و�ع����ه،  ب���اأج���ود 
خا�س بالأطفال �لذي مت ت�شميمه 
��ن �لأط����ف����ال من  خ�����ش��ي�����ش��اً ل��ي��م��كرّ

�ملختلفة  �لأ�شاليب  على  �لط��الع 
ل����زر�ع����ة �ل��ن��خ��ل��ة و�ل���ع���ن���اي���ة بها 
وترغيبهم يف هذه �ملهنة من خالل 

�إعد�د ور�س تعليمية وتفاعلية.
�لعرو�س  �أي�شاً  �لفعاليات  وت�شمل 
�ل�شوق  وركن  �ل�شعبية،  �لتقليدية 
تخ�شي�س  مت  ح���ي���ث  �ل�������ش���ع���ب���ي 
�ملنتجة  ل��الأ���ش��ر  ك���ب���رية  م�����ش��اح��ة 
�حلرف  وبيوت  منتجاتها،  لعر�س 
بتقاليد  �ل���زو�ر  لتعريف  �ل�شعبية 

دولة �لإمار�ت وتاريخها �لعريق.
�ل�شياحية  �لتنمية  وحتر�س د�ئرة 

هيئة امل�ساهمات املجتمعية »معًا« تطلق الدفعة ال�سابعة من حا�سنتها الجتماعية
••اأبوظبي-الفجر: 

�ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  �أعلنت 
�لدفعة  �إط���الق  ع��ن  �أم�����س  "معاً" 
"معاً"  ح���ا����ش���ن���ة  م�����ن  �ل�������ش���اب���ع���ة 
"ريادة  �شعار  وحت��ت  �لج��ت��م��اع��ي��ة. 
تتطلع  للمجتمع"  �لأع�������م�������ال 
�ل�شابعة  دورت����ه����ا  ع���رب  �حل��ا���ش��ن��ة 
من  �لل��ت��ح��اق  �لطلبات  ل�شتقبال 
�لنا�شئة  و�ل�����ش��رك��ات  �لأع��م��ال  �د  رورّ
�لج���ت���م���اع���ي���ة �لأك�������رث �ب����ت����ك����ار�ً يف 
جمالت �ملدن �خل�شر�ء و�لقت�شاد 

�لتحولية.  و�لأف���ك���ار  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
مو�شوع  �ل�شابعة  �لدفعة  و�شتقدم 
�لنا�شئة  �ل�شركات  ملجتمع  �لتحدي 
حلول  على  �حل�شول  بغية  �لعاملي 
وتدعوها  وم��ب��ت��ك��رة،  متخ�ش�شة 
ع���رب من�شة  م�����ش��اري��ع��ه��ا  ل��ت��ق��دمي 
بتحدي  �خلا�شة  �ملفتوحة  �لبتكار 
حممد بن ر��شد �لعاملي للمبتكرين 

�ل�شناعيني.
ومن جانبه، قال بدر �لعلماء، مدير 
�لعاملي  ر�����ش���د  ب���ن  حت����دي حم��م��د 
"كمن�شة  �ل�شناعيني:  للمبتكرين 
ل��الب��ت��ك��ار �مل��ف��ت��وح؛ ي��ه��دف حتدي 
حممد بن ر��شد �لعاملي للمبتكرين 
دويل  جتمع  خلق  �إىل  �ل�شناعيني 
من �ملبتكرين �لقادرين على تطوير 
مو�جهة  يف  للتطبيق  قابلة  حلول 
باملجتمعات  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
�أكانت  ����ش���و�ء  ع���امل���ي���ة،  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�جتماعية، �أو ثقافية �أو بيئية. نحن 
متحم�شون جتاه �شر�كتنا مع هيئة 
�ملتحدة"  �لأمم  و"موئل  "معاً" 
�حللول  بع�س  روؤي����ة  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع 
على  تنفيذها  ميكن  �لتي  �ملتقدمة 

�لهدف �حلادي  يتو�فق متا�شياً مع 
�ملتحدة  �لأمم  �أه������د�ف  م���ن  ع�����ش��ر 
ين�س  و�ل����ذي  �مل�����ش��ت��د�م��ة  للتنمية 
حملية  وجم��ت��م��ع��ات  "مدن  ع��ل��ى 

م�شتد�مة". 
قالت  �لإع����الن،  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
�لعميمي، مدير عام  �شعادة �شالمة 
"معاً":  �ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة 
من  �ل��ي��وم  عاملنا  ي�شهده  م��ا  "مع 
�ل�شكاين  �لنمو  م��ع��دلت  يف  ت��ز�ي��د 
و�ل���ت���ح�������ش���ر، و�ل����ت����غ����ري �مل���ن���اخ���ي، 
ت�����ش��ك��ل يف جم��م��ل��ه��ا حتديات  �ل��ت��ي 
فقد  بال�شتد�مة؛  مرتبطة  حرجة 
مبتكرين  ل��ت��م��ك��ني  �ل����وق����ت  ح�����ان 
على  �حل��ف��اظ  يف  للم�شاهمة  ج���دد 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا وج���ع���ل���ه �أك������رث �أم����ان����اً 
تلعب  �ل�شدد،  هذ�  ويف  و��شتد�مة. 
متكني  يف  حم���وري���اً  دور�ً  �أب��وظ��ب��ي 
ت�شدرت  حيث  م�����ش��ت��د�م،  م�شتقبل 
و�شمال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�لذكية  �مل����دن  م��وؤ���ش��ر  يف  �أف��ري��ق��ي��ا 

للعام 2021. 
�أهمية متكني  �إىل  و�أ�شارت �شعادتها 
حلول  �شنع  على  ق��ادر  ثالث  قطاع 

�لد�ئري و�لتنقل �مل�شتد�م. 
�ل�شابعة  �ل�������دورة  �إط������الق  وي����اأت����ي 
"معاً"  هيئة  ت��رب��ط  ���ش��ر�ك��ة  �شمن 
ر��شد لالزدهار  بن  مببادرة حممد 
�لجتماعي  لالأثر  م��ب��ادرة  �لعاملي، 
�لتي تدير "حتدي حممد بن ر��شد 
�ل�شناعيني"؛  للمبتكرين  �لعاملي 
من�شة �لبتكار �ملفتوح �لتي تتناف�س 
�لنا�شئة  �ل�����ش��رك��ات  �أب������رز  ع���ربه���ا 
�لأك���رث �ب��ت��ك��ار�ً يف �ل��ع��امل يف �شبيل 
للتحديات  و�ق��ع��ي��ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
ن��و�ح��ي حياة  ت��و�ج��ه خمتلف  �ل��ت��ي 

�أفر�د �ملجتمع. 
و��شتناد�ً لذلك، تتعاون هيئة "معاً" 
م���ع جم��م��وع��ة م���ن �ل�������ش���رك���اء مبا 
ر��شد  ب��ن  "حتدي حم��م��د  ذل���ك  يف 
�ل�شناعيني"  للمبتكرين  �ل��ع��امل��ي 
دي"؛  �إي��������ه  "�شتارت  وم���ن�������ش���ة 
ل�شتقطاب �ل�شركات �لنا�شئة ورو�د 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �لأعمال 
للتحديات  مبتكرة  حلول  لتقدمي 
بالنهو�س  �مل��رت��ب��ط��ة  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�مل�شتد�م  �حل���������ش����ري  و�ل���ت���و����ش���ع 
و�لتنمية �لقت�شادية �لعادلة، ومبا 

م�شتوى �أبوظبي و�لعامل." 
هذ� وي�شتفيد �مل�شاركون يف �لدفعة 
�لجتماعية  معاً  حل�شانة  �ل�شابعة 
م���ن �ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ت���ي ت���رب���ط هيئة 
وري����ادة  �لب��ت��ك��ار  مب��ن�����ش��ة  "معاً" 
دي" �لر�ئدة  �إي��ه  "�شتارت  �لأعمال 
�لنا�شئة،  لل�شركات  �أعمال  لت�شريع 
"متكني" وتتخذ من  �ملدعومة من 
�أب��وظ��ب��ي مقر�ً  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 

لها.
�لع�شو  ج��اغ��ان��اث��ان،  ر�مي�س  وق���ال 
دي":  �إي���ه  "�شتارت  ملن�شة  �مل��ن��ت��دب 
من  �لعامل  ي�شهده  ما  مع  "تز�مناً 
ت��ق��دم تقني ورق��م��ي و�ل�����ش��ع��ي نحو 
ير�فق  وم����ا  �ل����ش���ت���د�م���ة،  حت��ق��ي��ق 
ك��ل ذل��ك م��ن ت��غ��ري�ت يف �شلوكيات 
هناك  �أن  �لو��شح  من  �ل�شتهالك، 
�ل�شناعة،  ل��ت��ط��وي��ر  م��ل��ح��ة  ح��اج��ة 
ت��ت��م��ث��ل يف ����ش���رورة �ل��رك��ي��ز على 
جوهرها  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �لأث�������ر 
�لأ�����ش����ا�����ش����ي. ع����رب ح���ر����ش���ه���ا على 
�لإيجابي  �لجتماعي  �لأثر  حتقيق 
ف�شاًل  �لتقني،  و�لب��ت��ك��ار  وحتفيز 
�آمن  �قت�شادي  كمالذ  مكانتها  عن 

�أك���رث  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �إي���ج���اب���ي  �أث�����ر  ذ�ت 
و�شل  "كحلقة  وق��ال��ت:  ��شتد�مة. 
ب����ني �مل���وؤ����ش�������ش���ات و�ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
هيئة  ت��ع��م��ل  �ل����ث����ال����ث،  و�ل����ق����ط����اع 
"معاً" على متكني �لبتكار لتحفيز 
�لتغيري �حلقيقي، �لذي �شيكون له 
وم�شتد�مة.  جذرية  �جتماعية  �آثار 
����ش���ي���ك���ون ل���ل���دف���ع���ة �ل�������ش���اب���ع���ة من 
قيادي  دور  �لجتماعية  حا�شنتنا 
يف حتفيز ري��ادة �لأعمال ذ�ت �لأثر 
�مل�شتد�مة  و�حل���ل���ول  �لج��ت��م��اع��ي 
�لتي جتمع بني خمتلف �لقطاعات 
عميق  �أث������ر  ذ�ت  م���ن���اف���ع  لإي����ج����اد 

و�إحد�ث تغيري �إيجابي". 
�ل�شابعة  �ل��دف��ع��ة  �إط�����الق  وج����رى 
كجزء من حتدي "عقد من �لعمل" 
و�ل����ذي ي��ع��د م���ب���ادرة مت��ت��د لع�شرة 
���ش��ن��و�ت ت��ق��وده م���ب���ادرة حم��م��د بن 
وبرنامج  �ل��ع��امل��ي  ل���الزده���ار  ر����ش��د 
للم�شتوطنات  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
�ملتحدة"؛  �لأمم  "موئل  �لب�شرية 
لتعزيز �لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة 
�ملبتكرة  �حل���ل���ول  ع���رب  و�ل�����ش��ام��ل��ة 

�لتجارية  لالأعمال  مالئمة  وبيئة 
�أ�شبحت  �شليمة؛  تنظيمية  وبيئة 
�أبوظبي �ملكان �ملثايل لتنمية  �إم��ارة 
�لجتماعي  �لأث������ر  ذ�ت  �لأع����م����ال 
�ل��ع��امل��ي، ون��ق��دم �ل��ي��وم دع���وة لكافة 
من  لال�شتفادة  �لنا�شئة  �ل�شركات 
هذه �لفر�شة. يف "�شتار�ت �إيه دي" 
"معاً"  هيئة  م��ع  ب�شر�كتنا  نفخر 
�لعاملي  ر����ش��د  ب��ن  حممد  و"حتدي 
و"موئل  �ل�شناعي"،  ل��الب��ت��ك��ار 
�لأمم �ملتحدة"؛ �شعياً لدفع �لتحول 
من  �حل�����ش��ري  للتطوير  �ل��رق��م��ي 
�ق��ت�����ش��اد م�شرك  �أب��وظ��ب��ي وب���ن���اء 

وجمتمعات ذكية وم�شتد�مة." 
�لجتماعية  م��ع��اً  ح��ا���ش��ن��ة  وت��ع��م��ل 
على تعزيز �لبتكار وريادة �لأعمال 
�لجتماعية يف �أبوظبي عرب متكني 

و�لنا�شئة  �جل����دي����دة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
تعالج  مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  م��ن 
و�لثقافية  �لجتماعية  �لأول��وي��ات 
على  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  مب��ا  و�لبيئية 
دفعاتها  وع����رب  �لإم�������ارة.  جم��ت��م��ع 
�حلا�شنة  ت��ق��دم  ���ش��ن��وي��ة،  �ل��ن�����ش��ف 
�إىل  ي�شل  م��ا  �إىل  و�ل���دع���م  �مل�����و�رد 
بدقة،  �مل��خ��ت��ارة  �ل���ف���رق  م���ن   12
و�لنمو  �لب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  مل�شاعدتهم 
حتدد  رئي�شي،  وكهدف  و�لزده����ار. 
�لأع���م���ال يف  �أب�����رز رو�د  �حل��ا���ش��ن��ة 
لتطوير  وتدعمهم  �ملبكرة،  �ملر�حل 
�جتماعي  �أث���ر  ذ�ت  نا�شئة  ���ش��رك��ات 
تو�شعة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  م���ب���ت���ك���ر، 
جمتمع  �شمن  �لت�شغيلي  نطاقها 
�ملوؤ�ش�شات �لجتماعية �أو �جلمعيات 

غري �لربحية.

ل�����وي�����ز�   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني     ، ب����اول����و  د�ي�����ري�����ت 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)P7622724A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507113087

فقدان جواز �سفر

ح���دي���ج���ه   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ندوني�شيا     ، زين  مور�شيدي 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)AU094558(  رق������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0501111303

فقدان جواز �سفر

/عبد�لرحيم  �مل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالد�س     ، ع���ل���ي  ح�����ار������س 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)BN0682174(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0562805839

فقدان جواز �سفر
م���ي���الت   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، ب���ي���ز�ب���ه  �ت���ال���ي���ل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)6297301EP(  رق��م 

ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �شفارة �ثيوبيا �و �أقرب 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

خان  �شور�ت   / �ملدعو  فقد 
باك�شتان     ، �شاه  �حمد  مري 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)KC4110592(  رقم 

ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �شفارة �لفلبني �و �أقرب 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
يف الق�سية رقم 2022/824 جتاري جزئي دبي

�ىل �ملدعي عليهما/1.�شفا بنت يو�شف بن �حمد �ل�شباعا
2. �شيف بن عبد�هلل بن ح�شن بوهالل

مبا �ن �ملدعي/�حمد �شامل حممد ح�شن �لغربى قد �أقام �شدكما �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله 
وحكمت حمكمة دبي �ملوقرة بتعيني �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور للنظر يف �لدعوى وحيث 

�نكم مل حت�شرو� جل�شة �لنطق باحلكم.
 1:00pm �يرجى �لعلم �نه قد حتدد يوم �لربعاء �ملو�فق:2022/8/10 �ل�شاعة �لو�حدة ظهر
عليكم  ويتعني  �ع���اله  �ل��دع��وى  يف   zoom تطبيق  ع��رب  بعد  ع��ن  �خل���ربة  جلل�شة  كموعد 
�لتو��شل معنا مبوعد �شابق وتزويدنا بو�شيلة �لتو��شل �لرقمية )�للكرونية( �خلا�شة بكم 
حتى نتمكن من تزويدكم بر�بط �لجتماع كما يتعني عليكم تقدمي كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت 

�لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
خبري ح�سابي
د.حمد ال�سام�سي

اإعــــالن
70021
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

ملو�جهة  جديدة  �إر�شاد�ت  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  م�شرف  �أ�شدر 
ب�شاأن  �ملرخ�شة  �ملالية  للموؤ�ش�شات  �لإره��اب  �لأم��و�ل ومكافحة متويل  غ�شل 

�ملخاطر �ملتعلقة بالأ�شخا�س �ل�شيا�شيني ممثلي �ملخاطر.
�ملرخ�شة  �مل��ال��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  فهم  تطوير  يف  �جل��دي��دة،  �لإر����ش���اد�ت  وت�شهم 
غ�شل  مبو�جهة  �ملتعلقة  �لقانونية  للتز�ماتها  �لفعال  و�لتنفيذ  للمخاطر 
و�لتوجيهات  ملعايري  مر�عاتها  وتعزيز  �لإره���اب،  متويل  ومكافحة  �لأم��و�ل 
�ملالية  �ملوؤ�ش�شات  "فاتف". ويتعني على  �ملايل  �لعمل  �ل�شادرة عن جمموعة 
�لر����ش���اد�ت �جل��دي��دة يف  �ل����و�ردة يف  للمتطلبات  �لم��ت��ث��ال  �إظ��ه��ار  �ملرخ�شة 

غ�شون �شهر و�حد من تاريخ �لإ�شد�ر.

ومبوجب �لإر�شاد�ت �جلديدة، يتوجب على �ملوؤ�ش�شات �ملالية �ملرخ�شة �لقيام 
�ل�شيا�شيني  �لأ�شخا�س  على  �لو�جبة  للعناية  حم��ددة  �لز�مية  ب��اإج��ر�ء�ت 
ممثلي �ملخاطر، و�أفر�د عائالتهم �ملبا�شرين، �أو �شركائهم �ملقربني، بالإ�شافة 
�أن تتعر�س  �لعناية �لو�جبة �ملطلوبة جتاه جميع �لعمالء، حيث ميكن  �إىل 
�لإرهاب  �لأمو�ل ومتويل  �ملرخ�شة ملخاطر متز�يدة لغ�شل  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 
�لأ�شخا�س  م��ن  �ل��ع��م��الء  قبل  م��ن  م�شروعة  غ��ري  �أخ���رى  �أن�شطة  ومت��وي��ل 

�ل�شيا�شيني ممثلي �ملخاطر ومعامالتهم �ملالية �ملرتبطة بهم.
كما يتوجب على �ملوؤ�ش�شات �ملالية �ملرخ�شة، �لتي تقدم �خلدمات للعمالء من 
�لأ�شخا�س �ل�شيا�شيني ممثلي �ملخاطر، تطوير �شيا�شات قائمة على �ملخاطر 
�لعمالء  حتديد  ل�شمان  بهم،  �خلا�شة  �لأم����و�ل  غ�شل  مو�جهة  ب��ر�م��ج  يف 
�لعمالء  �أو  منا�شبة،  بدرجة  �ملخاطر  ممثلي  �ل�شيا�شيني  �لأ�شخا�س  وهوية 

�إجر�ء�ت  وتطبيق  �ملخاطر  وت�شنيف  �لعمل،  عالقة  ب��دء  قبل  �ل�شلة  ذوي 
لعالقة  �مل�شتمرة  �ملر�قبة  جانب  �إىل  �لعمالء،  مع  �ملنا�شبة  �لو�جبة  �لعناية 

�أعمالهم.
ويجب على �ملوؤ�ش�شات �ملالية �ملرخ�شة �لحتفاظ باأنظمة مر�قبة �ملعامالت 
تكون  �أن  ُيحتمل  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ادي��ة،  غ��ري  �لأن�شطة  �أمن���اط  لتحديد  �مل��ج��ه��زة 
�أي �شلوك م�شبوه ُيحتمل �رتباطه  م�شبوهة، حيث يتعني عليها �لإبالغ عن 
بغ�شل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو جرمية جنائية، عرب تقدمي تقرير �إىل 
وحدة �ملعلومات �ملالية لدولة �لإمار�ت با�شتخد�م بو�بة "goAML" . كما 
�ملالية  للموؤ�ش�شات  �لوقائية يف برنامج �لمتثال  �لإج��ر�ء�ت  يجب دمج هذه 
�ملرخ�شة ملو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب ودعمها باحلوكمة 

و�لتدريب �ملنا�شبني.

وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملركزي:" �إننا حري�شون على تعزيز و�شمان �لفهم �ل�شامل جلميع �ملوؤ�ش�شات 
�ملالية �ملرخ�شة لدورها وم�شوؤولياتها يف تخفيف �ملخاطر �ملتعلقة مبو�جهة 
دولة  يف  �مل���ايل  �لنظام  وحماية  �لإره����اب،  مت��وي��ل  ومكافحة  �لأم����و�ل  غ�شل 
�مل�شروعة، وت�شهم هذه �لر���ش��اد�ت �جلديدة يف  �لأن�شطة غري  �لإم��ار�ت من 
توفري �ملزيد من �ملتطلبات و�لتد�بري �لتي ت�شاعد �ملوؤ�ش�شات �ملالية �ملرخ�شة 
عالقات  ب��دء  وبعد  قبل  �خل�شو�س  بهذ�  �ملتعلقة  بالتز�ماتها  �ل��وف��اء  على 

�لعمل مع �لأ�شخا�س �ل�شيا�شيني ممثلي �ملخاطر".
مبا  مماثلة  تنظيمية  �إر���ش��اد�ت  لإ�شد�ر  جهودنا  �شنو��شل  معاليه:  و�أ�شاف 
ي�شمن تعزيز كفاءة ومتانة �لنظام �ملايل يف �لدولة، مبا يتما�شى مع �ملعايري 

�لدولية �ملتعلقة مبو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب.

»املركزي« ي�سدر اإر�سادات جديدة للموؤ�س�سات املالية املرخ�سة ب�ساأن الأ�سخا�س ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر

•• دبي- وام:

بن  م��ب��ادر�ت حممد  �إح��دى  �لعطاء"،  "َكفو" و"دبي  �أعلنت 
ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، عن تعاونهما لتمويل بناء وتطوير 
مدر�شة بالكامل يف م���الوي، م��ع ع��ودة �لأط��ف��ال م��ن حول 

�لعامل �إىل �ملد�ر�س هذ� �ل�شهر.
�أطفال مالوي فر�شة  وت�شاعد َكفو يف جمع �لتربعات ملنح 
لعي�س هذه �لتجربة، من خالل تربعات بقيمة 154،000 
نة من  درهم للم�شاعدة يف بناء وت�شغيل مدر�شة �بتد�ئية مكورّ
100 طالب ومعلمني  ل�  وتت�شع  و�ح��د،  ع��ام  خ��الل  �شفرّني 
�أمية  حمو  �أن�شطة  تطوير  "َكفو" على  �شتعمل  كما  �ثنني، 

و�لبالغون  �لأه����ايل  منها  وي�شتفيد  ���ش��ه��ًر�،   18 ل���  ت�شتمر 
�شمن هذه �ملجتمعات.

وتاأتي هذه �ل�شر�كة يف �إطار حملة "لبنة لبنة" �لتي �أطلقتها 
�لعقبات  ت��ذل��ي��ل  "َكفو" ع��ل��ى  �شتعمل  ح��ي��ث  �ل��ع��ط��اء،  دب���ي 
لإلهام  �ل�شرورية  �مل��و�رد  توفري  دون  حتول  �لتي  و�لعو�ئق 

وتن�شئة �جليل �ملقبل من �ملفكرين و�ملبدعني وقادة �لغد.
وبرعاية هذه �ملدر�شة يف مالوي، �شوف تدعم "َكفو" 100 
طالب يف م�شاعيهم للخروج من حلقة �لفقر، مع �مل�شاهمة 
15 و20%.  ب��ني  �مل���د�ر����س  ن�����ش��ب �لل��ت��ح��اق يف  يف زي����ادة 
لبناء ف�شل  �لأم���و�ل  �مل�شركة جلمع  ه��ذه �جلهود  وتهدف 
�جلودة،  عالية  �لب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم  ب����اأدو�ت  ��ز  جم��هرّ در����ش��ي 

من �لأثاث �إىل �لكتب �ملدر�شية و�مل��و�رد، وجعلها يف متناول 
�أبناء �ملجتمع. و�إىل جانب �مل�شاهمة يف تعليم طالب �ملرحلة 
درو���س حمو  لتقدمي  �ملدر�شة مقًر�  تكون  �شوف  �لبتد�ئية، 
�لأمية وبر�مج �لتعليم لأكرث من 60 �شخ�شا بالغ يف �لريف 

�ملالوي.
لتو�شيل  �خل��ريي��ة  �لإح�����ش��ان  "َكفو" م��ع جمعية  وت��ع��اون��ت 
�ملحدود  �ل��دخ��ل  و�أ���ش��ح��اب  �ملتعففة  لالأ�شر  جم��اًن��ا  �ل��وق��ود 
بتحقيق  تبتكر" �ملعنية  "َكفو  م�شابقة  و�أطلقت  يف عجمان، 
�لأهد�ف �لإمنائية لالأمم �ملتحدة و�لهادفة لتمكني �لعقول 
�ل�شابة �ملبدعة من خالل توفري من�شة لعر�س �بتكار�تهم، 

بالإ�شافة �إىل �لعديد من �ملبادر�ت �ملهمة.

•• ال�صارقة -وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن 
�شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
�شباح  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�جتماع  �حلاكم  �شمو  مكتب  يف  �أم�س 

�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة.
�جتماعه  خ�������الل  �مل���ج���ل�������س  ب����ح����ث 
�حلكومية  �ملو�شوعات  من  جمموعة 
�أع��م��ال��ه، و�طلع  �مل��درج��ة على ج��دول 
ع���ل���ى ����ش���ري �ل���ع���م���ل يف �ل���ع���دي���د من 
يف  �لتنموية  و�مل�����ش��روع��ات  �لقطاعات 

خمتلف مدن ومناطق �لإمارة.
�إدر�ج  م���ل���ف  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط����ل����ع 
ق��ل��ب وح�����ش��ن �ل�����ش��ارق��ة ���ش��م��ن ملف 
�ملت�شاحلة" للقائمة  �لإمار�ت  "بو�بة 
ثقايف  ك����ر�ث  لالإي�ش�شكو  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
ب��ه �لإم������ارة، ح��ي��ث جاء  م���ادي تتميز 
�لإدر�ج كاأول موقع من دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف هذه �لقائمة، بناء 
على ما ميثله �ملوقع من مكانة عريقة 

و�لأحد�ث  وتاريخها،  �ل�شارقة  لإمارة 
�لتاريخية �لكبرية �لتي مرت باملوقع، 
�حلفاظ  يف  �لتاريخي  �ل�شارقة  ودور 
على �أمن �لتجارة �لعاملية خالل فرة 

�لإمار�ت �ملت�شاحلة.

ك����م����ا ت�������ش���م���ن �ل����ت����ق����ري����ر �مل�����ر�ح�����ل 
و�لج������ر�ء�ت �مل��ق��رح��ة لإع����د�د ملف 
�لإم����ار�ت  ب��و�ب��ة  "�ل�شارقة:  تر�شيح 
�لرئي�شية  �لركائز  و�أه��م  �ملت�شاحلة" 
�لتي �شريكز عليها �مللف لبيان �لقيمة 

وفقاً  و�لعلمية  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لثقافية 
و�ل�شالمة  �ل��ع��امل��ي،  �ل����ر�ث  مل��ع��اي��ري 

و�لأ�شالة، و�حلماية و�إد�رة �ملوقع.
و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جهود 
�جلهات �حلكومية خالل �لتعامل مع 

خالل  وت��اأث��ري�ت��ه  �جل���وي  �ملنخف�س 
�آثار  م��ن  خلفه  وم��ا  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
جانبية متنوعة يف مدن �لإم��ارة على 
�لتقرير  وت�شمن  �ل�شرقي،  �ل�شاحل 
�خلطط �مل�شتقبلية لإكمال �جلاهزية 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع خم���ت���ل���ف �ل����ظ����روف 

�لطبيعية و�شرعة �ل�شتجابة.
�مل��ج��ل�����س ع���ل���ى ج���ه���ود كافة  و�أث����ن����ى 
�جلهات وفرق �لعمل �لتي �شاهمت يف 
جيدة  ب�شورة  �ملنخف�س  مع  �لتعامل 
و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  على  و�ملحافظة 
�نعك�س  �ل����ذي  �لج��ت��م��اع��ي  و�ل���وع���ي 
�ملجتمع يف  �أف��ر�د  من خ��الل م�شاركة 
كافة  يف  و�لتطوع  للم�شاعدة  �لتعاون 

�ملهام.
�أد�ء  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  �ملجل�س  �ط��ل��ع  ك��م��ا 
�لأن�شطة  وخم��رج��ات  �لعامة  �مل��و�زن��ة 
�ملقدم  م،   2022 لعام  �لأول  للربع 
�أد�ء  ملتابعة  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  من 
�ملو�زنة �لعامة و�لعمل على تطويرها 

وحت�شني جو�نبها وخمرجاتها.

�لبيانية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �لتقرير  وت�شمن 
للمو�زنة �لعامة وجد�ول �ملقارنة بني 
�لأول  للربع  و�مل�����ش��روف��ات  �لي����ر�د�ت 
�حلكومية  ل��ل��ج��ه��ات   2022 ل���ع���ام 
كما  �لإم������ارة،  يف  �مل�شتقلة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
ت�شمن �لتقرير ن�شب �ل�شرف �لفعلي 
لكل من قطاعات �لتنمية �لجتماعية 
�لتحتية  و�لبنية  �حلكومية  و�لد�رة 

و�لتنمية �لقت�شادية.
�ملبنى  هوية  م�شروع  �ملجل�س  وناق�س 
و�لذي �شي�شهم يف �إعطاء هوية معنوية 
ل��ك��ل مبنى م��ن خ���الل حتديد  ذ�ت��ي��ة 
�ل�شحية  �ل��ب��ي��ئ��ة  خل���دم���ات  م�����ش��ب��ق 
بالإ�شافة  �ملبنى،  تو�فرها يف  �لو�جب 
�لتف�شيلية  �مل���ع���ل���وم���ات  ج���م���ع  �إىل 
بنظام  وربطها  وقاطنيه  �ملبنى  ح��ول 

بيانات  ق���اع���دة  لإن�������ش���اء  �إل����ك����روين 
�خلدمات  ب��ي��ان��ات  ب��ه��ا  ت��ت��وف��ر  �شاملة 
و�لت�شاريح و�لرخ�س وغريها �ملتعلقة 

باملبنى.
ووجه �ملجل�س باإعد�د در��شة تف�شيلية 
وت�����ش��م��ني مالحظات  �مل�����ش��روع  ح���ول 
مع  و�لتن�شيق  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شادة 

كافة �جلهات �ملعنية.

�سراكة بني »دبي العطاء« و»كفو« لبناء مدر�سة يف مالوي

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

•• دبي-وام:

بالتعاون  �لتدوير  "مفاجاآت �شيف دبي" حقائب ت�شوق قابلة لإع��ادة  �أطلقت 
للمت�شوقني  حم���دود  �إ���ش��د�ر  �شمن  وذل���ك  �لفطيم"  "ماجد  جمموعة  م��ع 
�لقابلة  �لت�شوق  �أهمية حقائب  �ملفاجاآت.  وتكمن  �ل��دورة �حلالية من  خالل 
لإعادة �ل�شتخد�م يف دورها �لأ�شا�شي يف �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وتقليل 
على  �شلبي  ت��اأث��ري  لها  �ل��ت��ي  �لبال�شتيكية  �لأك��ي��ا���س  ع��ن  �لناجمة  �ل��ن��ف��اي��ات 
متز�يد�  �إقبال  �ل�شتخد�م  لإع��ادة  �لقابلة  �لت�شوق  حقائب  وت�شهد  �لبيئة.   
�ل�شتخد�م  �أحادية  بيئية على �حلقائب  تعرفة  تنفيذ  بعد  وبالأخ�س  دبي  يف 
وحماية  �لنفايات  م��ن  �حل��د  وب��ال��ت��ايل  عليها  �لع��ت��م��اد  م��ن  �لتقليل  بغر�س 
"مفاجاآت �شيف دبي" بالتعاون مع  ق��دم��ت  �مل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  �ل��ب��ي��ئ��ة.   ودع��م��ا 
قابلة  وه��ي  �ملفاجاآت  �شعار  حتمل  ت�شوق  حقيبة  �لفطيم"  "ماجد  جمموعة 

لإعادة �ل�شتخد�م كونها م�شنوعة من مو�د م�شتد�مة وهي متوفرة يف "مول 
�إنتاج  مت  حيث  مردف"  �شنر  و"�شيتي  ديرة"  �شنر  و"�شيتي  �لإمار�ت" 
ولوحات  �أك�شاك  توزيعها يف كل موقع عند  و�شيتم  باأعد�د حم��دودة  �لأكيا�س 
ترويج خم�ش�شة.    وتو�كب مبادرة حقائب �لت�شوق مبادرة �أخرى هي "دبي 
�ملنظمة  و�ل�شياحة �جلهة  �لقت�شاد  د�ئرة  �أطلقتها  و�لتي  تبادر" لال�شتد�مة 
ل� "مفاجاآت �شيف دبي" بهدف �لت�شجيع على ��شتخد�م قو�رير �ملياه �لقابلة 
مرة  ت�شتخدم  �لتي  �لتقليدية  �لبال�شتيكية  تلك  م��ن  ب��دل  �لتعبئة  لإع���ادة 
�إمكانية �حل�شول على  �ملبادرة ل�شكان وزو�ر دبي  و�ح��دة.   و�شوف تتيح هذه 
مياه �شرب نقية باملجان من خالل �أجهزة مياه �شرب �شيتم تركيبها يف مناطق 
رئي�شية عدة يف �ملدينة مبا فيها �ل�شو�طئ و�ملنتزهات ومر�كز �لت�شوق و�ملعامل 
و�لوجهات �لرئي�شية.   وحتفز مثل هذه �ملبادر�ت على تبني تغيري�ت ب�شيطة 
لإعادة  �لقابلة  �ملياه  قو�رير  ��شتخد�م  مثل  �ليومية  �لأف��ر�د  حياة  �أ�شلوب  يف 

�لتعبئة وحقائب �لت�شوق �مل�شتد�مة من �أجل �إحد�ث تاأثري بيئي كبري لت�شبح 
بدور  للقيام  و�ملقبلة  �حلالية  �لأج��ي��ال  وتلهم  لال�شتد�مة  ر�ئ��دة  وجهة  دب��ي 
موؤثر يف حماية �لبيئة و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية.    وتعد بد�ية �لتخلي 
تبنتها  �لو�حد خطوة �شمن خطو�ت  �ل�شتخد�م  ذ�ت  �لبال�شتيكية  �ملو�د  عن 
�لنفايات و��شتخد�م  �لعاملية للحد من  �إط��ار �جلهود  دول��ة �لإم��ار�ت ودب��ي يف 
�لإ�شر�تيجيات  وت��ه��دف  �ل��ك��رب��ون.    �نبعاثات  وتقليل  �أق��ل  طبيعية  م���و�رد 
تخفي�س  "�إىل   2030 "دبي  ومنها  �لبيئة  على  باحلفاظ  �ملعنية  �ل�شاملة 
�لإنبعاثات �لكربونية بن�شبة %30 بحلول عام 2030 وزيادة �لعتماد على 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة حيث يتما�شى ذلك مع �شيا�شة دولة �لإمار�ت نحو 
�شايف �لإنبعاثات �ل�شفري يف عام 2050 و�لتي تت�شمن خطة �إز�لة �لكربون 
من �قت�شاد �لدولة بالكامل بحلول عام 2050 وبالتايل عدم �إنتاج �أي غاز�ت 
م�شببة لالإحتبا�س �حلر�ري.  ويف تقرير �أ�شدرته بر�ي�س "ووترهاو�س كوبرز 
يف  �مل�شتهلكني  60? من  �أن  تبني  �ملا�شي  مار�س  يف  �مل�شتهلك  �شلوك  "حول 
دولة �لإم��ار�ت يفكرون يف �ل�شتد�مة عند �إجر�ء �أي عملية �شر�ء، بينما ذكر 
%53 منهم �أنهم ي�شرون منتجات �شديقة للبيئة ب�شكل د�ئم �أو متكرر " �أي 
�ل�شركات  من  �ملزيد  قيام  ومع     ."42% �أعلى من �ملتو�شط �لعاملي �لبالغ 
�لإلكرونية  مو�قعهم  على  بهم  �خلا�شة  �ل�شتد�مة  �عتماد  بيانات  ب���اإدر�ج 
�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  م��ك��اف��اأة  �لأ���ش��ه��ل  م��ن  ي�شبح  بيع  كنقطة  و��شتخد�مها 
و�ملتاجر �لتي تبذل �جلهد يف هذ� �ل�شدد.   وب��د�أت عالمات جتارية متعددة 
�ل�شتد�مة حيث  دوره��ا يف حتقيق  بالتعريف عن  و�ملو�شة  �لأزي���اء  يف جم��ال 
بادرت با�شتخد�م منتجات �لبال�شتيك �ملهملة وقو�رير �ملياه يف �شنع �لألياف 
�لتي تدخل يف ت�شنيع مالب�شها.   كما ركزت "مفاجاآت �شيف دبي" على تقليل 
��شتخد�م �ملطبوعات يف نقاط �لبيع مبا يف ذلك نو�فذ �لعر�س و�أي�شا �ختبار 
 holographic sale"ملنتجات ثالثية �لأبعاد� ��شتخد�م �شا�شات عر�س 
"مول  يف  خم��ت��ارة  مبتاجر  "�أباريل"  جمموعة  م��ع  "بالتعاون   signage
مفاجاآت   " وت��ق��دم  مول".   هيلز  و"دبي  مردف"  �شنر  و"�شيتي  �لإمار�ت" 
خالل  و�ل��ت��ج��زئ��ة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ش�شة  تنظمها  �ل��ت��ي   - دبي"  �شيف 
�لفرة من 1 يوليو حتى 4 �شبتمرب �ملقبل- �لعديد من �لعرو�س �لت�شويقية 

و�لتخفي�شات و�لأن�شطة �لرفيهية يف خمتلف �أنحاء �لإمارة . 

»مفاجاآت �سيف دبي« تطلق حقائب ت�سوق �سديقة للبيئة

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610
Notification by publication order
Notification by publication notice

Issued from Ajman federal court, Federal Sharia Court of First Instance
In lawsuit No. AJCFISHPAF2022/0000112/ personal affairs

To the convicted: NASIR MUHAMMAD WAKIL MUHAMMAD, address: 9473791 We would like to 
inform you that on 16/06/2022, the court issued an order obligating you in the aforementioned lawsuit 
in favor of BIBI RAISA NASIR MUHAMMAD WAKIL as follows: The court ruled as presence for the 
plaintiff, BIBI RAISA NASIR MUHAMMAD WAKIL, against the defendant, NASIR MUHAMMAD 
WAKIL MUHAMMAD: 
First: By divorcing the plaintiff from the defendant a clear divorce for abandonment, and the plaintiff must 
count her waiting period from this divorce from the date on which the divorce judgment becomes final.
Second: Evidence of the plaintiff's custody of her daughter from the defendant, Husna.
Third: By abandoning the plaintiff to claim the rest of her requests contained in her claim statement
before the defendant and obligating her to pay the costs of abandonment.
fourth: The defendant shall bear the fees and expenses of the lawsuit and an amount of 1000 dirhams as 
attorney's fees excluding abandonment fees.
The defendant shall be announced of the publication
The verdict was issued as an attendance and was publicly pronounced on Thursday, 17 Zul Qi'dah / 1443
AH corresponding to 16/06/2022 AD in the name of his highness president of United Arab Emirates. 
May God's peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and his family and companions 
Judgment subject to appeal within the legal period (30) days from the day following its publication.
Judge
Alsadiq Jabir Altaahir
Ajman federal court
Sharia Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610
Request for an Announcement in the Executive Case by Publication

Defendant's notification by publication Sharjah Federal Court - Civil Execution 
Court - Enyinnaya Godspower Agiriga Payment Notification in Case No. 

SHCEXCIREA2022/0003543 - Civil (Partial)
To:The defendant: Enyinnaya Godspower Agiriga
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that. and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 25373
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so. the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/ Ahmad Talaat Abdelsadiq Mohamad
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610
Public notice in the executive case

Payment notice in Case number AJCEXCIBOUNCE2022/0002395
Returned cheques

To the judgement debtor: Mohammed Akber Jana Alam Bhuyan
Whereas, the judgment, herein attached its copy, was issued against you in favour of 
the Claimant Al Naham Real Estate Agency in the case referred to above.
Since the aforementioned judgment creditor filled a request to execute the said 
judgment, and paid the required fees, and since The requested judgment to be executed 
is as follows:
Gross total (Including fees and charges):12124.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above referred executive 
title within [15] days from the date of receiving this notice.
In the event that you failed to execute the judgment, the court will take the compulsory 
execution measures prescribed by law against you.
Judge
Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610
Transaction No .MOJAU _2022_0078386

Judicial Notice of the Fulfillment
Judicial Notice of the Fulfillment of an amount of AED 5000
Notifying Party: Kamran Ghani Abdul Ghani, Pakistani and holding an ID No. 784197895959050 
Address: Ajman, Kuwait Street, Tel. No. 0556919764
Notified Party: Mohammed Didarul Alam Nur Mohammad, Bangladesh and holding ID 
No.7784196283598603. Address: Ajman - Industrial Area 1, Makani No. 4679708814, Tel No.: 05566159786 
Notice by text message in case it is not possible to notify at the address/phone No. 05566159786
Explanation
Notified Party issued a cheque to the Notifying Party with the amount of AED 5000, the subject of the 
cheque issued by the authorized signatory on behalf of the Defendant, whereas on the due date of the 
cheque, the Plaintiff went to cash the cheque, but it returned without payment due to the closure of the 
account and its statement is as follows:
1. Cheque No. 200428 with an amount of AED 5000 with a due date of 12/07/2022 drawn on Standard
Chartered Bank, whereas the Defendant may fulfill the amount despite the expiry of its due date and the 
amicable claim repeatedly but with Futility 
Therefore,
We notify you of the necessity of paying the aforementioned debt amount within five days from the date 
of your Notice; otherwise we will have to take legal measures.
I request the Notary Public to authenticate this Notice in order to know its statements, and this is an 
acknowledgement from us about that.
Name: Kamran Ghani Abdul Ghani 
Capacity: Notifying Party

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610
Public notice in the executive case

Payment notice in Case number AJCEXCIBOUNCE2022/0002396 
Returned cheques

To the judgement debtor: Junaid Qayyum Abdul Qayyum
Whereas, the judgment, herein attached its copy, was issued against you in 
favour of the Claimant Al Naham Real Estate Agency in the case referred to 
above.
Since the aforementioned judgement creditor filled a request to execute the said 
judgment, and paid the required fees, and since The requested judgment to be 
executed is as follows:
Gross total (Including fees and charges): 21924.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above referred 
executive title within [15] days from the date of receiving this notice.
In the event that you failed to execute the judgment, the court will take the 
compulsory execution measures prescribed by law against you.
Judge
Ali Hassan Al Foora Al Shamsi 
Civil Execution Court
Ajman Federal Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610

Notification by publication in Arabic/English
The appellee must appear before case management office

In appeal No: 940/2022

Upon the appellant request: Hasan Eabdallah Muhamad Alrayiys

The appellee: Zaheer Iqbal Bek Mirza Zafar

You are required to appear before the Case Management Office No. 

(1) at the Sharjah Court of Appeal - in person or through an attorney, 

and submit a reply memorandum to the case, with all documents 

attached thereto, on Tuesday 16-08 2022 in the case attached with 

number above - as an appellee.

Case manager

Hassan Khaled Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 3/ 8/ 2022  Issue No : 13610
Public notice in the executive case

Payment notice in Case number AJCEXCIBOUNCE2022/0003037
Returned cheques

To the judgement debtor: Mohammed Akber Jana Alam Bhuyan
Whereas, the judgment, herein attached its copy, was issued against you in favour of 
the Claimant Al Naham Real Estate Agency in the case referred to above.
Since the aforementioned judgement creditor filled a request to execute the said 
judgment, and paid the required fees, and since The requested judgment to be executed 
is as follows:
Gross total (Including fees and charges): 17924.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above referred executive 
title within [15] days from the date of receiving this notice.
In the event that you failed to execute the judgment, the court will take the compulsory 
execution measures prescribed by law against you.
Judge
Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

برع �مل�شاركون يف ور�شة �شناعة �لأفالم با�شتخد�م �لهاتف �ملحمول يف �إنتاج 
�لتقنيات  �أف�شل  و��شتخد�م  �لإمار�تية  �لبيئة  مع  يتو�فق  م�شور  حمتوى 

�ملتاحة يف �لهاتف وتطبيقاته يف مقاطع فيديو هادفه.
قرن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة  نا�شئة  نظمتها  �لتي  �لور�شة  وحققت 
ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين يف ��شتقطاب �مل�شاركني مبخترب �ملهار�ت يف �إطار 

�لفعاليات �ل�شيفية )�شيفك ويانا(.
�إليه  و�شلت  ما  على  �لنا�شئة  فيه  �طلع  فني  �شياق  وف��ق  �لور�شة  وطرحت   

يدي  ب��ني  �ملتوفرة  �لأدو�ت  ��شتخد�م  حيث  م��ن  �حلديثة  �ل�شينما  تقنيات 
�لر�غبني يف �شناع �لفالم من خالل جهاز �لهاتف �ملتحرك و�لذي ميتلكه 

كافة �لنا�شئة.
وفق  ع��م��دت  �لنا�شئة  ��شتديو  ب��ر�م��ج  �إط���ار  يف  �نطالقتها  وم��ن��ذ  �ل��ور���ش��ة 
حياتهم  م��ن  و�لق�ش�س  �لف��ك��ار  ��شتخر�ج  �لنا�شئة  تعليم  �إىل  مرتكز�تها 
�ليومية ومن بيئة �ملكان و�قر�ن ذلك �لتعليم من خالل زرع حب �شناعة 
�ل�شورة و�ملادة �مل�شورة و�لتي يطلق عليها )�لفيلم وعامل �ل�شينما( لتعرب عن 
�لنا�شئة وحياتهم ودور �شناعة �لأفالم يف �لتعبري عن جمتمعهم و�أفكارهم 

بطرف فنية مبتكرة.

و��شتطاع �لنا�شئة من خالل هذه �لور�شة �إىل متكنهم من ��شتخد�م �لهاتف 
�ملحمول ل�شناعة حمتوى فيلم متميز ويب�شر بقدرتهم �مل�شتقبلية يف دخول 

مهنة �شناعة �لأفالم و�ملونتاج باتباع �لآليات ومعرفة �لأ�شر�ر �لكامنة بها.
�إىل  �لور�شة  ه��ذه  و�ملحا�شر يف  �ملتخ�ش�س  ط��الل حممود  �لعالمي  و�أف��اد 
�أهميتها ونوعيتها كونها تتفق مع �إعالم �لفرد و�لذي بات فيه كل �شخ�س 

�إعالمي متنقل ي�شتخدم �لهاتف �ملتحرك عرب �ملن�شات �ملتاحة.
�شكلت  �ملتحرك  �لهاتف  ط��ري��ق  ع��ن  �لأف���الم  �شناعة  ور���ش��ة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ور�شة فنية و�كبت ما و�شل �إليه �لهاتف من برجميات متقدمة جرى تعليم 
�إن�شاء حمتوى هادف من خالل تقدمي  �لنا�شئة على كيفية ��شتخد�مها يف 

�شرح نظري وعملي و�طلعو� على �لتطبيقات �جلديدة �ملتوفرة يف �لهو�تف 
�لذكية �خلا�شة بالت�شوير و�ملونتاج.

�أفالم  �شناعة  على  �مل�شاعدة  �لرب�مج  معرفة  من  �لنا�شئة  متكن  �إىل  و�أك��د 
�مل�شورة  �ملقاطع  �ملونتاج و�ل�شوتيات على  �لهاتف �ملحمول ومعرفة تقنيات 
من خالل توزيعهم يف فرق عمل تتوىل �لت�شوير و�لإخر�ج وفنيات �ل�شوت 
و�لإ�شاءة وعمليات �ملونتاج وتفريغ  �مل�شاهد و ر�شمها و حتديد �للقطات يف 

كل م�شهد للو�شول �إىل �أعمال متقدمة.
زو�يا  وتعلمهم  �لور�شة  حم��اور  مع  لفتة  ب�شورة  �مل�شاركني  بتفاعل  و�أ�شاد 

�لت�شوير وكذلك �أنو�ع �للقطات وعن ماذ� تعرب ودللتها. 

•• ال�صارقة -الفجر:

�إط����ار ج��ول��ت��ه��ا �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة �لتي  يف 
وموؤ�ش�شاته،  �مل��ج��ت��م��ع  ت�����ش��ت��ه��دف 
للعمل  �ل�������ش���ارق���ة  ج���ائ���زة  ت�����ش��ت��ه��ل 
بور�شة  ف���ع���ال���ي���ات���ه���ا  �ل����ت����ط����وع����ي، 
للعام   20 �ل�������دورة  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  ل�����ش��ال��ح   ،2022
باآليات  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه، 
للدورتها  و�ل����ش���ت���ع���د�د  �مل�������ش���ارك���ة 

ب���دء�ً من  و�ل��ت��ي �شتنطلق  �ل��ق��ادم��ة 
دي�شمرب  �إىل  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر  م���ن 
�مل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ت��ق��ام �مل��ح��ا���ش��رة يوم 
�غ�شط�س  �شهر  م��ن   02 �ل��ث��الث��اء 
�ل�شارقة  متحف  ق��اع��ة  يف  �جل����اري 

لالآثار.
تقدمها  �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���ش��رة  وي��ت��خ��ل��ل 
�لبلو�شي  مو�شى  فاطمة  �لأ���ش��ت��اذة 
�ل�شارقة  جل��ائ��زة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
جمل�س  وع�شو  �ل��ت��ط��وع��ي؛  للعمل 

�لأمناء؛ عدد�ً من �ملحاور �ملتمثلة يف 
وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع  و�إث��ر�ء  تعريف 
تعني  �ل���ت���ي  �مل���ع���ل���وم���ات  مب��خ��ت��ل��ف 
�ملختلفة  �جل��ائ��زة  وجم���الت  بفئات 
و�لإجابة  و�ل���ش��ر�ط��ات  و�مل��ع��اي��ري 
و�لت�شاوؤلت  �ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ع��ل��ى 
و��شتقبال �ملالحظات و�لقر�حات.

�شرحاً  �مل��ح��ا���ش��رة  ت��ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث 
�أهميتها  ع�����ن  وو�ف�������ي�������اً  ك�����ام�����اًل 
توثيقات  ك��ي��ف��ي��ة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

�إىل  و�مل�شاركات، كما تتطرق  �مللفات 
ت��و���ش��ي��ح �أب����رز �لأخ���ط���اء �ل��ت��ي يقع 
�لت�شجيل  خ���الل  �مل��ت��ط��وع��ن  عليها 

و�مل�شاركات و�لتوثيقات و�لثباتات.
�لور�س  ك���اأوىل  �لور�شة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
و�ملحا�شر�ت �لتي تنظمها "�جلائزة"  
خالل  كانت  �أن  بعد  مبا�شر؛  ب�شكل 
فعالياتها  ت��ق��دم  ما�شيتني  �شنتني 

عرب �لو�شائل �لفر��شية.
"�جلائزة" من خالل هذه  وتتطلع 

ت��ن��ط��ل��ق مبتحف  �ل���ت���ي  �مل���ح���ا����ش���رة 
كافة  وت�شتهدف  ب��ال�����ش��ارق��ة  �لآث����ار 
�مل�شاهمة  �إىل   " �مل��ج��ت��م��ع،  �أف�������ر�د 
وتعزيز  �مل�����ش��ارك��ة  د�ئ����رة  تو�شيع  يف 
على  �ملتطوعني  ب��ني  �لتناف�س  ق��وة 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  م�����ش��ت��وى 
�ملتحدة، ول �شيما �أن �جلائزة ت�شهد 
و�لتطوير  �لتحديثات  من  �لعديد 
�مل�����ش��ت��م��ر؛ ن���ظ���ر�ً ل��ط��ب��ي��ع��ة �أه����د�ف 

�جلائزة �ملجتمعية �مل�شتد�مة.

برامج توعوية
�أن  �إىل  م���و����ش���ى،  ف���اط���م���ة  و�أك��������دت 
بر�مج  تعزيز  على  حتر�س  �جلائزة 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل حل 
�شريحة  ت��و�ج��ه  �أو  تو�جهه  م�شكلة 
تنميته  يف  ت�����ش��ه��م  ك���ذل���ك  �أو  ف��ي��ه 
م�شيفة  �ملعي�شي،  م�شتو�ه  وحت�شني 
تر�شيخ  "�جلائزة" على  حر�س  �إىل 
وتعزيز مفهوم �لعمل �لتطوعي ذ�ت 

فئاتها  �شمن  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
وبر�جمها �لتي تطرحها.

�شتو��شل  �جل��ائ��زة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ل�شتهد�ف  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا 
�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����ش���ة 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة من  و�ل�����ق�����ط�����اع�����ات 
لتقدمي  و�أندية،  ومد�ر�س  جامعات 
بالإ�شافة  مم���اث���ل���ة،  حم���ا����ش���ر�ت 
���ش��ت��ك��ون مع  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ات  �إىل 
�أمار�ت �لدولة  موؤ�ش�شات وجهات يف 

عموماً من �أجل �لأمر نف�شه، موؤكدًة 
�لتي  �جل��ائ��زة  �شيا�شة  �أه���م  م��ن  �أن 
على  و�لتحفيز  �حل��ث  هو  تنتهجها 

�مل�شاركة يف �لأعمال �لتطوعية.

يف اإطار اأوىل فعالياتها التي ت�ستهدف املجتمع وموؤ�س�ساته

حما�سرة تعريفية عن الدورة 20 من جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي مبتحف ال�سارقة لالآثار

•• عجمان-وام: 

عجمان  ب�����ش��رط��ة  و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
لعام  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل���روري���ة  �لف�شلية  �حل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
2022 حتت �شعار "�شيف بال حو�دث" وذلك �شمن 
خطة �حلمالت �ملرورية �لف�شلية �ملوحدة للمجل�س 

�ملروري �لحتادي بوز�رة �لد�خلية.
و�أو�شح �ملقدم ر��شد حميد بن هندي نائب مدير �إد�رة 
�لتي  �أن �حلملة  ب�شرطة عجمان  و�ل��دوري��ات  �مل��رور 
تاأتي  �جل��اري  �أغ�شط�س  �شهر  نهاية  حتي  �شت�شتمر 
حتقيقا لهدف وز�رة �لد�خلية �ل�شر�تيجي �ملتمثل 

�حل���و�دث  ن�شبة  لتخفي�س  و  �ل��ط��رق  �أم���ن  بتعزيز 
عنها  �لناجمة  و�لإ�شابات  �لوفيات  و�أع��د�د  �ملرورية 
يف ف�شل �ل�شيف، و�مياناً من �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�شر�ئح  لكافة  �ملرورية  �لتوعية  دور  باأهمية  عجمان 

�ملجتمع تز�مناً مع ف�شل �ل�شيف.
و ذكر بن هندي �ن �حلملة �شتقوم بتوعية �ل�شائقني 
ب�شالمة  �ملتعلقة  �لحتياطات  كافة  �ت��خ��اذ  باأهمية 
�لتد�بري  و�تخاذ  �لدورية،  �ل�شيانة  و�إج��ر�ء  �ملركبة، 
�لالزمة كفح�س �لإط��ار�ت و�لتاأكد من جودتها مع 
دخول ف�شل �ل�شيف و�رتفاع درجات �حلر�رة، و�إجر�ء 
���ش��ي��ان��ة ���ش��ام��ل��ة ل��ل�����ش��ي��ارة و�ل��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��ا من 

وغريها  �لقيادة  على  توؤثر  �أن  ميكن  �لتي  �لأعطال 
من �لتد�بري �لالزمة لتاأمني �لقيادة على �لطريق، 
م�شري�ً �إىل �أن �حلملة ت�شتهدف جميع فئات �ملجتمع 
و�لتلفزيون  ك��الإذ�ع��ة  �ملختلفة  �لإع��الم  قنو�ت  عرب 
للو�شول  �لجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل  و�ل�شحف 

�إىل �أو�شع نطاق ممكن لدعم جناح �حلملة.
�مل���رور و�ل���دوري���ات ب�شرطة  �إد�رة  ن��ائ��ب م��دي��ر  ودع���ا 
�أثناء  �إىل توخي �حليطة و�حلذر  �ل�شائقني  عجمان 
�ل�شفر عرب �لرب، و�للتز�م بالقو�نني �ملرورية، وعدم 
جتاوز �ل�شرعة �ملحددة للطريق ل�شمان �شيف �آمن، 

متمنياً �ل�شالمة للجميع.

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد معايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س 
يف  �ملخت�شة  �جلهات  جميع  بجهود  �لوطن  فخر  مكتب  �إد�رة 
وكو�در  م��دين ومتطوعني  ودف���اع  �شرطة  �أف���ر�د  م��ن  �ل��دول��ة 
طبية وف��رق ط���و�رئ وغ��ريه��م يف خ��ط �ل��دف��اع �لأول لتاأمني 
�شالمة �ل�شكان يف �ملناطق �ل�شرقية و�ل�شمالية من �لدولة �إثر 

�لأمطار �لتي �شهدتها تلك �ملناطق.

�لتي  �ملخل�شة  للجهود  وتقديره  �شكره  ع��ن  معاليه  و�أع���رب 
بع�س  �شهدتها  �لتي  �ملناخية  �لظروف  خ��الل  �جلميع  بذلها 
فاعل يف  ب��دور  �أ�شهمت  �أن جهودهم  موؤكد�ً  �ل��دول��ة..  مناطق 
م�شاعدة �ملت�شررين يف تلك �ملناطق و�حلفاظ على �شالمتهم 

وعودة �حلياة �إىل طبيعتها.
وقال �إن �لتعاون و�لتكاتف �للذين ر�أيناهما من �أبناء �لوطن 
و�ملقيمني على �أر�س �لإمار�ت يج�شد�ن قيم �لتكاتف و�لتالحم 

�لأ�شيلة �لتي يت�شم بها جمتمع �لإمار�ت.

�سلطان بن طحنون ي�سيد بجهود اجلهات املخت�سة واملتطوعني خالل 
ا�ستجابتهم ل�سكان املنطقة ال�سرقية اإثر الأمطار التي �سهدتها الدولة

ور�سة �سناعة الأفالم با�ستخدام الهاتف املحمول تنمي قدرات نا�سئة ال�سارقة وبراعتهم يف اإنتاج حمتوى متميز   

�سرطة عجمان تعزز ال�سالمة املرورية عرب حملة »�سيف بال حوادث« 

•• دبي - وام:

و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  وقعت 
وم�شرف �لإم��ار�ت للتنمية - �ملحرك 
�لتنويع  لأج����ن����دة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل�����ايل 
�ل�شناعي  و�ل���ت���ح���ول  �لق���ت�������ش���ادي 
ب�شاأن  ت��ف��اه��م  �لإم�����ار�ت - م��ذك��رة  يف 
ب���رن���ام���ج مت���وي���ل م�����ش��اري��ع �ل���زر�ع���ة 
�لغذ�ئي،  �لأم����ن  �حل��دي��ث��ة يف جم���ال 
�لتمويلية  �حل���ل���ول  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  لدعم 
�لنمو  يف  لت�شاهم  �لنا�شئة  و�ل�شركات 
�لقت�شادي �مل�شتد�م لالإمار�ت، وذلك 
لدعم قطاع �لأمن �لغذ�ئي �لذي يعد 
�أحد �لقطاعات �خلم�شة ذ�ت �لأولوية 
�مل�����ش��رف لتعزيز  ي��رك��ز ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ت��ي 
بيئة  وتناف�شية  �لقت�شادية  �مل��رون��ة 

�لأعمال للدولة.
وق���ع �مل���ذك���رة ���ش��ع��ادة حم��م��د مو�شى 
لقطاع  �مل�����ش��اع��د  �ل���وك���ي���ل  �لأم�������ريي 
�لتغري  وز�رة  يف  �ل���غ���ذ�ئ���ي  �ل���ت���ن���وع 
�مل���ن���اخ���ي و�ل���ب���ي���ئ���ة، و�أح����م����د حممد 
مل�شرف  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �لنقبي 

�لإمار�ت للتنمية.
وت��اأت��ي �مل��ذك��رة �شمن ج��ه��ود �ل���وز�رة 
لتعزيز قدر�ت �لإنتاج �لزر�عي �ملحلي 

يف �إطار ��شر�تيجيتها لتحقيق �لأمن 
�لغذ�ئي، و�نطالقا من �شعيها ل�و�شع 
م�شاهمة  ب���رف���ع  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �ل����رب�م����ج 
�لزر�عية  و�ل����رثو�ت  �لبيئة  قطاعات 
و�حليو�نية و�ل�شمكية يف تاأمني �لأمن 
�لغذ�ئي و�حليوي يف �لدولة، ويف �إطار 
للتنمية �شمن  �لإم��ار�ت  دور م�شرف 
�لقت�شاد  مل�شتقبل  �ملتكاملة  �ل��روؤي��ة 
مكانة  لتعزيز  ت�شعى  و�لتي  �لوطني، 
لل�شناعة  عاملياً  مركز�ً  لتكون  �لدولة 

�مل��ت��ق��دم��ة و���ش��ن��اع��ات �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، مع 
و�لغذ�ئي  �ل�����ش��ن��اع��ي  �لأم����ن  ���ش��م��ان 

و�لتكنولوجي.
من جانبه قال �لوكيل �مل�شاعد لقطاع 
�لتنوع �لغذ�ئي يف وز�رة �لتغري �ملناخي 
�لإنتاج  ق����در�ت  ت��ع��زي��ز  �إن  و�ل��ب��ي��ئ��ة.. 
�ل���زر�ع���ي �مل��ح��ل��ي ع��رب ت��و���ش��ي��ع نطاق 
ت��ب��ن��ي ن��ظ��م �ل���زر�ع���ة �حل��دي��ث��ة ميثل 
�أح���د �لأول���وي���ات �ل��ت��ي حت��ر���س وز�رة 
�ملناخي و�لبيئة على حتقيقها  �لتغري 

�لأمن  ل�شمان  ��شر�تيجيتها  �شمن 
" ت���اأت���ي مذكرة  و�أ�����ش����اف  �ل���غ���ذ�ئ���ي. 
�لتفاهم مع م�شرف �لإمار�ت للتنمية 
�لتعاون  لتعزيز  �ل��وز�رة  جهود  �شمن 
مع �شركائها �ل�شر�تيجيني وحتفيز 
�ل�����زر�ع�����ة �حل���دي���ث���ة فيما  م�������ش���اري���ع 
و�حليو�ين  �لزر�عي  بالإنتاج  يخت�س 
�لفر�س  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ع��رب  و�ل�����ش��م��ك��ي 
منا�شبة  مت��وي��ل��ي��ة  ب���ر�م���ج  وت���وف���ري 
�ل�شباب  م��ن  و��شعة  �شريحة  جتتذب 

ورو�د �لأعمال". من جانبه قال �أحمد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ن��ق��ب��ي  حم��م��د 
" نركز يف  للتنمية  �لإم���ار�ت  مل�شرف 
دعم  على  للتنمية  �لإم���ار�ت  م�شرف 
�لتنويع  يف  ت�����ش��ه��م  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ملحلي  �ل����ن����اجت  ومن�����و  �لق���ت�������ش���ادي 
�لإجمايل غري �لنفطي، و�لتي تتمتع 
باأولوية وطنية لتعزيز �لإنتاج �ملحلي 
توقيع  نا  ي�شررّ �مل�شتد�م.  �لنمو  ودع��م 
هذه �ملذكرة �لتي تندرج �شمن جهودنا 

يف دع��م ق��ط��اع �لأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �لذي 
و�ملو��شي،  �ل���زر�ع���ة،  �أن�����ش��ط��ة  ي�شمل 
و�لأ�شماك، وحتلية �ملياه وغريها من 
�لقائمة  و�لزر�عية  �لغذ�ئية  �حللول 

على �لتكنولوجيا".
" تعك�س هذه �ملذكرة  و�أ�شاف �لنقبي 
�لوطنية  ب��ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
2051، و�لتي تركز  لالأمن �لغذ�ئي 
تكنولوجيا  يف  �مل���رون���ة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
منظومة  يعزز  مبا  و�ل��زر�ع��ة،  �لغذ�ء 

�لدولة.  و�ل���زر�ع���ة يف  و�مل��ي��اه  �ل��غ��ذ�ء 
للتنمية،  �لإم���ار�ت  م�شرف  يف  ونحن 
ن���ويل ق��ط��اع �لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �أهمية 
تعزيز  يف  �مل��ح��وري  دوره  ب�شبب  بالغة 
�لدولة.  يف  ل��ل��غ��ذ�ء  �مل��ح��ل��ي  �لإن����ت����اج 
ونحن على ثقة باأن �شر�كتنا مع وز�رة 
�شت�شهم يف  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
�حليوي  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  وت���رية  ت�شريع 
حيث �شنعمل عن كثب معاً ل�شتك�شاف 
وت���ق���دمي �حللول  �ل���ت���ع���اون  جم����الت 

�لتمويلية �ملرنة و�لتناف�شية و�حللول 
�ل�شركات  ل���دع���م  �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة  غ����ري 
عجلة  ودف��ع  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعاملة 

منوه و��شتد�مته".
�لطرفان  �شيعمل  �مل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
�ملتبادلة  �لفر�س  على  �لتعرف  على 
يف  �لعمل  جم��الت  تعزيز  يف  للتعاون 
جمال �لأمن �لغذ�ئي، ودعم �ل�شركات 
و�لنا�شئة،  و�مل���ت���و����ش���ط���ة  �ل�������ش���غ���رية 
وب������دوره ���ش��ي��ق��دم م�����ش��رف �لإم������ار�ت 
ل�شركات  مت��وي��ل��ي��ة  ح���ل���وًل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
جمال  يف  �لعاملة  �حل��دي��ث��ة  �ل��زر�ع��ة 
�لتعاون  ي��ع��زز  �ل��غ��ذ�ئ��ي، مب��ا  �لأم����ن 
�لأمن  �ل����وز�رة ويحقق  م��ع  �مل�����ش��رك 

�لغذ�ئي و�ل�شتد�مة �لبيئية.
و���ش��ت��ع��م��ل �ل����������وز�رة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ن�����دو�ت ودور�ت  �مل�����ش��رف ع��ل��ى ع��ق��د 
يخت�س  ف��ي��ا  دوري  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
و�لنظم  �حلديثة  �ل��زر�ع��ة  مب��ج��الت 
وفو�ئدها  ب��ه��ا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�لأمن  ���ش��م��ان  يف  م�شاهمتها  وم���دى 

�لغذ�ئي وحتقيق �ل�شتد�مة.
ت�شكيل  �مل�����ذك�����رة  مب���وج���ب  و����ش���ي���ت���م 
على  �شت�شرف  و�لتي  م�شركة،  جلنة 
�أه����د�ف �ل��ت��ع��اون بني  ���ش��م��ان حتقيق 

�لطرفني.

وزارة التغري املناخي والبيئة وم�سرف الإمارات للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل م�ساريع الزراعة احلديثة

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:عبد�لكرمي عبد�لغفور - �جلن�شية �فغان�شتان يرغب 
�ل�شيد:عبد�ملنان  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
عبد�لغفور - �جلن�شية �فغان�شتان يف �لرخ�شة �مل�شماه )خمبز �لزدهار( تاأ�ش�شت بامارة 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   740109 رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة 

بال�شارقة.تعديالت �خرى
ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم   2013
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عر��س على ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:عبد�لكرمي عبد�لغفور - �جلن�شية �فغان�شتان يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن 50% من كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد:عبد�ملنان 
عبد�لغفور - �جلن�شية �فغان�شتان ، ويرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 50% من كامل ح�شته 
�لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد:حممد عمر حممدي - �فغان�شتان �جلن�شية يف �لرخ�شة 
 732550 رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  �لفتح(  باب  )خمبز  �مل�شماه 

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.تعديالت �خرى
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 �عر��س على ذلك 

عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:�بر�هيم عمري حممد �لبلو�شي - �جلن�شية �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد:مب�شر ح�شني �شناء�هلل - 
�جلن�شية باك�شتان يف �لرخ�شة �مل�شماه )طريق �حلياة ملقاولت �لبناء( تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم 770330 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.
ذ.م.م  �لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة  �ىل  �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية  �ل�شكل  تغيري  �خرى:1-  تعديالت 
2- تغيري �ل�شم �لتجاري من )طريق �حلياة ملقاولت �لبناء( �ىل طريق �حلياة ملقاولت �لبناء ذ.م.م 

- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  �لحتادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �ملادة )14(  وعمالبن�س 
�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 �عر��س على ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6262

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/10 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده كونكورد للتجارة العامة )�س ذ م م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 8,000                                                   اأغرا�س مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/كيدز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فا�شني بوتيك
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3732513 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/طازج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وم�شوي خلدمات �لتو�شيل
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3721001 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

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

�لعمالقة مليكانيك �ملركبات
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1013296 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لغافة  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

لتجارة �لعالف
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3705496 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرحاب 

للنقليات �لعامة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1845024 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�ملها  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمظالت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3872261 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لعني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخيم
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1184094 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�لبو�دي  �هل  �ل�شادة :مطبخ   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�شعبي رخ�شة رقم :1145928 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شالح حممد مبخوت معوي�س �لر��شدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم باندير�

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :3700961 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة دهيمى حممد بالكعم �شعيد �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مفرو�شات فنون �ل�شام 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1095262 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة خادم �شامل بطى حممد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :موؤ�ش�شة ن�شيم �لو�دي 

لركيب �حلجر
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1161729 

تعديل وكل خدمات 
حذف �شامل خليفه طوير�س �ل�شعيدي

تعديل �شكل قانوين 
من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة مهنية

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

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإلغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
�أبوظبي  �لتجاري:  بال�شم   CN  1024974: رقم 
خلدمات �لطباعة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  �أي حق  م�شوؤولة عن 

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإلغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
كوزمو  �لتجاري:  بال�شم   CN  2397351: رقم 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب   ، ذ.م.م  لالختام 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  �أي حق  م�شوؤولة عن 

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ندوك ملو�د �لبناء ذ.م.م
عبد�هلل  �حمد  �ملالك/بدرية   - �شرق  �ل�شمحة   - �ل�شركة:�أبوظبي  عنو�ن 

�خلالدي )بلوك بي - حمل 3(
CN 1177525 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - �ل�شادة/�لقمة  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/6/1 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205018401 
 تاريخ �لتعديل:2022/8/2

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :حمل �لر�حة للقرطا�شية  

رخ�شة رقم :CN 1067325 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ني�س �حمد ن�شري �لدين حاجى �بر�هيم ن�شري �لدين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد مبارك �شيف �شعيد �لهاملى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل �لر�حة للقرطا�شية

AL RAHA STATIONERY
�إىل/ حمل �لر�حة للقرطا�شية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL RAHA STATIONERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
C 21 من �إىل GIS_PLOT /تعديل عنو�ن

E 3 من �إىل GIS_SECTOR / تعديل عنو�ن
Al Danah من �إىل GIS_ZONE / تعديل عنو�ن

�أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم وكافترييا �لعري�س - فرع 1  

رخ�شة رقم :CN 1110179-2 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/ مطعم وكافترييا �لعري�س - فرع 1

AL AREESH RESTAURANT AND CAFETERIA - BRANCH  1

�إىل/ مطعم وكافترييا �لعري�س �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - فرع

ALAREESH RESTAURANT AND CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH  

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة م�شاوي علي �لفحم )�شفاري(  5621006

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

خالل 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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :حمل �مليز�ن لت�شليح �ملكيفات  

رخ�شة رقم :CN 1101629 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نورول �حليات �شيكاند�ر على %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يو�شف حممد رم�شان �حلمادى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل �مليز�ن لت�شليح �ملكيفات
AL MEEZAN AIR CONDITIONER REPAIR

�إىل/ حمل �مليز�ن لت�شليح �ملكيفات
AL MEEZAN AIR CONDITIONER REPAIR

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شبيك للرخام  

رخ�شة رقم :CN 3932455 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة وقا�س حممد يون�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شفري �حمد حممد يون�س
تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل هوي�شل �حمد غامن �ملنهاىل

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شبيك للرخام
SPIKE MARBLES

�إىل/ �شبيك للرخام - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 SPIKE MARBLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
حاجي  فريوز  :حمل  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

لت�شليح �ل�شربجنات  
رخ�شة رقم :CN 1103380 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف خليفه �حمد حممد على �لبلو�شى
تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية �إىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :دل مرجان لتجارة �لك�ش�شو�ر�ت  

رخ�شة رقم :CN 1037058 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة دل مرجان �شيد� جان  %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف دل مرجان �شيد� جان
تعديل وكيل خدمات / حذف على هالل على مر�ن �ملن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ دل مرجان لتجارة �لك�ش�شو�ر�ت

DIL MARJAN ACCESSORIES TRADING
�إىل/ دل مرجان للقرطا�شية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

DIL MARJAN STATIONARY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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زي��ارة حمتملة لرئي�شة جمل�س  �أن  �لثالثاء  �أم�س  �لكرملني   �عترب 
“��شتفز�ًز�  ل  �شت�شكرّ ت��اي��و�ن  �إىل  بيلو�شي  نان�شي  �لأم��ريك��ي  �ل��ن��و�ب 
ًد� على “ت�شامن رو�شيا �ملطلق” مع �ل�شني، ومتهًما  م�شدرّ �شرًفا”، 
�لوليات �ملتحدة ب�”زعزعة �لعامل” من خالل �إحد�ث توتر�ت ب�شاأن 
تايو�ن.بد�أت بيلو�شي هذ� �لأ�شبوع جولة �آ�شيوية ترفع من�شوب �لتوتر 

بني و��شنطن وبكني على خلفية زيارة غري موؤكدة �إىل تايو�ن.
�إن  ة  بالقورّ �شت�شردها  �لتي  �أر��شيها  من  ج��زء�  تايو�ن  بكني  تعترب 
ة من مغبرّة  �أكرث من مررّ رت و��شنطن  �قت�شى �لأمر ذلك. وهي حذرّ
قيام بيلو�شي بزيارة �جلزيرة.وقال �ملتحدث با�شم �لكرملني دميري 
بي�شكوف لل�شحافيني “كلرّ ما هو مرتبط بزيارة حمتملة �إىل تايو�ن 
ز �لتوتر�ت«. هو ��شتفز�ز �شرف. هذ� يفاقم �لو�شع يف �ملنطقة ويعزرّ

موقفها  ُيعترب  �لتي  �ل�شني  مع  مطلق  ت�شامن  يف  “نحن  و�أ���ش��اف 
جتاه هذه �مل�شكلة مفهوًما ومربًر� متاًما«.

وتابع “بدل �حر�م ح�شا�شية )بكني ب�شاأن تايو�ن(، �ختارت �لوليات 
�ملتحدة لالأ�شف طريق �ملو�جهة، ما ل ينذر باأي خري«.

د بي�شكوف �أن �لقو�ت �مل�شلحة �لرو�شية م�شتعدة “ل�شمان �لأمن  و�أكرّ
على حدود” بالدها يف حال حدوث “��شتفز�ز«.

وكتبت �لناطقة با�شم �خلارجية �لرو�شية ماريا ز�خاروفا عرب تلغر�م 
“و��شنطن تزعزع �لعامل. مل يحل �أي نز�ع يف �لعقود �لأخرية بل مت 
�لت�شريحات مبثابة رد مو�شكو  بنز�عات كثرية«.تبدو هذه  �لت�شبب 
على �تهامات �لغرب بقيادة �لوليات �ملتحدة لها بزعزعة �ل�شتقر�ر 

من خالل هجومها �لع�شكري على �أوكر�نيا.

�أعرب �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون �أم�س �لثالثاء عن “قلقه 
رئي�س  دع��وة  ي�شاطر  �إن��ه  قائال  �لعر�ق”،  يف  �لو�شع  ب�شاأن  �ل�شديد 
باللغة  تغريدة  يف  م��اك��رون  و�لت�شاور«.وكتب  “�حلو�ر  �إىل  �ل���وزر�ء 
ي�شود  �أن  يجب  �ل��ع��ر�ق.  يف  �ل��و���ش��ع  ب�����ش��اأن  �شديد  “قلقي  �لعربية 
�لهدوء و�شبط �لنف�س. �أ�شارك رئي�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي يف 
�لند�ء �لذي وجهه للحو�ر و�لت�شاور ��شتجابة لتطلعات �لعر�قيني«.
 ،2021 �لأول-�أك���ت���وب���ر  ت�شرين  يف  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن��ذ 
يعاين �لعر�ق من �شلل �شيا�شي بعد ف�شل �شهور من �ملفاو�شات بني 
�لأحز�ب �لرئي�شية لختيار رئي�س جديد للجمهورية �أو رئي�س جديد 
يف  �عت�شاما  �ل�شدر  مقتدى  �ل�شيعي  �لزعيم  �أن�شار  للحكومة.بد�أ 
بغد�د  يف  ب���الآلف  �ل�شيا�شيون  خ�شومه  وتظاهر  �ل�شبت  �ل��ربمل��ان 

�لثنني، تعبرًي� عن �لنق�شام �لذي ميزق �لبالد.
“ل  �ل�شبت  �لأعمال  ت�شريف  تتوىل حكومته  �لذي  �لكاظمي  وقال 
�لعر�ق  �أج��ل  من  وتتفاهم  وتتحاور  �ل�شيا�شية  �لكتل  جتل�س  �ن  بد 

يف كلمة بثها �لتلفزيون. و�لعر�قيني”، 

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لركية �أم�س �لثالثاء ترحيل 9 �آلف “مقاتل 
عام  منذ  بلد�نهم  �إىل  خمتلفة،  جن�شية   102 من  �أجنبي”  �إره��اب��ي 
2011.ونقلت وكالة “�لأنا�شول” عن بيان �شادر عن �إد�رة �لهجرة 
�لتابعة للوز�رة �أنه مع بدء �لأزمة �ل�شورية عام 2011، حاول �لعديد 
من مو�طني �لدول �لأخرى �لن�شمام �إىل �شفوف تنظيمي “د�ع�س” 
�شاعني لالنتقال �إىل �شوريا عرب  و”وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية”، 
على  �لقب�س  �ألقت  �لركية  �ل�شلطات  �أن  تركيا.و�أ�شاف  �إىل  �لقدوم 
�لآلف من هوؤلء وجرى تطبيق �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم.ويف هذ� 
�لإطار، قامت �ل�شلطات �لركية برحيل ت�شعة �آلف “�إرهابي �أجنبي” 
من 102 جن�شية خمتلفة، �إىل بلد�نهم منذ عام 2011.وفيما يخ�س 
�أن مو�طني دول �لحت��اد �لأوروب��ي حلو� يف  �أو�شح �لبيان  جن�شياتهم، 

�ملركز �لأول ب� 1109 �إرهابيني، تالهم �لأمريكيون ب�59.

عوا�صم

مو�شكو

باري�ص

اأنقرة

درا�سة حديثة لـ »تريندز« توؤكد اأن جولة بايدن ال�سرق 
اأو�سطية مل تعّزز ثقة قادة املنطقة باأمريكا كحليف موثوق

الق�ساء الرو�سي ي�سنف »اآزوف الأوكرانية« »منظمة اإرهابية« 
•• مو�صكو-اأ ف ب

�شنفت �ملحكمة �لعليا �لرو�شية  �أم�س �لثالثاء كتيبة �آزوف 
�لأوكر�نية �لتي ��شتهرت لدفاعها عن ماريوبول على �أنها 
مقاتليها  خ�شوع  �إىل  ي��وؤدي  قد  مما  �إرهابية”،  “منظمة 

�لأ�شرى ملحاكمات �شديدة يف رو�شيا.
ونقلت وكالة �أنباء تا�س عن قا�شي �ملحكمة �لعليا قوله �إنه 
قرر “تلبية �لطلب �لإد�ري ملكتب �ملدعي �لعام، و�لعر�ف 
�إرهابية  �آزوف �شبه �لع�شكرية �لأوكر�نية كمنظمة  بوحدة 

وحظر �أن�شطتها يف رو�شيا �لحتادية«.
ج���رى �جل���زء �لأك����رب م��ن �مل��ح��اك��م��ة خ��ل��ف �أب����و�ب مغلقة. 

�ملن�شة  �إىل  �شهود  ��شتدعاء  مت  فقد  تا�س،  وكالة  وبح�شب 
يف  �آزوف  كتيبة  �رتكبتها  مزعومة  ج��ر�ئ��م  ع��ن  وحت��دث��و� 
ق���ادة منظمة  ي��و�ج��ه  �ل��رو���ش��ي،  �أوك��ر�ن��ي��ا. وف��ًق��ا للقانون 
�إرهابية �ل�شجن مدة تر�وح بني 15 و20 عاًما، و�لأع�شاء 

�لعاديون بني 5 و10 �شنو�ت.
��شتهرت كتيبة �آزوف وهي وحدة �أن�شاأها متطوعون يف عام 
�لأوك����ر�ين،  �لنظامي  �جلي�س  يف  دجم��ه��ا  مت  ث��م   2014
�شرق  جنوب  يف  �ل�شاحلية  ماريوبول  مدينة  عن  بالدفاع 
عدة  ��شتمر  ح�����ش��ار  ب��ع��د  رو���ش��ي��ا  �حتلتها  �ل��ت��ي  �أوك��ر�ن��ي��ا 

�أ�شهر.
�آخر  ��شت�شلم  و�لق�شف،  �لعنيف  �لقتال  من  �أ�شابيع  بعد 

�ملد�فعني عن ماريوبول �ملح�شنني يف م�شنع �آزوف�شتال يف 
�أيار-مايو �ملا�شي.

يتهم �لكرملني وو�شائل �لإعالم �حلكومية �لرو�شية كتيبة 
حرب  ج��ر�ئ��م  �رتكبت  ج��دي��دة  ن��ازي��ة  جماعة  باأنها  �آزوف 

ويهدد باإنز�ل عقاب �شديد باأع�شائها.
يف  �أولينيفكا  �شجن  يف  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �نفجار�ت  خلفت 
�أوكر�نيا ع�شر�ت  منطقة �نف�شالية مو�لية لرو�شيا ب�شرق 
كييف  مو�شكو  وتتهم  �ل��رو���ش��ي.  �جلي�س  بح�شب  �لقتلى، 
�أوكر�نيون  جنود  فيه  �حتجز  �ل��ذي  �ملعتقل  ه��ذ�  بق�شف 
ذلك  نفت  �لأوكر�نية  �ل�شلطات  لكن  ماريوبول.  �أ�شرو� يف 

موؤكدة �أن �لقو�ت �لرو�شية قتلتهم.

اإ�سرائيل تعتقل قياديا بال�سفة وتقتل فل�سطينيا 
•• القد�س-رويرتز

�لفل�شطينية  �ل�شحة  وز�رة  قالت 
�لإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �إن  و���ش��ك��ان 
مد�همة  خ��الل  فل�شطينيا  قتلت 
يف مدينة جنني بال�شفة �لغربية 
يف  قياديا  �عتقلت  حيث  �ملحتلة، 

حركة �جلهاد �لإ�شالمي.
بعد عن هوية  تفا�شيل  ت��رد  ومل 
متثل  �ل����ت����ي  ج���ن���ني  يف  �ل���ق���ت���ي���ل 
�شهدت  و�لتي  �أع��م��ال عنف،  ب��وؤرة 

منذ  منتظمة  �إ�شر�ئيلية  عمليات 
�شل�شلة  �شكانها  م��ن  ع��دد  �شن  �أن 
من �لهجمات �لدموية يف �ل�شو�رع 
د�خل �إ�شر�ئيل يف وقت �شابق من 

�لعام �حلايل.
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
�لإ�شر�ئيلية �إن �أفر�د كوماندو�س 
فل�شطينيني  زي  يف  م��ت��ن��ك��ري��ن 
�شخ�شني  لعتقال  جنني  دخ��ل��و� 

وتعر�شو� لإطالق نار. 
ردو�  �أن����ه����م  �مل���ت���ح���دث  و�أ������ش�����اف 

وغادرو�  م�شلحني  ع��دة  و�أ�شابو� 
دون �أن تقع بينهم �إ�شابات.

وهي  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�شفة  و���ش��ه��دت 
ي�شعى  �ل���ت���ي  �مل���ن���اط���ق  ب����ني  م����ن 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون لإق����ام����ة دول����ة 
�نهيار  منذ  حمتدما  عنفا  فيها، 
�ل��ت��ي رعتها  �ل�����ش��الم  حم���ادث���ات 
��شر�ئيل يف  �ملتحدة مع  �لوليات 

 .2014
وترف�س حركة �جلهاد �ل�شالمي 

�لتعاي�س مع �إ�شر�ئيل.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  �أ�����ش����در 
باللغة  در�������ش�����ة  و�ل�����ش����ت���������ش����ار�ت 
“هل  �لإجن��ل��ي��زي��ة، حملت ع��ن��و�ن: 
�ل�شرق  يف  ب����اي����دن  ج���ول���ة  ك���ان���ت 
��شر�تيجياً  حت�������وًل  �لأو������ش�����ط 
��شتعر�شت  �ملتحدة؟”،  ل��ل��ولي��ات 
�أب����������رز م�����ع�����امل رح�����ل�����ة �ل���رئ���ي�������س 
�ل�شرق  �إىل  ب��اي��دن  �لأم��ري��ك��ي ج��و 
�لأو������ش�����ط م������وؤخ������ر�ً، م��ب��ي��ن��ة �أن����ه 
�لرفيعة  �ل���زي���ارة  ه���ذه  ب��ع��د  ح��ت��ى 
�مل�شتوى ل تز�ل �لقيادة �ل�شعودية 
�إخ����ر�ج عالقتها مع  ب�����ش��اأن  ح���ذرة 
�ل�شر�ع  ماد�م  �لظل،  �إ�شر�ئيل من 
قائماً  �لفل�شطيني   - �لإ�شر�ئيلي 
�ح����ت����الل  و������ش����ت����م����ر�ر  ح�����ل  دون 

�لأر��شي �لفل�شطينية.
�أعدها  �ل���ت���ي  �ل����در������ش����ة،  وذك������رت 
�لباحث  ميكلربغ  يو�شي  �ل��دك��ت��ور 
و�أ�شتاذ  »ت��ري��ن��دز«  يف  �مل��ق��ي��م  غ��ري 
لدى  وم�شت�شار  �لدولية  �لعالقات 
�ململكة  يف  ه��او���س«  »ت�شاتام  معهد 
�لزيارة �شلطت �ل�شوء  �أن  �ملتحدة، 
على �ل�شعوبات �لتي تو�جهها �إد�رة 
�لتناق�شات  �لتوفيق بني  بايدن يف 
جتاه  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا  يف  و�مل����ف����ارق����ات 
م�شد�قية  ����ش��ت��ع��ادة  ويف  �مل��ن��ط��ق��ة، 
���ش��ي��ا���ش��ات �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة بني 
�لكثريين، ولكن كان م�شري جولة 

بايدن جناحاً حمدود�ً ومتقطعاً.

حت�سن تدريجي
�ململكة  �إىل  بايدن  زي��ارة  �أن  وبينت 
�أن  �أك��������دت  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ب���ني  �ل���ع���الق���ة 
و�ململكة �لعربية �ل�شعودية تتح�شن 
�ل�شنو�ت  ب��ع��د ع���دد م��ن  ت��دري��ج��ي��اً 
م��ن��ه��ا ميليه  و�ل���ك���ث���ري  �مل����ت����وت����رة، 
�لعاملية، ومع ذلك، لعبت  �حلقائق 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي دور�ً 
�ملحادثات  من  بايدن  وخرج  مهماً، 
�إم������د�د�ت  �ت���ف���اق ع��ل��ى زي�����ادة  دون 

�أ�شعار  �رت��ف��اع  �إىل  �أدى  ما  �لنفط، 
�لنفط.

�لفتقار  �أن  �إىل  �لدر��شة  و�أ���ش��ارت 
بني  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  �لثقة  �إىل 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �أمريكا  حلفاء 
ك�شريك موثوق به �أمر عميق، وقد 
�ملت�شرع  �لن�����ش��ح��اب  ب�شبب  تفاقم 
�أفغان�شتان،  من  �ملتحدة  للوليات 
�مل�شتمر عن  �حل��دي��ث  ع��ن  ف�����ش��اًل 
�جنذ�ب �نتباه �لبالد نحو منطقة 
�لهند �ل�شينية، و�هتمامها به، مع 

�إ�شر�ئيل  �إق��ن��اع  على  �ل��ق��درة  ع��دم 
�لق�شية  جت�����اه  ن��ه��ج��ه��ا  ب��ت��غ��ي��ري 
�ملرحلة،  ه���ذه  ويف  �لفل�شطينية، 
ت��ت��وق��ع �ل���ق���ي���اد�ت �لإق��ل��ي��م��ي��ة من 
ب��ج��ان��ب��ه��ا من  ت��ف��ي  �أن  و����ش��ن��ط��ن 
هي  متتثل  �أن  قبل  �أوًل  �ل�شفقة 

لطلبات �أمريكا.

رو�سيا وال�سني
هناك  �أن  �ل����در������ش����ة  و�أو�����ش����ح����ت 
��شتياًء كبري�ً بني دول �خلليج من 

�لوليات  فر�شتها  �لتي  �ل�شروط 
بال�شالح،  �إم���د�ده���ا  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة 
و�ل��ت��ي ظ��ه��رت خ��الل زي���ارة بايدن 
تظل  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  للمنطقة، 
م��ن��ط��ق��ة خ�����الف، ح��ي��ث مي��ك��ن �أن 
لرو�شيا  �لباب  �خل��الف  ه��ذ�  يفتح 
ن�شاطاً  �أك���رث  دور  للعب  و�ل�����ش��ني 
بال�شبط  �ملنطقة، وهو  يف  وتاأثري�ً 
ما حتاول �لوليات �ملتحدة جتنبه، 
ح���ي���ث ك�����ان �ل���رئ���ي�������س �لأم���ري���ك���ي 
�شريحاً ب�شاأن مثل هذ� �لحتمال، 

لن  �ملتح�����دة  �ل���ولي���ات  �أن  ُم��ع��ل��ن��اً 
ت��ن�����ش��ح��ب وت�����رك ف����ر�غ����اً مت���الأه 

�ل�شني �أو رو�شيا �أو �إير�ن.
وق��ال��ت �ل��در����ش��ة �إن���ه ع��ل��ى �لرغم 
م���ن �ل���ت���وت���ر�ت �جل��وه��ري��ة خالل 
�ت����ف����اق جميع  ف�������اإن  ق���م���ة ج�������دة، 
مليار   11 تقدمي  على  �مل�شاركني 
يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  ل�شمان  دولر 
و�شمال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�إفريقيا يعد تطور�ً مهماً من حيث 
و�ل�شتقر�ر  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة 
تتز�يد  وق��ت  يف  خا�شة  �لإقليمي، 

فيه �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية.

زخم حمدود
زي���ارة  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  وخ��ل�����ش��ت 
�ل��رئ��ي�����س ب���اي���دن �إىل �مل��ن��ط��ق��ة مل 
ت��ك��ن مب��ث��اب��ة ج��ول��ة ق���وي���ة، لكنها 
خ���ل���ق���ت ب���ع�������س �ل����زخ����م �مل����ح����دود 
و���ش��ل��ط��ت �ل�������ش���وء ع��ل��ى جم���الت 
�لهتمام �مل�شرك مع وجود بع�س 
ولكن  �جل���وه���ري���ة،  �لخ���ت���الف���ات 
كبري�ً  خطاأ  �شرتكب  بايدن  �إد�رة 
�لأو�شط  لل�شرق  ظهرها  �أد�رت  �إذ� 

و�شمال �إفريقيا،
مكانتها  �أم��ري��ك��ا  ت�شتعيد  ول��ك��ي   
�لبارزة يف مو�جهة منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا، �شيتطلب 
و�شريحة  م�شتمرة  م�شاركة  ذل��ك 
و�����ش����ادق����ة، ول���ي�������س جم�����رد زي�����ارة 

�شريعة.

•• غزة-رويرتز

غزة  ق��ط��اع  يف  يعي�شون  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيون،  ي�شعر 
يفاقمها  �ل�شيف  يف  �شديدة  حر  موجة  بتفاقم  �ملكتظ، 
ع�شر  �إىل  ت�شل  ق��د  ل��ف��رة  �لكهربائي  �ل��ت��ي��ار  �ن��ق��ط��اع 
�شاعات يوميا.وتقول �آلء زيد�ن وهي جال�شة مع زوجها 
مروحة  فوقهما  من  وتتدىل  يون�س  بخان  منزلهما  يف 
“بنعاين من �ل�شوب. �لهو�ية  كهربائية يغطيها �ل�شد�أ 
بال�شو�ين...و�هلل  وبنهوي  خربانة  و�لبطارية  خربانة 

�لعظيم ل بننام ول بناكل من �ل�شوب«.
غزة،  قطاع  يف  ن�شمة  مليون   2.3 م��ن  �أك��رث  ويتكد�س 
�ل�شريط �ل�شيق �ملحا�شر بني م�شر و�إ�شر�ئيل. ويقول 
نحو  �ل��ع��ادة  يف  يتطلب  �لقطاع  �إن  حمليون  م�شوؤولون 
500 ميجاو�ت من �لطاقة يوميا يف �ل�شيف. وي�شتقبل 
120 ميجاو�ت من �إ�شر�ئيل بينما توفر حمطة توليد 

�لكهرباء �لوحيدة يف �لقطاع 60 ميجاو�ت �أخرى.
وقال حممد ثابت، مدير �لعالقات �لعامة و�لإعالم يف 
�شركة توزيع �لكهرباء يف غزة لرويرز “�رتفاع درجات 
�حلر�رة يف قطاع غزة وكذلك �لأمر �رتفاع �أ�شعار �لوقود 
عامليا يوؤثر ب�شكل كبري جد� على جدول توزيع �لكهرباء.. 
�شوى  �لكهرباء  ت��وزي��ع  �شركة  تتمكن  ل��ن  خ��الل��ه  وم��ن 
و�ملن�شاآت  للمو�طنني  �لكهرباء  من  �شاعات  ع�شر  �إم��د�د 
و�ملر�فق �لعامة، هذ� �لأمر له تاأثري مبا�شر على �حلياة 

�لإن�شانية يف قطاع غزة«.
�ل��الزم لت�شغيل حمطة  �ل��وق��ود  وت��اأت��ي �لأم���و�ل ل�شر�ء 
�ل��ط��اق��ة م��ن ق��ط��ر، �ل��ت��ي ت��دف��ع ع�����ش��رة م��الي��ني دولر 
جتعل  �لوقود  �أ�شعار  �رتفاع  لكن  �إ�شر�ئيل،  من  ل�شر�ئه 
ماليني  ثالثة  بقيمة  عجز  من  تعاين  �ملحلية  �ل�شركة 

دولر تقريبا.
و�����ش���ت���م���ر�ر �ن���ق���ط���اع �ل���ك���ه���رب���اء ي��ث��ري ����ش��ت��ي��اء حركة 
�لتي تدير �لقطاع منذ عام 2007 وتلقي  “حما�س”، 
باللوم على �حل�شار �لإ�شر�ئيلي �مل�شتمر منذ 15 عاما 

يف تدمري �قت�شاد غزة.
�ملولد�ت  على  غ��زة  يف  و�ل�شركات  �ملنازل  بع�س  وتعتمد 
�لتيار لفر�ت طويلة.  �لكهربائية للتغلب على �نقطاع 
مولد�ت  �شر�ء  ي�شتطيعون  ل  �لذين  �أولئك  وي�شتخدم 

باهظة �لثمن م�شابيح ليد رخي�شة تعمل بالبطارية.
لالأجهزة  �ل�شقا  �شركة  عام  مدير  �ل�شقا،  ط��ارق  ويقول 
�ملنزلية، �إنه بينما جعلت حر�رة �ل�شيف �أجهزة �لتكييف 
�أكرث �شرورة، فاإن �لظروف �لقت�شادية �ل�شعبة جعلت 
�لنا�س يف�شلون �للجوء �إىل بد�ئل �أرخ�س �أو �إ�شالح ما 

لديهم بالفعل يف �ملنزل.
ي���ذه���ب بع�س  �مل���رت���ف���ع���ة،  ويف ظ����ل درج�������ات �حل��������ر�رة 
تتكلف  رمب��ا  �ل��ت��ي  �ل�شباحة  ح��م��ام��ات  �إىل  �لأ���ش��خ��ا���س 
تذكرتها نحو دولرين، بينما ت�شتاأجر �لعائالت �لأكرث 
ثر�ء يف غزة حمامات �شباحة خا�شة، وهي و�شيلة ترفيه 

قد ترو�ح تكلفتها بني 300 �إىل 1000 �شيقل )86 
�إىل 289 دولر�( يف �ليوم.

�أما �لأقل ثر�ء، فيتعني عليهم �إيجاد بد�ئل �أرخ�س.
وهرب زكي �أبو من�شور “60 عاما” وعائلته �ملوؤلفة من 
ع�شرة �أفر�د من حر�رة �ملنزل �إىل �ل�شاطئ، وهو و�شيلة 

�لرفيه �ملجانية �لوحيدة ملعظم �شكان غزة.

وقال “جايني على �لبحر �شاردين من �لد�ر لأنه ل يف 
كهرباء ول مروحة ول يف مقومات حياة، ف�شاردين من 
�جلو وجايني على �لبحر لأنه �ملتنف�س �لوحيد... �لعامل 
مكيفة  �ل�����ش��و�رع  �ل�شعودية  مثال  ع��ن��دن��ا،  غ��ري  �ل��ث��اين 
و�لبيوت  بتغلي  �لأر����س  غليان،  �إح��ن��ا  مكيفة،  و�لبيوت 

بتغلي«.

•• هوجن كوجن-رويرتز

جمل�س  رئي�شة  بيلو�شي،  نان�شي  توجه  مع   
�لنو�ب �لأمريكي، �إىل تايبه و�شط حتذير�ت 
�شفن  �أرب����ع  �ل�����ش��ني، مت��رك��زت  م��ن  مكثفة 
يف  ط��ائ��ر�ت،  حاملة  بينها  �أمريكية،  حربية 
�نت�شار  عمليات  يف  �جل��زي��رة  ���ش��رق��ي  �مل��ي��اه 

“�عتيادية«.
و�أكد م�شوؤول بالبحرية �لأمريكية لرويرز 

رون��ال��د ريجان  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أن حاملة  �أم�����س 
ع���ربت ب��ح��ر �ل�����ش��ني �جل��ن��وب��ي وه���ي حاليا 
و�لفلبني  ت��اي��و�ن  ���ش��رق��ي  �لفلبني  ب��ح��ر  يف 

وجنوبي �ليابان.
وت��ع��م��ل ح��ام��ل��ة �ل���ط���ائ���ر�ت �مل���ت���م���رك���زة يف 
�ليابان مع �شفينة �ل�شو�ريخ �ملوجهة �أنتيتام 

و�ملدمرة هيجينز.
وقال �مل�شوؤول �لذي ��شرط عدم ن�شر ��شمه 
�أي  م��ع  �لتعامل  ق���ادرة على  �أن��ه��ا  “يف ح��ني 

�عتيادية”.  �نت�شار  عمليات  فهذه  �حتمال، 
ب�شاأن مو�قع  �لتعليق  �أن��ه ل ميكنه  و�أ�شاف 

حمددة.
�أن  �لأمريكية  بالبحرية  �مل�����ش��وؤول  و�أو���ش��ح 
�أي�شا  تريبويل  �ل��ربم��ائ��ي  �لهجوم  �شفينة 
يف �ملنطقة يف �إطار �نت�شار بد�أ يف �أو�ئل مايو 

�أيار من مينائها �لأ�شلي يف �شان دييجو.
ظهور  م��ع  �لنت�شار  عمليات  ت��اأك��ي��د  وي��اأت��ي 
جانبي  على  ع�شكري  ن�شاط  على  موؤ�شر�ت 

م�شيق تايو�ن قبل زيارة بيلو�شي.
وقال م�شدر مطلع لرويرز �إنه �إىل جانب 
حتليق �لطائر�ت �ل�شينية قرب خط �لو�شط 
يف �ملمر �ملائي ذي �حل�شا�شية �ل�شديدة �شباح 
�ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء، ظ��ل��ت ع���دة ���ش��ف��ن حربية 
�شينية قريبة من �خلط غري �لر�شمي منذ 

�أم�س �لثنني.
وذكر �مل�شدر �أن �ل�شفن و�لطائر�ت �حلربية 
�لو�شط  خ���ط  على”  “�شغطت  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�شباح �ليوم �لثالثاء يف خطوة غري معتادة 

و�شفها �مل�شدر باأنها “��شتفز�زية للغاية«.
�أجرت مر�ر�  �ل�شينية  �ملقاتالت  �أن  و�أ�شاف 
مناور�ت تكتيكية “لم�شت” خاللها لفرة 

وج���ي���زة خ���ط �ل��و���ش��ط وح��ل��ق��ت ع���ائ���دة �إىل 
كانت  �مل�شيق يف ح��ني  م��ن  �لآخ����ر  �جل��ان��ب 
على  ت��اأه��ب  ح��ال��ة  يف  �لتايو�نية  �ل��ط��ائ��ر�ت 

مقربة.
ول تعرب طائر�ت �أي من �جلانبني عادة خط 

�لو�شط.
�لدفاع  �لثالثاء قالت وز�رة  �ليوم  بيان  ويف 
بالأن�شطة  تامة  در�ي��ة  على  �إنها  �لتايو�نية 
�لع�شكرية قرب تايو�ن و�شتن�شر �لقو�ت على 

نحو مالئم رد� على “تهديد�ت �لعدو«.
�لر�شمية  �مل��رك��زي��ة  �لن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
م�شادر  عن  نقال  �لثالثاء  �ليوم  باجلزيرة 
م�شتوى  “عززت”  �ل����وز�رة  �أن  حت��دده��ا  مل 
�ل���ش��ت��ع��د�د �ل��ق��ت��ايل ���ش��ب��اح �ل��ث��الث��اء حتى 

ظهر �خلمي�س.
�ل�شني،  ���ش��رق  بجنوب  �شيامن  مدينة  ويف 
و�لتي تقع قبالة تايو�ن وبها وجود ع�شكري 
ك��ب��ري، �أب��ل��غ ���ش��ك��ان ع��ن م�����ش��اه��دة حتركات 
م��رك��ب��ات م��درع��ة ون�����ش��رو� ���ش��ور� ل��ه��ا على 
من  ب��ع��د  روي����رز  تتحقق  ومل  �لإن���رن���ت. 

�ل�شور.
وكانت و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �ل�شينية 

�ملحتمل  �ل���������ش����ر�ع  م����ن  ب����اخل����وف  ت�������ش���ج 
و�حلما�شة �لوطنية ب�شاأن �حتمالية �لوحدة 

مع تايو�ن.
ومنذ �لأ�شبوع �ملا�شي، �أجرى جي�س �لتحرير 
مبا  خم��ت��ل��ف��ة،  ت��دري��ب��ات  �ل�شيني  �ل�شعبي 
بحر  يف  �حلية  بالذخرية  تدريبات  ذل��ك  يف 
�ل�����ش��ني �جل��ن��وب��ي و�ل��ب��ح��ر �لأ���ش��ف��ر وبحر 

بوهان.
�لع�شكريني  �مل���ح���ل���ل���ني  ب���ع�������س  وي�����ق�����ول 
وقت  �لن��ت�����ش��ار يف  ت��ع��زي��ز  �إن  �لإق��ل��ي��م��ي��ني 
�لتوتر يزيد خماطر وقوع حو�دث، حتى لو 

مل يكن �أي طرف يريد �شر�عا فعليا.

البحرية الأمريكية تن�سر 4 �سفن �سرقي تايوان 

�سكان غزة يرزحون حتت وطاأة احلر وانقطاع الكهرباء 

توقيف م�سلح اأمام منزل 
�سحفية اإيرانية يف نيويورك

•• نيويورك-اأ ف ب

منزل  �أم��ام  نيويورك  �ملا�شي يف  �لأ�شبوع  يحمل كال�شينكوف  رج��ل  �أوق��ف 
لل�شلطات  �نتقاد�ت  ه  توجرّ �لتي  �أمريكية  �إير�نية  ن�شوية  ونا�شطة  �شحفية 

�لإير�نية وكانت هدف خمطط خطف عام 2018.
ف ب�شكل مريب  وُر�شد خالد مهدييف �لأربعاء و�خلمي�س �ملا�شيني، يت�شررّ
و�ألقى  نيويورك.  يف  بروكلني  يف  جناد  علي  م�شيح  �ل�شحفية  منزل  حول 
مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل �لأ�شبوع �ملا�شي �لقب�س على �لرجل وعرث يف 
�شيارته على بندقية AK-47 ونحو �شتني ر�شا�شة، وفق ما جاء يف مذكرة 

مت �جلمعة �أمام حمكمة مانهاتن �لفدر�لية. لل�شرطة �لفدر�لية ُقدرّ
�أكدت  لكنها  ُن�شرت  �لتي  �لق�شائية  �لوثائق  ُتذكر م�شيح علي جناد يف  مل 
�لأح���د و�لث��ن��ني ع��رب ت��وي��ر م��رف��ق��ًة �ل��ت��غ��ري��د�ت مب�شاهد م��ن كامري�ت 
�ملر�قبة، �أن �لرجل �لذي �أوقفته �شرطة نيويورك “حاول دخول منزلها يف 

نيويورك حاماًل �شالًحا نارًيا حم�شًو� بالر�شا�س لقتلها«.
�ملا�شي،  “�لعام  �لجتماع  �لتو��شل  مو�قع  على  �لن�شوية  �لنا�شطة  وكتبت 
خطفي.  م��ن  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات  مكتب  منع 
جرميتي هي �إعطاء �شوت للذين لي�س لديهم �شوت. ينبغي على حكومة 

�لوليات �ملتحدة �أن تكون �شارمة مع �لإرهاب«.
“عمالء  �أرب��ع��ة  �إىل  �لأم���ريك���ي  �ل��ق�����ش��اء  ���ه  وجرّ  ،2021 يف مت��وز-ي��ول��ي��و 
عام  جن��اد  علي  م�شيح  خلطف  �ل��ت��اآم��ر  تهمة  �لإير�نية”  لال�شتخبار�ت 
��شتدر�جها  لل�شحفية على  �إير�نيني  �أقرباء  �إرغ��ام  2018، عرب حماولة 

�إىل دولة �أخرى، بهدف توقيفها ونقلها �إىل �إير�ن و�شجنها.
و�ل�شيف �ملا�شي، �لتقى وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن �لنا�شطة 
�لن�شاء يف بالدها على  بت�شجيعها  ا  �ملعروفة خ�شو�شً �لأمريكية  �لإير�نية 
عدم �للتز�م بارتد�ء �حلجاب وت�شريحاتها وكتاباتها �ملناه�شة لل�شلطات 

�لإير�نية.
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عربي ودويل

   وب�شبب �إثارة بول�شونارو ب�شكل منتظم، 
�أكرث  “�لقطيعة”  ب����  �ل��ت��ه��دي��د  �أ���ش��ب��ح 
و�شوًحا. منذ �أ�شهر، كان �لزعيم �ليميني 
�إىل  ح  يلمرّ �لليرب�يل(  )�حل��زب  �ملتطرف 
�أنه قد ل يعرف بحكم �شندوق �لقر�ع 
ع ��شتطالعات �لر�أي،  �إذ� خ�شر، كما تتوقرّ
�لرئي�س  �لعمال،  ح��زب  من  خ�شمه  �شد 
يف  �شيلفا،  د�  ل��ول  �إينا�شيو  لويز  �ل�شابق 
�ل�شلطة من 2003 �إىل 2011. ول�شبب 
وجيه: ب� 27 باملائة من نو�يا �لت�شويت، 
نائًبا  �أ���ش��ب��ح  ،�ل���ذي  �ل�شابق  �مل�����ش��اة  ق��ائ��د 
للدولة، هو  رئي�شا  ثم  لريو دي جانريو، 
�إعادة  حملة  يبد�  ل  بر�زيلي  رئي�س  �أول 
لول،  ع��ن  بعيد  �إن���ه  كمف�شل.  �ن��ت��خ��اب��ه 
48 باملائة من نو�يا �لت�شويت،  ب�  �ل��ذي، 

ميكن �أن يفوز يف �جلولة �لأوىل.

على خطى ترامب
على  ب��ول�����ش��ون��ارو  يعمل  �ل�شبب،  ل��ه��ذ�     
�لت�شويت  ن����ظ����ام  يف  �ل���ث���ق���ة  ت���ق���وي�������س 
�أكرث  �أحد  �لرب�زيل، وهو  �لإلكروين يف 
�لأنظمة �أماًنا وكفاءة يف �لعامل. بالن�شبة 
له، ل ميكن “تدقيق” �شندوق �لقر�ع 
�لتزوير،  �لإل���ك���روين، وم���ن ه��ن��ا خ��ط��ر 
ر، يف 18 يوليو، �أمام جمهور من  كما كررّ

�ل�شفر�ء. 
ي�����ش��در �جلهاز    وه�����ذ� غ���ري ���ش��ح��ي��ح: 
ل عدد �لأ�شو�ت لكل مر�شح.  تقريًر� يف�شرّ
 ،1996 عام  �لتنفيذ  حيز  دخوله  ومنذ 
بول�شونارو  �ن  �ل  غ�����س،  �أي  ي��الح��ظ  مل 
�لعليا،  �لنتخابية  �ملحكمة  ذل��ك:  ي��وؤك��د 
�لتي تنظم �لق��ر�ع، تلعب ل�شالح لول. 
لذلك  �شيخ�شر،  �أن��ه  بول�شونارو  “يعرف 
ي���ري���د �إح�������د�ث �ل���ف���و����ش���ى، ق��ب��ل و�أث���ن���اء 
“من  تر�مب”.  مثل  �لنتخابات،  وبعد 
يوؤكد  ت��ر�م��ب،  من��وذج  يترّبع  �أن��ه  �لو��شح 
�أوغ�شتو  �ل�شيا�شية كارلو�س  �أ�شتاذ �لعلوم 
بوجيو، لكن موؤ�ش�شاتنا �أكرث ه�شا�شة من 
�أوقفت  �لتي  �ملتحدة،  �لوليات  موؤ�ش�شات 

�لرئي�س �ل�شابق«.
   هدد �لرئي�س قبل عام: “�إما �أن جنري 
ت���ك���ون هناك  ل���ن  �أو  ن��زي��ه��ة،  �ن��ت��خ��اب��ات 
و�قر�حه:  �لإطالق!”.  على  �نتخابات 
�إ���ش��اف��ة ط��اب��ع��ة �إىل ���ش��ن��ادي��ق �لق����ر�ع 
مكتب  ن��اخ��ب  ك��ل  �شيغادر  �لإل��ك��رون��ي��ة. 
�إث��ب��ات ورق���ي لت�شويته،  �لق����ر�ع وم��ع��ه 
�أخ����ذه يف  ق��د مت  �أن ت�شويته  ع��ل��ى  دل��ي��ل 
�مل�شادقة  رف�س  �ل��ربمل��ان  لكن  �لع��ت��ب��ار. 

على هذ� �لنتهاك ملبد�أ �شرية �لنتخابات. 
وه���ذ� ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ط��اب��ور �لدبابات 
�لذي عر�شه قائد �جلي�س بول�شونارو يف 
نف�س �لوقت حتت نو�فذ �لكوجنر�س. ويف 
جايري  يدعو  مطبوع”،  “ت�شويت  غياب 
مو�ٍز  ف���رز  �إج����ر�ء  �إىل  �لآن  ب��ول�����ش��ون��ارو 
 ... �أج��ل  ل��الأ���ش��و�ت، يجريه �جلي�س من 

“حت�شني �لثقة يف �لنتيجة«.
   بالن�شبة �إىل �لباحثة �إ�شتيفانيا بربوز�، 
�ل�شلطوية  “�لأنظمة  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي 
�لت�شعيد  دو�م��������ة  ف�������اإن  �جلديدة”، 
 2021 يناير   6 ن�شهد  “�إننا  م��وج��ودة: 
يف  ت��ق��ول،  كما  بطيئة”،  بحركة  ج��دي��دة 
�إ�شارة �إىل �لهجوم على مبنى �لكابيتول يف 
و��شنطن. يف �ليوم �لتايل لهذه �لأحد�ث، 
“م�شكلة  ب�  د�  مهدرّ ا  �أي�شً بول�شونارو  ح  ل��ورّ
�ملتحدة”.  �ل���ولي���ات  م��ن  �أك���رث خ��ط��ورة 
يف  �ل�شتو�ئي”  “تر�مب  �أن  و�حلقيقة 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  م���ن  �أف�����ش��ل  و���ش��ع 
بعد  جي�شه.  دع��م  على  للح�شول  �ل�شابق 
وكبار  �جل��ر�لت  �ن�شحب  �لديكتاتورية، 
�ل�شباط �لآخرين من �حلياة �ل�شيا�شية. 
و�ل���ي���وم ي�����ش��غ��ل��ون ���ش��ت ح��ق��ائ��ب وز�ري�����ة، 

و3041 وظيفة يف �خلدمة �ملدنية!
   هل �شتوؤيد �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �لنقالب 
�إذ� رف�س م�شتاأجر بالنالتو �ملغادرة؟ هذ� 
هو �ملجهول �لأكرب لنتخابات كل �ملخاطر 
ه����ذه. ت��ت�����ش��اع��د �ل��ت��وت��ر�ت ب��ني �جلي�س 
ل  م��ا  وه��و  �لعليا،  �لنتخابية  و�ملحكمة 
ُمعلنة،  �أزم��ة  ففي مو�جهة  يب�شر بخري. 
باإدخال  عفوي  نحو  على  �ملحكمة  قامت 
�إىل �حل��ظ��رية م��ن خ���الل دعوة  �ل��ذئ��ب 

�مل�شوؤولة  �للجنة  ممثل للجي�س لع�شوية 
“�لهدف  ك����ان  �لق�������ر�ع.  م��ر�ق��ب��ة  ع���ن 
للعملية  ع�شكرية  مو�فقة  على  �حل�شول 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ت��ف��ادي �أي خ��ط��ر ط��ع��ن يف 
باربوز�،  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  يو�شح  �لنتيجة، 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن �جلي�س، �ل��ذي مل ينتقد 
�لإلكروين،  �لق��ر�ع  �شندوق  قبل  من 

يوؤيد �لآن �أ�شئلة بول�شونارو«... 

»مدنيون م�سلحون ماأدجلون«
بتوظيفه  �شي�شمح  �إن��ه  لنقول  هنا     من 
ب����اأي ث��م��ن، هناك  �ل�����ش��ل��ط��ة  لإب���ق���ائ���ه يف 
خطوة فقط يردد �لكثريون يف قطعها. 

�لرئي�س،  م���ع  �ل��ت�����ش��ام��ح  ي�����ش��ت��م��ر  “لئن 
�ملغادرة”،  و���ش��ك  ع��ل��ى  ف��الأن��ه، حت��دي��د�، 
ل��ول. وح��ول هذ� �ملو�شوع،  تقول حا�شية 
�أ���ش��ت��اذ �لعلوم  ي��ق��ول  �جل��ي�����س م��ن��ق�����ش��م. 
“يوجد توتر  لو�:  �ل�شيا�شية فريديريك 
بني �لذين يد�فعون عن ت�شيي�س �ملوؤ�ش�شة 
و�أن�شار �حلياد. ومع ذلك، فاإن �ل�شيناريو 
�لأك������رث م���الءم���ة ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة هو 
�لإب���ق���اء ع��ل��ى ب��ول�����ش��ون��ارو يف م��ك��ان��ه. �ن 
ع����ودة ل���ول ت��ع��ن��ي �ن�����ش��ح��اب��ه��م �ل��ع��ام من 
�لحتفاظ  على  تفاو�شو�  �إذ�  �ل  �ل�شلطة 

ببع�س �ملنا�شب«.
�لرئي�س  ي�������وزع  ذل�������ك،  غ�������ش���ون  يف     

�لم���ت���ي���از�ت ع��ل��ى �جل��ي�����س �ل������ذي، على 
�ملعا�شات  �إ�شالح  من  معفى  �ملثال،  �شبيل 
�ل��ت��ق��اع��دي��ة وت��خ��ف��ي�����ش��ات �مل���ي���ز�ن���ي���ة يف 
“�إنه يحاول جرهم �إىل  ميز�نية �لدفاع. 
�لعلوم  �أ�شتاذ  ي�شرح  �لو�شائل،  بكل  لعبته 
�ل�شيا�شية ورجل �لقانون �أو�شكار فيلهينا 
ف��ي��ري�، وم��ع ذل���ك، ف���اإن �ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
ويظهر  �لنف�س،  �شبط  ببع�س  حتتفظ 
�ل��ع��زل غ��ري �مل�����ش��ب��وق ل��روؤ���ش��اء �جليو�س 
�لرئي�س  �أنرّ   ،2021 م��ار���س  يف  �لثالثة 

يو�جه مقاومة«.
ر�وؤول  �ل�����ش��اب��ق  �ل����دف����اع  وزي�����ر  ووف�����ق    
جونغمان، رف�س �لقادة �لثالثة �لن�شياع 

�لتحليق فوق  �لرئي�س:  لأم��ر خا�س من 
�مل�شادة  –�ل�شلطة  �لعليا  �ملحكمة  مقر 
�لرئي�شية لبول�شونارو -بو��شطة طائر�ت 
م��ق��ات��ل��ة م���ن �أج�����ل ك�����ش��ر �ل���ن���و�ف���ذ. من 
عدد  يوجد  حيث  �ل�شرطة،  ق��و�ت  جانب 
�أقل  ولكنهم  �ل��ب��ول�����ش��ون��اري��ني  م��ن  ك��ب��ري 
و�لدعوة،  هادئة.  �لقو�ت  تظل  �ن�شباًطا، 
�لتي �أطلقها عقيد يف مقاطعة �شاو باولو، 
�شبتمرب،   7 �لوطني،  �لعيد  يوم  للتعبئة 
ملنح بول�شونارو �ل�شلطات �ملطلقة، مل يتم 

�تباعها كثرًي�.
   ق��د ي��اأت��ي �خل��ط��ر م��ن �أم���اك���ن �أخ���رى، 
�أو  ري���و،  يف  �لع�شكرية  �شبه  �ل��ق��و�ت  مثل 
-�لذين  �ملاأدجلني”  �مل�شلحني  “�ملدنيني 
مي��ث��ل��ون ظ���اه���رة ج���دي���دة يف �ل���رب�زي���ل، 
وفًقا للباحثة �ل�شيا�شية لر� مي�شكيتا. يف 
�لو�قع، يف ظل حكم بول�شونارو، ت�شاعف 
مبقد�ر  �لنارية  �لأ�شلحة  ت�شاريح  توزيع 
�خلو��س  ميتلك  و�لآن،  �أ�شعاف.  خم�شة 
�أ�شلحة �أكرث من �ل�شرطة. “لي�شت هناك 
فر�شة يف �أن يحر�س �لرئي�س �أن�شاره على 
وزعيم  �لأك��رب  جنله  يق�شم  �لنتفا�س”، 
بول�شونارو،  فالفيو  �لنتخابية،  حملته 
�ل�شناتور، بينما يرف�س �لقول ما �إذ� كان 

�لأب �شيعرف بهزمية حمتملة.

الوليات املتحدة قلقة
ي��ري��دون �ل�شت�شالم  �ل��ي�����ش��ار، ل  ع��ل��ى     
لعبة  “لعب  مبثابة  ذلك  �شيكون  للذعر. 
“فوز لول �لو��شح �شيثبط  بول�شونارو”. 
حز�مه.  ي���رى  �حتجاجية”،  ح��رك��ة  �أي 
بفارق �شغري، يف  بول�شونارو  و”�إذ� خ�شر 

�ملقابل، فاإن �لو�شع �شي�شبح غري م�شتقر 
جانبه  م����ن  ي��خ�����ش��ى  كبري”،  ح����د  �إىل 
بوجيو.  �أوغو�شتو  كارلو�س  �لربوفي�شور 
يه �ختيار �جلر�ل و�لر بر�غا  قلق، يغذرّ
�إىل  �لرئي�س  نائب  ملن�شب  كمر�شح  نيتو 
جانب بول�شونارو. ويرى �لبع�س يف ذلك 
��شتعد�د هذ� �لأخري لتعبئة  عالمة على 

�لثكنات للطعن يف �لنتائج.
   ع�����دم �ل���ي���ق���ني ه������ذ�، ه����و �ل������ذي جعل 
عام،  قبل  قلقة.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حتى 
�ملخابر�ت  وكالة  رئي�س  بايدن  جو  �أر�شل 
�ملركزية ويليام برينز �إىل بر�زيليا لإلقاء 
ويف  �ل��رب�زي��ل��ي.  �لرئي�س  على  حما�شرة 
بايدن  ك��رر  يونيو،  يف  �لأمريكيتني  قمة 
با�شم  �ملتحدثة  وبح�شب  �شفويا.  ر�شالته 
كري�شتينا  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�لرب�زيلي  “�لرئي�س  ف����اإن  رو���ش��ال��ي�����س، 
�لنتخابات...  نتيجة  �شيحرم  �أن��ه  �أك��د 

و�شناأخذ هذ� �لبيان على حممل �جلد«. 
   يف مو�جهة �لإغر�ء �لنقالبي ل� جايري 
�أخرًي�  �مل���دين  �ملجتمع  ب���د�أ  ب��ول�����ش��ون��ارو، 
ل�شالح  ع��ري�����ش��ة  ج��م��ع��ت  �ل���ف���ع���ل.  ي����رد 
 26 يف  حمامون  �أطلقها  �لدميقر�طية، 
توقيع يف  �أك��رث من ن�شف مليون  يوليو، 
ث��الث��ة �أي���ام ف��ق��ط. وي��ت��م �إع����د�د عري�شة 
�أخرى ت�شمى “�لدفاع عن �لدميقر�طية 
�لأقوياء  �لعمل  �أرباب  لحتاد  و�لعد�لة” 
ب��اول��و -وه����ي �لولية  ���ش��او  يف ���ش��ن��اع��ات 
�ل��ت��ي مت��ث��ل وح��ده��ا ث��ل��ث �ل��ن��اجت �ملحلي 
–وهذ� قد يعني تخلي  �لإجمايل للبالد 

دو�ئر �لأعمال عن �لرئي�س. 
�لنحو  ه�����ذ�  ع���ل���ى  ب��ال��ت��ك��ه��ن  �ن�����ه  �ل     
مل  ل��ول  �أن  تقريًبا  �شنن�شى  بامل�شتقبل، 
�أ�شتاذة �لعلوم  يفز بعد. ومع ذلك، تقول 
�ل�شيا�شية لر� مي�شكيتا: “ل يز�ل باإمكان 
جايري بول�شونارو �لفوز من خالل طريق 
�لدميقر�طية، وميكن �ن يفوز بول�شونارو 
يف �شناديق �لقر�ع، ت�شري �أ�شتاذة �لعلوم 
يحتفظ  �ن���ه  مي�شكيتا،  لر�  �ل�شيا�شية 
�ل��ع��م��ل، وح��زم��ة �لتد�بري  �أرب�����اب  ب��دع��م 
يورو”  مليار�ت   8 “حو�يل  �لجتماعية 
�لتي متت �ملو�فقة عليها موؤخر� ميكن �أن 
تقلل من ��شتياء �لناخبني �لفقر�ء �لذين 

ت�شررو� ب�شدة من �لأزمة �لقت�شادية«.
كلمته  ب��ول�����ش��ون��ارو  �ل��ك��اب��نت  ي��ق��ل    مل 

�لأخرية.
------------------------------

عن لك�سربي�س

- يعمل بول�سونارو على تقوي�س الثقة يف 
نظام الت�سويت الإلكرتوين يف الربازيل

- يّتبع منوذج ترامب, واملوؤ�س�سات الربازيلية اأكرث ه�سا�سة 
من املوؤ�س�سات الأمريكية, التي اأوقفت الرئي�س ال�سابق

- »ترامب ال�ستوائي« يف و�سع اأف�سل من الرئي�س 
الأمريكي ال�سابق للح�سول على دعم جي�سه

- هل �ستوؤيد املوؤ�س�سة الع�سكرية النقالب 
اإذا رف�س م�ستاأجر بالنالتو املغادرة؟   

لول �ملر�شح �لوفر حظا

هل ينحاز �جلي�س �لرب�زيلي لالنقالب

ويليام برينز... قلق �مريكي

بول�شونارو يطعن م�شبقا يف �لنتائج

�ختيار �جلر�ل و�لر بر�غا نيتو كمر�شح ملن�شب نائب �لرئي�س

اإذا مت�سك بول�سونارو بال�سلطة:

ال�سيناريو الذي يجعل الربازيل ترتعد...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

ع��ل��ى مبنى  ال��ه��ج��وم  اإع����ادة �سنع  امل��م��ك��ن  م��ن  ه��ل 
اق��رتاب  م��ع  ب��رازي��ل��ي��ا؟  يف  بوا�سنطن  الكابيتول 

النتخابات الرئا�سية يف اأكتوبر, مثل هذا ال�سيناريو 
منه  يعاين  ل  عيب  ه��ذا  م�ستبعد.     غري  الكارثي 
جايري بول�سونارو: الإخفاء. “اهلل وحده قادر على 
من  الربازيلي.  الرئي�س  قال  ال�سلطة”,  من  انتزاعي 

التخل�س  يتم  لن  اجلميع:  حذر  ماناو�س,  اإىل  ريو 
من  اأ�سابيع  ع�سرة  م��ن  اأق��ل  قبل  ب�سهولة.    منه 
النتخابات الرئا�سية يف 2 اأكتوبر “اجلولة الثانية 
اأعلن جايري  اأكتوبر”, وبينما   30 اإجراوؤها يف  مقرر 

تفوي�س  على  للح�سول  ي��ول��ي��و,   24 يف  تر�ّسحه 
جديد �سد لول الوفر حظا, مل تكن الدميقراطية 
الربازيلية ال�سابة مهددة بهذا ال�سكل واحلجم منذ 

نهاية الدكتاتورية الع�سكرية عام 1985.

- يريد بول�سونارو اإحداث الفو�سى, قبل النتخابات واأثناءها وبعدها



األربعاء   3  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13610  
Wednesday    3    August    2022   -  Issue No   13610

11

عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت

يعي�س �لعر�ق حالة غري م�شبوقة من �لفو�شى 
�لتيار  �ح���ت���ج���اج���ات  �����ش���ت���د�د  ب��ع��د  و�خل������وف 
�ل�شدري �ل�شاعي لقطع �لطريق على “�لإطار 
زمام  ت�شلم  يف  خطته  و�إف�����ش��ال  �لتن�شيقي”، 
�لأح���ز�ب  مالحمها  تر�شم  بحكومة  �مل��ب��اردة 
�مل���و�ل���ي���ة لإي�������ر�ن، م���ا ي��ن��ذر ب���اق���ر�ب حلظة 

�ل�شد�م �ملبا�شر.
ووفق �شحف عربية �شادرة �أم�س �لثالثاء، فاإن 
ك�شف  �ل�شدر  مقتدى  �ل�شدري  �لتيار  زعيم 
عن �شلح م�شروط على زعيم “حتالف �لفتح” 
بعد  �لحتقان  بانتهاء  يب�شر  �لعامري  ه��ادي 
ت�شاعد �ملخاوف من �قر�ب �ل�شد�م �ملبا�شر. 

�سلح م�سروط
زعيم  �إن  �لأو�شط”،  “�ل�شرق  �شحيفة  قالت 
عر�س  �ل�����ش��در  م��ق��ت��دى  �ل�شدري”  “�لتيار 
�لفتح”  “حتالف  زعيم  على  م�شروطاً  �شلحاً 
�لعامري  وجهها  ر�شالة  بعد  �لعامري.  ه��ادي 
�إىل فتح حو�ر مع قادة  �إىل �ل�شدر دعاه فيها 
“�لإطار �لتن�شيقي”. وقال �لعامري يف ر�شالته 
�لإعالمي  �لت�شعيد  �أج���و�ء  “يف  �ل�شدر:  �إىل 
و�لتي  �مل�شادة،  و�لبيانات  �لبيانات  خالل  من 
ت��دع��و �إىل �حل�����ش��د �جل��م��اه��ريي، وق���د تخرج 
عن �ل�شيطرة وتف�شي �إىل �لعنف، �أكرر ند�ئي 
خمل�شاً �إىل �لإخوة يف )�لتيار �ل�شدري( و�إىل 
�لإخوة يف )�لإطار �لتن�شيقي( �أن يغلبو� منطق 
و�لتاأين،  �ل��ن��ف�����س  و���ش��ب��ط  و�حل��ك��م��ة،  �ل��ع��ق��ل 
وت��ق��دمي م�شلحة �ل��ب��الد و�ل��ع��ب��اد، م��ن خالل 
حلول  �إىل  للتو�شل  و�ل��ب��ن��اء،  �جل���اد  �حل����و�ر 

لنقاط �لختالفات فيما بينهما«.

�ل�شدر”  “وزير  ي�شمى  م��ن  علق  جهته،  م��ن 
�لعامري  دع���وة  على  �ل��ع��ر�ق��ي  حممد  �شالح 
للحو�ر  �لعامري  �لأخ  دع��وة  “تكررت  ق��ائ��اًل: 
ب��ني �لإط���ار )�ل���ذي ينتمي ل��ه( وب��ني )�لتيار 
�ل�������ش���دري( �ل����ذي ت��خ��ل��ى ع��ن��ه، ف���اأق���ول: �إننا 
ل��و ت��ن��زل��ن��ا وق��ب��ل��ن��ا �حل�����و�ر؛ ف��ذل��ك م�شروط 
بان�شحاب �لأخ �لعامري وكتلته من )�لإطار(، 
�لذي  م��ان(  )�شبايكر  لكالم  �شريح  و��شتنكار 
قالئل”.  �أي����ام  ق��ب��ل  �لت�شريبات  يف  ب��ه  ���ش��رح 
�ل��ع��ام��ري: “كنَت �أن���ت من  و�أ���ش��اف خم��اط��ب��اً 
�إ�شالحية..  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  �مل���وق���ع���ني  ���ش��م��ن 
�حلو�ر  لتطبيق  �ل�����ش��ام��ن  ف��م��ن  ت��ن��ف��ذ..  ومل 
لكي  ���ش��ام��ن  بتحديد  فعليك  �لإ���ش��الح��ي؟! 

ننقذ �لعر�ق من �أنياب �لف�شاد«.
�إن  �ل���ل���ن���دن���ي���ة،  “�لعرب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
�ل�شروط �لتي ر�شمها �لتيار �ل�شدري، هدفها 
�لأخري  �أن  �ل��ز�وي��ة، حيث  يف  �ل��ع��ام��ري  ح�شر 
�لرغم  على  �ملحايد،  ث��وب  يف  �لظهور  يحاول 
من �أنه طرف �أ�شيل يف �لإطار �لتن�شيقي �لذي 

يتزعمه نوري �ملالكي.
و�أكدت �ل�شحيفة، �أن �لعامري خالل �ل�شاعات 
�ملا�شية حر�س على �لناأي بنف�شه عن �ل�شر�ع 
�ملحتدم بني زعيم �ئتالف دولة �لقانون، وزعيم 
ينذر  و�ل��ذي  �ل�شدر،  �ل�شدري مقتدى  �لتيار 

بانزلق �لبالد نحو حرب �شيعية – �شيعية.
للتيار  �ل�شيا�شية  �لهيئة  رئي�س  طالب  ب��دوره 

�ل�شدري �أحمد �ملطريي، زعيم حتالف �لفتح، 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي ب�شكل  ب��الن�����ش��ح��اب م���ن �لإط������ار 

ر�شمي.
و�أ�شاف �ملطريي خماطباً �لعامري، “خطابك 
فل�شنا  للتيار  ولي�س  ل��الإط��ار  يكون  �أن  ينبغي 
خطابات  ��شمع  �لفتنة،  ول  �ل���دم  نطلب  م��ن 
�ن�شحابك  تعلن  �أن  ف��اإم��ا  �لإط���ار  يف  حلفائك 
منهم و�إم��ا �أن��ك ل زلت معهم يف �إط��ار �لفتنة 
�ل��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا، ن��ح��ن وق��ي��ادت��ن��ا نح�شن بك 
�لظن ولكن �إمنا )َقتَل �لنا�س �أن�شاف �حللول(، 
قائد�ً  وكيف تطلب منا �حل��و�ر مع من يهدد 
ووريثاً  و�شلياًل  و�شيد�ً  �شيا�شياً  وزعيماً  وطنياً 
من  م��ع  نتحاور  �أن  تقبل  كيف  �ل�شدر،  ملنهج 

يهدد بقتله«.

حتديات
�شيف يف �شحيفة  �لكاتب خالد  يقول  ب��دوره، 
�لعر�ق  �لتحديات حتا�شر  تز�ل  ل  “عكاظ”، 
وتهيمن  �لنق�شامات  �أط��ر�ف��ه  على  وتهيمن 
بكل  ت��ع��م��ل  م��وج��ه��ة  ت���ي���ار�ت  م�شتقبله  ع��ل��ى 
حيلها وخبثها لنتز�ع هويته �لعربية وحتاول 
يف  و�لتحكم  �لطائفي  �لعرقي  �لنظام  ب�شط 
�ل��ذي لي��ز�ل يعاين من  �ل�شعب،  م�شري ه��ذ� 
�شيادته  عر�شت  �لتي  بالوكالة  �حل��رب  فتنة 

للخطر.
�أم����ام  “لكن �ل��ف��ر���ش��ة لت�����ز�ل  ���ش��ي��ف،  و�أك�����د 
�لذي  بوطنهم  للنهو�س  �ل�شرفاء  �لعر�قيني 
�ل�شتعمار  وي��رف�����س  �لح��ت��الل  م��ن  تخل�س 
وق�����ادر ع��ل��ى جت����اوز �مل��رح��ل��ة وم��و�ج��ه��ة رياح 
نحو  و�لن��ط��الق  �ل��ف��ر���س  و�ط��م��اع  �لتخريب 
�آفاق جديدة وبناء م�شتقبله على �أ�ش�س ر��شخة 
و�ل��ت��ح��ول م��ن دول���ة ع��م��الء �إىل دول���ة قانون 
وت�شفية  �ل��ف��و���ش��ى  ت��رف�����س  خال�شة  وط��ن��ي��ة 

�حل�شابات و�لتخريب«.
�ل����ع����رث�ت  رغ�������م  “�لعر�ق  �أن  وي���������ش����ي����ف، 
وحدته  �شد  �لتحالفات  وتكالب  و�لت�شدعات 
�لوطنيني  �أب���ن���ائ���ه  ب�����ش��و�ع��د  ق���وي���اً  ���ش��ي��ع��ود 
وثقافاتهم  م�����ش��ارب��ه��م  ت��ن��وع  رغ���م  �ملخل�شني 
�لوطن  خ��ل��ف  ي�شطفون  �مل��ح��ن  ع��ن��د  لكنهم 
و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  �شعار  ويرفعون  �ل��و�ح��د 
�لطائفية  و�لتحزبات  �لعرقي  �لتناحر  ونبذ 
خلف  ت�شتر  عميلة  نخب  خلفها  تقف  �ل��ت��ي 
ونهبت  �لبالد  مب�شتقبل  عبثت  �شيا�شية  كتل 
خ��ري�ت��ه وم����و�رده منذ �ل��غ��زو �لأم��ري��ك��ي عام 

.»2003

•• جاك�صن-اأ ف ب

�رتفعت �حل�شيلة �ملوقتة للفي�شانات 
�لأمريكيرّة  كنتاكي  ��رة يف ولي��ة  �مل��دمرّ
تتو��شل،  و�لأم��ط��ار  قتياًل   37 �إىل 
�لو�قعة  �لولية  حاكم  �أعلن  ما  وفق 

يف جنوب �شرق �لوليات �ملتحدة.
وكتب �حلاكم �أندي ب�شري يف تغريدة 
من  مفجعة  ب��اأخ��ب��ار  �ل��ي��وم  “�أنهينا 
�أن  ن��وؤك��د  �أن  ميكننا  ك��ن��ت��اك��ي.  ���ش��رق 

عدد �لقتلى �لآن �رتفع �إىل 37 ، ول 
�ملفقودين”  ع��د�د  �لكثريون يف  ي��ز�ل 

م�شيفاً “�لدعاء لعائالتهم«.
�لقتلى  ع����دد  �رت����ف����اع  ب�����ش��ري  ورج�����ح 
ل��الرت��ف��اع م��ع و���ش��ول ع��م��ال �لإنقاذ 
على  و�ل��ع��ث��ور  �ملت�شررة  �ملناطق  �إىل 

�ملزيد من �جلثث.
�لثنني  �ل���ب���ح���ث  ج���ه���ود  وت���ت���ع���رق���ل 
�ملتوقع  وم��ن  �لمطار  هطول  ب�شبب 
حدوث �ملزيد من �لعو��شف �لرعدية 

�لليلة.
يف وقت �شابق قال �حلاكم لل�شحافيني 
“كاأن �لو�شع مل يكن �شعبا مبا فيه 
�إنهم  �ملنطقة،  ه��ذه  ل�شكان  �لكفاية 

ي�شهدون هطول �ملطر حالياً«.
و����ش���ع �مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل���الأر����ش���اد 
�جلوية معظم �ملناطق يف �شرق ولية 
للفي�شانات  ت��اأه��ب  ح��ال��ة  يف  كنتاكي 
حتى �شباح �لثالثاء وحذر من خطر 

حدوث عو��شف رعدية �لليلة.

وك���ت���ب �مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل���الأر����ش���اد 
�ملحتمل  “من  ت��غ��ري��دة  يف  �جل���وي���ة 
هطول �أم��ط��ار غ��زي��رة ق��د ت���وؤدي �إىل 
في�شانات وعو��شف رعدية �شديدة«.

و����ش���رب���ت �ل��ف��ي�����ش��ان��ات م��ن��ط��ق��ة يف 
�لولية كانت يف �لأ�شا�س ُتعاين �لفقر 
ل  �ء تر�جع قطاع �لفحم �لذي �شكرّ جررّ

ع�شب �قت�شادها.
�ء رد�ءة  ��د ج��ه��ود �لإن���ق���اذ ج����ررّ وت��ت��ع��قرّ
���������ش����ال ع����رب �ل���ه���و�ت���ف  خ����دم����ة �لترّ

�ملحمولة.
ر �لأحد من �حتمال  وكان �حلاكم حذرّ
�أن يتمرّ �لعثور على جثث “على مدى 
ُج����رف ك��ث��ري م��ن��ه��ا مل�شافة  �أ���ش��اب��ي��ع، 

�أمتار«.
بايدن  �لأمريكي جو  �لرئي�س  و�أعلن 
�ء  ح���ال���ة �ل����ط����و�رئ يف ك��ن��ت��اك��ي ج����ررّ
بتخ�شي�س  ي�شمح  م��ا  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات، 
��ل جهود  ُت��ك��مرّ ���ة  م�����ش��اع��د�ت ف���در�ل���يرّ

�لإنقاذ �ملحلرّية �لتي تبذلها �لولية.

قتياًل  ارتفاع ح�سيلة في�سانات كنتاكي اإىل 37 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ف  �ملتطررّ �ل��ي��م��ني  م��ن��ا���ش��ري  �أح�����د  ع��ل��ى  ُح���ك���م 
�لأول  �أم�����س  ���ش��ن��و�ت   �شبع  م��ن  لأك���رث  بال�شجن 
�ل�شغب  �أعمال  يف  مل�شاركته  و��شنطن  يف  �لثنني 
�لثاين- كانون   6 يف  �لكابيتول  ��شتهدفت  �لتي 
هذه  يف  ت�شدر  عقوبة  �أ�شدرّ  وه��ي   ،2021 يناير 

�لق�شية حتى �ليوم.
 49“ �إد�ن���ة غ��اي ريفيت  �آذ�ر-م��ار���س، ثُبتت  ويف 
بر�شنرز”،  “ثري  ج��م��اع��ة  يف  �ل��ع�����ش��و  عاما” 
�لكونغر�س  عمل  بعرقلة  يتعلرّق  ما  يف  خ�شو�شا 
و�ل�شرطة، وذلك يف ختام �أول حماكمة يف ق�شية 

�قتحام �لكابيتول.
وهو كان يف طليعة �ملجموعة �لأوىل �لتي هاجمت 
�ل�شرطيني،  دح��ر  يف  و���ش��اع��د  �لكونغر�س  مبنى 
د� ب�شالح يف يده وب�شرة م�شادة للر�شا�س  م��زورّ

وخوذة و�أ�شفاد بال�شتيكية، وفق �لدعاء.
�أدر�ج���ه يف حني  ع��اد  �مللهب،  للغاز  �شه  تعررّ وبعد 
ك���ان �مل��ئ��ات م��ن �أن�����ش��ار دون��ال��د ت��ر�م��ب يثريون 
�ل��ع��ن��ف و�ل��ف��و���ش��ى د�خ���ل �ل��ك��اب��ي��ت��ول، يف م�شعى 
�إىل ت��اأخ��ري �ل��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى ف���وز ج��و ب��اي��دن يف 

�لنتخابات �لرئا�شية.
ويعمل يف قطاع  تك�شا�س  ريفيت وهو من  وظهر 
“�أنا مل  ي��ق��ول  وه���و  ر  م�����ش��ورّ ت�شجيل  �ل��ن��ف��ط يف 

�أدخل، لكنني �شاعدت يف �إ�شعال �حلريق«.
د  ولدى عودته �إىل ويلي بالقرب من د�ل�س، هدرّ
ول��دي��ه ملنعهما م��ن �لإب�����الغ ع��ن��ه. وه���و ق���ال يف 

لها �بنه جاك�شون )19 عاما( ونقلها  حمادثة �شجرّ
�إىل مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �آي( “ما 

نفعله باخلونة هو قتلهم«.
ة �أ�شرطة  و��شتند �لدعاء خالل �ملحاكمة �إىل عدرّ
�س  يحررّ وه���و  ل  �لأورّ �ل�����ش��فرّ  يف  ت��ظ��ه��ره  ف��ي��دي��و 

�س«. اه ب� “�ملحررّ �حل�شود، و��شفا �إيرّ
وطالب �لدعاء ب�شجنه خلم�شة ع�شر عاما باعتبار 
�لفدر�لية  �ل��ق��و�ن��ني  �شياق  يف  ت��ن��درج  �أف��ع��ال��ه  �أن 

حول “�لإرهاب«.
دو� على �أنه مل يدخل �إىل  �أما حماموه، فهم �شدرّ
�لكابيتول ومل يرتكب عنفا، حماولني تخفي�س 

�لعقوبة �إىل �شنتني.
�شبع  ب�شجنه  فريدري�س  دبني  �لقا�شية  وق�شت 

���ش��ن��و�ت وث��الث��ة �أ���ش��ه��ر، م��ع��ت��ربة �أن �أف��ع��ال��ه هي 
لة  مف�شرّ �لدميوقر�طية”،  من  �لنقي�س  “على 
عدم �لبتعاد كثرًي� عن �لعقوبات �ل�شادرة يف هذه 
�أ�شهر  وث��الث��ة  �شنو�ت  خم�س  و�لبالغة  �لق�شية 

كحدرّ �أق�شى حترّى �ل�شاعة.
 330 850 �شخ�شا، من بينهم  �أوقف �أكرث من 
و� بالذنب يف �أعمال �ل�شغف �لتي طالت مقررّ  �أقررّ
�لكونغر�س �لأمريكي. و�شدر حو�ىل مئة حكم يف 

�ل�شجن يف هذه �لق�شية.
ومب������و�ز�ة ه���ذ� �مل�����ش��ار �ل��ق�����ش��ائ��ي، ت��ع��ك��ف جلنة 
�ل�شابق دونالد  �لرئي�س  حتقيق على حتديد دور 
ت�شدر  �أن  �ملرتقب  �لهجوم. ومن  تر�مب يف هذ� 

تقريرها يف �خلريف.

•• اإ�صالم اباد-اأ ف ب

باك�شتان  �لنتخابية يف  �للجنة  ��دت  �أكرّ
�أم�س �لثالثاء �أن حزب رئي�س �لوزر�ء 
�ل�شابق عمر�ن خان ح�شل على متويل 
�ل���دولر�ت من  غري �شرعي مباليني 
�أن حزب  �إىل  �خل��ارج.و�أ���ش��ارت �للجنة 
16 ح�شاًبا  ��شتخدم  �لإن�شاف  حركة 
تربعات  على  وح�شل  �شرًيا  م�شرفًيا 
م����ن �أ����ش���ر�ل���ي���ا وك����ن����د� و�لإم���������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة وج������زر ك���امي���ان. 
حني   2014 للعام  �لق�شية  وت��ع��ود 
بارتكاب  قادته  �حل��زب  �ترّهم ع�شو يف 

خمالفات مالية.
ومبوجب �لقو�نني �لباك�شتانية، مُينع 
�أمو�ل  ي  تلقرّ �ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب  على 
�أفر�د  �أو  �أجنبية  �أو هبات من �شركات 
�لنتخابية  �للجنة  ���دت  �أج���ان���ب.و�أكرّ
مها  ا �أن �ملعلومات �ملالية �لتي قدرّ �أي�شً
على  �لدقة  �إىل  “تفتقد  خان  عمر�ن 
�لن�شاف  ح��رك��ة  ���ش��ارخ«.ن��ف��ت  ن��ح��و 
موؤكدة  ��ه��ام��ات،  �لترّ ه��ذه  م��ن جهتها 
�أن �لهبات كانت تاأتي من باك�شتانيني 

مغربني ولي�س من �أجانب.
ت�شويت  �إث�����ر  خ����ان  ب���ع���م���ر�ن  �أُط����ي����ح 
ني�شان/ يف  �لربملان  يف  �لثقة  بحجب 
�إد�رة  ب�����ش��وء  �ُت���ه���م  ب��ع��دم��ا  �أب����ري����ل، 
ح���ال���ًي���ا حملة  وي����ق����ود  �لق����ت���������ش����اد. 
مبكرة.  �نتخابات  ب��اإج��ر�ء  للمطالبة 
�لطعن  �لن�������ش���اف  حل���رك���ة  ومي���ك���ن 
�للجنة  خ����ال�����ش����ات  يف  �ل���ق�������ش���ائ���ي 
بدورها  مي��ك��ن��ه��ا  �ل���ت���ي  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
�لتي مت �حل�شول  �لأم����و�ل  م�����ش��ادرة 

عليها ب�شكل غري قانوين. وللحكومة 
ا خيار �للجوء �إىل �ملحكمة �لعليا  �أي�شً
هذ�  �أن  رغ��م  �حل��رك��ة،  ن�شاط  حلظر 
يف  �خلبري  م�شتبعد.وقال  �لحتمال 
�مل�شائل �لق�شائية �لباك�شتانية �أ�شامة 
لن  �ل�شيا�شية،  �لناحية  “من  مالك 
تكون هذه �شابقة مثالية ملجموعة من 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية حلظر مناف�شيها«.
ا يف مز�عم متويل  وحتقق �للجنة �أي�شً
رئي�شيني  �شيا�شيني  حل��زب��ني  �أجنبي 
�آخرين هما حزب �لر�بطة �لإ�شالمية 
�لوزر�ء  لرئي�س  �لتابع  �لباك�شتانية 
�ل�شعب  ح��زب  وحليفه  �شريف  �شهباز 
�ل��ب��اك�����ش��ت��اين. ون���ف���ى �حل���زب���ان هذه 
�لت���ه���ام���ات.�إىل ذل���ك، �أع��ل��ن �جلي�س 
مروحية  �أث�����ر  ف���ق���د�ن  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�أ�شخا�س،  �شتة  متنها  على  ع�شكرية 
يف  ت�شارك  كانت  كبري،  �شابط  بينهم 

�لفي�شانات  ملو�جهة  �لإن��ق��اذ  عمليات 
�ملميتة يف جنوب غرب �لبالد.

�إن  بيان  �لباك�شتاين يف  �جلي�س  وقال 
�لباك�شتاين  للجي�س  تابعة  “مروحية 
�لغاثة  ع��م��ل��ي��ات  يف  ت�����ش��اع��د  ك���ان���ت 
ج�����ر�ء �ل��ف��ي�����ش��ان��ات يف ل���ش��ب��ي��ال، يف 
�لت�شال”  ف����ق����دت  ب���ال���و����ش�������ش���ت���ان، 

مبر�قبي �حلركة �جلوية.
�لركاب  �أن من بني  �إىل  �لبيان  و��شار 
“قائد �لفيلق �لثاين ع�شر �لذي كان 
�ملتعلقة  �لإغاثة  عمليات  على  ي�شرف 
مل يتم  بالفي�شانات يف بالو�ش�شتان”. 

حتديد ظروف �ختفاء �لآلية.
ويعترب قائد �لفيلق، �لفريق �شرفر�ز 
ع���ل���ي، �أع����ل����ى م�������ش���وؤول ع�����ش��ك��ري يف 
يف  رتبة  �ل�شباط  �أعلى  ومن  �ملنطقة 

�جلي�س �لباك�شتاين.
�ملحلية  �ل�����ش��رط��ة  م�����ش��وؤول يف  وق����ال 

“�ل�شرطة  �إن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
و�جل��ي�����س وخ��دم��ات �لغ��اث��ة �ملحلية 

تبحث عن” �ملروحية.
�شهباز �شريف  �ل��وزر�ء  وو�شف رئي�س 
لتفقد  �لث���ن���ني  �لإق���ل���ي���م  ز�ر  �ل�����ذي 
“�ملثري  ب���  �حل���ادث  �لإغ��اث��ة،  عمليات 
دعاء  ت��غ��ري��دة  يف  م��وج��ه��ا  للقلق”، 
“عودة  �أج���ل  م��ن  باأكملها”  “�لأمة 
مل�شاعدة  ه��ب��و�  �ل���ذي���ن  �ل���ب���الد  �ب���ن���اء 
�جلي�س  �لفي�شانات«.يعترب  �شحايا 
وتعتمد  باك�شتان،  يف  موؤ�ش�شة  �أق���وى 
كبري  ب�شكل  �مل��دن��ي��ة  �ل�شلطات  عليه 
ع��ن��د ح�����دوث ك������و�رث ط��ب��ي��ع��ي��ة مثل 
�لزلزل.ت�شببت  �أو  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات 
 478 مقتل  يف  �ملو�شمية  �لفي�شانات 
م��ن��ذ منت�شف  �لأق�����ل  ع��ل��ى  ��ا  ���ش��خ�����شً
حزير�ن/يونيو، بينهم ما ل يقل عن 
ا يف بالو�ش�شتان وحدها. 136 �شخ�شً

•• ليوود-اأ ف ب

مرتبط  رئي�شي  �ق����ر�ع  �أول  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  كن�شا�س  ولي���ة  ���ش��ك��ان  ت  ي�����ش��ورّ
�ل��وط��ن��ي ف��ي��ه يف  �أل��غ��ت �ملحكمة �لأم��ري��ك��ي��ة �لعليا �حل���ق  ب��الإج��ه��ا���س م��ن��ذ 

حزير�ن-يونيو.
�شيتخذون  �لذين  كن�شا�س  ل�شكان  بالن�شبة  �لأهمية  �لت�شويت غاية يف  ويعد 
�ملحافظة  �ل��ولي��ة  د�شتور  م��ن  �إن��ه��اء �حلمل  ح��ق  �إل��غ��اء  �حتمال  ب�شاأن  ق���ر�ر� 
على  �لإجها�س  حلقوق  �ختبار  �أن��ه  على  �لآن  �لأم��ر  �إىل  ينظر  تقليديا.لكن 
م�شتوى �لبالد، يف وقت ت�شارع جمال�س ت�شريعية يهيمن عليها �جلمهوريون 
يف فر�س قو�عد حظر م�شددة على �لإجها�س بعد قر�ر �ملحكمة �لعليا �إلغاء 
حكم �شدر عام 1973 يف ق�شية “رود �شد ويد” كفل حقرّ �ملر�أة يف �أن تنهي 

حملها طوعا لغاية حو�يل 22 �أ�شبوعاً من بدء �حلمل.
�مل�شاألة  وكنتاكي على  كاليفورنيا  بينها  �أخرى  ت وليات  ت�شورّ �أن  �ملقرر  ومن 
�لولية  �ن��ت��خ��اب��ات منت�شف  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب،  ت�شرين  ذ�ت��ه��ا يف 
و�لدميوقر�طيون  �جلمهوريون  ياأمل  و�لتي  �لكونغر�س  لتجديد  �لرئا�شية 

خاللها بح�شد �أن�شارهم على م�شتوى �لبالد بناء على ق�شية �لإجها�س.
ورد� ع��ل��ى ذل����ك، �أدخ�����ل جم��ل�����س �ل���ولي���ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي �ل����ذي ي��ه��ي��م��ن عليه 

 Value Them »جلمهوريون تعديال �أطلق عليه “�منحو� قيمة لكليهما�
�إعادة و�شع تنظيم م�شاألة �لإجها�س  يلغي �حلق �لد�شتوري بهدف   Both

يف �أيدي �لنو�ب.
لتمهيد  و����ش��ح��ة  حم��اول��ة  �حلملة  يف  نا�شطون  ي��رى  �مل��ق��اب��ل��ة،  �ل�شفة  ويف 

�لطريق �أمام حظر �شريح.
�حلرية  �أج��ل  من  كن�شا�س  “�أهايل  حملة  با�شم  �لناطقة  �أول،  �آ�شلي  وقالت 
 Kansans for Constitutional Freedom �لد�شتورية« 
“لال�شتقاللية  �شي�شدد �شربة  �لتعديل  �إن  �لإجها�س،  �ملد�فعة عن �حلق يف 
�أن  �إذ  مربك  �لق��ر�ع  �شوؤ�ل  �شياغة  �أن  من  نا�شطون  ��شتكى  �لذ�تية«.كما 
�لت�شويت ب�”نعم” للتعديل يعني تقلي�س حقوق �لإجها�س بينما يتعني على 

�لأ�شخا�س �لذين يرغبون باإبقاء هذه �حلقوق على حالها �لت�شويت ب�”ل«.
وي�شري �لنا�شطون �ملد�فعون عن حقوق �لإجها�س يف كن�شا�س بقلق �إىل �لو�شع 
ت حظر�  يف �أوكالهوما ومي�شوري، وهما من بني ثماين وليات على �لأقل �أقررّ
�أو  �أي ��شتثناء�ت حلالت �لغت�شاب  �أن مي�شوري لن حتدد  �شبه كامل، حتى 

�شفاح �لقربى، بينما تبنت �إنديانا حظر� �شارما لالجها�س �ل�شبت.
ومن �شاأن نتيجة �لت�شويت يف كن�شا�س �إما �أن تعزز �أو ت�شدد �شربة لأحد طريف 

�جلدل �ملحتدم ب�شاأن حق �لإجها�س يف �لوليات �ملتحدة.

ت�سويت يف ولية كن�سا�س الأمريكية على حق الإجها�س 

•• بروك�صل- ف ب

طعنا  مو�  يقدرّ لن  �أنهم  �لبلجيكيون  �ملدعون  �أعلن 
�شد �لأحكام �ل�شادرة يف ق�شية 14 م�شتبها مقرهم 
ت�شرين  باري�س يف  �عتد�ء�ت  بلجيكا مترّهمني بدعم 
�لأحكام  �ل��ق��ر�ر  2015.ويوؤكد  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب 
ت يف بلجيكا بالتز�من  �ل�شادرة يف �ملحاكمة �لتي مترّ
مع �ملجريات �لق�شائية يف فرن�شا، رغم تربئة �أربعة 
�أ�شخا�س و�شدور �أحكام على �ملد�نني �أقل �شدة من 

با�شم  �لناطق  �لدع���اء.وق���ال  بها  طالب  �لتي  تلك 
�إريك فان ديوزي لفر�ن�س  مكتب �لدعاء �لفدر�يل 
يعد �حلكم  �ل�شتئناف،  “قرر عدم  �ملكتب  �إن  بر�س 
هجمات  يف  �شخ�شا   130 م��ن  �أك���رث  نهائيا«.قتل 
�لعام 2015 �لتي ��شتهدفت ح�شود� خارج ملعب يف 

باري�س ويف حانات وملهى ليلي.
وق�شت �ل�شلطات �لفرن�شية ب�شجن �ملهاجم �لوحيد 
عبد  �شالح  �لفرن�شي  �حل��ي��اة  قيد  على  بقي  �ل��ذي 
بع�س  ل��ك��ن  �حل���ي���اة،  م���دى  عاما”   32“ �ل�����ش��الم 

�لأ�شخا�س �لذين دعمو� �ملجموعة كانو� يف بلجيكا.
بلجيكية  حمكمة  �أ�شدرت  حزير�ن-يونيو،   30 يف 
بحق  �شنو�ت  ث��الث  مدته  �لتنفيذ  وق��ف  م��ع  حكما 
عابد �أبركان لإيو�ئه عبد �ل�شالم يف بروك�شل بينما 

كان �لأخري هاربا بعد �عتد�ء�ت باري�س.
م�شاعدة  يف  �ملتورط  كوركزين  عبد�هلل  على  وحكم 
�أحد �ملهاجمني على �لهرب من �شاحية �شان دوين 
يف �شمال باري�س بعد �لهجمات، بال�شجن 30 �شهر� 

مع وقف �لتنفيذ.

فقدان مروحية ع�سكرية تقل �ستة اأ�سخا�س يف باك�ستان        ال�سجن 7 �سنوات اأ�سد عقوبة على اأحد مهاجمي الكونغر�س 

 اتهام حزب عمران خان بتلّقي اأموال غري �سرعية 

بلجيكا: ل ا�ستئناف يف ق�سية اعتداءات باري�س

اإيران تتوعد بـالرد على 
العقوبات الأمريكية 

•• طهران-اأ ف ب

�لأمريكية  �لعقوبات  م��ن  �لأخ���رية  �حل��زم��ة  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  ط��ه��ر�ن  �نتقدت 
بينما  عليها،  “رد حازم”  ب�  �لإي��ر�ين، متوعدة  �لنفط  �لتي ت�شتهدف ت�شدير 
يهيمن �جلمود على �ملباحثات غري �ملبا�شرة بني �لطرفني لإحياء �لتفاق ب�شاأن 

�لربنامج �لنووي للجمهورية �لإير�نية.
بايدن يف فر�س  �لأمريكي �حلايل جو  �لرئي�س  �إد�رة  ��شتمر�ر  وت�شع طهر�ن 
عقوبات عليها، يف �إطار ��شتكمال �شيا�شة “�ل�شغوط �لق�شوى” �لتي �عتمدها 
�أحاديا من  �لن�شحاب   2018 �لعام  ق��ر�ره  تر�مب �شدها، منذ  دونالد  �شلفه 

�لتفاق �لدويل ب�شاأن برناحمها �لنووي.
“لقد �عترب م�شوؤولو  نا�شر كنعاين  �لإير�نية  با�شم �خلارجية  �ملتحدث  وقال 
�إد�رة بادن مر�ر� �شا�شة �ل�شغوط �لق�شوى لر�مب �شا�شة فا�شلة وغر فعالة، 
عو� هذه �ل�شا�شة �لفا�شلة �أي�شا، لدرجة  لنهم من �لناحة �لعملة ��شتمرو� وو�شرّ
�إىل  للعودة  �ملفاو�شات  ��شتئناف  �أجل  �جلارية من  �أنه حتى يف عملية �جلهود 
ب��ي��ان من�شور  وف��ق  ر”،  �ملثمر و�ملدمرّ ه��ذ� �لج����ر�ء غ��ر  ع��ن  ���ون  فرّ �لت��ف��اق، ل 
على �مل��وق��ع �لل��ك��روين ل��ل��وز�رة.و�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي �أنتوين 
�ملعامالت  بت�شهيل  تقوم  كيانات  “�شترّة  على  عقوبات  فر�س  �لثنني  بلينكن 
�لرئي�شية  “�مل�شادر  �لذي يعد من  �لإير�ين”  بالنفط  �ملتعلقة  �مل�شروعة  غري 
لإي��ر�د�ت �حلكومة �لإير�نية«.و�أتت �خلطوة �لأمريكية �لأخرية يف ظل تعرث 

يطال منذ �أ�شهر جهود �إحياء �لتفاق ب�شاأن برنامج �إير�ن �لنووي.
�إير�ن و�لقوى �ملن�شوية يف �لتفاق مباحثات لإحيائه يف ني�شان-�أبريل  وبد�أت 
وبت�شهيل من  �ملتحدة  �لوليات  مبا�شرة من  فيينا، مب�شاركة غري  2021 يف 
علرّقت  �ملفاو�شات،  يف  كبري  تقدم  حتقيق  من  �لرغم  �لأوروب��ي.وع��ل��ى  �لحت��اد 
ي نقاط تباين بني طهر�ن وو��شنطن  �آذ�ر-مار�س �ملا�شي مع تبقرّ �ملباحثات يف 

مل يتمكن �ملعنيون من ردم �لهوة ب�شاأنها بعد.
و�أجرى �جلانبان يف �أو�خر حزير�ن-يونيو، مباحثات غري مبا�شرة يف �لدوحة 

بت�شهيل من �لحتاد �لأوروبي، �نتهت من دون حتقيق �خر�ق.
و�لأ�شبوع �ملا�شي، ك�شف وزير خارجية �لحتاد �لأوروب��ي جوزيب بوريل �لذي 
تفاهم،  م�شودة  وو��شنطن  ط��ه��ر�ن  على  ط��رح  �أن���ه  �مل��ب��اح��ث��ات،  تن�شيق  ي��ت��وىل 

هما على قبولها لتفادي “�أزمة خطرية«. وح�شرّ
فعل  رد  �أول  �شتبدي  �لإير�نية  “�جلمهورية  �أن  على  بيانه  يف  كنعاين  و�شدد 
�لعقوبات،  مو��شلة  على  �لأب�����س  �ل��ب��ت  �إ���ش��ر�ر  جت��اه  وف���ور�  وح��ازم��ا  حا�شما 
وثانا �شت�شتخدم جمع �لإج��ر�ء�ت �لالزمة لتحد �لآثار �ل�شلبة �ملحتملة لهذه 

�لعقوبات على جتارة و�قت�شاد �لبالد«.

العراق يعي�س حالة غري م�سبوقة من الفو�سى واخلوف 

�سحف عربية: ال�سدر يقرتح �سلحًا م�سروطًا.. والإطار يناور
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 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد خري ح�شني �شالمه من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �حمد خليفه كني�س �لقبي�شى

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/ تاج �لبناء للمقاولت و �ل�شيانه �لعامه ذ.م.م

TAG ALBENAA CONTRACTING&GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل / تاج �لبناء للمقاولت و �ل�شيانه �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
TAG ALBENAA CONTRACTING&GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كارنت فلو لالدو�ت �ل�شحية و �لكهربائية ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 2917315 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد جمال �لدين حممد عبد�خلالق %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد جمال �لدين حممد عبد�خلالق
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حديد ��شماعيل عبد�هلل �جلنيبى

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/ كارنت فلو لالدو�ت �ل�شحية و �لكهربائية ذ.م.م

CURRENT FLOW ELECTRICITY & SANITARY TOOLS L.L.C

�إىل/ غوثيه لتجارة مو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
GOSIA BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة  4752034
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لأدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة  4752006

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لأدو�ت �ل�شحية ومتديد�تها - بالتجزئة  4752004
�أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ب�شت بيك�شل لالعالنات - �شركة �ل�شخ�س 

�لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم :CN 4358530 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / غ�شنفر �قبال حممد �قبال من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / غ�شنفر �قبال حممد �قبال من 100 % �إىل %95

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شابر �مري بخ�س ��شماعيل �لبلو�شى %5

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

تعديل �إ�شم جتاري من/ ب�شت بيك�شل لالعالنات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

BEST PIXEL ADVERTISING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ ب�شت بيك�شل لالعالنات ذ.م.م

BEST PIXEL ADVERTISING L.L.C

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

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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�ى �م بي �م �شبيد ل�شالح �ملركبات 

  رخ�شة رقم :CN 2805834 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ب�شام ��شماعيل �بو �شري�س %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد حممد عبد�هلل عبد�لرحمن �ملرزوقى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فاروق حامد

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

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ى �م بي �م �شبيد ل�شالح �ملركبات

AM PM SPEED AUTO REPAIRS

�إىل/ �ى �م بي �م �شبيد ل�شالح �ملركبات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AM PM SPEED AUTO REPAIRS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�كادميية بي �ن للريا�شة- �شركة �ل�شخ�س 

�لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم :CN 4473482 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عفاف �حمد عبد�لرحيم �لعمودى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عفاف �حمد عبد�لرحيم �لعمودى من 100 % �إىل %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد خالد عبد�هلل بارحيم %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ح�شن ر�شو�ن عجاج %40
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جاد عزت قائدبيه %40

تعديل ر�أ�س �ملال / من 100000 �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �كادميية بي �ن للريا�شة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
B N SPORTS ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �كادميية بي �ن للريا�شة ذ.م.م 
B N SPORTS ACADEMY LLC 

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :هيفي لفت للنقليات �لعامة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�شة رقم :1801886 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �جمد على ف�شل �حمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد �شامل �شيف طالب �لوهابى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ هيفي لفت للنقليات �لعامة 
HEAVY LIFT GENERAL TRANSPORT 

�إىل /هيفى لفت للنقليات �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
HEAVY LIFT GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن  �لقت�شادية خالل 
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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ميكرو جرين للفو�كه و�خل�شرو�ت  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :4265523 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على عبده على %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة زبري ميتاىل كولكاتو مويدين %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شعيد �شيف عبود �لكعبى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ ميكرو جرين للفو�كه و�خل�شرو�ت 

MICRO GREEN FRUITS & VEGETBLES 

�إىل /ميكرو جرين للفو�كه و�خل�شرو�ت ذ.م.م 
MICRO GREEN FRUITS AND VEGETBLES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شالون زلزل  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1423689-2 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شيد حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمى

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

 تعديل �إ�شم جتاري من/ �شالون زلزل 

ZILZILA SALON 

�إىل /�شالون زلزل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 ZILZILA SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :لتاكو�ل للطباعة  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :4303127 
تعديل �إ�شم جتاري/ لتاكو�ل للطباعة 

LATAKWAL TYPING 

�إىل /لتاكو�ل للطباعة و �ل�شفريات 
LATAKWAL TYPING AND TRAVEL 

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

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شالون جنمة �ملو�شم 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: لل�شيد�ت رخ�شة رقم :1447025 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة حمد علي �شيف حممد �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/يام  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN بورن�س للت�شويق رخ�شة رقم:3968639 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

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

CN �شباركلينج �شتار رخ�شة رقم:2085731 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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 13610 بتاريخ 2022/8/3 

اإع����������الن
�ملن�شات  �ل�شادة :بريتفيل لإد�رة  باأن /  �لإقت�شادية  �لتنمية  تعلن د�ئرة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لتعليمية ذ.م.م رخ�شة رقم :4465985 

تعديل �إ�شم جتاري من/ بريتفيل لإد�رة �ملن�شات �لتعليمية ذ.م.م 

BRITFIL EDUCATIONAL FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

�إىل/بريتفيل لإد�رة �لتعليمية و�لإ�شت�شار�ت ذ.م.م 

BRITFIL EDUCATIONAL MANAGEMENT & CONSULTANCY L.L.C

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

�لتنمية �لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل 

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

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
يف  يرغب   - بنغالدي�س  �جلن�شية   - �شيل  موهاناند�  �شندر�  �ل�شيد:�ومت  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 50% يف �لرخ�شة �مل�شماه )�شالون دو�ر �ل�شاعة لالحالقة( 
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 770770 �ىل �ل�شيد/�شجاد 
�ل�شالم نور حممد - �جلن�شية بنغالدي�س - �ل�شيد/�شاجنوى بن موهند �شيل - �جلن�شية بنغالدي�س 
�مل�شماه  �لرخ�شة  يف   %50 �لبالغة  ح�شته  كامل  من   %25 جزء  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
)�شالون دو�ر �ل�شاعة لالحالقة( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية 

رقم:770770 �ىل �ل�شيد/�شجاد �ل�شالم نور حممد - �جلن�شية بنغالدي�س
تعديالت �خرى ليوجد

�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  �لحتادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �ملادة )14(  وعمالبن�س 
�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 �عر��س على ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:��شماعيل كال مهاء - �جلن�شية بنغالدي�س - يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 75% يف �لرخ�شة �مل�شماه )�شالون �لبد�ية للحالقة( �ل�شادرة 
�ل�شيد/يعقوب  �ىل   561189 رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من 
بنغالدي�س  �جلن�شية   - �لرحمن  �شفيق  مياه  �ل�شيد/مادهو   - بنغالدي�س  �جلن�شية   - ميه  غنى 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 25% يف �لرخ�شة �مل�شماه )�شالون �لبد�ية 
بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم:561189  �لتنمية �لقت�شادية  �ل�شادرة من د�ئرة  للحالقة( 

�ىل �ل�شيد/يعقوب غنى ميه- �جلن�شية بنغالدي�س - تعديالت �خرى ليوجد
يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�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 �عر��س على ذلك عليه �تباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:حممد �لنومان حممد �بر�هيم - �جلن�شية بنغالدي�س 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد:�نام �حلق 
�ملتحركة(  للهو�تف  )�لت�شلية  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  بنغالدي�س  �جلن�شية   - �كا�س  علي 
تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:615003 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية بال�شارقة.تعديالت �خرى
ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم   2013
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عر��س على ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:ذو �لفقار علي حممد رفيق - �جلن�شية باك�شتان يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
�ل�شيد:حممد نا�شر غفار عبد�لغفار - �جلن�شية  50% وذلك �ىل  �لبالغة  50% من كامل ح�شته  عن 
بامارة  تاأ�ش�شت  �لتكييف(  وحد�ت  وتركيب  �ل�شباغ  ملقاولت  �خلري  )فتح  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  باك�شتان 

�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 506153 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.
تعديالت �خرى:1- تغيري �ل�شم �لتجاري من/فتح �خلري ملقاولت �ل�شباغ وتركيب وحد�ت �لتكييف - 

�ىل/فتح �خلري لت�شليح �ملكيفات و�لثالجات
�ىل/��شالح   - �لتكييف  وحد�ت  تركيب   ، �أ�شباغ  �شاد�شة  فئة  من/مقاولت  �لتجاري  �لن�شاط  تعديل   -2

�ملربد�ت و�لغ�شالت و�ل�شخانات
2013 يف �شان �لكاتب  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
�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 �عر��س على ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:778/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410

مو�شوع �لدعوى : نلتم�س من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�شة و�عالن �ملدعي عليه بها و�حلكم بعد �لثبوت بالز�مه بان 
يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.029.938/12( درهم مليون وت�شعة وع�شرون �لف وت�شعمائة وثمانية وثالثون درهم و�ثني ع�شر 

فل�س - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع

عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 
info@abdulmaliklaw.ae:رقم مكاين:3113783794 - �مييل -

�ملطلوب �إعالنه :  1- يون�س جنارى  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها نلتم�س من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�شة و�عالن �ملدعي عليه 
بها و�حلكم بعد �لثبوت بالز�مه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.029.938/12( درهم مليون وت�شعة وع�شرون �لف وت�شعمائة 
وثمانية وثالثون درهم و�ثني ع�شر فل�س - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مه بالر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/8/8  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن 
قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:440/2022/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثالثة رقم 197

�ملدعي  و�ملدعي عليهم وفرز ح�شة  �ملدعي  �ل�شيوع بني  و�ململوكة على  )�لعقار�ت(  �ل�شائع  �ملال  ق�شمة   : �لدعوى  مو�شوع 
وجتنيبها يف �لعقار�ت وتف�شيل تلك �لعقار�ت كالتايل:بيان �لعقار م�شل�شل �لعقار رقم 1172 مبنطقة �ملزهر 2 بدبي ج 1

�لعقار رقم 683 مبنطقة ند �حلمر بدبي 2
�لعقار رقم 1894 مبنطقه هور �لعنز بدبي 3 

�لعقار رقم 61 مبنطقة هور �لعنز بدبي 4. 
2-�لز�م �ملدعي عليهما باد�ء �لريع )�يجار�ت �لعقار�ت( من تاريخ 2013/6/16 - 3- ندب خبري خمت�س لبيان وحتديد قيمه 
�لربع �لعائد للمدعي وفرز وجتنيب ح�ش�س �ملدعي يف �لعقار�ت �ملذكورة �عاله 4- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة 5- حفظ كافة حقوق �ملدعي عليها �لخرى.
�ملدعي:خليفه �حمد حممد �شعيد

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع ديره - مبنى 308
�ملطلوب �إعالنه :  1- وفاء �حمد حممد �شعيد  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها ق�شمة �ملال �ل�شائع )�لعقار�ت( و�ململوكة على �ل�شيوع بني �ملدعي 
و�ملدعي عليهم وفرز ح�شة �ملدعي وجتنيبها يف �لعقار�ت وتف�شيل تلك �لعقار�ت كالتايل:بيان �لعقار م�شل�شل �لعقار رقم 

1172 مبنطقة �ملزهر 2 بدبي ج 1
�لعقار رقم 683 مبنطقة ند �حلمر بدبي 2

�لعقار رقم 1894 مبنطقه هور �لعنز بدبي 3 
�لعقار رقم 61 مبنطقة هور �لعنز بدبي 4. 

2-�لز�م �ملدعي عليهما باد�ء �لريع )�يجار�ت �لعقار�ت( من تاريخ 2013/6/16 - 3- ندب خبري خمت�س لبيان وحتديد قيمه 
�لربع �لعائد للمدعي وفرز وجتنيب ح�ش�س �ملدعي يف �لعقار�ت �ملذكورة �عاله 4- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة 5- حفظ كافة حقوق �ملدعي عليها �لخرى - وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/8/17  
�ل�شاعة 10.00 �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    
70392

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
انــــــــــــــذار    

رقم املحرر : 210906/1/2022
�ملنذر : بن حم �لعقارية )�س ذ م م( رخ�شة جتارية رقم : 519661 

ممثل �ملنذر : عبد�هلل علي �شامل �لعامري ، �ليمن �جلن�شية ، هوية رقم 784199514806415 
منذر �ليه : �ت�س �م �يه بي للمقاولت �س.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم : 745726  

مو�شوع �لإنذ�ر : �ند�ر تكليف بالوفاء بالأجرة
حيثيات �لإنذ�ر : �ملو�شوع مبوجب عقد �إبحار موؤرخ يف 2022/2/25 ي�شتاأجر �ملنذر �إليه من �ملنذر ما هو عبارة عن مكتب نظري 
قيمة �إيجارية قدرها 71.428.60 درهم )و�حد و�شبعون �لفا و�ربعمئة وثمانية وع�شرون درهما و�شتون فل�شا( ملدة �شنة تدفع وفقا 
للثابت بعقد �لإيجار ملا كان ما تقدم وكان �ملن�در �إليه مل يقم ب�ش�د�د �لقيمة �لإيجارية و�ملتوجب عليه دفعها �إ�شتناد�ً للقانون رقم 
)26( ل�شنة 2007 ب�شاأن �إيجار �لأماكن وتنظيم �لعالقة �لإيحارية بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين باملادة “19”، لذلك فاإن �ملنذر 
يهيب باملنذر �إليه وينيه عليه ب�شرورة �شرعة �شد�د �لقيمة �لإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 23.808.60 درهم وذلك خالل �أ�شبوع من 
تاريخ �لإعالن بهذ� �لإنذ�ر.. و�إل �شوف ي�شطر �ملنذر �إىل �للجوء �إىل جلنة ف�س �ملنازعات �لإيجارية لإقامة دعوى �شد �ملنذر �إليه 
باإخالءه من �ملكان �مل�شتاجر وت�شليمها للمنذر خالية من �ل�شو�غل و�لأ�شخا�س مع �لز�مه ب�شد�د �لقيمة �لإيجارية �ملتاأخرة وذلك 

حتى تاريخ �لت�شليم مع �لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه.
�ملطالبة : بناء علي�ه ينبه �ملنذر على �ملنذر �إليه ب�ش�رورة �شرعة �شد�د �لقيمة �لإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 23.808.60 درهم )ثالثة 
وع�شرون �لفا وثمامنئة وثمانية در�هم و�شتون فل�شا( وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ �لإعالن بهذ� �لإنذ�ر ... وهذ� للعلم مبا �حتو�ه 
ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى قبل �ملندر �إليه. - �لعنو�ن / دبي - بور �شعيد - بناية �لوحدة - مكتب رقم 

055477028 رقم  هاتف   -  3183194292 مكاين  رقم   -  501
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13610 بتاريخ 2022/8/3 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0068679
�ل�م�خ�ط�ر : جاهاجنري �شوكيد�ر فايجول �شوكيد�ر - بنغالدي�شي �جلن�شية وينوب عنه �ل�شيد/ جهانكري 

�قبال غالم حممد خان -باك�شتاين �جلن�شية - �لعنو�ن:�ل�شارقة  - �لذيد 
 هاتف رقم:0508684678

�ملخطر �ليه:عبد�لرحمن حممد علي بن هويدن �لكتبي - هندي �جلن�شية - �لعنو�ن:�ل�شارقة - �لذيد 
�شعبية بن هويدن بيت رقم 8 - هاتف رقم:0509806004
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•• وا�صنطن-رويرتز

�ل��ظ��و�ه��ري يف �شربة  �أمي����ن  �ل��ق��اع��دة  زع��ي��م تنظيم  ُق��ت��ل 
�شربة  �أكرب  وهي  �لأ�شبوع،  مطلع  يف  باأفغان�شتان  �أمريكية 
للتنظيم �ملت�شدد منذ مقتل موؤ�ش�شها �أ�شامة بن لدن يف عام 
2011.وقال م�شوؤول كبري يف �إد�رة �لرئي�س جو بايدن �إن 
�لظو�هري كان خمتبئا منذ �شنو�ت و�أن عملية حتديد مكانه 
ملجتمع مكافحة  ودوؤوب”  “دقيق  نتيجة عمل  كانت  وقتله 
�لإرهاب و�ملخابر�ت.وحتى �إعالن �لوليات �ملتحدة، ترددت 
�لقبلية  �ملنطقة  يف  �لظو�هري  وجود  عن  خمتلفة  �شائعات 
�لذي حتدث  �مل�شوؤول،  �أفغان�شتان.وقدم  د�خل  �أو  بباك�شتان 
عن  �لتالية  �لتفا�شيل  هويته،  ع��ن  �لك�شف  ع��دم  �شريطة 

�لعملية:
* ل�شنو�ت عديدة، كانت �حلكومة �لأمريكية على علم ب�شبكة 
قدرت �أنها تدعم �لظو�هري، وعلى مد�ر �لعام �ملا�شي بعد 
�مل�شوؤولون  كان  �أفغان�شتان،  من  �ملتحدة  �لوليات  �ن�شحاب 

ير�قبون �ملوؤ�شر�ت على وجود �لقاعدة يف �لبالد.
زوجته  �لظو�هري-  عائلة  �أن  �مل�شوؤولون  حدد  �لعام،  وه��ذ� 
�أن  �آمن يف كابول قبل  �إىل منزل  �نتقلو�  و�أطفالها-  و�بنته 

يحددو� �أن �لظو�هري يف �ملكان نف�شه.
�ملخابر�ت  م�شوؤويل  ثقة  �زد�دت  �أ�شهر،  ع��دة  م��دى  وعلى   *
�ملنزل  ب�شكل �شحيح يف  �ل��ظ��و�ه��ري  ح���ددو� هوية  �أن��ه��م  يف 
�لآم��ن يف ك��اب��ول. ويف �أو�ئ���ل �أب��ري��ل ني�شان ب���د�أو� يف �إطالع 
�شوليفان،  جيك  �أط��ل��ع  ذل��ك  وبعد  �لإد�رة.  م�����ش��وؤويل  كبار 

�مل�شوؤول  بايدن.وقال  �لرئي�س جو  �لقومي،  �لأمن  م�شت�شار 
“لقد متكنا من حتديد منط حياة )�لظو�هري( من خالل 
�لعملية«.وقال  لتوجيه  متعددة  م�شتقلة  معلومات  م�شادر 
�مل�����ش��وؤول �إن��ه مبجرد و���ش��ول �ل��ظ��و�ه��ري �إىل �مل��ن��زل �لآمن 
�أنه غادره ور�شدوه  يف كابول، مل ي�شل �إىل علم �مل�شوؤولني 
�ملطاف- يف منا�شبات  ��شُتهدف يف نهاية  يف �شرفته - حيث 

عدة.
وطبيعته  �لآم��ن  �ملنزل  بناء  طريقة  يف  �مل�شوؤولون  حقق   *
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  م��ن  للتاأكد  �مل��ن��زل  ودق��ق��و� يف قاطني 
تهديد  دون  �ل��ظ��و�ه��ري  لقتل  عملية  بثقة  تنفذ  �أن  ميكن 
���ش��الم��ة �مل��ب��ن��ى وت��ق��ل��ي��ل �مل��خ��اط��ر ع��ل��ى �مل��دن��ي��ني وعائلة 
�لظو�هري، بح�شب �مل�شوؤول.* يف �لأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية، 

عقد �لرئي�س �جتماعات مع كبار �مل�شت�شارين و�أع�شاء �لإد�رة 
للعمل.  م�شار  �أف�شل  وتقييم  �ملخابر�ت  معلومات  لفح�س 
ويف �أول يوليو متوز، �أطلع �أع�شاء �لإد�رة، ومن بينهم وليام 
برينز مدير وكالة �ملخابر�ت �ملركزية )�شي.�آي.�إيه( بايدن 

على عملية مقرحة يف غرفة �لعمليات بالبيت �لأبي�س.
وطرح بايدن “�أ�شئلة تف�شيلية عما عرفناه وكيف عرفناه” 
وفح�س عن كثب منوذجا للمنزل �لآمن �لذي �أعده جمتمع 
�شاأل  �إن��ه  �مل�شوؤول  �لجتماع.وقال  �إىل  و�أح�شره  �ملخابر�ت 
عن �لإ�شاءة و�لطق�س ومو�د �لبناء وعو�مل �أخرى قد توؤثر 
�لتد�عيات  حتليل  �لرئي�س  طلب  كما  �لعملية.  جن��اح  على 
من  منتقاة  جمموعة  عمدت  كابول.*  يف  ل�شربة  �ملحتملة 
تقارير  �إىل فح�س  �لوكالت  �مل�شركني بني  �ملحامني  كبار 

�مل��خ��اب��ر�ت و�أك����دو� �أن �ل��ظ��و�ه��ري ه��دف ق��ان��وين بناء على 
دعا  �لرئي�س  �إن  �مل�����ش��وؤول  للقاعدة.وقال  �مل�شتمرة  قيادته 
�لرئي�شيني وم�شت�شاريه  �إد�رت��ه  �أع�شاء  25 يوليو متوز  يف 
لتلقي �إحاطة �أخرية ومناق�شة كيف �شيوؤثر قتل �لظو�هري 
على عالقة �أمريكا مع طالبان، من بني �أمور �أخرى. وبعد 
�لتما�س �آر�ء �لآخرين يف �لغرفة، �أذن بايدن “ب�شربة جوية 
دقيقة” ب�شرط �أن تقلل من خطر وقوع �إ�شابات يف �شفوف 

�ملدنيني.
�ل�شاعة  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  �ل�����ش��رب��ة  م�����ش��رية  ط���ائ���رة  ن���ف���ذت   *
 0148( �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ���ش��رق  بتوقيت  م�شاء   9:48
30 يوليو متوز با�شتخد�م �شو�ريخ  بتوقيت جرينت�س( يف 

“هيلفاير«.

كيف حددت املخابرات الأمريكية موقع الظواهري ؟ 

•• عوا�صم-وكاالت

ت��و���ش��ك �حل���رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا على 
خطورة  �أ�شد  منعطف  يف  �لدخول 
�لتهديد�ت  م�����ش��ت��وى  �رت���ف���اع  م���ع 
�ل���ن���ووي���ة م���ن���ذ ب�����دء �ل�������ش���ر�ع يف 
ولتعزيز  �ملا�شي.  -�شباط  فرب�ير 
�أملانيا  �أع���ل���ن���ت  �أوك����ر�ن����ي����ا،  ج��ب��ه��ة 
و�ل�������ولي�������ات �مل����ت����ح����دة ع�����ن دع���م 
م��ن �شالبة �جلي�س  ي��زي��د  ج��دي��د 
�لأوك��ر�ين و�شموده، بينما حذرت 
بولند� من تز�يد خطر رو�شيا على 

دول �لبلطيق وو�شط �أوروبا.
�ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأمني  وقال 
�لأول  �أم�����س   غوتريي�س  �أنطونيو 
بعد  ع���ل���ى  �ل����ع����امل  �إن  �لث�����ن�����ني، 
حم�شوبة  غ���ري  و�ح������دة  “خطوة 
حمذر�ً من  من �لإب��ادة �لنووية”، 

خماطر �لت�شعيد يف �أوكر�نيا. 
ل����ل����دول  م�����وؤمت�����ر  م�������ش���ت���ه���ل  ويف 
معاهدة  ع��ل��ى  �مل���وق���ع���ة  �ل�191 
�لنووية،  �لأ���ش��ل��ح��ة  �ن��ت�����ش��ار  ع���دم 
�حلظ  “حالفنا  غ��وت��ريي�����س،  ق��ال 
لكن  �لآن.  حتى  ��شتثنائي  ب�شكل 
�حلظ لي�س ��شر�تيجية، ول يقي 
�لتي  �جليو�شيا�شية  �لتوتر�ت  من 

تتفاقم �إىل حد �لنز�ع �لنووي«.
غوتريي�س  م��ع  �ل��ق��ل��ق  وي��ت�����ش��ارك 
�لأرجنتيني  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ�  رئ��ي�����س 
�عترب  �ل��ذي  زلوفينني  غو�شتافو 
�أن “�لتهديد �لذي ت�شكله �لأ�شلحة 
�إىل �مل�شتوى �لذي  �لنووية ...ع��اد 

كان عليه خالل �حلرب �لباردة«.
م��ن ت�شعيد  �مل��خ��اوف  تفاقم  وم��ع 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ن����ووي، ج����ددت 
وب���ري���ط���ان���ي���ا وف���رن�������ش���ا �لإث����ن����ني، 
�لتاأكيد على هذ� �لتعهد يف �إعالن 
“�حلرب  �أن  م����ك����ررة  م�������ش���رك، 
�لنووية ل ميكن ك�شبها ول ينبغي 

خو�شها �أبد�ً«.

دعوات للتهدئة
�لثالث  �لنووية  �ل��ق��وى  و�نتقدت 
“�حلرب �لعدو�نية غري �مل�شروعة 
رو�شيا  ت�شنها  �ل��ت��ي  �مل���ربرة  وغ��ري 
مو�شكو  د�ع��ي��ة  �أوكر�نيا”،  ع��ل��ى 
�لدولية  �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  �ح����ر�م  �إىل 
�لنووي  خل��ط��اب��ه��ا  ح���د  و”و�شع 
و�����ش����ل����وك����ه����ا غ������ري �مل�����������ش�����وؤوَل�����ني 

و�خلطريين«.
�خلارجية  وزي��رة  ب��دوره��ا، وجهت 
�نتقاد  ب��ريب��وك  �ن��ال��ي��ن��ا  �لأمل��ان��ي��ة 
�شديد يف �لأمم �ملتحدة للتهديد�ت 

�لنووية من جانب رو�شيا.
�ملتحدة  �لأمم  م���وؤمت���ر  وخ�����الل 
�نت�شار  ح��ظ��ر  م��ع��اه��دة  مل��ر�ج��ع��ة 
�لأ�شلحة �لنووية، قالت �ل�شيا�شية 
�إىل ح����زب �خل�������ش���ر، يف  �مل��ن��ت��م��ي��ة 
�إن  �لثنني،  �لأول  �أم�س  نيويورك 
“خطاباً  م��ر�ر�ً  ��شتخدمت  رو�شيا 
جهود  ب��ه  طائ�شاً” عر�شت  ن��ووي��اً 
�ل�50 عاماً �لأخرية من �أجل �حلد 

من �لأ�شلحة �لنووية، للخطر.

رد رو�سي
قال  �لت���ه���ام���ات،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ورد�ً 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 
يف ر���ش��ال��ة ن�����ش��ره��ا �ل��ك��رم��ل��ني، �إن 
�أع��ل��ن��ت ق��ب��ي��ل �شنها  �ل���ت���ي  ب�����الده 
�ل���ه���ج���وم ع��ل��ى �أوك����ر�ن����ي����ا يف 24 
قو�تها  و����ش���ع  -����ش���ب���اط،  ف���رب�ي���ر 
�لنووية يف حالة تاأهب، تبقى وفية 
�أنه  �ملعاهدة. و�أكد  ل�”ن�س وروح” 
ل ميكن �أن يكون هناك “ر�بحون” 
“�إطالق  ينبغي  نووية ل  يف حرب 

�لعنان لها �أبد�ً«.

�أن كلمات بوتني  و�عترب �خل��رب�ء، 
ي��ن�����ش��ب على  �ل�������ذي  ل���ل���م���ن���ت���دى 
�لأ�شلحة  �ن��ت�����ش��ار  ع����دم  م��ع��اه��دة 
ر�شالة  توجيه  �إىل  تهدف  �لنووية 
مطمئنة وت�شوير رو�شيا على �أنها 

قوة نووية م�شوؤولة.

تناق�س
ت�شريحات  م���ع  ه����ذ�  وي��ت��ن��اق�����س 
�شابقة للرئي�س �لرو�شي وغريه من 
�ل�شيا�شيني �لرو�س �لتي ُف�شرت يف 
تهديد�ت  ت�شمل  �أنها  على  �لغرب 

با�شتخد�م �أ�شلحة نووية.
24 فرب�ير  �أل��ق��اه يف  خ��ط��اب  ويف 
-����ش���ب���اط م����ع ����ش���ن���ه �ل����غ����زو على 
�إىل  بو�شوح  بوتني  �أ�شار  �أوكر�نيا، 
�ل��ر���ش��ان��ة �ل��ن��ووي��ة �ل��ت��ي متلكها 
بالده وحذر �لقوى �خلارجية من 
“�شتوؤدي  للتدخل  حماولة  �أي  �أن 
�إىل عو�قب مل تو�جهوها من قبل 

يف تاريخكم«.
�لقو�ت  ب��و���ش��ع  �أم����ر  �أي������ام،  وب��ع��د 
تاأهب  حالة  يف  �لرو�شية  �ل��ن��ووي��ة 

ق�شوى.

دعم جديد
ورغ���م �ل��دع��و�ت �ل��دول��ي��ة خلف�س 
�لت�شعيد يف �أوكر�نيا، �إل �أن �أ�شلحة 

�إىل  طريقها  �شقت  جديدة  غربية 
لتزويد  �أمل��ان��ي��ا  و���ش��ارع��ت  �ل��ب��ل��د. 
جديدة،  ن��وع��ي��ة  ب��اأ���ش��ل��ح��ة  ك��ي��ي��ف 
و�أفادت �حلكومة �لأوكر�نية م�شاء 
بو�شول  �لث����ن����ني،  �لأول  �أم�������س 
قاذفات �ل�شو�ريخ �ملتعددة “مار�س 

2” من �أملانيا.
�مل�شاعد�ت  �لدفعة من  وتاأتي هذه 
�إعالن  من  �أ�شبوع  بعد  �لع�شكرية، 
كري�شتينه  �لأملانية  �لدفاع  وزي��رة 
لمرب�شت عن توريد ثالث قاذفات 
�شو�ريخ، ودبابات دفاع جوي طر�ز 
طر�ز  مدفعية  و�أن��ظ��م��ة  ج��ي��ب��ارد، 

هاوتزر 2000.
من جهته، �أعترب �لرئي�س �لبولندي 
�ندريه دود� �أن رو�شيا متثل خطر�ً 
ت�شريحات  ويف  �أوروب������������ا.  ع���ل���ى 
�جلماينه  “فر�نكفورتر  ل�شحيفة 
�لأملانية  ت�شايتونغ”  زون��ت��اج�����س 
“�إذ�  دود�  ق����ال  �ل���ث���الث���اء،  �أم�������س 
مقاومتها  يف  �أوك��ر�ن��ي��ا  ت�شمد  مل 
�لإمربيالية  للخطط  �لبطولية 
فالدميري  �ل���رو����ش���ي  “للرئي�س 
ودول  بولند�  �شت�شبح  لبوتني”، 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  م���ه���ددة  �ل��ب��ل��ط��ي��ق 
�لنفوذ  ل��ن��ط��اق  ج���دي���د  ب��ت��و���ش��ي��ع 

�لرو�شي �إىل و�شط �أوروبا«.
�أه�����دت  ب������الده  �أن  دود�،  وك�������ش���ف 

�أوكر�نيا 260 دبابة قدمية طر�ز 
�ل�شنع،  ���ش��وف��ي��ت��ي��ة  “تي-72” 
م�شري�ً �إىل �أن هناك فجوة حدثت 
�لبولندية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  د�خ��ل 
ج��ر�ء ذل��ك وق��ال �إن ه��ذه �لفجوة 
���ش��ده��ا ع��رب ���ش��ر�ء دبابات  ي��ت��ع��ني 

جديدة.
ت��اأم��ل يف  ب���الده  �أن  دود�،  و�أو����ش���ح 
�لأملانية  ل��ي��وب��ارد  دب���اب���ات  ت���وري���د 
وذل���ك يف �إط���ار م��ا ي��ع��رف بعملية 
�ل��ت��ب��ادل �ل���د�ئ���ري و�ل��ت��ي مل تتم 

حتى �لآن.
يقوم  �أن  �ل��د�ئ��ري  �لتبادل  ويعني 
�لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �أع�����ش��اء 
�أوروب�������ا  ����ش���رق  م����ن دول  )ن����ات����و( 
�ل�شنع  �شوفيتية  �أ�شلحة  بتوريد 
�إىل �أوكر�نيا، على �أن حت�شل هذه 
�أ�شلحة من  على  �ملقابل  يف  �ل��دول 
�لأ�شلحة  ع��ن  لتعوي�شها  �أمل��ان��ي��ا 

�لتي �أر�شلتها �إىل �أوكر�نيا.
حيال  �أم���ل  بخيبة  و�ر���ش��و  وت�شعر 
عملية �لتبادل �لد�ئري مع �جلانب 
�لأمل���اين و�أع��رب��ت عن ع��دم ر�شاها 
�أملانيا  م���ن  �مل���ق���دم  �ل���ع���ر����س  ع���ن 
�ملقدمة  �مل��درع��ات  ع��ن  لتعوي�شها 
�إذ عر�شت برلني توريد  لأوكر�نيا 
“ليوبارد  ط���ر�ز  ف��ق��ط  دب��اب��ة   20

2” �عتبار�ً من عام 2023.

•• عوا�صم-وكاالت

�لظو�هري  �أمي���ن  خل��الف��ة  �ملر�شح  ����ش��م  �ل�شبابية  ت�شود 
�لثقة بني  �أزم��ة  �لإره��اب��ي و�شط  �لقاعدة  يف قيادة تنظيم 
فروع �لتنظيم وقياد�ته، مع وجود مر�شحني بعيدين عن 
على  ُير�شحون  �أو  باإير�ن  طويال  �أقامو�  �أو  �لتنظيم  مقر 
�أ�شا�س عالقات �مل�شاهرة.ور�شد متخ�ش�شون يف �جلماعات 
�لإرهابية �أن مقتل �لظو�هري يف كابول يك�شف �لخر�ق 
�لأمني للقاعدة، وم�شتقبل �شبابي للتنظيم �لذي تر�جع 

ودخل يف حرب نفوذ مع تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
وعن جر�أته يف دخول �لعا�شمة كابول ت�شري تقارير �إىل �أنه 
ذلك  يف  م�شتقويا  ع�شال،  مر�س  من  �لعالج  لتلقي  ذهب 

بوجود حلفائه من �شبكة حقاين يف �حلكومة.
�شورى  جمل�س  على  للقاعدة  �لتنظيمي  �لهكيل  يعتمد 
لإد�رة �لتنظيم، و�أبرز قياد�ته حممد �شالح �لدين زيد�ن 
�ملغربي،  �لرحمن  عبد  و�أب���و  �لعدل”،  ب�”�شيف  �مل��ع��روف 

�شهر �لظو�هري، رئي�س �للجنة �لإعالمية يف �لقاعدة.
“�ل�شرق  معهد  يف  �لإره���اب  مكافحة  ق�شم  مدير  وك�شف 
على  تغريدة  يف  لي�شر”،  “ت�شارلز  للدر��شات  �لأو�شط” 
“توير” �أن تنظيم �لقاعدة �شهد يف نوفمرب2020 �أزمة 
“�خلالفة” لأمين �لظو�هري، وهي ت�شبه �أزمة مماثلة يف 
�أبرز  �لعدل”  “�شيف  �لقاعدة  يف  �لثاين  و�لرجل  د�ع�س. 
�ملر�شحني لزعامة �لتنظيم، ولكن ت�شارلز لي�شر يرى �أن 
هناك �زمة ثقة تو�جه “�شيف �لعدل” لدى معظم منت�شبي 
�إير�ن �شنو�ت طويلة.فيما ذكر  �لقاعدة، نظر� لقامته يف 
تقرير للمركز �لدويل ملكافحة �لإرهاب )ICCT( �أنه يف 
�أمري�  �شيكون  �لقاعدة  قيادة  �لعدل”  “�شيف  توىل  حالة 
فيما  �أن�شطته �حلالية،  �لكثري عن  يعرف  �شوريا، فهو ل 
ت�شري تقارير �لأمم �ملتحدة �إىل �أنه �إذ� حاول �لنتقال علنا 
لأفغان�شتان قد يو�جه مقاومة من حكومة طالبان ب�شبب 

�ل�شغوط �لدولية.
وي��رج��ح �ل��ب��اح��ث يف ���ش��وؤون �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة �أحمد 
�شلطان ملوقع “�شكاي نيوز عربية” توىل �أبو عبد �لرحمن 

�ملغربي قيادة �لتنظيم.
كذلك �أ�شار مركز )ICCT( ملكافحة �لإرهاب، ملر�شحني 
ق��ائ��د عمليات يف  �مل�����ش��ري،  �إخ��ال���س  �أب���و  �آخ���ري���ن، منهم 
م�شوؤول  �جلن�شية،  �أفغاين  �حل��ق،  �أم��ني  وحممد  �لقاعدة، 
�أمن زعيم �لتنظيم �ل�شابق �أ�شامة بن لدن، وعلي �لبكري، 
�شورى  �مل�شري، ع�شو جمل�س  �لعزيز  با�شم عبد  �ملعروف 
�لكيميائية،  و�لأ���ش��ل��ح��ة  �ملتفجر�ت  خبري  وه��و  �ل��ق��اع��دة، 
ل����الإدلء  5 م��الي��ني دولر  وو���ش��ع��ت و����ش��ن��ط��ن م���ك���اف���اأة 

مبعلومة عنه.
 وهناك �أي�شا �أبو تر�ب �لأردين، و م�شطفى حامد �ملعروف 
�شيف  ق��اري  و  �ل��ع��دل،  �شيف  �مل�����ش��ري، �شهر  �لوليد  ب��اأب��و 
�هلل ع�شو يف جمل�س  ع��ب��د  �أح��م��د  �هلل  وع��ب��د  �أخ���ت���ار،  �هلل 
كم�شوؤول مايل ومي�شر وخمطط  ويعمل  �لقاعدة،  �شورى 

عمليات.
وي��ت��وق��ع �ل��ب��اح��ث يف ����ش���وؤون �جل��م��اع��ات �لإره��اب��ي��ة منري 
�أديب �أن عمل تنظيم �لقاعدة من �ملرجح �أن يتحرك نحو 

�أيديولوجية تركز ب�شكل �أكرب على �لنز�عات �ملحلية.
وذكرت در��شة ملركز مركز ويل�شون بو��شنطن �أن �لظو�هري 
لعدم  �أدت  هرمية،  غري  طريقة  �لتنظيم  قيادة  يف  �عتمد 
�ل�شرق  يف  �لتنظيم  ف���روع  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  �شيطرة  وج���ود 

�لو�شط و�أفريقيا و�أ�شيا.
�شتبقى  �لقاعدة  باأن  نيوز عربية”  ل�”�شكاي  �أدي��ب  ويعلق 
م�شتقبل،  �شبه  ب�شكل  يعمل  ف��رع  فكل  �لالمركزية،  على 
ولكن م�شتقبل �لتنظيم �شيحدده قدرة �لقيادة �لعليا على 

�ختيار زعيم يحظى بثقة �لفروع.
ويرى �شلطان �أن �لتنظيم يعاين تر�جعا كبري� منذ مقتل 

بن لدن، ولكنه �شيظل قائما ولن ينتهي.

•• برلني-وكاالت

�إىل  بريبوك  �نالينا  �لأملانية  �خلارجية  وزي��رة  �ن�شمت 
�نتقاد  ت��وج��ي��ه  بلينكن يف  �ن��ت��وين  �لأم��ري��ك��ي  ن��ظ��ريه��ا 
�شديد يف �لأمم �ملتحدة للتهديد�ت �لنووية من جانب 
معاهدة  ملر�جعة  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  رو�شيا.وخالل 

قالت  �لنووية،  �لأ�شلحة  �نت�شار  حظر 
�ل�شيا�شية �ملنتمية �إىل حزب �خل�شر، 
رو�شيا  �إن  �لث����ن����ني  ن����ي����وي����ورك  يف 
نووياً  “خطاباً  م�����ر�ر�ً  ����ش��ت��خ��دم��ت 
طائ�شاً” عر�شت به جهود �خلم�شني 
ع���ام���اً �لأخ�����رية م���ن �أج����ل �حل���د من 

�لأ�شلحة �لنووية، للخطر.
بحربها  رو�شيا  �أن  بريبوك  و�أ�شافت 
ميلك  ل  بلد�ً  هاجمت  �أوكر�نيا  على 
“ �نتهكت  ن��ووي��ة وم���ن ث��م  �أ���ش��ل��ح��ة 

بوح�شية” تعهد�ت �شابقة.
�تهم  بلينكن  ك��ان  مت�شل،  �شياق  ويف 

رو�شيا با�شتخد�م �أ�شلحتها �لنووية للتخويف و�لتهديد، 
وقال بلينكن �أمام �لأمم �ملتحدة �إن رو�شيا “ تلوح على 
“ل  و�أردف:  �لنووية”،  بالأ�شلحة  نحو خطري ومتهور 
مكان يف عاملنا لردع نووي قائم على �لقوة و�لتخويف �أو 

�لبتز�ز. علينا �أن نتكاتف معا يف رف�س هذ� �لو�شع ».
�أنه  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �أك��د  �ملقابل،  يف 
ل ي��ن��وي ���ش��ن ح���رب ن��ووي��ة وك��ت��ب يف 
للم�شاركني  وج��ه��ه��ا  ت��رح��ي��ب  ك��ل��م��ة 
على  �لكرملني  ون�شرها  �مل��وؤمت��ر  يف 
�أنه  نفر�س  �لإلكروين:”  موقعه 
ر�ب��ح��ون يف  �أن يكون هناك  ل ميكن 
�أبد�  ينبغي  ل  و�أن��ه  نووية  ح��رب  �أي 

بدء هذه �حلرب«.
وك�����ان ب���وت���ني ق���د �أع���ل���ن ب��ع��د وقت 
و�شع  �أوكر�نيا  غ��زو  ب��دء  ق�شري من 
�لرو�شي،  �جلي�س  يف  �لردع”  “قوة 
يف  ن��ووي��اً،  عن�شر�ً  ت�شمل  ق��وة  وه��ي 

حال تاأهب متز�يدة.  

حتذيرات من حتول ال�سراع يف اأوكرانيا اإىل حرب نووية مدمرة على غرار داع�س.. »اأزمة خالفة« ت�سرب القاعدة بعد الظواهري

اأملانيا تدين التهديدات النووية الرو�سية

•• يريكا-اأ ف ب

و�جه عنا�شر �لإطفاء يف �لوليات �ملتحدة ظروفا “خطرية 
�ل�شكان  من  جمموعة  �إنقاذ  حماولتهم  �إط��ار  يف  للغاية” 
حريق  بتاأجيج  �ل��ربق  يهدد  فيما  �شخ�س،   8000 ت�شم 
�لذي  �لأك��رب  وب��ات  �لأق��ل  �أ�شفر عن مقتل �شخ�شني على 

ت�شهده كاليفورنيا هذ� �لعام.
ي�شارك مئات �لعنا�شر يف مكافحة حريق “ماكيني” �لذي 
تت�شع رقعته و��شتعل على م�شافة �أكرث من 22 �ألف هكتار 
�لفر�ر  على  �لآلف  ليجرب  �أوري���غ���ون،  م��ع  �حل���دود  ق��رب 
�لوطنية  �لأر�شاد  هيئة  �أ�شدرت  �لأثناء،  منازلهم.يف  من 

�لثنني حتذير� من �لربق غري �مل�شحوب بالأمطار.
�ملرتبطة  �ملعلومات  يجمع  �ل��ذي  “كالفاير”  موقع  وق��ال 
باحلر�ئق من عدة وكالت حكومية “ميكن لهذه �لظروف 
�أن تكون خطرية للغاية بالن�شبة لعنا�شر �لإطفاء �إذ ميكن 
�أن تكون �لرياح غري منتظمة �إىل حد بعيد وقوية للغاية، 

اه«. ما يوؤدي �إىل �نت�شار �حلريق يف �أي �جترّ
مناطق  ملعظم  بالن�شبة  �حلال  هي  كما  كاليفورنيا،  ت�شهد 
منذ  ت�شربها  جفاف  موجة  �أ�شو�أ  �ملتحدة،  �لوليات  غرب 
�أك��رث م��ن �أل��ف ع��ام.وت��رك �جل��ف��اف �ل��ذي يفاقمه �لتغري 
عر�شة  �لأري����اف  �لب�شرية  �لأن�شطة  ع��ن  �لناجم  �ملناخي 
يزيد  ما  طبيعي،  ب�شكل  تندلع  �لتي  �لغابات  حر�ئق  �إىل 

عنها.ح�شد  �ل��ن��اج��م  �ل��دم��ار  وح��ج��م  و�شرعتها  ح��ر�رت��ه��ا 
قائد  مكتب  �أعلن  �إذ  �شحاياه  �أوىل  �لأح��د  ماكيني  حريق 
�شرطة مقاطعة �شي�شكيو باأن عنا�شر �لإطفاء عرثو� على 
جثتني د�خل مركبة متفحمة عند منزل يف بلدة كالماث 
ح قائد �ل�شرطة جريميايا لرو باأن �ل�شحيتني  ريفر.ورجرّ
ح��و���ش��رت��ا و����ش���ط �ل���ن���ري�ن �ل���ت���ي �م���ت���دت ب�����ش��رع��ة �أثناء 
حماولتهما �لفر�ر.و�أعلن حاكم كاليفورنيا غافني نيو�شوم 
�أو�مر باإجالء  حالة طو�رئ يف مقاطعة �شي�شكيو و�شدرت 

�أكرث من �ألفي �شخ�س من �شكان �ملنطقة �لريفية.
�لإخالء  ب��اأو�م��ر  �مل�شمولة  �ملنطقة  يقطن  �شخ�س  وق��ال 
وعدم  �ل�شمود  “�أحاول  بر�س  لفر�ن�س  فر�نكو  ر�فايل  هو 
�لإ�شر�ع يف �ملغادرة لأنني �أ�شاعد و�لدتي. �شحتها �جل�شدية 
ي�شل  �حلريق  ر�أي��ت  “�إذ�  بالتحرك«.وتابع  لها  ت�شمح  ل 
�لتلة حيث نتو�جد، ف�شناأخذ كل ما بو�شعنا حمله يف  �إىل 
�أف��ادت مارجي لورن�س  �لأخ��رية ونهرب«.بدورها،  �للحظة 
�لتي هربت من كالماث ريفر ليل �جلمعة �إنها عادت لأخذ 

بع�س �حلاجيات يف حال و�شل �حلريق �إىل منزلها.
�لدمار.  �إىل  �ملنزل  �س  تعررّ ح��ال  يف  �أ�شياء  “ناأخذ  وقالت 
حر  موجة  �لكثري«.تعرقل  لي�س  لكن  نحتاجه  م��ا  ن��اأخ��ذ 
�شهدت ت�شجيل درجات حر�رة تتجاوز 38 مئوية وجفاف 
عاتية  ب��ري��اح  �مل�شحوبة  �ل��رع��دي��ة  و�ل��ع��و����ش��ف  �لأر�����ش���ي 

جهود عنا�شر �لإطفاء مكافحة �حلريق.

قتيالن يف اأكرب حريق غابات يجتاح كاليفورنيا

•• كابول-اأ ف ب

بالإعالن  �لثالثاء  �أم�س  �أفغان  �شكك 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  زع���ي���م  م��ق��ت��ل  ع���ن 
ة  �لظو�هري ب�شربة من م�شريرّ �أمين 
�أم��ريك��ي��ة ع��ل��ى ���ش��رف��ة م��ن��زل��ه بعدما 
�لعا�شمة  ق���ل���ب  يف  ل�����ش��ه��ور  �خ���ت���ب���اأ 

�لأفغانية.
�لذي  عاما”   66“ �شاه  فهيم  وق��ال 
�أنها  �أظ��������نرّ  “ل  ك����اب����ول  يف  ي��ق��ط��ن 

د حملة دعائية«. �حلقيقة. �إنها جمررّ
بايدن  ج��و  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أُع��ل��ن 
�لأم��ريك��ي عن مقتل  �لتلفزيون  عرب 
�أمي�����ن �ل����ظ����و�ه����ري، وه����و م���ن �أك���رب 
�شت  وق���د خ�شرّ �ل��ع��امل  �مل��ط��ل��وب��ني يف 
 25 بقيمة  مكافاأة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
م  يقدرّ من  لكلرّ  �أمريكي  دولر  مليون 

معلومة ت�شمح بالإم�شاك به.
�لأم����ريك����ي يف كلمة  �ل��رئ��ي�����س  وق����ال 
�إن��ه يف  �لأب��ي�����س  �لبيت  م��ن  مقت�شبة 
�لأفغاين  ب��ال��ت��وق��ي��ت  �لأح�����د  ���ش��ب��اح 
منرّي  ب��اأم��ر  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  “�شنرّت 
�شربة جوية على �لعا�شمة �لأفغانية 
تنظيم  زع���ي���م  ب��ح��ي��اة  �أودت  ك���اب���ول 

�لقاعدة«.
دة  ة م������زورّ ����ذت �ل�������ش���رب���ة مب�������ش���ريرّ ُن����فرّ
ع�شكري  ت��و�ج��د  �أي  ب��ال  ب�شاروخني 
�لظو�هري  غري  �شحية  و�أي  ميد�ين 
ومن دون �أ�شر�ر ُتذكر، وفق ما ك�شف 

م�شوؤول �أمريكي.
��شتطلعت  �ل�����ذي  ����ش���اه  ف��ه��ي��م  وق�����ال 
نا  “خربرِ ب��ر���س ر�أي�����ه  وك���ال���ة ف��ر�ن�����س 
�ل�شابق  يف  و��شعة  ج��درّ  دعائية  حملة 

مل جتلب لنا �أي حقيقة. ول �أظنرّ يف 
�لو�قع �أنه ُقتل هنا«.

�شمع عبد �لكبري، وهو �أي�شا من �شكان 
�لنفجار  دويرّ  �لأف��غ��ان��ي��ة،  �لعا�شمة 
�ل��ن��اج��م ع���ن �ل�����ش��رب��ة �لأح�����د بعيد 
من  ويطلب  �شباحا.   6،15 �ل�شاعة 
�أدلرّة تثبت مز�عمها  �ملتحدة  �لوليات 
ي�شكرّك  �ل��ذي  �لظو�هري  مقتل  ح��ول 

يف حدوثه.
قد  يكونو�  �أن  �ملمكن  “من  ق��ال  وه��و 
زعيم  �أن��ه  و�أعلنو�  �آخ��ر  �شخ�شا  قتلو� 
�ل��ق��اع��دة... هناك م��و�ق��ع �أخ���رى من 
يف  فيها،  �ختباأ  ق��د  يكون  �أن  �ملحتمل 

باك�شتان �أو حترّى �لعر�ق«.
وبح�شب �لرو�ية �لأمريكية، كان �أمين 
�لظو�هري يعي�س يف منزل من ثالثة 
طو�بق يف حيرّ �شربور �ملي�شور يف و�شط 

�لعا�شمة �لأفغانية حيث يقطن عدد 
يف  طالبان  حركة  م�شوؤويل  من  كبري 

دور فخمة.
وُق���ت���ل �ل���ظ���و�ه���ري ع��ن��دم��ا ك���ان على 
�ت  مررّ ة  ع��درّ ُر�شد  حيث  منزله  �شرفة 

ولفر�ت طويلة.
�لأحد  �لأف��غ��اين  �لد�خلية  وزي��ر  نفى 
ة  م�شريرّ �شنرّتها  غ��ارة  ب�شاأن  معلومات 
ع���ل���ى م���وق���ع يف ك����اب����ول، م�������ش���ري� يف 
�إىل  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ت�شريحات 
“منزل خاليا”  �أن �شاروخا ��شتهدف 
با�شم  �ل��ن��اط��ق  �أن  �ل��ع��ا���ش��م��ة.غ��ري  يف 
حركة طالبان ذبيح �هلل جماهد ن�شر 
تغريدة �شباح �لثالثاء ب�شاأن “�شربة 
�ت  “م�شريرّ ب��و����ش��ط��ة  ��ذت  ُن��فرّ جوية” 

�أمريكية«.
و��شتبعد �لطالب حممد بالل بدوره 

فر�شية �أن يكون زعيم تنظيم �لقاعدة 
قد ��شتقررّ يف كابول.

وه���و ق���ال “هي ج��م��اع��ة �إره��اب��ي��ة ول 
�أظ���ن �أن��ه��م ���ش��ري���ش��ل��ون ق��ائ��ده��م �إىل 
زعماء  “�أغلبية  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان«.وت��اب��ع 
�مل��ج��م��وع��ات �لإره���اب���ي���ة، مب��ا يف ذلك 
�إما  يعي�شون  ك��ان��و�  ط��ال��ب��ان،  ح��رك��ة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  يف  �أو  باك�شتان  يف 
مع  خالف  على  كانو�  عندما  �ملتحدة 
ربرّة  �ل�شابقة«.�أما  �لأفغانية  �ل��ق��و�ت 
�لك�شف  رف�شت  �لتي  فري�شتا  �مل��ن��زل 
مبعرفة  دمت  �شُ فهي  �شهرتها،  ع��ن 
“�أنه كان يعي�س هنا” يف كابول وهي 

ق �أنه �غتيل يف هذه �لظروف. ت�شدرّ
و�شط  يف  م��ت��ج��ر  ����ش���اح���ب  و�ع����ت����رب 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �لأف��غ��ان��ي��ة ل ي��ن��ظ��ر بعني 
�لر�شى �إىل تويلرّ حركة طالبان زمام 

على  �لأم���ن���ي  �لن���ف���الت  �أن  �ل�شلطة 
ل دخول �أع�شاء  �حلدود �لأفغانية ي�شهرّ

�ملجموعات �لإرهابية �إىل �لبلد.
وقال �لرجل �لذي رف�س �لك�شف عن 
ونعجز  حكومة.  لدينا  “لي�س  ��شمه 
�أر��شينا  وحماية  �أنف�شنا  حماية  عن 

وممتلكاتنا«.
�أن  �أم��ريك��ي رفيع  ه��ذ� و�أف���اد م�شوؤول 
�أمين  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  زع��ي��م  وج����ود 
“�نتهاكا  ك���ان  ك��اب��ول  يف  �ل��ظ��و�ه��ري 
 2020 ع�����ام  لت���ف���اق���ي���ة  و��شحا” 
�ل��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا ط��ال��ب��ان م��ع و��شنطن 
وتعهدت فيها بعدم �ل�شماح باأن ت�شبح 

�أفغان�شتان مالذ� لالإرهاب �لدويل.
ومع �إعالن �لرئي�س جو بايدن مقتل 
بطائرة  غ���ارة  يف  �ل�شبت  �ل��ظ��و�ه��ري 
قال  �لأف��غ��ان��ي��ة،  �لعا�شمة  يف  م�شرية 
�لأمريكية  �لإد�رة  �لرفيع يف  �مل�شوؤول 
�تفاق  ببنود  �لل��ت��ز�م  منهم  “نتوقع 
�لدوحة. ووجود �لظو�هري يف و�شط 

كابول كان �نتهاكا و��شحا لذلك«.

وا�سنطن: وجود الظواهري يف كابول »خرق وا�سح« لالتفاقات مع طالبان   

اأفغان ي�سككون يف �سحة نباأ مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
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املال والأعمال
»مالية دبي« تطلق خطتها ال�سرتاتيجية 2026 

•• دبي- وام: 

�أطلقت د�ئرة �ملالية يف حكومة دبي خطتها �ل�شر�تيجية 
�لإنرنت  �أقيم عرب  حفل  يف  �لد�ئرة  وك�شفت   .2026
و�شم فريق �لقيادة و�ملوظفني، عن تفا�شيل ��شر�تيجيتها 
�لروؤية  ت�شتلهم  و�لتي   ،2026 حتى  �خلم�س  لل�شنو�ت 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�����ش��دي��دة 
�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
�لأهد�ف  �إىل حتقيق جملة من  وترمي  �هلل،  رع��اه  دب��ي، 

�ملرتبطة مب�شروع ��شر�تيجية دبي 2030.
�لعام  �ملدير  �شالح،  �آل  �شالح  عبد�لرحمن  معايل  وحيا 

�لد�ئرة  �لعمل يف  ف��رق  دب���ي،  �مل��ال��ي��ة يف حكومة  ل��د�ئ��رة 
م�����ش��ي��د� ب�����الإجن�����از�ت �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ج��م��ي��ع �ل���وح���د�ت 
هي  �ل��ت��ي  �ملا�شية،  �خلم�شة  �لأع����و�م  خ��الل  �لتنظيمية 
�ل�شمو  �شاحب  �إن   : وق��ال   .2021 ��شر�تيجية  عمر 
�آل م��ك��ت��وم غ��ر���س يف نفو�شنا  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
تفاوؤل ��شتب�شرنا به قادم �لأيام يف مالمح ��شر�تيجيتنا 
�مل�شتقبل  بها  ��شت�شرفنا  عزمية  فينا  و�شحذ  �جل��دي��دة، 
جذوة  على  �أبقى  �شديد  بفكر  �ل�شر�تيجية  �أهد�فنا  يف 

�لبتكار متقدة«.
و�أ�شار معايل �آل �شالح يف كلمته �أمام �حلفل، �إىل �أن د�ئرة 
�ملالية حملت على عاتقها بكل جد م�شوؤولياتها يف �لتعايف 

بال�شاأن  تنه�س  �أن  ��شتطاعت  �أنها  موؤكد�  �جلائحة،  من 
�ملايل �حلكومي وتعيده ب�شرعة �إىل حيويته، مع ��شت�شافة 
�لإمارة حلدث �إك�شبو 2020 دبي، �لذي ��شتقبل �لعامل 
يف دب��ي بالرغم م��ن حت��دي��ات �لأزم����ة. و�أ���ش��اف: تنطلق 
د�ئرة �ملالية، بو�شفها �شلطة �لإ�شر�ف �ملبا�شر على جميع 
�ل�شوؤون �ملالية حلكومة دبي، يف �أعو�مها �خلم�شة �ملقبلة 
تبلغها  �شوف  حم��ددة  �أهد�فا  عينيها  ن�شب  و�شعت  وقد 
�لر�شيدة.من ناحيته،  بعون �هلل، جت�شيد� لروؤية قيادتنا 
�أو�شح جا�شم حممد �لزرعوين مدير �إد�رة �ل�شر�تيجية 
�ل�شر�تيجية  �أن  �مل��ال��ي��ة،  د�ئ����رة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�لأد�ء 
�جلديدة للد�ئرة تقوم على روؤي��ة تتمثل يف ري��ادة عاملية 

و��شتد�مة مالية مبتكرة، وت�شتند على �شتة قيم موؤ�ش�شية 
ت�شعى  �أن��ه��ا  �مل���ايل �حل��ك��وم��ي، م�شيفا  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر 
�مل�شتقبل  تاأخذ  ��شر�تيجية طموحة  �أه��د�ف  �شتة  لبلوغ 

و�حتياجاته بعني �لعتبار.
و�أ�شاف �ن ��شر�تيجية د�ئرة �ملالية يف �لأعو�م �خلم�شة 
�ملقبلة حتى 2026 تنطوي على ر�شالة تتمثل يف حتقيق 
�ل���ش��ت��د�م��ة �مل��ال��ي��ة ل��دع��م �مل��وق��ع �ل���ري���ادي لإم�����ارة دبي 
و�لكفء  �ل��ع��ادل  �ل��ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن  ��شتباقية،  ب�شورة 
ملو�رد �لإمارة، با�شتخد�م �أف�شل �لنظم و�ملمار�شات �ملالية 
وجودة  �ل�شعادة  حتقيق  ي�شمن  ومب��ا  و�ملبتكرة  �لذكية 

�حلياة للمجتمع.

دبي تر�سخ مكانتها مركزا عامليا لالأ�سول الرقمية ببيئة ت�سريعية 
متطورة وبنية حتتية بتقنية عالية الكفاءة والعتمادية 

•• دبي-وام:

ت�شهد دبي زخماً كبري�ً يف تهيئة بيئة ت�شريعية 
تد�ول  من�شات  ل�شتقطاب  متطورة  وتنظيمية 
�لأ�شول �لفر��شية �لعاملية و�شركات �لعمالت 
�مل�شتمر  �لنمو  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  وذل���ك  ��رة،  �مل�����ش��فرّ
لالقت�شاد �لرقمي، وتقنيات �ل�”بلوك ت�شني”، 
�إمكاناتها  دب���ي  ف��ي��ه  ح�����ش��دت  �ل����ذي  �ل��وق��ت  يف 
�أجل  من  �لع�شرية،  �لتحتية  وبنيتها  �ملتطورة 
�شامل  منو  ل�شمان  ��شر�تيجية  حلول  �بتكار 
�لإمارة،  يف  �لرقمي  �لأعمال  ملجتمع  وم�شتد�م 
�شديقة  ول��و�ئ��ح  �شيا�شات  تطبيق  خ���الل  م��ن 
للعمالت و�لأ�شول �لرقمية و�إر�شاء دعائم بنية 
ت�شريعية وتقنية تو�كب �لتطور �لعاملي يف هذ� 
�أف�شل  �ل��د�ئ��م خللق  دب��ي  �مل��ج��ال يف ظ��ل �شعي 
بيئة عمل ممكنة، تتيح لل�شركات �ملالية �لعاملية 
�أج����و�ء م��ت��ط��ورة مو�تية  �أع��م��ال��ه��ا يف  مم��ار���ش��ة 
و�لرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى �لب��ت��ك��ار وحت��ق��ي��ق قيمة 

م�شافة لالقت�شاد.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ف��ب��ن��اًء 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، مت 
�ل�شيخ حمد�ن  ت�شكيل جلنة عليا برئا�شة �شمو 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 
تخت�س بتكنولوجيا �مل�شتقبل و�لقت�شاد �لرقمي 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  م�شتقبل  لر�شم  وت��ه��دف 
�مليتافري�س  عامل  يف  لال�شتثمار  خطط  وو�شع 
ل��ت��ع��زي��ز �لقت�شاد  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات  وب��ن��اء 
�ل��رق��م��ي لإم����ارة دب���ي، مب��ا ل��ه��ذه �خل��ط��وة من 
توليه  �ل��ذي  �لهتمام  م��دى  على  قوية  دللت 
�لقيادة �لر�شيدة لهذ� �مللف �حليوي، و�حلر�س 
لال�شتفادة  و�ل�شتعد�د  تطور�ته  متابعة  على 
مب��ا حتمله م��ن ف��ر���س و�ع����دة، ل��دع��م م�شرية 
من  ت�شعى  �لتي  و�لطموحة  �ل�شاملة  �لتنمية 
عاملياً يف خمتلف  �لريادة  لتحقيق  دبي  خاللها 
�لأ�شول  لتنظيم  دبي  �شلطة  ووف��رت  �ملجالت. 
�لف���ر�����ش���ي���ة م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة من���وذج���ي���ة من 
�أبرز  ل�شتقطاب  متطورة  من�شة  توفري  �شاأنها 
دبي.  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�شتقبل  �ق��ت�����ش��اد  ���ش��رك��ات 
�لأ�شول  لتنظيم  دب��ي  �شلطة  تاأ�شي�س  وي��اأت��ي 
�لفر��شية كخطوة مهمة نحو تنظيم م�شهد 
�لأ�����ش����ول �لف��ر����ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي �ل����ذي ي�شهد 
�إىل  ي���وؤدي  مب��ا  م�شبوقني،  غ��ري  ومن���و�ً  تو�شعاً 
هذ�  �شمن  �لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  جذب 
�لقطاع �لو�عد �إىل دبي. وت�شعى دبي لأن ت�شبح 
تقنية  تتبنى  �قت�شاد�ت عاملية  �أكرب  و�حدة من 

“�مليتافري�س”،
تبني  يف  عامليا  �ل��ر�ئ��دة  ت��ك��ون  لأن  ت�شعى  كما   
�حل��ل��ول �ل��رق��م��ي��ة ب��ه��دف زي����ادة ع���دد �شركات 
�أ�شعاف. ومن  مبقد�ر خم�شة  “�لبلوك �شني” 
�أب����رز �ل��الع��ب��ني �ل��ع��امل��ني يف ه���ذ� �لقطاع  ب��ني 
ملمار�شة  دب���ي  �إىل  ي��ن��ت��ق��ل��ون  و�ل���ذي���ن  �ل���و�ع���د 
يف  للعمل  تر�خي�س  على  و�حل�شول  �أعمالهم 
يف  ر��شخة  دول��ي��ة  وموؤ�ش�شات  �شركات  �لإم����ارة، 
هذ� �ملجال مثل، “بينان�س” و “�ف تي �ك�س” و 
“كريبتو دوت كوم” و “كوينبيز” و “بيبايت”، 
�إ�شافة �إىل كربيات �شركات �لتمويل �لتقليدي، 
و  “كومينو”  و  ديجيتال”  “جالك�شي  م��ث��ل 
من  ك��ب��ري  ع���دد  ع��ن  ف�����ش��ال  هو�رد”  “بريفن 
و�لأ�شول  �مل�شفرة  �لعمالت  خ��دم��ات  مقدمي 
“كوين  و  �أوي�شي�س”  “بت  مثل  �لف��ر����ش��ي��ة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إط���الق  وج���اء  مينا” 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ل� “��شر�تيجية دبي 
للميتافري�س” ، لتدعم �ل�شر�تيجية �جلديدة 
�ل��ت��وج��ه �ل��ق��وي ن��ح��و تر�شيخ م��ك��ان��ة دبي  ه���ذ� 
�شمن �أف�شل 10 ُمدن يف �لقت�شاد�ت �لر�ئدة 
يف جمال “�مليتافري�س”، وجعلها مركز�ً رئي�شياً 
وم�شاعفة  �ل��ع��امل��ي  “�مليتافري�س”  مل��ج��ت��م��ع 
قيا�شاً  �أ���ش��ع��اف   5 ت�شني  �لبلوك  �شركات  ع��دد 
��شتقطاب  بالعدد �حلايل وتعزيز جناح دبي يف 
ت�شني  �لبلوك  جم��ال  يف  تعمل  �شركة   1000
 40 ��شتحد�ث  ��شتهد�ف  مع  و”�مليتافري�س” 
وزيادة   2030 بحلول  �فر��شية  �ألف وظيفة 

مليار�ت   4 �إىل  دب��ي  �قت�شاد  يف  �لقطاع  �إ�شهام 
دولر.

تنظيم  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  �إع���الن  ل  ي�شكرّ كما 
“ملتقى دبي للميتافري�س” يف دبي يومي 28 
من  �أك��رث  مب�شاركة   2022 �شبتمرب   29 �إىل 
و�شنرّاع  �لعامليني  �خل���رب�ء  م��ن  م�شاركاً   300
موؤ�ش�شة   40 م��ن  و�أك���رث  و�ل�شيا�شات،  �ل��ق��ر�ر 
عاملية متخ�ش�شة يف هذ� �لقطاع، �إ�شافة مهمة 
توؤكد تقدم دبي �ل�شفوف يف هذ� �ملجال �لو�عد، 
حيث �شيجمع �حلدث نخبة �خلرب�ء من �ملنطقة 
�ملتنامي  �لقطاع  م�شتقبل  ل�شت�شر�ف  و�لعامل 
توظيف  وكيفية  وتطبيقاته،  �إمكاناته  ودر��شة 
هذه �لتكنولوجيا �لثورية يف خمتلف �لقطاعات 
للب�شرية،  �أف�شل  م�شتقبل  �أج��ل  م��ن  �حليوية 
وحت�شني جودة حياة �ملجتمعات حول �لعامل، يف 
�إىل  �لوقت �لذي ت�شري فيه �لتقدير�ت �لعاملية 
�مليتافري�س  لقطاع  �لقيا�شية  �لنمو  �إمكانيات 
لتر�وح ما بني 10 �إىل 30 تريليون دولر يف 

غ�شون 15 عاماً.

- 1000 �سركة رقمية .
وت��ع��م��ل دب����ي وف����ق روؤي�����ة وت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لإن�شاء 
1000 �شركة رقمية خالل �ل� 5 �أعو�م �ملقبلة 
و�مل�شاريع  �لرقمي  دب��ي  �قت�شاد  ودع��م  دب��ي،  يف 
�مل�شتقبل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
وتطوير قطاعات �قت�شادية م�شتقبلية جديدة. 
�ملا�شي،  نوفمرب  �شهر  وخ��الل  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  �أعلن 
�آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س 
�ل������وزر�ء وزي����ر �مل��ال��ي��ة، رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لعليا 
دب��ي، عن  و�لبور�شات يف  �مل��ال  �أ���ش��و�ق  لتطوير 
بقيمة  “�شندوق حي دبي للم�شتقبل”  �إط��الق 
دره��م يف مرحلته �لوىل، بهدف دعم  1 مليار 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة يف جمال  و�ل�����ش��رك��ات  �لأع���م���ال  رو�د 
�لتكنولوجيا وت�شجيعهم على �لإدر�ج لحًقا يف 
�شي�شاعد  حيث  وبور�شاتها،  �ملالية  دبي  �أ�شو�ق 
��شتثمار�ت  و��شتقطاب  حتفيز  على  �ل�شندوق 
بني  تر�وح  �لنا�شئة  �ل�شركات  لقطاع  �إجمالية 

1.5 ملي������ار �إىل 4 مليار�ت درهم. 
و�ملحوري  �مل���ايل  �مل��رك��ز  دب���ي،  م�شاعي  وت�شتند 
عاملي  كمركز  مكانتها  تعزيز  نحو  �ملنطقة،  يف 
حتتية  بنية  �إىل  �ل��رق��م��ي،  لالقت�شاد  رئي�شي 
عاملية �مل�شتوى وبيئة ت�شريعية ولو�ئح تنظيمية 
�مل�شفرة  �لعمالت  ومن�شات  ل�شركات  متطورة 

و�لأ�شول �لفر��شية �لأخرى. 
�لفر��شية  �لأ�شول  لتنظيم  قانون  �أول  وكان 
يف دبي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم يف �شهر مار�س 2022، مبثابة 
ب���دء ح��ق��ب��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة ج���دي���دة ه��دف��ه��ا توفري 
�لنظم �لالزمة حلماية �مل�شتثمرين و�ملتعاملني 
�إن�شاء  �لقانون  ن  �لقطاع، يف حني ت�شمرّ يف هذ� 

“�شلطة دبي لتنظيم �لأ�شول �لفر��شية” 
ب��غ��ي��ة ت��ع��زي��ز �ل���ق���درة �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل��دب��ي على 

�ل�شعيد �لدويل، 
ية �لقت�شاد �لرقمي فيها، وتنمية �لوعي  وتنمرِ
ومنتجات  خ����دم����ات  ق���ط���اع  يف  �ل����ش���ت���ث���م���اري 
�لبتكار�ت  وت�شجيع  �لف��ر����ش��ي��ة،  �لأ����ش���ول 
يف ه��ذ� �لقطاع، ع��الوة على �لإ���ش��ه��ام يف جذب 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت و�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف جمال 
�لأ�����ش����ول �لف���ر�����ش���ي���ة ل��ت��ت��خ��ذ م���ن �لإم������ارة 
مركز�ً لأعمالها. ويوفر قانون تنظيم �لأ�شول 
للم�شتثمرين  �حل��م��اي��ة  دب���ي  يف  �لف��ر����ش��ي��ة 
ع��رب ل��و�ئ��ح ت��ن��ط��وي ع��ل��ى �ل�����ش��ف��اف��ي��ة و�لأم����ن 

�لقت�شادي،
توفري  �شاأنها  م��ن  وح��ل��ول  بتقنيات  م��دع��وم��ة   
�لأمان و�حلماية ل�شجالت �ملعامالت من خالل 
مبكافحة  كامل  ب�شكل  تلتزم  منوذجية  معايري 
عمل  بيئة  ي��وف��ر  مب��ا  �أم�����و�ل،  غ�شيل  ع��م��ل��ي��ات 
�قت�شادية  - فائدة  �لنمو.  �آمنة و�شريعة  عاملية 

كبرية .
وق���ال ���ش��ع��ادة ه��الل �شعيد �مل���ري، �مل��دي��ر �لعام 
تعمل  �ل��ع��امل��ي:  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  ل�شلطة 

لت يف  �إح��د�ث حت��ورّ �لأ���ش��ول �لفر��شية على 
ك  �ملحررّ تكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �لتمويل،  ع��امل 
�لأ�شا�شي لالقت�شاد �لعاملي م�شتقباًل، وقد جاء 
�إن�شاء �شلطة دبي لتنظيم �لأ�شول �لفر��شية 
�لعامل  يف  �لوحيدة  �مل�شتقلرّة  �جلهة  باعتبارها 
وتر�شيخ  تاأكيد  مبثابة  �لفر��شية  لالأ�شول 
�لو�عدة  �لإمكانات  �متالكها  يف  دبي  مل�شد�قية 

لهذ� �لقطاع«.
ل�شلطة  �لتنظيمي  �لإط�����ار  ي��ه��دف  و�أ����ش���اف: 
حتفيز  �إىل  �لفر��شية  �لأ�شول  لتنظيم  دبي 
�مل�شتثمرين،  �لأولوية حلماية  و�إعطاء  �لتعاون 
تنظيمي  �إط������ار  ت���وف���ري  يف  م��ه��م��ت��ن��ا  ��ل  وت��ت��م��ثرّ
�لقت�شادية  �ل��ف��ر���س  ت��وف��ري  ي��ت��ي��ح  ر،  م��ت��ط��ورّ
�لأ�شول  �شناعة  ع��رب  �آم��ن  وب�شكل  ح��دود  ب��ال 
�لفر��شية �لعاملية، و��شتطرد قائال : �إنرّ هذه 
يف  �لنموذجية  �لعمل  ولو�ئح  �لعاملية  �ملنظومة 
هات  دبي تعك�س نهج دبي �لد�ئم يف تبنرّي �لتوجرّ
مبا  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �ملبتكرة  و�لتقنيات 
لقطاع  رة  و�مل��ت��ط��ورّ �ملتكاملة  �مل��ن��ظ��وم��ة  ��خ  ي��ر���شرّ
مكانة  تعزيز  يف  وي�شهم  �لفر��شية،  �لأ�شول 
دبي كمركز عاملي ر�ئد يف هذ� �لقطاع �مل�شتقبلي 
�لأجل  �قت�شادي طويل  �حليوي، وحتقيق منو 

من خالل �لبتكار �لرقمي.

- �سراكات عاملية .
�لأ�شول  لتنظيم  دب���ي  �شلطة  ت��اأ���ش��ي�����س  وم��ن��ذ 
�لفر��شية، مت �لركيز على توفري بيئة عمل 
�حتياجات  لتلبية  منوذجية  عاملية  معايري  ذ�ت 
�ل��ع��ام��ل��ة يف جمال  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن و�ل�������ش���رك���ات 
��شتقطاب  �لأ����ش���ول �لف��ر����ش��ي��ة، م��ن خ���الل 
�لقطاع  ه�����ذ�  يف  �ل���ع���امل���ي���ني  �ل���الع���ب���ني  �أب�������رز 
لل�شلطة  �لتنظيمي  �لإط����ار  وي�شتند  �ل��و�ع��د. 
يتعلق  فيما  وم��ت��ط��ورة  ق��وي��ة  تقنية  خ��ربة  �إىل 
من �أجل �شمان تو�فر  “�لبلوك �شني”  بتقنية 
�حلوكمة و�لأمان. ويتم ذلك من خالل �لتعاون 
�أ�شهر �لالعبني �لعاملية يف هذ� �ملجال مثل  مع 
و  �شني”  “�ن  و  “�ليبتيك”  و  “�شينالي�شيز” 
�لتي  �لر�خي�س  �إىل  وبالإ�شافة  “كونفريم”. 
موؤخر�  �أعلنت  عاملية،  موؤ�ش�شات  عليها  ح�شلت 
�شركات خدمات مالية مثل “فينتونيا جروب” 
�لرقمية  �ل�شم�شرة  و�شركة  �ك�س”  ك��ي  “�أو  و 
يف  �أعمالها  �نطالق  عن  �ك�س”،  �إي  �شي  “جي 
�شلطة  م��ن  تر�خي�س  على  ح�شولها  بعد  دب��ي 

دبي لتنظيم �لأ�شول �لرقمية.
ول �شك �أن �لنجاح �لذي حققته دبي يف تطبيق 
من�شة  بتوقيع  ز  تعزَّ �شديقة،  ولو�ئح  �شيا�شات 
�مل�شفرة  ل��ل��ع��م��الت  ب��ور���ش��ة  �أك����رب  “بينان�س” 
�ل��ت��د�ول، لتفاقية  م��ن حيث حجم  �ل��ع��امل  يف 
�لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  م��ع �شلطة مركز  ت��ع��اون 
�لعاملية  �ملن�شة  خ���رب�ت  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  ب��ه��دف 
�مل�شفرة  و�لأ�شول  �لرقمية  �لعمالت  جمال  يف 
�لتجاري  دب��ي  دع��م جهود مركز  �ل��ع��امل، يف  يف 
يف  مبتكرة  منظومة  �أف�����ش��ل  لتاأ�شي�س  �ل��ع��امل��ي 
�لعامل،  م�شتوى  على  �لرقمية  �لأ�شول  جمال 
�لرقمية على  �ل��ت��د�ولت  �أن حجم  �إىل  ي�شار  �إذ 
مليار   80 نحو  �إىل  ي�شل  “بينان�س”  من�شة 

دولر، فيما يبلغ عدد م�شتخدمي �ملن�شة حول 
�لوقت  يف  م�شتخدم،  مليون   28 نحو  �ل��ع��امل 
يف  �لرقمية  �ل��ع��م��الت  ت���د�ول  حجم  بلغ  �ل���ذي 
 7.7 نحو  �ملن�شة  ع��رب   2021 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
�إعالن  �خل��ط��وة،  ه��ذه  و�أع��ق��ب  دولر.  تريليون 
�ملا�شي ح�شولها  مار�س  �لعاملية يف  “بينان�س” 
على ترخي�س من �شلطة دبي لتنظيم �لأ�شول 
تد�ول  خ��دم��ات  وت�شغيل  لإن�����ش��اء  �لف��ر����ش��ي��ة 
�لأ�شول �لفر��شية للم�شتثمرين. و�شتوؤ�ش�س 
جمال  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ج��ان��ب  �إىل  “بينان�س”، 

تد�ول �لأ�شول �لفر��شية،
دبي  يف مركز  ت�شني”  “بلوك  لتقنيات   مركز�ً 
�مل���و�ه���ب �جلديدة  ل���دع���م  �ل���ع���امل���ي،  �ل���ت���ج���اري 
وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ح��ي��وي��ة يف ه���ذ� �مل���ج���ال يف 
ملمار�شة  “بينان�س”  �ختيار  ويعك�س  �لإم����ارة. 
�أعمالها من خالل �شلطة دبي لتنظيم �لأ�شول 
�لفر��شية �لثقة �لكبرية يف �لآلية �لتنظيمية 
دبي،  يف  �لف��ر����ش��ي��ة  ب��الأ���ش��ول  �ملتخ�ش�شة 
�لقو�نني  م��ن  �شاملة  ملجموعة  تخ�شع  و�ل��ت��ي 
�لقطاع  ه���ذ�  ع��امل��ي��اً يف  �مل��ط��ب��ق��ة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
يف حني تعتزم دبي مو��شلة  �حليوي �لو�عد”. 
تطوير هذه �ملنظومة �ملبتكرة ل�شتقطاب �ملزيد 
من �ل�شركات �لعاملية �لكربى يف هذ� �لقطاع، مبا 
ميثله ذلك من د�فع لتحفيز �لقت�شاد �لرقمي 
�لنم��������وذج  عرب  �لبتكار،  وت�شجيع  �مل�شتقبلي 

�لت�شغيل�����ي �لذي توف������ره دبي ع�������املياً. 
ملن�شة  دب��ي ترخي�شاً  �أ���ش��درت  ذ�ت���ه،  �ل��وق��ت  يف 
�لوزن  ذ�ت  �لأوروبية  �لرقمية  �إك�س”  تي  “�إف 
�لثقيل عاملياً، يف حني تعمل �شركات عاملية مثل 
لها يف  �إن�شاء مكاتب  على  كوم”  دوت  “كريبتو 
دبي، م�شتفيدة بذلك من خطط دبي �لطموحة 
�لقت�شادي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
��شر�تيجية  �شر�كات  بناء  خ��الل  من  �لرقمي 
يف  �ملتخ�ش�شني  �لعامليني  �ل��الع��ب��ني  �أب���رز  م��ع 
�لأ�شول �لرقمية و�ملعامالت �ملالية، لبناء قاعدة 
رقمية يف دبي توؤهلها للعب دور حموري عاملي يف 
دعم �ل�شناعة �لرقمية �ملالية، عرب توفري �ملناخ 
�ل���ش��ت��ث��م��اري �مل��الئ��م، وت��ق��دمي ح��ل��ول مبتكرة 
حتقق قيمًة م�شافة للم�شتثمرين و�مل�شتهلكني 
على حد �شو�ء، وتعزيز قدرتها على �مل�شاهمة يف 
رد  قيادة هذ� �لقطاع عاملياً، يف ظل �لتو�شع �ملطرّ
يف حجم �لتجارة و�ل�شتثمار، و�لإقبال �ملتنامي 
�ملالية  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  للمجتمعات 

و�لقت�شادية حول �لعامل.
/ ه��وب��ي«  “جمموعة  من�شة  �أعلنت  وم��وؤخ��ر�ً، 

يف  ع��امل��ي��اً  �ل����ر�ئ����دة   ،/Huobi Group
تد�ول �لعمالت و�لأ�شول �لرقمية عن خططها 
لإن�����ش��اء م��ق��ر �إق��ل��ي��م��ي ل��ه��ا يف دب���ي وذل����ك بعد 
ح�����ش��ول��ه��ا م���وؤخ���ر� ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س م��وؤق��ت من 
�شلطة دبي لتنظيم �لأ�شول �لفر��شية. وقد 
تاأ�ش�شت �ملن�شة �لعاملية يف �لعام 2013 ، ومنذ 

ذلك �حلني، 
�أهم  م��ن  و�ح����دة  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �ملن�شة  عملت 
مزودي خدمات �لعمالت و�لأ�شول �لرقمية يف 
جميع �أنحاء �لعامل، حيث ح�شلت على جمموعة 
من �لر�خي�س يف �لعديد من دول �لعامل مبا 

يف ذلك �ليابان وكوريا �جلنوبية وهوجن كوجن 
و�لوليات �ملتحدة وغريها.

 وي��ت��ي��ح �ل��رخ��ي�����س �مل���وؤق���ت ل�����ش��رك��ة “هوبي” 
�لعمالت  ت���ب���ادل  م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات  ت���ق���دمي 
للم�شتثمرين  �لفر��شية  و�لأ���ش��ول  �مل�شفرة 
تلك  �نطلقت  وق��د  �ملالية.  �خلدمات  ومقدمي 
قررت  ولكنها  �ل�����ش��ني،  يف  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �ملن�شة 
يف  بها  �خلا�س  �لرئي�شي  �ملكتب  ونقل  ع  �لتو�شرّ

�شنغافورة.
�خلا�شة  �ملن�شات  �أك��رب  م��ن  و�ح���دة  و��شبحت   
و�لأ�شول  �مل�شفرة  �لرقمية  �ل��ع��م��الت  ب��ت��ب��ادل 
�لبلوك  وتقنية  �لرقمي  و�لق��ت�����ش��اد  �لرقمية 
�خلدمات  م��ن  �لكثري  ت��ق��دم  �أن��ه��ا  حيث  ت�شني، 
�لعمالء  م�����ن  �مل�����الي�����ني  ل���ع�������ش���ر�ت  �مل����م����ي����زة 
و�مل�شتثمرين يف �أكرث من 100 دولة ومنطقة 

حول �لعامل، وفقا للموقع �لر�شمي للمن�شة.
 وُقدر حجم �لتد�ول �ليومي للمن�شة يف �لعام 
2020 بنحو 823 مليون دولر لتاأتي بذلك 
ل�حجم  وف��ق��اً  عاملياً  ع�شر  �ل�خام�شة  �ملرتبة  يف 

�لتد�ول. 
�مل�شهد  يف  �ل�����ري�����ادي  دب�����ي  دور  ت���ن���ام���ي  وق�����د 
�ل���رق���م���ي وق���درت���ه���ا ع��ل��ى تلبية  �لق���ت�������ش���ادي 
�لإقبال �ملتز�يد يف هذ� �لقطاع من خالل ربط 
مكانتها  وت��دع��ي��م  بامل�شتهلكني،  �مل�شتثمرين 
كمركز عاملي حيوي يربط بني جميع �لأطر�ف 
ر مناخاً ��شتثمارياً جاذباً ل�شركات  ذ�ت �ل�شلة، وفرّ
�لتحتية  �لبنية  ومطوري  �ملالية  �لتكنولوجيا 
لل�شلع  دب��ي  “مركز  �شهد  حيث  �مل���ايل،  لل�شوق 
�لعاملة يف  �ل�شركات  �رتفاعاً يف عدد  �ملتعددة” 
حيث  ت�شني،  و�لبلوك  رة  �مل�شفرّ �لعمالت  جمال 
من   14% بن�شبة  �ل�����ش��رك��ات  ه���ذه  ����ش��ت��اأث��رت 
�إجمايل 1469 �شركة جديدة �ن�شمت للمركز 

يف �لن�شف �لأول من �لعام 2022.

- دور رائد ملركز دبي لل�سلع .
وقال �أحمد بن �شليم، �لرئي�س �لتنفيذي �لأول 
دة:  �ملتعدرّ لل�شلع  دب��ي  ملركز  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 
�أهمية متز�يدة  ذ�  تلعب �لأ�شول �لرقمية دور�ً 
يف �إطار �شعي مركز دبي لل�شلع �ملتعددة لتعزيز 
��شتقطب مركز  وق��د  دب��ي.  �لتجارة عرب  حجم 
 400 �أك��رث من  �لآن  �ملتعددة حتى  لل�شلع  دبي 
�لأ�شول  �شركات  �إجمايل  �شركة ومن�شة �شمن 
و�ل���ع���م���الت �لف��ر����ش��ي��ة يف دول����ة �لإم�������ار�ت، 
�ل�شركات.  ع���دد  �إج��م��ايل  ث��ل��ث  ت��ت��ج��اوز  بن�شبة 
ويوفر مركز “كريبتو” �لتابع ملركز دبي لل�شلع 
�ملتعددة منظومة �شاملة لت�شهيل تطوير وتبني 
تقنيات �لت�شفري و�لبلوك �شني. وبالإ�شافة �إىل 
ت�شهيل �لو�شول �إىل ر�أ�س �ملال و�ملو�هب و�ملو�رد 
عن  �أي�����ش��اً  كريبتو”  “مركز  يعمل  و�ل��ف��ر���س، 
كثب مع حكومة دبي ل�شمان تو�فر بيئة ت�شغيل 
قوية لر�شيخ مكانة دبي كمركز عاملي حموري 

لأعمال �لكريبتو.
وتعزيز�ً لدور دبي �لر�ئد يف هذ� �لقطاع �لرقمي 
�لأ�شول  لتنظيم  دب��ي  �شلطة  �أعلنت  �مل��ت��ط��ور، 
عامل  دخولها  عن  �ملا�شي  �ل�شهر  �لفر��شيرّة 
لها  رئي�شي  مقر  تاأ�شي�س  ع��رب  “ميتافري�س” 
�شاند  “ذ�  و�أطلقت عليه  �لعامل �لفر��شي  يف 

بوك�س” ،
يف  ح�شورها  لر�شيخ  �ل�شلطة  �شعي  �إط���ار  يف   
ومتكني  “ميتافري�س”  �لف��ر����ش��ي  �ل��ع��امل 
نات هذ� �لقطاع من �لو�شول �إىل خدماتها  مكورّ
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��رق��م��ي،  �لتقني  حميطها  يف 
�لأ�شول  خدمات  مي  ُمقدرّ بني  �لتعاون  ت�شهيل 

�لفر��شية �لعامليني. 
حكومة  ثقة  تعك�س  �أن  �خلطوة  ه��ذه  �شاأن  من 
دبي باأن �لأ�شول �لفر��شية جزء ل يتجز�أ من 
�لقت�شاد �لرقمي �مل�شتقبلي، وتاأكيد ��شتعد�دها 
لالأ�شول  ع��ا���ش��م��ة  �لإم�������ارة  م��ك��ان��ة  ل��ر���ش��ي��خ 

�لفر��شية يف �لعامل.
�لأ�شول  ت��ع��ام��الت  يف  ع  �لتو�شرّ على  دلل���ة  ويف 
�لرقمية على �مل�شتوى �ملجتمعي، �أعلنت موؤ�ش�شة 
�لبدء  �لطبي،  �لبتكار  بدعم  �ملعنيرّة  �جلليلة” 
يف تلقي �لتربعات �خلريية بالعمالت �لرقمية 

من�شات  �إح���دى  م��ع  بال�شر�كة  وذل��ك  �مل�شفرة، 
�ل��ع��م��الت �ل��رق��م��ي��ة �مل�����ش��ف��رة �ل���ر�ئ���دة يف هذ� 

�ملجال.
 ياأتي هذ� يف �لوقت �لذي �أ�شبحت فيه �لعمالت 
�لعقار�ت،  ل�شر�ء  دب��ي  يف  قبوًل  �أك��رث  �لرقمية 
عن  “د�ماك”  و  “نخيل”  �شركتا  �أع��ل��ن��ت  �إذ 

قبولهما �لدفع بالعمالت �مل�شفرة. 

- �سدارة عاملية.
�ل��ر�ئ��دة عاملياً يف  �مل��دن  وباتت دب��ي ُت�شنَّف بني 
مع  معها،  و�لتكيف  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  تبني 
ت�شدرها �لعديد من قطاعات �لأعمال �حلديثة 
و�لتجارة  �مل���ال���ي���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع  م��ث��ل 

�لإلكرونية. 
ووفقاً ملوؤ�شر �ملدن �لرقمية لعام 2022 �ل�شادر 
�ملرتبة  دب���ي  ���ش��غ��ل��ت  “�لإيكونومي�شت”  ع���ن 
و�ملرتبة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى  على  �لأوىل 
�لتقنيات  ت��ب��ن��ي  يف  �ل��ع��امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   18
�ل��رق��م��ي��ة. ووف���ق���اً ل��ل��م��وؤ���ش��ر ذ�ت����ه، ج����اءت دبي 
�أف�شل ع�شر مدن عاملياً يف جمال  �شمن قائمة 
دب��ي عاملياً  ري���ادة  ي��وؤك��د  م��ا  �ل��رق��م��ي،  �لتمويل 
و�للو�ئح  �حل��دي��ث��ة  �لتحتية  �لبنية  جم���ال  يف 
من  و�إمكاناتها  قدر�تها  تعزز  �لتي  �لتنظيمية 
�ل��ت��ي ت�شتخدم  �أج����ل م�����ش��اع��ف��ة ع���دد ���ش��رك��ات 
تقنيات “�لبلوك ت�شني” وتو�شيع نطاق من�شات 

�لعمالت �مل�شفرة و�لأ�شول �لرقمية.
�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي تعمل  ك��م��ا �شهد ق��ط��اع �مل��ن��ت��ج��ات 
ر�أ�س  يف  طفرة  ت�شني”  “�لبلوك  تقنية  �شمن 

�ملال �ملوؤ�ش�شي و�لفردي.
ينمو  فيما  �لرقمية،  �لأ���ش��ول  ق��ط��اع  و�شمن   
حيث  ف��ائ��ق��ة،  ب�شرعة  �مل�شفرة  �ل��ع��م��الت  ���ش��وق 
حقق �إجمايل حجم تعامالته منو�ً عاملياً و�شل 
 ،  2021 ع���ام  يف  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   15.8 �إىل 
بزيادة 567 مقارنة بعام 2020، وفًقا ملوؤ�ش�شة 

.  Chainalysis
 Technavio �لأب���ح���اث  ���ش��رك��ة  وت��ت��وق��ع   
�لقابلة  غ���ري  �ل����رم����وز  ����ش���وق  ح��ج��م  ي��ن��م��و  �أن 
 147.24 بو�قع  لال�شتبد�ل /NFT/ عاملياً 
مليار دولر بني 2021 و 2026 مبعدل منو 

�شنوي يبلغ 35.27 باملئة. 

- البلوك ت�سني.
وين�شجم هذ� �لتقدم �لكبري يف �لبنية �لتحتية 
على  جناحها  م��ع  لدبي  �ملتطورة  و�لت�شريعية 
حلول  تبني  يف  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  مدى 
“�لبلوك  تكنولوجيا  م��ث��ل  ذك��ي��ة  تكنولوجية 
لرفع  ت��ه��دف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  و�ع��ت��م��اد  ت�شني” 

كفاءة �خلدمات �حلكومية،
 “ورقمنة” �لقطاع �لقت�شادي، حيث �شاهمت 
��شر�تيجية دبي للتعامالت �لرقمية “�لبلوك 
يف حتقيق روؤي��ة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  ت�شني” 
�إىل  دب��ي  بتحويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لبلوك  من�شة  بو��شطة  بالكامل  ت��د�ر  مدينة 

ت�شني.
وتقييم  �كت�شاف  �إىل  �ل�شر�تيجية  وت��ه��دف 
ت�شاعد  �ل���ت���ي  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �لب����ت����ك����ار�ت  �أح�������دث 
كف������اءة  و�أك���رث  �آم��ن��ة  خدم���������ات  توف����ري  على 

وفع���������الية.
 وت�����ش��اع��د ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ب��ل��وك ت�����ش��ني على 
�لقت�شادية  �لفر�س  م��ن  ج��دي��دة  موجة  خلق 
و�لبتكار �لرقمي جلميع �لقطاعات، بالإ�شافة 
يف  عاملًيا  ر�ئ��دة  كمدينة  دب��ي  �شمعة  تعزيز  �إىل 
يدعم  �ل��ذي  �لذكي  و�لقت�شاد  �لتقنية  جم��ال 

ريادة �لأعمال و�لقدر�ت �لتناف�شية �لعاملية.
جديدة  تقنية  ه��ي  ت�شني”  “بلوك  �أن  ي��ذك��ر 
بد�أت بتغري م�شتقبل �لإنرنت، وذلك بتطويع 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات لإج�����ر�ء �ل��ت��ع��ام��الت ب��و���ش��ائ��ل �أكرث 
�شهولة و�أمان، حيث توفر ��شر�تيجية �لبلوك 
�لفر�س �لقت�شادية جلميع  �لعديد من  ت�شني 
�لقطاعات يف �ملدينة، وتعزز �شمعة دبي كمدينة 
ر�ئدة عاملياً يف جمال �لتقنية، لتتفوق يف جمال 
�لق��ت�����ش��اد �ل��ذك��ي �ل���ذي ي��دع��م ب��رن��ام��ج ريادة 

�لأعمال و�لقدر�ت �لتناف�شية �لعاملي.

- بيئة العمل املتطورة والبنية التحتية املتقدمة يف دبي ت�ستقطب اأبرز �سركات القت�ساد اجلديد الواعدة واأف�سل املواهب وامل�ستثمرين الدوليني 
- دور رئي�سي لدبي يف ر�سم م�ستقبل ال�سناعة الرقمية املالية ب�سراكات ا�سرتاتيجية مع اأبرز الالعبني العامليني 

- اإطالق “ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س” خطوة مهمة على طريق ريادة دبي للقطاع من خالل بيئة عمل متطورة 
- تنامي دور دبي الريادي يف امل�سهد القت�سادي الرقمي بدعم من قانون الأ�سول الفرتا�سية وتاأ�سي�س �سلطة دبي لتنظيم الأ�سول الفرتا�سية 
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املال والأعمال

املا�سي مايو  املركزي  للم�سرف  الأجنبية  الأ�سول  اإجمايل  درهم  مليار   442.3
•• اأبوظبي -وام:

و���ش��ل �إج��م��ايل �لأ���ش��ول �لأج��ن��ب��ي��ة مل�شرف �لإم����ار�ت 
مايو  نهاية  يف  دره���م  مليار   442.31 �إىل  �مل��رك��زي 
�ملا�شي بزيادة على �أ�شا�س �شنوي بلغت %9.93 �أو ما 
يعادل 40 مليار درهم مقارنة بنحو 402.34 مليار 
�إح�شائيات  �أح���دث  2021.و�أرجعت  م��اي��و  يف  دره���م 
�مل�شرف �ملركزي �لرتفاع �ل�شنوي يف �لأ�شول �لأجنبية 
�إىل زيادة يف �أر�شدة �حل�شابات �جلارية و�لود�ئع لدى 
�لبنوك يف �خلارج بن�شبة %3 �أو ما يو�زي 7.5 مليار 
درهم لتبلغ 259.73 مليار درهم بنهاية مايو �ملا�شي 

مقارنة بنحو 252.26 مليار درهم يف مايو 2021.
وز�دت �لأور�ق �ملالية �لأجنبية �شمن �لأ�شول �لأجنبية 
للم�شرف �ملركزي �إىل 129.24 مليار درهم يف نهاية 
مايو �ملا�شي، بارتفاع ن�شبته %19.4 �أو ما يعادل 21 
108.23 مليار دره��م يف  مليار دره��م، مقارنة بنحو 
�لأخرى  �لأجنبية  لالأ�شول  2021.وبالن�شبة  مايو 
مليار   53.34 �إىل  و�شلت  فقد  �مل��رك��زي  للم�شرف 
 41.85 بنحو  مقارنة  �ملا�شي،  مايو  نهاية  يف  دره��م 
مليار درهم يف مايو 2021، بارتفاع ن�شبته 27.5% 

�أو ما يعادل 11.5 مليار درهم.
مل�شرف  �لعمومية  �مليز�نية  و�شلت  مت�شل،  �شياق  يف 

500.95 مليار درهم يف مايو  �لإم��ار�ت �ملركزي �إىل 
�أو   4.62% بن�شبة  �شنوي  �أ�شا�س  على  بزيادة  �ملا�شي 
ما يعادل 22.1 مليار درهم مقارنة بنحو 478.83 
مليار درهم يف مايو 2021.وتوزرّعت ميز�نية �مل�شرف 
�ملركزي يف جانب �لأ�شول بو�قع 235.21 مليار درهم 
للنقد و�لأر�شدة �مل�شرفية يف مايو �ملا�شي، �إىل جانب 
و53.43  دره��م،  مليار   175.15 بنحو  ��شتثمار�ت 
للقرو�س  دره��م  مليار  و2.72  للود�ئع،  دره��م  مليار 

و�ل�شلف، و34.44 مليار درهم لالأ�شول �لأخرى.
و�أظهرت �إح�شائيات �ملجاميع �لنقدية لدولة �لإمار�ت 
�مل�شدر  �لنقد  �رت��ف��اع  �مل��رك��زي،  �مل�شرف  عن  �ل�شادرة 

�إىل 116.1 مليار درهم يف نهاية مايو �ملا�شي بزيادة 
 4.1 يعادل  ما  �أو   3.7% بن�شبة  �شنوي  �أ�شا�س  على 
مليار�ت درهم مقارنة بنحو 112 مليار درهم يف مايو 

.2021
 16.3 بو�قع  �مل�شدر  �لنقد  توزع  �لإح�شائيات،  ووفق 
مليار درهم للنقد بالبنوك و99.8 مليار درهم للنقد 

�ملتد�ول خارج �لبنوك وذلك يف مايو �ملا�شي.
يف  دره��م  مليار   610.3 �إىل  �لنقدية  �ل��ود�ئ��ع  وز�دت 
مايو �ملا�شي بنمو على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة 11.1% 
�أو ما يو�زي 61.1 مليار درهم مقارنة بنحو 549.2 

مليار درهم يف مايو 2021.

وفد »اقت�سادية اأبوظبي« يزور مرافق 
»يدج« يف جممع توازن ال�سناعي 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

��شتقبلت �يدج، جمموعة �لتكنولوجيا �ملتقدمة يف جمال �لدفاع وجمالت 
يف  �أبوظبي  �لقت�شادية-  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  �مل�شتوى  رفيع  وف���د�ً  �أخ���رى، 
تو�زن  جممع  يف  �ملتقدمة  و�لت�شنيعية  �لتكنولوجية  مر�فقها  من  �لعديد 
ر��شد  �شعادة  تر�أ�شه  �ل��ذي  �ل��وف��د  ��شتقبال  يف  ك��ان  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �ل�شناعي 
تري�س  �أبوظبي،  �لقت�شادية-  �لتنمية  د�ئ��رة  وكيل  �لبلو�شي،  عبد�لكرمي 
�لنايلي،  �أحمد  و�لدكتور  �ي��دج،  �لأع��م��ال يف  دع��م  - خدمات  رئي�س  �لكتبي، 

م�شت�شار - مكتب �لع�شو �ملنتدب يف �يدج.

�سوق اأبوظبي يربح 24.3 مليار درهم يف ختام التداولت

ال�سياحة الإماراتية.. �سيا�سات م�ستدامة وريادة اإقليمية وعاملية

القطاع ال�سياحي �سهد نقلة نوعية يف املوؤ�سرات والنتائج عززت مكانة الإمارات كوجهة �سياحية عاملية
% خالل الربع الأول - املن�ساآت الفندقية جذبت 6 ماليني زائر وزيادة ن�سب الإ�سغال الفندقي ل� 80 

مليون درهم �سايف اأرباح  280
 »حديد الإمارات اأركان« خالل الن�سف الأول 

•• اأبوظبي- وام:

نتائجها  عن  �أرك���ان،  �لإم���ار�ت  حديد  �شركة  �أعلنت 
بلغ  حيث   ،2022 �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين  للربع  �ملالية 
207 ماليني  �لثاين  للربع  �ملجموعة  �أرب��اح  �شايف 
 24 بقيمة  �لن��دم��اج  قبل  بخ�شارة  م��ق��ارن��ًة  دره���م 
مليون درهم للفرة ذ�تها من �لعام �ملا�شي، وبنمو 
ن�شبته %184 مقارنة ب�شايف �أرباحها للربع �لأول 
م��ن �ل��ع��ام �جل����اري و�ل����ذي ب��ل��غ 73 م��ل��ي��ون درهم، 
�لأول  للن�شف  �ملجموعة  �أرب���اح  �شايف  �رت��ف��ع  فيما 
 4.61 �إىل  �إىل280 مليون دره��م منت �لي���ر�د�ت 
�إىل �رتفاع حجم  مليار دره��م. وُتعزى هذه �لزيادة 
كفاءة  حت�شن  ع��ن  ف�شاًل  �لأ���ش��ع��ار  وزي���ادة  �ملبيعات 
�شوق  يف  �مل��و�ت��ي��ة  و�ل��ظ��روف  �لت�شغيلية  �لعمليات 
 2.57 �إي�����ر�د�ت �مل��ج��م��وع��ة �إىل  �ل�����ش��ل��ع. و�رت��ف��ع��ت 
مليار درهم يف �لربع �لثاين مقارنًة ب� 195 مليون 
درهم للفرة نف�شها من �لعام �ملا�شي، حيث �شاهمت 
�إي���ر�د�ت  م��ن   90% بتحقيق  �لإمار�ت”  “حديد 
منها. ب�10%  “�أركان”  �شاهمت  بينما  �ملجموعة 
�لثاين  �ل��رب��ع  �ل��و�ح��د خ���الل  �ل�شهم  رب���ح  و�رت��ف��ع 
�لندماج  قبل  بخ�شارة  م��ق��ارن��ًة  دره���م   0.03 �إىل 
�لفرة  يف  �ل��و�ح��د  لل�شهم  دره���م   0.014 ب��و�ق��ع 
�أرباح �ملجموعة  �ملا�شي. وبلغ �شايف  �لعام  ذ�تها من 
280 مليون درهم لالأ�شهر �ل�شتة �لأوىل من عام 
 23 بقيمة  �لندماج  قبل  بخ�شارة  2022 مقارنًة 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  يف  دره��م  مليون 
 4.61 �إىل  �لأول  �لن�شف  �إي����ر�د�ت  �رتفعت  بينما 
مليار درهم مقارنة مع 418 مليون درهم للفرة 
�ملا�شي. وجنحت �ملجموعة خالل  �لعام  نف�شها من 
�لن�شف �لأول من �لعام 2022 يف تعزيز كفاءة �أد�ء 
خمزون  �إد�رة  يف  حكيماً  نهجاً  و�عتمدت  م�شانعها 

م�شتويات  �نخفا�س  على  حفاظها  مع  �خل��ام  �مل��و�د 
ك��م��ي��ات �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن زيادة 

�لأ�شعار و�إد�رة �ملخاطر �ملرتبطة بتقلباتها.
�لعمومية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ���ش��ه��دت  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ع������الوًة 
للمجموعة يف نهاية �لن�شف �لأول حت�شناً ملحوظاً 
�لقرو�س  حجم  �نخفا�س  مالحمه  �أب���رز  م��ن  ك��ان 
�شايف  “ن�شبة  على  �إي��ج��اب��اً  �نعك�س  مم��ا  �مل�شرفية 
�إىل  ت��ر�ج��ع��ت  �ل��ت��ي  �مللكية”  ح��ق��وق  �إىل  �ل���دي���ن 
%21 يف نهاية يونيو مقارنًة مع %32 يف نهاية 
دي�شمرب 2021.وقال �شعادة حمد عبد�هلل حممد 
�ل�شرفاء �حلمادي، رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة حديد 
خالل  و��شلت  �ملجموعة  �إد�رة  �إن  �أرك���ان  �لإم���ار�ت 
�لربع �لثاين جهودها يف ت�شريع وترية �لتكامل بني 
�لأمر �لذي �نعك�س  “�أركان” و”حديد �لإمار�ت”، 
تو��شل  كما  و�لتوظيف.  �لنمو  فر�س  على  �إيجاباً 
�ملجموعة م�شاهمتها �لن�شطة يف دعم حتقيق �أهد�ف 
و�لتكنولوجيا  لل�شناعة  �لوطنية  �ل�شر�تيجية 
�ملتقدمة “م�شروع 300 مليار”، مما يعزز �إمكانية 
�مل�شتقبل. وحتر�ُس  توريد جديدة يف  بعقود  فوزها 
��شتد�مة عملياتها  تعزيز  �ل�شتثمار يف  كذلك على 
وتوظيف �أحدث �لتقنيات و�حللول مبا يتما�شى مع 
ويعك�س �أد�وؤها  “��شر�تيجية �أبوظبي �ل�شناعية”. 
تلعبه �شركة  �أن  �ملحوري �لذي ميكن  �ل��دور  �لقوي 
دع��م جهود  �لبناء يف  ر�ئ��دة للحديد وم��و�د  وطنية 
دولة �لإمار�ت لتحقيق �ملزيد من �لتنويع �لقت�شادي 
من خالل تنمية قاعدتها �ل�شناعية وزيادة �لقدرة 
�لتناف�شية لل�شلع و�خلدمات �لإمار�تية يف �لأ�شو�ق 
�ل��ت��ي �تخذتها  ����ش���اأن �لإج��������ر�ء�ت  �ل��ع��امل��ي��ة. وم����ن 
�ملجموعة يف �لن�شف �لأول لتح�شني كفاءة �أعمالها 
بثقة  ��شر�تيجيتها  تنفيذ  مو��شلة  لها  تتيح  �أن 
يف  ك��ب��ري�ً  حت�شناً  “�أركان”  �أع��م��ال  �أك��رب.و���ش��ه��دت 

�لأد�ء خالل �لن�شف �لأول، حيث �شجلت �أرباحاً قبل 
و�ل�شر�ئب و�لإهالك و�ل�شتهالك قدرها  �لفو�ئد 
39 مليون دره��م يف  70 مليون دره��م مقارنًة مع 
�لفرة ذ�تها من �لعام 2021 وذلك بف�شل حت�شن 
لزيادة  �إج������ر�ء�ت  تطبيق  نتيجة  رب��ح��ه��ا  ه��و�م�����س 
�أحجام �ملبيعات و�لأ�شعار على م�شتوى جميع فئات 
�أوىل  لت�شدير  �ملجموعة حالياً  وت�شتعد  منتجاتها. 
�شحناتها من �لإ�شمنت و�لكلنكر.كما �شجلت �أعمال 
“حديد �لإمار�ت” �أرباحاً قبل �لفو�ئد و�ل�شر�ئب 
و�لإهالك و�ل�شتهالك بلغت 524 مليون درهم يف 
منو�ً  ميثل  ما  م�شتقل،  �أ�شا�س  على  �لأول  �لن�شف 
�لن�شف  يف  دره��م  مليون   246 م��ع  مقارنة  ك��ب��ري�ً 
�ل��زي��ادة �إىل  2021. وُت��ع��زى ه��ذه  �لأول م��ن ع��ام 
�لطلب �لقوي من �أوروبا و�لأمريكيتني على حديد 
�لرتكازية  و�لأل����و�ح  �لإن�شائية  و�ملقاطع  �لت�شليح 
�إىل   56 م��ن  �لت�شدير  �أ���ش��و�ق  ع��دد  زي���ادة  بجانب 
60 �شوقاً. و�رتفعت �أحجام مبيعات حديد �لت�شليح 
بن�شبة %8 على �أ�شا�س �شنوي �إىل 904 �آلف طن 
مري يف �لن�شف �لأول، بينما منت �إير�د�ت �لألو�ح 
على   400% بن�شبة  �لأول  �لن�شف  يف  �لرتكازية 
�لهادفة  ��شر�تيجيتها  �إط����ار  ���ش��ن��وي.ويف  �أ���ش��ا���س 
ل���زي���ادة ق���اع���دة ع��م��الئ��ه��ا، ت��ع��م��ل �مل��ج��م��وع��ة على 
�لرتكازية  �لأل���و�ح  من  منتجاتها  حمفظة  تو�شيع 
ومن ذلك تطوير �أل��و�ح على �شكل حرف U و�لتي 
و�لت�شييد.  �لبناء  تطبيقات  يف  ��شتخد�مها  يكرث 
وقد �نطلقت �أعمال �إنتاج �لألو�ح �جلديدة �ملذكورة 
خالل �لربع �لثاين ومن �ملتوقع طرحها يف �ل�شوق 
ذل��ك، حققت  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة  �ملقبل.  �ل��ع��ام  مطلع 
ناً كبري�ً يف كفاءة  �ملجموعة خالل �لربع �لثاين حت�شرّ
�إن��ت��اج �لأن���و�ع �حلالية من �لأل���و�ح �لرت��ك��ازي��ة مما 

�نعك�س �إيجاباً على هو�م�س ربحها �لإجمالية.

•• اأبوظبي-وام:

�ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  ع��زز 
�أم�س،  ت��ع��ام��الت  خ��ت��ام  يف  مكا�شبه 
ب��ع��دم��ا رب���ح م���ا ي��رب��و ع��ل��ى 24.3 
م��ل��ي��ار دره�����م م���ع ����ش���ع���وده لأعلى 

م�شتوياته يف �شهرين.
لالأ�شهم  �ل�شوقي  �ملال  ر�أ�س  و�رتفع 
�أب����وظ����ب����ي من  �����ش����وق  �مل�����درج�����ة يف 
نهاية  يف  دره���م  تريليون   2.042
تريليون   2.067 �إىل  �أم�س  جل�شة 
دره����م ب��ن��ه��اي��ة ج��ل�����ش��ة �أم�������س، فيما 
و�شل ر�أ�س �ملال �ل�شوقي ل�شوق دبي 

�ملايل �إىل 559.75 مليار درهم.
�شيولة  �ملحلية  �لأ�شهم  و��شتقطبت 

باأكرث من 1.66 مليار درهم موزعة 
بو�قع 1.436 مليار درهم يف �شوق 
�أبوظبي و226.5 مليون درهم يف 
�شوق دبي، وجرى �لتد�ول على نحو 
تنفيذ  ع��رب  �شهم  مليون   366.4
�شفقة. �أل��ف   16.8 على  يربو  م��ا 

و�شعد موؤ�شر فوت�شي �شوق �أبوظبي 
عند  ليغلق   1.33% بن�شبة  �لعام 
�أعلى  ب��ال��غ��ا  ن��ق��ط��ة   9904.04
�ملا�شي،  مايو  نهاية  م�شتوياته منذ 
�لعام ل�شوق دبي  �ملوؤ�شر  فيما و�شل 

�إىل م�شتوى 3347.93 نقطة.
بارتفاع  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  �أد�ء  وت��ع��زز 
�أ�شهم مثل “�أبوظبي �لأول” بن�شبة 
دره����م   19.76 �إىل   1.33%

 0.65% بن�شبة  ظبي”  و”�ألفا 
 ،1.67% بن�شبة  و”ملتيبالي” 
�لقاب�شة”  “�لعاملية  ���ش��ع��د  ك��م��ا 
ت�شدره  م���ع   3.8% م���ن  ب���اأك���رث 
��شتقطابه  ب��ع��د  �ل��ن�����ش��اط  ق��ائ��م��ة 
مليون   349.8 ب��ن��ح��و  ����ش���ي���ول���ة 
“فريتيغلوب”  �شهم  درهم.و�شعد 
بن�شبة %7.68 مع �إعالن �ل�شركة 
�لفو�ئد  �ملعدلة قبل  �لأرب��اح  �رتفاع 
و�ل�شتهالك  و�لهالك  و�ل�شر�ئب 
 770 �إىل  لت�شل   155% بن�شبة 
من  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  يف  دولر  مليون 
�لعام �جلاري، مقارنة بالربع �لثاين 

من عام 2021.
�لقاب�شة”  “غذ�ء  �شهم  �رتفع  كما 

بنحو %1.01 بعد �إعالن �ل�شركة 
�ل��ث��اين �إيل  و���ش��ول �رب��اح��ه��ا للربع 
حمققة  دره������م،  م��ل��ي��ون   80.65
نف�س  عن   471% من  باأكرث  منو 

�لفرة من �لعام �ملا�شي.
�رت����ف����ع  �مل�����������ايل،  دب�������ي  ������ش�����وق  ويف 
%0.8 و”دو”  بن�شبة  “�أر�مك�س” 
بن�شبة %0.16، و”�شعاع كابيتال” 
بن�شبة %0.6 و”�مانات �لقاب�شة” 
“�إعمار  وت�شدر   ،1.07% بن�شبة 
م�شتقطباً  �ل��ن�����ش��اط  �لعقارية” 
56.05 مليون درهم تاله “ديو�” 
ثم  دره��م  مليون   27.18 ب�شيولة 
�أكرث من  “�شوق دبي �ملايل” جاذباً 

27 مليون درهم.

•• اأبوظبي-وام:

على  �حل��ف��اظ  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�شتمر 
ري��ادت��ه��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة متميزة 
ومكان مف�شل للحياة و�لعمل و�لزيارة، حيث �شهد �لقطاع 
نقلة  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  بف�شل  �ل�شياحي 
نوعية يف �لنتائج و�ملوؤ�شر�ت �لتي �أكدت �لتعايف من �جلائحة 

و�لدخول يف مرحلة جديدة من �لنمو و�لزدهار.
�ل�شياحة  ق��ط��اع  لتنمية  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �مل�����ش��اع��ي  خ���الل  وم���ن 
�ل��وط��ن��ي، ع����ززت دول����ة �لإم������ار�ت م��ك��ان��ت��ه��ا ع��ل��ى خريطة 
�أه����م �لوجهات  �ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ل��ت�����ش��ب��ح و�ح�����دة م���ن 
عاملياً  �لكبار  �ل�10  �شمن  ج��اءت  حيث  �لعاملية،  �ل�شياحية 
بقطاع  �ملرتبطة  �لعاملية  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت  من  ع��دد  يف 

�ل�شياحة و�ل�شفر و�لفندقة يف عام 2021.
6 ماليني  نحو  �لدولة  يف  �لفندقية  �ملن�شاآت  ��شتقطبت  و 
�لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  فندقية  ليلة  مليون   25 ق�شو�  ز�ئ��ر 
من  ذ�تها  بالفرة  مقارنة   10% بنمو   ،2022 عام  من 
عام 2019، �أي مبا يزيد على معدلت ما قبل �جلائحة، 
كما حقق متو�شط مدة �إقامة نزلء �ملن�شاآت �لفندقية منو�ً 
من  مرتفعاً  نف�شها،  �مل��ق��ارن��ة  ف��رة  خ��الل   25% بن�شبة 
�ملن�شاآت  �إ�شغال  ن�شبة  وبلغت  فندقية،  لياٍل   4 �إىل  لياٍل   3
تعد  و�لتي   80% �لفرة  ه��ذه  خ��الل  بالدولة  �لفندقية 
من �لن�شب �لأعلى عاملياً.وحققت �ملن�شاآت �لفندقية �إير�د�ت 
بقيمة 11 مليار درهم خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري 
بن�شبة منو %20 مقارنة بنف�س �لفرة من   ،”2022“
عام 2019، و�شجلت هذه �ملن�شاآت �لعودة �إىل �لعمل بكامل 

طاقتها �ل�شتيعابية بنحو 200 �ألف غرفة فندقية.
وع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���رح���الت �جل���وي���ة و�ل�����ش��ي��اف��ة ب��ل��غ عدد 
�ل�20 مليون  ح��اج��ز  �ل���دول���ة  م���ط���ار�ت  ع��رب  �مل�����ش��اف��ري��ن 
ب�8.6  مقارنة   ،2022 لعام  �لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  م�شافر 

مليون م�شافر �مل�شجلة يف �لفرة ذ�تها من �لعام 2021، 
بن�شبة �رتفاع %135، وبلغ عدد م�شافري �لر�نزيت من 
�لأ�شهر  �ل��دول��ة خ��الل  م��ط��ار�ت  ع��رب  �مل�شافرين  �إج��م��ايل 
�لثالثة �لأوىل من �لعام �جلاري حو�يل 7 ماليني م�شافر 

بنمو %203 مقارنة بنف�س �لفرة من �لعام �ملا�شي.
و�رتفعت ن�شبة م�شاهمة قطاع �ل�شفر و�ل�شياحة يف �لناجت 
�ملا�شية  �شنو�ت   3 %3.4 خالل  بن�شبة  �لإجمايل  �ملحلي 
 .2019 ع��ام  يف   11.6% ب���  مقارنة   15% �إىل  لت�شل 
وتعك�س هذه �ملوؤ�شر�ت �لريادية مدى �لثقة �ملتز�يدة بقطاع 
بيئة  حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة  و�ل�شمعة  �لوطني  �ل�شياحة 
�ل�شياحة يف �لدولة، �شو�ء على م�شتوى �ل�شياحة �لد�خلية 
كفاءة  ت��وؤك��د  كما  �ل��دول��ي��ني،  و�ل����زو�ر  �ل�شياح  قبل  م��ن  �أو 
�ل�شيا�شات �ل�شياحية �مل�شتد�مة �لتي تتبناها دولة �لإمار�ت، 
وجناح �ملبادر�ت و�حلمالت و�ملعار�س �لتي ت�شب يف خدمة 
�ملنتج  وق���وة  م�شتمرة،  ب�����ش��ورة  وت��ع��زي��زه  �ل�شياحة  ق��ط��اع 
ر�ئدة  خدمات  من  �لدولة  متتلكه  وم��ا  �لوطني  �ل�شياحي 

ومقا�شد �شياحية جاذبة وبنية حتتية �شياحية متطورة.
ودو�ئر  هيئات  م��ن  و���ش��رك��اوؤه��ا  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  عملت  و 
�مل��ع��ن��ي��ة بالقطاع  �مل��ح��ل��ي��ة و�جل���ه���ات  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
وبال�شر�كة  و�ملحلي،  �لحت���ادي  �مل�شتويني  على  �ل�شياحي 
�ل�شياحية  و�مل��ن��ظ��م��ات  و�جل���ه���ات  �خل���ا����س  �ل��ق��ط��اع  م���ع 
�لعاملية، على تطوير ��شر�تيجية وطنية متكاملة لتنمية 
�ل�شياحة وتعزيز مكانة �لإمار�ت كوجهة �شياحية م�شتد�مة 
بالركيز على ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لبتكار و�لتكنولوجيا 
يف قطاع �ل�شياحة �لوطني، مبا ي�شمن �لتعريف بالوجهات 
وتعزيز  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شياحي  �مل��ن��ت��ج  وت��ط��وي��ر  �ل�شياحية 

�ل�شتثمار�ت �ل�شياحية يف �لدولة.

- ا�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية.
ود�عماً  مكماًل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�شياحة  ��شر�تيجية  ج���اءت 

لال�شر�تيجية �لوطنية لتنمية �ل�شياحة يف �لدولة، نظر�ً 
لدورها �لبارز و�لهام يف زيادة حجم �ل�شتثمار�ت �ل�شياحية 
�ل�����ش��ي��اح��ي، مب���ا ���ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز من���و �لقطاع  و�ل���دخ���ل 
م�شاهمة  ح�شة  يف  �رتفاعاً  �لقطاع  �شهد  حيث  �ل�شياحي، 
�لإنفاق �ملحلي على �ل�شياحة �لد�خلية خالل عام 2020 
و�لتي بلغت %33 مقابل %67 لالإنفاق �لدويل، مقارنة 

ب� %22 يف عام 2019 و%78 لل�شياحة �لدولية.
�لتي  �لد�خلية  �ل�شياحة  ��شر�تيجية  مالمح  �أه��م  وم��ن 
�جلاذبة  �ملناطق  لأهم  �لت�شويق   ،2020 عام  �إطالقها  مت 
�لدولة،  يف  و�لتاريخية  و�ل��ر�ث��ي��ة  و�لثقافية  �لطبيعية 
وتطوير �ملنتج �ل�شياحي، و�إبر�ز جمال وخ�شو�شية �لتجربة 
و�لرويج  �ل���دول���ة،  �إم�����ار�ت  م��ن  �إم����ارة  ك��ل  يف  �ل�شياحية 
للفعاليات �لرفيهية و�لأن�شطة �لثقافية و�ملجتمعية، مبا 

يعزز من �جلاذبية �ل�شياحية �خلا�شة بكل �إمارة.

-اأجمل �ستاء يف العامل.
من  رئي�شياً  ج���زء�ً  �ل�شياحية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  ومت��ث��ل 
وتاأتي  �لدولة،  يف  �لد�خلية  �ل�شياحة  ��شر�تيجية  تطبيق 
�ملبادر�ت  ه��ذه  ر�أ���س  على  �لعامل”  يف  �شتاء  “�أجمل  حملة 
�لدولة،  �إم���ار�ت  م�شتوى  على  باهر�ً  ناجحاً  حققت  و�لتي 
�ل�شياحة  خ��ي��ار�ت  ت���ربز  ن��وع��ه��ا  م��ن  حملة  �أك���رب  لت�شبح 
وحققت  �لإم�����ار�ت،  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �ملتنوعة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ب����د�أت م��ن منت�شف  �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �حل��م��ل��ة و�ل��ت��ي  �لن�شخة 
دي�شمرب 2021 وحتى نهاية يناير 2022 �إير�د�ت بقيمة 
�شائح  مليون   1.3 م��ن  �أك���رث  وج��ذب��ت  دره���م  مليار   1.5

حملي خالل 45 يومياً.
�لبيئية  �ل�شياحة  �ل�شوء على  و�أ�شهمت �حلملة يف ت�شليط 
�لدولة  �إم��ار�ت  للزو�ر من خمتلف  �لتي تهيء  و�مل�شتد�مة 
وو�حات  حمميات  من  �لطبيعية  �ملو�قع  بزيارة  �ل�شتمتاع 
وجبال و�شو�طئ وجزر حتتفي بالتنوع �حليوي، و�ل�شياحة 

�ل�شحر�وية �لتي تت�شمن رحالت �ل�شفاري و�لتزحلق على 
�لرمال و�لبحث عن �لو�حات �ملختبئة يف �أعماق �ل�شحارى 
مبا  �لبحرية  و�ل�شياحة  �لعمالقة،  �لرملية  �لكثبان  بني 
و�لغو�س  و�ملائية  �ل�شاطئية  �لريا�شات  خيار�ت  من  فيها 
�لتنزه  �أن�شطة  تتخللها  �ل��ت��ي  �جلبلية  و�ل�شياحة  �حل���ر، 
وت�شلق  �ل��در�ج��ات �جلبلية  ورك��وب  و�ل��ودي��ان  بني �جلبال 

�ل�شخور.

-الهوية ال�سياحية املوحدة.
�لدخل وذلك  تنويع م�شادر  �لدولة على  �إط��ار م�شاعي  يف 
�ملنتج  وت��ط��وي��ر  �لتنموية  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها  �شمن 
�ل�شياحي، حر�شت على �إطالق �لهوية �ل�شياحية �ملوحدة، 
و�لتي تاأتي �متد�د�ً للهوية �لإعالمية �ملرئية، مبا يعزز من 
تر�شيخ �شورة ومكانة �لإمار�ت يف �ل�شورة �لذهنية �لعاملية، 
دولة  جن��اح  بق�شة  لالحتفاء  و�لطاقات  �جلهود  وتوحيد 
�لإمار�ت ونقلها للعامل من خالل �إبر�ز �شماتها ومميز�تها، 

وتعزيز موقعها كمركز جذب حيوي يف خمتلف �ملجالت.

-اإك�سبو 2020 دبي.
مثل معر�س �إك�شبو 2020 دبي �أحد �أهم مبادر�ت �لدولة 
�ل�شياحي  �لقطاع  رف��د  يف  مبا�شرة  ب�شورة  �شاهمت  �لتي 
و�إبر�ز  �ل�شياحية  و�لإي����ر�د�ت  �ل�شياح  من  قيا�شية  ب��اأع��د�د 
يف  و�لرفيه  و�ل�شيافة  و�ل��ف��ن��ادق  �ل�شفر  قطاعات  ري���ادة 
وجاذبة  م�شتد�مة  �شياحية  قوة  مو�طن  باعتبارها  �لدولة 
 24 م��ن  �أك���رث  ��شتقطاب  يف  �مل��ع��ر���س  جن��ح  وق��د  لل�شياح، 

مليون ز�ئر خالل 6 �أ�شهر.
�شيتم  �لتي  �لريادية  و�مل�شروعات  �إك�شبو،  �إرث  خالل  ومن 
�لدولة  �شتحت�شن  دبي”،  �إك�����ش��ب��و  “مدينة  يف  �إجن���ازه���ا 
و�لأعمال،  ل��الإق��ام��ة،  ع��امل��ي  م�شتوى  على  ج��دي��دة  وج��ه��ة 
�مل�شتقبل،  مل��دن  �لأح����دث  و�ل��ن��م��وذج  و�لب��ت��ك��ار،  و�لتعليم، 

�لذي  �لأم���ر  �ملقبل،   2022 �أكتوبر  يف  �فتتاحها  و�مل��ق��رر 
م�شتوى  �إىل  �لوطنية  �ل�شياحة  بيئة  �لرتقاء  يف  �شي�شاهم 
و�ملعار�س  و�مل���وؤمت���ر�ت  �لأع��م��ال  �شياحة  وخ��ا���ش��ة  ج��دي��د، 
�لتي  �مل�شتقبل  تقنيات  على  بالطالع  �ملرتبطة  و�ل�شياحة 
تو��شل �لدولة �حت�شانها وتطويرها وحتقيق �لريادة من 

خاللها.

-متحف امل�ستقبل.
�ل���ش��ت��م��ر�ر يف �لإب�����د�ع و�ل��ت��ط��وي��ر و�لب��ت��ك��ار ي��ظ��ل د�ئماً 
ل��دى دول��ة �لإم����ار�ت، و�شهد �شهر فرب�ير  ر����ش��خ��اً  �إمي��ان��اً 
م��ن �ل��ع��ام �جل����اري حم��ط��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا يف تطوير 
بنوعيتها  و�لرت��ق��اء  للدولة  �ل�شياحية  �ملقا�شد  حمفظة 
�لإم��ار�ت كوجهة للم�شتقبل،  وتر�شيخ مكانة و�شورة دولة 
ميثل  و�ل���ذي  �مل�شتقبل”  “متحف  ع��ن  �لإع����الن  مت  فقد 
�أيقونة تاريخية بال �أعمدة قادمة من زمان مل يحن �أو�نه، 
وخمترب�ت  �لعر�س  دور  م��ن  مزيجاً  �ملتحف  ي��ق��دم  حيث 
�لتكنولوجيا �ملتطورة، ولقب هذ� �ملتحف باأجمل مبنى على 
وجه �لأر�س ملا ميتلكه من �إمكانيات هائلة وغري م�شبوقة.

�إىل  يرمز  و�ل��ذي  و�لتعليم”  “�ملناخ  �شعار  �ملتحف  وحمل 
�ل�شعار  بناء م�شتقبل قائم على �لتقدم و�لزده��ار، ويدعم 
�جلهود �ملحلية و�لعاملية يف حماربة تد�عيات �لتغري �ملناخي 
�ملتناهية  �ل��دق��ة  �ملتحف  يعك�س  كما  �ل���ش��ت��د�م��ة،  وتعزيز 

للتقنيات �ملتقدمة و�لهتمام بالذكاء �ل�شطناعي.
م�شاريع �شياحية �شخمة تعمل دولة �لإمار�ت على تنفيذها 
�ل�شياحية  �لتنمية  تعزيز  ب��ه��دف  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ف��رة  خ��الل 
تنمية  ومنها  �ل��دول��ة،  يف  و�ملتميزة  �لطبيعية  �ملقا�شد  يف 
مناطق حتا وخورفكان وجبل جي�س �إىل جانب �لعديد من 
�مل�شاريع �لأخرى يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، مبا يعزز مكانة 
�ملغامر�ت  و�شياحة  �لعاملية  �ل�شياحة  خارطة  على  �لدولة 

و�ل�شتجمام.
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املال والأعمال
» اأبوظبي للجودة واملطابقة« يعتمد حزمة من الأدلة الإر�سادية واملعايري الفنية اجلديدة 

•• اأبوظبي-وام:

ملجل�س  �لتابعة  �لفنية  �أبوظبي  ملعايري  �لد�ئمة  �لفنية  �للجنة  �عتمدت 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة خم�شة م�شاريع تقدمت عدة جهات حكومية 
تدويرها  �مل��ع��اد  للمياه  �لفنية  �مل��ع��اي��ري  جم���الت  يف  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف 
�لعامة  �لأماكن  و ت�شميم  �ملو�د �خلطرة  �لزر�عة ونقل  و�مل�شتخدمة يف 
من �شمن حتديث �أدلة �لبنية �لتحتية للخدمات �إمارة �أبوظبي و�ملعايري 
�لفنية حلديد �لت�شليح و مقيا�س جاهزية �لتكنولوجيا. جاء ذلك خالل 
�جتماع �للجنة �لفنية �لد�ئمة �ل� 41 �لذي تر�أ�شه �شعادة �ملهند�س بدر 
و�ملو��شفات  �ملطابقة  خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شميلي  خمي�س 
باملجل�س “رئي�س �للجنة �لفنية �لد�ئمة” وح�شور �أع�شاء �للجنة حيث 

بالإ�شافة  حكومية.  جهة   22 ميثلون  حيث  ع�شو�ً   36 �للجنة  ت�شم 
�لقطاعني  �مل�شاريع من  �مل�شاركة يف خمرجات  �إىل ممثلني عن �جلهات 

�حلكومي و�خلا�س و�لأكادميي.
�ملعاد  للمياه  �لفنية  �أبوظبي  معايري  �إع��د�د  م�شروع  �للجنة  �عتمدت  و 
تدويرها ل�شتخد�مها يف �لزر�عة و�لذي تقدمت به هيئة �أبوظبي للزر�عة 
و�ل�شالمة �لغذ�ئية مب�شاركة 5 جهات حكومية يف �إمارة �أبوظبي لفريق 
تدويرها  �مل��ع��اد  �مل��ي��اه  وخ��و����س  �ل�شليمة  �ملعايري  حتديد  بهدف  �لعمل 
لتو�شيح  وذل��ك  ب��الإم��ارة  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  يف  �ملقيد  غ��ري  لال�شتخد�م 
ل�شتخد�مها  �ملعالج  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  وخو��س  معايري  وحتديد 
�آمنة عند ري �ملزروعات، و�للتز�م بالتد�بري �ل�شرورية لإد�رة  بطريقة 

�ملياه بطريقة �آمنة د�خل �ملزرعة.

مبعايري  خا�شة  فنية  وثيقة  �ع��ت��م��اد  �إن  �ل�شميلي  �أف���اد  �ل�����ش��اأن  وب��ه��ذ� 
ي�شاهم يف  �لزر�عة  �مل�شتخدمة يف  �ملعاد تدويرها  للمياه  �لفنية  �أبوظبي 
�شمان �شالمة هذه �ملياه وتعزيز ثقة �مل�شتخدمني وذلك من خالل �إيجاد 
�أي  يف  ��شتخد�مها  يتم  لكي  �جلوفية  للمياه  وبديلة  م�شتد�مة  م�شادر 
جمالت مرتبطة بالزر�عة يف �إمارة �أبوظبي مما ي�شهم يف تقليل �ل�شخ 

من خمزونات �ملياه �جلوفية.
�ملو�د  لنقل  �لإر����ش���ادي  �أب��وظ��ب��ي  دل��ي��ل  م�شروع  �للجنة  ��شتعر�شت  كما 
�خلطرة �ملقدم من مركز �لنقل �ملتكامل ومب�شاركة 11 جهة حكومية يف 
�إمارة �أبوظبي ،بهدف ت�شنيف �ملو�د �خلطرة طبقا خلطورتها، وحتديد 
م�شوؤوليات �شل�شلة �لتوريد و�لنقل وتد�بري �ل�شالمة �لو�جب �تباعها من 
قبلهم عند نقلها، بالإ�شافة �إىل متطلبات �لتعبئة وو�شع و�شم �ملخاطر 

على �لعبو�ت و�ل�شيار�ت و�ل�شهاريج �أثناء نقل �ملو�د �خلطرة.
و�ملمتلكات  �لأف��ر�د  تكمن يف حماية  �لدليل  �أهمية  �أن  �ل�شميلي  و�أو�شح 
و�لبيئة من �لآثار �ل�شلبية لنقل �ملو�د �خلطرة بطريقة غري �شليمة مثل 
�حلريق و�لإنفجار و�حلرق �لكيميائي و�لت�شمم بالغاز�ت �ل�شامة و�لتلوث 
�لبيئي ب�شورة عامة باعتباره يركز على �لدور�ت �لتدريبية �لالزمة لكل 
�ملتعاملني يف عمليات نقل �ملو�د �خلطرة ل�شيما �ل�شائقني وطاقم �شيارة 
�أو �شهريج �لنقل وكذلك �ل�شجالت �لو�جب توفرها بخ�شو�س �خلو��س 
در��شة  وك��ذل��ك  �لنقل  �ث��ن��اء  �خل��ط��رة  للمو�د  و�لكيميائية  �لفيزيائية 
�ملخاطر لتحديد �مل�شار �ملنا�شب لنقل �ملو�د �خلطرة و�لت�شاريح �لالزمة 
�ملركبات  بالإمارة وتتبع ور�شد  �ملعنية  �ملو�د �خلطرة من �جلهات  لنقل 

بو��شطة �لنظام �لإلكروين.

املجل�س العاملي للهدف التنموي اخلام�س ي�ستعر�س اأولويات
 مرحلة العمل املقبلة ويناق�س اأف�سل �سبل تعزيز التوازن بني اجلن�سني

رخ�سة اقت�سادية يف عجمان   2637
% خالل الن�سف الأول بنمو 16 

الأ�سهم اليابانية ترتاجع 
يف ختام التعامالت

•• عجمان-وام: 

�أع��ل��ن��ت د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف ع��ج��م��ان عن 
�جلاري  �لعام  �لأول من  للن�شف  �لأعمال  نتائج حركة 
�لقت�شادية  �ل���رخ�������س  ع����دد  �رت���ف���ع  ح��ي��ث   ،2022
�جلديدة �إىل 2637 رخ�شة بنمو 16 يف �ملئة مقارنة ب� 
2271 رخ�شة يف �لن�شف �لأول لعام 2021 ما يعك�س 
كورونا  جائحة  بعد  ما  ف��رة  يف  �لنتعا�س  ��شتمر�رية 

و�لنمو و�لثقة يف قطاع �لأعمال باإمارة عجمان.
�ملدير  �لنعيمي،  نا�شر  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شعادة  وق��ال 
�مل�شهد  �إن  �لقت�شادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  بالندب  �ل��ع��ام 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  يعك�س  عجمان  �إم���ارة  يف  �لقت�شادي 
جلذب �مل�شتثمرين وتنويع �لقت�شاد �ملبني على �ملعرفة 
�مل�شتثمرين  ودع��م  �لقت�شاد  تعزيز  وكذلك  و�لبتكار، 
�ل���ن���م���و يف خمتلف  ومت���ك���ني �لإم���������ارة م����ن م���و�����ش���ل���ة 
�لقطاعات.و�أ�شاف �أن �خلدمات و�ملبادر�ت �لتي تقدمها 
�لد�ئرة ت�شهم يف تعزيز �شهولة ممار�شة �لأعمال �إ�شافة 
�ل�شر�كات  من  متكاملة  ملنظومة  �ل��د�ئ��رة  �متالك  �إىل 
بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س �لتي مت و�شعها لتمكني 
�د �لأعمال من �ل�شتفادة منها وحتقيق  �مل�شتثمرين ورورّ
�لأول  للن�شف  �لأعمال  حركة  تقرير  �لزدهار.وح�شب 
�جلديدة  �ملهنية  �لرخ�س  ع��دد  بلغ  فقد   2022 لعام 

مقارنة  �مل��ئ��ة  يف   12 من���و  ب��ن�����ش��ب��ة  رخ�����ش��ة،   1،479
لعام  �لأول  �لن�شف  خ���الل  مهنية  رخ�����ش��ة  ب�1،319 
 1،051 �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رخ�����س  ع���دد  ب��ل��غ  2021.كما 
ب�866 رخ�����ش��ة يف  م��ق��ارن��ة  �مل��ئ��ة  21 يف  بنمو  رخ�����ش��ة 
�لن�شف �لأول من �لعام �ملا�شي فيما بلغ عدد �لرخ�س 
�ل�شناعية 83 رخ�شة بنمو 51 يف �ملئة مقارنة مع 55 

رخ�شة يف �لن�شف �لأول لعام 2021.
�لن�شف  خ��الل  �ملنطقة  ح�شب  �ل��رخ�����س  ت��وزي��ع  وج���اء 
�لأول 2022 حيث ��شتحوذت منطقة عجمان على 91 
يف �ملئة ومنطقة م�شفوت 5 يف �ملئة ومنطقة �ملنامة 2 
يف �ملئة وتركزت �لرخ�س للن�شف �لأول لعام 2022 يف 
�أعلى 5 مناطق يف �إمارة عجمان وهي عجمان �ل�شناعية 
2، عجمان �ل�شناعية 1، �جلرف �ل�شناعية 1، �لنخيل 
�لأكرث  �لأن�شطة  �إىل  �لتقرير  .و�أ�شار   3 �لر��شدية   ،1
و�لتي  ذ�تها  �لفرة  خ��الل  �جلديدة  للرخ�س  �إ���ش��د�ر�ً 
تنوعت ما بني رخ�س �ملطاعم، ورخ�س تف�شيل �ملالب�س، 

ورخ�س �ملباين و�ل�شتري�د.
�قت�شادية  �أن�����ش��ط��ة   5 ����ش��ت��ح��د�ث  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ون���وه 
�لذكاء  تطوير  وخدمات  �ل��رك��ات،  خماطر  �إد�رة  وه��ي 
�ملتخ�ش�شة  �جل����ودة  ���ش��م��ان  وخ���دم���ات  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
لالألعاب، وخدمات دعم لعبي �لريا�شات �لإلكرونية، 

و��شتديو �ألعاب.

•• اأبوظبي - وام:

�ل��ي��اب��ان��ي��ة يف ختام  �لأ���ش��ه��م  �أ����ش���و�ق  هبطت م��وؤ���ش��ر�ت 
�ل��ذي غلب على  �لر�جع  �أث��ر  �أم�س، مقتفيه  تعامالت 
وول  بور�شة  تر�جع  بعد  �لآ�شيوية  �لأ���ش��و�ق  باقي  �أد�ء 

�شريت �لأمريكية �لليلة قبل �ملا�شية.
و�أغلق موؤ�شر نيكاي �لياباين يف بور�شة طوكيو لالأور�ق 
�ملالية منخف�شاً بن�شبة %1.45 �أو ما يعادل 405.02 
نقطة لي�شل �إىل 27588.33 نقطة، فيما نزل موؤ�شر 
 34.4 تو�زي   1.76% بن�شبة  �لأو�شع نطاقاً  توبك�س 

نقطة ليغلق عند م�شتوي 1925.7 نقطة.
وعلى �شعيد �لأ�شهم �ل�شينية، �نخف�س موؤ�شر “�إي �إ�س 
�ملتاأخرة  بالتعامالت  �شنغهاي  بور�شة  يف  �ملركب  �آي” 
بنحو 48.4 نقطة �أو ما ن�شبته %1.48 ليقفل عند 
�شينج  ه���اجن  م��وؤ���ش��ر  ه��ب��ط  فيما  ن��ق��ط��ة،   3211.57
نقطة   409.05 ت����و�زي   2.03% ن�شبة  �ل�����ش��ي��ن��ي 

لي�شل �إىل م�شتوى 19756.79 نقطة.
منت�شف  يف  �شينك�س  بومباي  بور�شة  موؤ�شر  وت��ر�ج��ع 
ن�شبته  م���ا  �أو  ن��ق��ط��ة   137.03 ب��ن��ح��و  �ل��ت��ع��ام��الت 

%0.22 لي�شل �إىل 57986.53 نقطة.

ي�ساعد الأ�سر والعائالت على التخطيط لال�ستمتاع بعطلة نهاية الأ�سبوع

»وجهات دبي« ت�سدر الدليل الإر�سادي التفاعلي ال�ساد�س
- فاطمة املاُل : الدليل اجلديد يتيح اكت�ساف جمموعة وا�سعة من التجارب الرتفيهية يف مناطق اجلذب ال�سهرية

•• دبي-وام: 

�أ�شدر “بر�ند دبي”، �لذر�ع �لإبد�عي للمكتب 
�لإعالمي حلكومة دبي دلياًل �إر�شادياً تفاعلياً 
“#وجهات_دبي”،  م��ب��ادرة  �شمن  ج��دي��د�ً 
�لرفيهية  �لوجهات  على  �ل�شوء  فيه  ي�شلط 
�أوقات  ق�شاء  و�ل��ع��ائ��الت  لالأ�شر  ميكن  �لتي 
نهاية  عطلة  يف  �أط��ف��ال��ه��م،  م��ع  فيها  مم��ي��زة 
�لتي  �ملميزة  �ل��وج��ه��ات  و��شتك�شاف  �لأ���ش��ب��وع 
تتوزع ما بني �أف�شل �ملطاعم ومو�قع �ل�شتمتاع 
ف�شاًل  و�ملغامر�ت  �لريا�شة  �ألعاب  مبمار�شة 
عن جمموعة من �لوجهات �لفنية �لإبد�عية 
ع��دد من مناطق �جل��ذب يف دبي،  �لفريدة يف 
ح��ي��ث ت��ت��و����ش��ل �حل��م��ل��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر 
دبي  كون  على  تاأكيد�ً  وذلك  �ملقبل،  �أغ�شط�س 
�ملدينة �لأف�شل للعي�س و�لزيارة يف �لعامل يف 

كافة �لأوقات.
دبي”  “بر�ند  ل�  تفاعلي  دليل  �أح��دث  ويركز 
“خطط جدولك  ع��ن��و�ن  ج���اء حت��ت  و�ل����ذي 
لق�شاء نهاية �لأ�شبوع يف دبي” على جمموعة 
متنوعة من �لوجهات �لفريدة، و�لتي تتيح كل 
و�أن�شطة  �أج��و�ء ترفيهية وجتارب ر�ئعة  منها 
من  و�لأع���م���ار  �لأذو�ق  ك��ل  ت��ن��ا���ش��ب  خمتلفة 
�لوجهات  ه��ذه  توفر  حيث  و�ل���زو�ر،  �ملقيمني 
�لتفاعلي �جلديد عرو�شا  �لدليل  �ملدرجة يف 
وخيار�ت و�أن�شطة وجتارب متنوعة ومتميزة، 
�ملدينة.  يف  �ل�شيف  ب��اأج��و�ء  جميعها  ترتبط 
ويعترب هذ� �لدليل هو �ل�شاد�س �شمن �شل�شلة 
�إط��ار مبادرة  �لتفاعلية يف  �لإر���ش��ادي��ة  �لأدل���ة 
تدعو  �لتي  �لرويجية  “#وجهات_دبي” 
�مل��ق��ي��م��ني و�ل������زو�ر ل��ال���ش��ت��م��ت��اع ب��دب��ي خالل 
�جلديد  �لدليل  ي�شلط  حيث  �ل�شيف،  ف��رة 
�لوجهات  �أف�شل  م��ن  جمموعة  على  �ل�شوء 
�لرفيهية و�ملطاعم و�ملر�فق و�خلدمات �لتي 
و�ملغامر�ت  �لريا�شية  �لألعاب  ممار�شة  تتيح 
�ملخ�ش�شة  �جل�����ذب  مب��ن��اط��ق  و�ل����ش���ت���م���ت���اع 

ل��ت��ق��دمي �ل���ع���رو����س �ل��ف��ن��ي��ة و�لإب����د�ع����ي����ة يف 
عطلة نهاية �لأ�شبوع، و�لتي ت�شتهوي �ل�شغار 
و�ل��ك��ب��ار ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء وذل����ك يف ع���دد من 
�ملدينة مثل جمري� وكايت  مناطق �جلذب يف 
و�جلد�ف  ه��ارب��ور،  ودب��ي  مارينا  ودب��ي  بيت�س 
وقناة دبي �ملائية و�لقوز وميناء ر��شد ومردف 
و�خلو�نيج و�لو�شل ونخلة جمري� وبلو ووترز 
يجعل  و�لرب�شاء، مبا  �ل�شبا  ون��د  �آر  بي  وج��ي 

�ملدينة وجهة �شيفية فريدة من نوعها.
�مل�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذي  �ملُ�������ال،  ف���اط���م���ة  وق����ال����ت 
�ل�شيفي  “ دليلنا   : دب��ي  بر�ند  يف  �لإبد�عية 
عنو�ن  �شدر حتت  و�لذي  �ل�شاد�س،  �لتفاعلي 
دبي”،  يف  �لأ���ش��ب��وع  لنهاية  ج��دول��ك  “خطط 
يتيح  “#وجهات_دبي”،  حملة  م��ن  ك��ج��زء 
و��شعة  جمموعة  �كت�شاف  و�ل��زو�ر  للمقيمني 
باأن�شطة  لال�شتمتاع  �لرفيهية  �لتجارب  من 
�لأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف  متنوعة  وفعاليات 
و�لتي تتنوع ما بني �ملغامر�ت �ملائية و�لرحالت 
�لبحرية و�ملقاهي �لع�شرية و�ملعار�س �لفنية 

�ملتميزة » .
�أن �ل��دل��ي��ل �جل��دي��د ميثل  و�أ����ش���ارت �مل��ال �إىل 
نقطة �نطالق لال�شتمتاع ب�شحر وديناميكية 
�ملدينة ب�شكل يتميز بال�شهولة. ومت ت�شميمه 
�مل��دي��ن��ة وحتقيق  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
�ملميزة  وجهاتها  زي���ارة  م��ن  ����ش��ت��ف��ادة  �أق�����ش��ى 
�ملتنوعة. كما يتيح �أحدث دليل تفاعلي �إر�شاء 
يف  بالتجول  �ل�شتمتاع  ي��ري��د  م��ن  ك��ل  رغ��ب��ة 
عدد من مناطق �جلذب يف �ملدينة من خالل 
�ل�شهرية  وجهاتها  على  ج��دي��د  م��ن  ف  �ل��ت��ع��ررّ
بها و�كت�شاف جو�هرها �خلفية، وذلك تاأكيد�ً 
و�لعمل  للعي�س  م��دي��ن��ة  ك��اأف�����ش��ل  دب���ي  مل��ك��ان��ة 
به  تتمتع  مل��ا  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  و�ل���زي���ارة 
م��ن م��ق��وم��ات �ل��ت��م��ي��ز �ل��ت��ي ت��رج��ح كفتها يف 
�أكرب و�أعرق مدن  �لعاملية مع  �ملناف�شة  ميز�ن 
وتركز  �لعاملية”.  �ل��وج��ه��ات  و�أب�����رز  �ل���ع���امل 
على  �ملو�شم  ه��ذ�  خ��الل  “#وجهات_دبي” 

وج���ه���ات ت��ق��دم خ���دم���ات ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع �لأ�شر 
�ل�شيف  عطلة  ق�شاء  ق��ررت  �لتي  و�لعائالت 
يف دب���ي ل��ال���ش��ت��م��ت��اع مب��ا ت��وف��ره م��ن مر�فق 
وخدمات �شياحية وترفيهية متنوعة. وي�شلط 
�لدليل �لإر�شادي �خلام�س، �لذي جاء بعنو�ن 
“كل ما حتتاجه هذ� �ل�شيف يف دبي”، �ل�شوء 
على �أكرث من 60 م�شروعاً ميكن من خاللها 
�لو�شول �إىل جمموعة كبرية من �ملنتجات �لتي 
ترتبط ب�شورة �أ�شا�شية باأ�شهر �ل�شيف وتتنوع 
لت�شمل �ملالب�س �ل�شيفية �خلفيفة و�لكماليات 
ن  ت�شمرّ فيما  ��شتخد�ماً،  �لأكرث  و�مل�شتلزمات 
�ل��دل��ي��ل �لإر����ش���ادي �ل��ر�ب��ع جم��م��وع��ة �لأدل���ة 
حول  معلومات  توفري  �إىل  �لهادفة  �لرقمية 
�ل�شيف،  عطلة  خالل  دبي  يف  رئي�شة  وجهات 
م��ع��ل��وم��ات ح���ول وج��ه��ات »�ل���ه���و�ي���ات« و�لتي 
و�لريا�شية،  و�لإبد�عية  �لفنية  ما بني  تتوزع 
و�ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��وي �ل�����ش��غ��ار و�ل��ك��ب��ار ع��ل��ى حد 
�إر�شادية �شدرت  �أدل��ة  وت�شمنت ثالثة  �شو�ء. 
معلومات  “#وجهات_دبي”  م��ب��ادرة  �شمن 
�جلذب  ومناطق  �لرفيهية  �ل��وج��ه��ات  ح��ول 
ل�شيما  و�ل���ع���ائ���الت  ل���الأط���ف���ال  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
�ل�شيفية  دب��ي  خميمات  كذلك  منها  �ملغطاة 
لالأطفال �لتي ي�شل عددها �إىل ما يقرب من 
�إىل �لفنادق �لتي تتو�فر  �إ�شافة  40 خميما، 
فيها �أحو��س �ل�شباحة و�أخرى تقدم فعاليات 
و�أن�شطة خم�ش�شة لالأطفال، و�لوجهات �ملائية 
�ملنت�شرة يف دبي. وميكن �حل�شول على �لأدلة 
“#وجهات_دبي”  ل���  �لتفاعلية  �لإر���ش��ادي��ة 
و�لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغتني  و�ل�����ش��ادرة 
�شبكة  ع���ل���ى  دبي”  “بر�ند  م����وق����ع  ع�����رب 
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وح�شاب “بر�ند دبي” على �لن�شتغر�م @  f
وكانت �حلملة �ل�شيفية   BrandDubai
�شهر  م��ط��ل��ع  ب������د�أت  “#وجهات_دبي”  ل���� 
يوليو �ملا�شي تز�مناً مع بدء مو�شم �لعطالت 
وت�شتمر  �ل��در����ش��ي،  �ل��ع��ام  و�ن��ت��ه��اء  �ل�شيفية 
�أن  �أغ�شط�س �جل��اري. ُيذكر  حتى نهاية �شهر 
جمموعة  ت�شم  “#وجهات_دبي”  م��ب��ادرة 
م��ن �ل���دو�ئ���ر و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�شبة 
�حلكومية و�خلا�شة، ومنها : د�ئرة �لقت�شاد 
و�ل�شياحة يف دبي، وبلدية دبي، وهيئة �لطرق 
�لثقافة و�لفنون يف دبي،  و�ملو��شالت، وهيئة 
وجمل�س دبي �لريا�شي، ونادي دبي لل�شيد�ت، 
ودب���ي  “�إعمار”،  �حل��م��ل��ة  يف  ي�������ش���ارك  ك��م��ا 
ماجد  وموؤ�ش�شة  �لعقارية،  ونخيل  �لقاب�شة، 

�لفطيم، وجمموعة مرييك�س لال�شتثمار.

•• دبي -وام:

عقد �ملجل�س �لعاملي للهدف �خلام�س من �أهد�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة �جتماعه �لأول للدورة �لثانية 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن �مل���ري ن��ائ��ب��ة رئي�شة 
�ملدير  �جلن�شني  ب��ني  ل��ل��ت��و�زن  �لإم����ار�ت  جمل�س 
��شتعر�س  دبي  �لإعالمي حلكومة  للمكتب  �لعام 
يف  وذل��ك  �لقادمة  �ملرحلة  و�أه���د�ف  روؤى  خالله 
ومبادر�ت  م�شاريع  لتطوير  �ملجل�س  �شعي  �إط���ار 
ل��ت��ع��زي��ز �ل��ه��دف �خل��ام�����س م��ن �أه�����د�ف �لتنمية 
�ملعني بالتو�زن بني �جلن�شني ومتكني  �مل�شتد�مة 
جمالت  ناق�س  كما  �ل��ع��امل  ح��ول  �لن�شاء  جميع 
�جلديد  ت�شكيله  �إط����ار  يف  �لأول���وي���ة  ذ�ت  �ل��ع��م��ل 
�لجتماع  ب��د�ي��ة  ومت   2023  -2021 ل��ل��دورة 

عرب تقنية �لفيديو كونفر�ن�س.
وي�����ش��م �مل��ج��ل�����س �ل��ع��امل��ي ل��ل��ه��دف �خل��ام�����س من 
خرب�ت  ع�شويته  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف 
ل�شخ�شيات  �جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  يف  متنوعة 
�آل  عبد�هلل  �شعادة  ت�شمل  خمتلفة  لبلد�ن  تنتمي 
�شالح وكيل وز�رة �لقت�شاد نائبا للرئي�س و�شعادة 
مارتن ت�شونغونغ �لأمني �لعام لالحتاد �لربملاين 
�لدويل “�شوي�شر�” وبينيلوب نا�س رئي�س �ل�شوؤون 
��س  بي  يو  ب�شركة  و�ل�شتد�مة  �لدولية  �لعامة 
�أبومنة  ورول  �لأمريكية”  �مل��ت��ح��دة  “�لوليات 
�لرئي�س �لتنفيذي لبنك �شتاندرد ت�شارترد ممثلة 
ب��دول��ة �لإم������ار�ت و�إيلينا  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س  ع��ن 
كريين  تي  �إي��ه  ل�شركة  �ل�شريك  �ملوؤ�ش�س  �شيجل 
وهي خبرية يف �لتو�زن بني �جلن�شني و�لتحولت 
�حلكومية و�ل�شيا�شات �لعامة وميثاء �شعيب نائب 
�لرئي�س لالت�شال �ملوؤ�ش�شي ب�شركة دوكاب ممثلًة 

لل�شباب.
ورحبت �شعادة منى �ملري باأع�شاء �ملجل�س معربة 
عن �شعادتها باإجر�ء هذه �حلو�ر �لذي يهدف �إىل 

تبادل �لروؤى و�لأفكار و�لعمل معاً لتعزيز �لتو�زن 
مقدمة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �جلن�شني  ب��ني 
�لعاملية  �ملجال�س  ع��ن  ل��الأع�����ش��اء  تعريفية  ن��ب��ذة 
�إطالقها  مت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  لأه����د�ف 
�ل��ق��م��ة �لعاملية  �ل�����ش��اد���ش��ة م���ن  �ل��ن�����ش��خ��ة  خ���الل 
دولية  �شبكة  وت��ع��د   2018 ع���ام  يف  للحكومات 
�لقر�ر  �شانعي  من  �لتخ�ش�شات  متعددة  فريدة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات  �حل��ك��وم��ات  يف 
�لأكادميية و�ملنظمات �ملجتمعية و�شركات �لقطاع 
�خلا�س ومب�شاركة �ل�شباب للعمل معاً لالإ�شر�ف 
على �مل�شاريع �ملبتكرة ومناق�شة �لأفكار �لإبد�عية 
�لهادفة لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �ل�شبعة 
ع�شر على �مل�شتويني �لوطني و�لعاملي كما �أعربت 
عن ثقتها باأن �خلرب�ء من �أع�شاء �ملجل�س �لعاملي 
مبتكرة  ب��اأف��ك��ار  �شي�شاهمون  �خل��ام�����س  ل��ل��ه��دف 
�أكرث حتديات  بع�س  ملعاجلة  �إىل حلول  للتو�شل 
�ل���ش��ت��د�م��ة و�مل�����ش��او�ة ب��ني �جلن�شني �إحل��اح��اً يف 

ع�شرنا.
و�أكدت �ملري �أن مبادرة �ملجال�س �لعاملية لأهد�ف 
�لقيمة  �مل�شتد�مة تخلق قدر� كبري� من  �لتنمية 
�لعنا�شر  �أح���د  و�أن  �مل�شتد�م  و�لتغيري  و�لإث����ارة 
�ل��ع��م��ل ه��و �لل���ت���ز�م ببناء  �لأك����رث قيمة يف ه���ذ� 
�شر�كات موؤثرة عرب �لقطاعات �ملختلفة لتحقيق 

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني بطريقة م�شتد�مة.
�خلام�س  للهدف  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�شة  و�أ�شارت 
م���ن �أه�����د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة �إىل ع���دد من 
�لإجن��از�ت �لتي حققها �ملجل�س يف �لدورة �لأوىل 
ف��ق��د ع��م��ل ع���رب �ل��ق��ط��اع��ات و�ل���ب���ل���د�ن لتطوير 
�جلن�شني  بني  �لتو�زن  لر�شيخ  �أدو�ت  جمموعة 
�ملورد  ه���ذ�  �أن  م�شيفًة   ، �ل��ع��امل��ي  �ل�شعيد  ع��ل��ى 
�لذي �أ�شبح جاهز�ً لالإطالق ي�شتمل على �أف�شل 
من  و�لرب�مج  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  ممار�شات 
و�إثبات  و�ل��ت��ي مت تطبيقها  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع 

�أنها تقود �إىل �مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف �لقت�شاد 
�لإن�شان  ح���ق���وق  ويف  �ل���ع���د�ل���ة  �إىل  و�ل���و����ش���ول 
�أن هذ�  �إىل  �لأزم��ات م�شريًة  و�لربملانات وخ��الل 
�لعاملي  للمجل�س  جماعي  جهد  ثمرة  كان  �لعمل 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  من  �خلام�س  للهدف 
وجمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني ومنظمة 

�لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية.
و�أ�شادت �شعادة منى �ملري بدعم جمل�س �لإمار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة حرم  للتو�زن بني �جلن�شني 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
�ل��وزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�شة �شمو �ل�شيخة منال 
�لعاملي  �آل مكتوم للمجل�س  بنت حممد بن ر��شد 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  من  �خلام�س  للهدف 
م��ا يعك�س ح��ر���س ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت على 
دعم روؤى �لأمم �ملتحدة لت�شريع �أهد�ف �لتنمية 
�مل�شتد�مة 2030 م�شريًة �إىل �أن �لإمار�ت كانت 
م���ن �أو�ئ�����ل �ل�����دول �ل��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى تطويرها 

وتبنيها وقادت جهود�ً عاملية متنوعة لتحقيقها.
�أع�شاء  مع  �شويا  للعمل  تطلعها  عن  �أعربت  كما 
�لدورة  خ��الل  �خلام�س  للهدف  �لعاملي  �ملجل�س 
�لثانية للنهو�س بامل�شاو�ة بني �جلن�شني ، موؤكدًة 
�أن����ه ه���دف ���ش��ام��ل و�أن ه��ن��اك ح��اج��ة م��ا���ش��ة �إىل 
و�لقطاع  �حلكومات  عرب  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة 
�لأهد�ف  حتقيق  �أج��ل  م��ن  و�ملجتمعات  �خل��ا���س 

�ل�شتة ع�شر �لأخرى بطريقة م�شتد�مة.
م��ن خ���الل هذ�  �آم����ل  “�أنني   : ق��ائ��ل��ة  و�أ���ش��اف��ت 
�لج��ت��م��اع �ل����ذي مي��ث��ل ف��ر���ش��ة ل��ن��ق��ا���س مفتوح 
�أهد�ف  �لهدف �خلام�س من  ح��ول  وح��و�ر مثمر 
قدماً  للم�شي  جهودنا  تركيز  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
نحو تعزيز ما مت حتقيقه خالل �لدورة �لأوىل” 
..م�����ش��رية �إىل �أن �ل��ه��دف م��ن ه���ذ� �مل��ج��ل�����س هو 
من  �لتنفيذ  و�شهل  وف��ع��ال  عملي  منتج  تطوير 
�شاأنه تعزيز �مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف جميع �أنحاء 

�لتي  و�لتو�شيات  للم�شاريع  ميكن  حيث  �لعامل 
�ملثمرة  �لنقا�شات  ه��ذه  ع��رب  �إليها  �لتو�شل  يتم 
و��شتد�مة  لتعزيز  �ل��ق��ر�ر  و�شانعي  �ل��ق��ادة  دع��م 
�ل��ت��و�زن بني �جلن�شني و�حل��ف��اظ عليه يف جميع 
�أنحاء �لعامل من خالل ت�شميم �شيا�شات وبر�مج 

و�أُطر م�شتجيبة للنوع �لجتماعي.
�لإم��ار�ت للتو�زن  وخ��الل �لجتماع قدم جمل�س 
�لقطاع  “تعهد  مبادرة  �جلن�شني عر�شا عن  بني 
�خلا�س بتعزيز �لتو�زن بني �جلن�شني ورفع ن�شبة 
متثيل �ملر�أة يف �ملنا�شب �لقيادية بالقطاع �خلا�س 
�لإمار�تي” كدر��شة حالة ملبادر�ت حتقيق �لهدف 
�مل�����ش��ت��د�م��ة على  �لتنمية  �أه����د�ف  م��ن  �خل��ام�����س 

وطنية  �شركة   23 ب���ادرت  حيث  �لعاملي  �مل�شتوى 
وعاملية تعمل يف جمالت متنوعة بدولة �لإمار�ت 
متثيل  ن�شبة  لرفع  �لطوعي  �لتعهد  هذ�  بتوقيع 
30 باملائه  �إىل  �لو�شطى و�لعليا  ب��الإد�ر�ت  �مل��ر�أة 

عام 2025.
ويعد هذ� �لتعهد من �ملبادر�ت �لر�ئدة يف �لقطاع 
�خل��ا���س ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي مب��ا حققته من 
�خلا�س  �لقطاع  م��ن  كبريين  وتفاعل  ��شتجابة 
وتعك�س ت�شافر �جلهود بني �لقطاعني �حلكومي 
�خلام�س  �لهدف  ت�شريع  جهود  لدعم  و�خل��ا���س 
من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وقوبل هذ� �مل�شروع 
�ل����ذي ب����ادر �إل��ي��ه �مل��ج��ل�����س �ل���ش��ت�����ش��اري للقطاع 

�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يف دولة  �خلا�س ب�شاأن 
�لوطنية  �للجنة  م��ن  ودع���م  ب��رح��اب  �لإم�����ار�ت 
لأه�����د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة ب���دول���ة �لإم�����ار�ت 

وجمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني.
وي�شتمل �لتعهد على 4 ركائز تلتزم بها �ل�شركات 
بني  �لأج���ور  يف  �مل�شاو�ة  �شمان  هي  عليه  �ملوقعة 
�جل��ن�����ش��ني وت���ع���زي���ز �ل��ت��وظ��ي��ف و�ل���رق���ي���ة على 
�أ�شا�س �مل�شاو�ة بني �جلن�شني مبا يف ذلك �ملنا�شب 
�ل��ق��ي��ادي��ة �ل��ع��ل��ي��ا وت��ع��م��ي��م م��ن��ظ��ور �ل���ت���و�زن بني 
�جلن�شني يف �ل�شيا�شات و�لرب�مج �حلاكمة للعمل 
�لتحلي  و�أخ���ري�ً  �ملوظفني  يدعم  مبا  بال�شركات 

بال�شفافية.

منى املري: املجال�س العاملية لأهداف التنمية امل�ستدامة مبادرة نوعية تخلق قدرا كبريا من القيمة والتغيري امل�ستدام من خالل 
�سراكات موؤثرة للقطاعني احلكومي واخلا�س واملنظمات الدولية
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•• اأبها-وام:

�ل�����ش��ع��ودي لكرة  �مل��ن��ت��خ��ب  ي��ت��ط��ل��ع 
رحلة  مو��شلة  �إىل  لل�شباب  �ل��ق��دم 
�ل���دف���اع ع��ن ل��ق��ب��ه يف ب��ط��ول��ة كاأ�س 
عاما"   20 "حتت  لل�شباب  �ل��ع��رب 
�لفل�شطيني  ن��ظ��ريه  يلتقي  عندما 
ن�شف  �ل������دور  يف  �لأرب�����ع�����اء  �ل���ي���وم 
�لنهائي للبطولة ، �لتي ت�شت�شيفها 

مدينة �أبها �ل�شعودية.
كما ير�ود �لأمل كال من �ملنتخبني 
�مل�����ش��ري و�جل����ز�ئ����ري ل��ل��ت��اأه��ل �إىل 
�ل��ي��وم يف  يلتقيان  ع��ن��دم��ا  �ل��ن��ه��ائ��ي 

�ملو�جهة �لأخرى بن�شف �لنهائي.
وي��ح��ت�����ش��ن م��ل��ع��ب م��دي��ن��ة �لأم����ري 
�لريا�شية  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلطان 
م������ب������ار�ة �مل���ن���ت���خ���ب���ني �ل�������ش���ع���ودي 
ملعب  ي�شهد  فيما  و�لفل�شطيني، 
م�شر  منتخبي  مبار�ة  �شمك  ن��ادي 

و�جلز�ئر.
يكون  �أن  ب��ه��ذ�  �مل��ب��ار�ت��ان  و�شمنت 
�لنهائي �لعربي "�آ�شيويا- �أفريقيا" 

�لفريقني  ه��وي��ة  ع��ن  �لنظر  بغ�س 
�ملتاأهلني.

لل�شباب  �ل�����ش��ع��ودي  �مل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 

�ل���ن���ه���ائ���ي يف هذه  ل��ن�����ش��ف  ت����اأه����ل 
على  ب��ف��وزه  �لبطولة  م��ن  �لن�شخة 
نظريه �ليمني بركالت �لرجيح يف 

�ملبار�ة  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي  رب����ع 
منتخب  ف��از  كما  �ل�شلبي،  بالتعادل 
�لأردين  ن���ظ���ريه  ع���ل���ى  ف��ل�����ش��ط��ني 

بركالت �لرجيح بعد �نتهاء �للقاء 
بالتعادل 1-1.

يف  مقعده  �مل�شري  �ملنتخب  وحجز 

نظريه  على  بالفوز  �لنهائي  ن�شف 
منتخب  ت��اأه��ل  فيما   ،1-2 �ملغربي 
�جلز�ئر على ح�شاب منتخب تون�س 

بالفوز 0-1 .
وي��ح��م��ل �مل��ن��ت��خ��ب �ل�����ش��ع��ودي لقب 
�لبطولة بعدما �أحرز كاأ�س �لن�شخة 

�ملا�شية عام 2021 يف م�شر بالفوز 
على نظريه �جلز�ئري يف �لنهائي.

�ل�شعودي  �ملنتخبني  من  كل  وياأمل 
�لنهائي  ب����ل����وغ  يف  و�جل�������ز�ئ�������ري 
للن�شخة �لثانية على �لتو�يل ، ولكن 
طموح �لنهائي ير�ود �أي�شا كال من 
و�لفل�شطيني  �مل�����ش��ري  �مل��ن��ت��خ��ب��ني 
�لو�شول  لهما  ي�شبق  مل  �ل��ل��ذي��ن   ،
�لأربعة  �لن�شخ  م��ن  �أي  يف  للنهائي 
�مل���ا����ش���ي���ة �ل���ت���ي �أق���ي���م���ت م����ن هذه 

�لبطولة.
وقدمت �ل�شعودية حتى �لآن ن�شخة 
ناجحة من �لبطولة، �لتي �نطلقت 
لتن�شم  م��ن��ت��خ��ًب��ا،   18 مب�����ش��ارك��ة 
�لتي  �ل���ب���ط���ولت  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �إىل 
�لفرة  يف  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا 
�لعرب  ك��اأ���س  بينها  وم���ن  �مل��ا���ش��ي��ة، 
�إىل   20 م��ن  لل�شالت  �ل��ق��دم  لكرة 
�حتاد  وبطولة  �ملا�شي،  يونيو   28
�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �آ���ش��ي��ا  غ��رب 
 23 �إىل   18 م���ن  ج�����از�ن  مب��دي��ن��ة 

مايو �ملا�شي.

•• اأبوظبي-الفجر:

بال�شقور  �ل�شيد  ريا�شة  يف  حقيقية  ث��ورة  �لأ�شر  يف  �ل�شقور  �إكثار  مثرّل 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لأ�شيل. ويف منطقة  �ل��ر�ث  و�إحياء هذ�  ��شتد�مة  ويف 
�لعربي  �خلليج  دول  �لنت�شار يف  و��شع  �ملُكاثرة  �ل�شقور  ��شتخد�م  �أ�شبح 

ب�شكل ملحوظ.
يف  �ل�شقارة  ملمار�شة  �لأ���ش��ر  يف  �مل��ك��اث��رة  �ل�شقور  ��شتخد�م  �شاهم  وق��د 
تخفيف �ل�شغط على �ل�شقور �لربية، وتعزيز �أعد�دها. و�شاهمت جهود 
بحيث  �ملنتجة  �ل�شقور  �أن����و�ع  حت�شني  يف  و�لعلمية  �لبحثية  �أب��وظ��ب��ي 
�أ�شبحت ذ�ت مناعة �أكرث لالأمر��س، كما عملت على �إنتاج �أنو�ع منتخبة 

متتاز ب�شفاتها �ملميزة يف �ل�شيد، وكذلك ب�شفاتها �جلمالية.
دورة  �إط���الق  ع��ن  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س  و�أع��ل��ن 
جديدة من ُم�شابقة "�أجمل �ل�شقور �ملُكاثرة يف �لأ�شر" �لتي حققت �شهرة 
�مل�شاركني �لذين يحر�شون �شنوياً  عاملية و��شعة و��شتقطبت �لعديد من 
�أف�شل ما لديهم من �ل�شقور �ملكاثرة يف م��ز�رع �ل�شقور يف  على تقدمي 

�ملنطقة و�لعامل.
ب�شون  �ملعنية  و�لدولية  �لإقليمية  �جلهات  تقدير  على  �ملُ�شابقة  وح��ازت 
�لر�ث وحماية �لبيئة ملا �شكلته من حتفيز كبري لل�شقارين للمحافظة 

على �ل�شقور �لربية.
وت�شمل �ملُ�شابقة ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ث��الث ف��ئ��ات، ه��ي: ح��ر م��ن ح��ر )ل��ك��لرّ من 
�لإن��ت��اج��ني �ملحلي و�خل��ارج��ي(، بيور ج��ري )ل��ك��لرّ م��ن �لإن��ت��اج��ني �ملحلي 

و�خلارجي(، وُم�شابقة �أجمل �شقر من فئة جري �شاهني.
�إم��ار�ت��ي��ني ودول��ي��ني يف جمال  وت��ت��وىل جلنة حتكيم مكونة م��ن خ���رب�ء 
�ل�شقور و�إكثارها، ومن �أع�شاء يف نادي �شقاري �لإمار�ت و�لحتاد �لعاملي 
�ل�شقور  تقييم   ،)IAF( �جل��ارح��ة  �لطيور  على  و�ملحافظة  لل�شقارة 

�ملُ�شاركة بدقة وفق �لعديد من �ل�شروط منها �لوزن و�أبعاد ج�شم �لطري 
)تفا�شيل قيا�شات �لر�أ�س و�جل�شم و�أرجل �لطري(، بالإ�شافة �إىل تنا�شق 
�لري�س ولونه، وكذلك �ل�شورة �جلمالية �لعامة، ف�شاًل عن �شحة �لطري 

وخلوه من �لأمر��س.
2022، حيث  �أكتوبر   2 �أي��ام �ملعر�س، يوم �لأح��د  �آخ��ر  �ملُ�شابقة يف  ُتقام 
يتوجب على �شركات ومز�رع �ل�شقور �لتي ترغب باملُ�شاركة، �حل�شور �إىل 
اري �لإمار�ت يف موقع �ملعر�س، يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة  جناح نادي �شقرّ

م�شاًء.
وُي�شفي قطاع �ل�شقارة و�شناعة و�بتكار ُم�شتلزماتها، �أهمية بالغة على 
�لدورة �لقادمة من معر�س �أبوظبي �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية، وهو من 
اق �ملعر�س يف كل عام ُمنذ دورته �لأوىل  �أبرز �لقطاعات �لتي ينتظرها ُع�شرّ
لت �أحد �أهم عو�مل �جلذب و�لنجاح على مدى  �لعام 2003، و�لتي �شكرّ

�لدور�ت �لالحقة.
19( من �ملعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية  وُتقام �لدورة �لقادمة )�ل� 
�أكتوبر   2 ولغاية  �شبتمرب   26 من  �لفرة  خالل   ،"2022 "�أبوظبي 
ر�شمية من  وب��رع��اي��ة  �لإم�����ار�ت،  ن���ادي �شقاري  م��ن  بتنظيم  َم��ني،  �ل��ق��ادرِ
�أبوظبي، �ل�شندوق �لدويل للحفاظ على �حلبارى، مركز  �لبيئة-  هيئة 
"�أ�شلحة  قطاع  ور�ع��ي  �حل��دث،  ُيقام  حيث  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
بولري�س  �شركة  �لز�ئر  جتربة  �شريك  �لدولية،  كار�كال  �ل�شيد" �شركة 
�شة، ورعاة �لفعاليات كل من �شركة "�شمارت  �ت �لريا�شية �ملُتخ�شرّ للُمعدرّ
ديز�ين" و�شركة "�خليمة �مللكية"، و�شريك �ل�شيار�ت �لر�شمي "�إيه �أر بي 

�لإمار�ت"، و�ل�شريك �لد�عم غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي.
و�أكد معايل ماجد علي �ملن�شوري، رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للمعر�س 
د�أب  �لتي  �ملبتكرة  �مل�شابقات  �أنرّ  �لإم���ار�ت،  �شقاري  لنادي  �لعام  �لأم��ني 
�أبوظبي يف  �ملعر�س على �إطالقها �شنوياً، حققت �ل�شبق و�لريادة لإمارة 

جمال �لفعاليات �لتي ت�شعى للحفاظ على �لر�ث �لثقايف و�شون �لأنو�ع 
و�أكرب  �أجمل  ُم�شابقة  �مل�شابقات،  تلك  طليعة  يف  وياأتي  �لبيئة.  وحماية 
�ل�شقور �ملكاثرة يف �لأ�شر، حيث ُيح�شب ملعر�س �أبوظبي �لدويل لل�شيد 
على  نوعها  من  �لفريدة  �لفعالية  ه��ذه  �أطلق  من  ل  �أورّ ��ه  �أنرّ و�لفرو�شية 

م�شتوى �لعامل، ومن خالله �نتقلت فكرة �ملُ�شابقة للعديد من �لدول.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنرّ �أبوظبي عملت ب�شكل مبكر على و�شع ��شر�تيجية 
بالأ�شر،  �إكثارها  باأن�شطة  ع  �لتو�شرّ على  تعتمد  �ل�شقارة  فاعلة ل�شتد�مة 
و�إن���ت���اج ط��ي��ور ذ�ت م��و����ش��ف��ات ع��ال��ي��ة ب���اأع���د�د ك��اف��ي��ة وب��اأ���ش��ع��ار منا�شبة 
لل�شقارين، وذلك بالتو�زي مع تنفيذ خطة توعوية لهو�ة �ل�شقارة من 

�أجل �حلفاظ على �ل�شقور �لربية، و�حلدرّ من �شيدها.
��شتخد�م  على  �ل�شقارين  ت�شجيع  منطلق  م��ن  �ملُ�شابقة  �إط���الق  وج��اء 
�ل�شقور �ملُكاثرة يف �لأ�شر يف ممار�شة ريا�شتهم �ملف�شلة، وحتفيز خرب�ء 
�إكثار �ل�شقور ومز�رعها على �إنتاج �شقور �أكرب حجماً و�أجمل �شكاًل من 
حيث �لري�س و�للون، و�ل�شتغناء بالتايل عن ��شتخد�م �شقور �لوح�س يف 

�لربية مبا يتيح لها فر�س �لتكاثر ب�شكل �أكرب.
وتدريبها  بتكاثرها  و�ملُخت�شني  �ل�شقور  مربي  من  كبري  عدد  ويحر�س 
من  وُم�شتلزماتها،  �ل�شقارة  �أدو�ت  وُمبتكري  ملُ�شنرّعي  �إ�شافة  ورعايتها، 
هذ�  فعاليات  يف  للتو�جد  �ل��ق��ار�ت،  وخمتلف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
�حلدث �لذي �أ�شبح وجهة فريدة ل�شقاري �لعامل وحمطة جاذبة ملربي 
�ل�شقور، وُملتقى للت�شاور وتبادل �خلرب�ت حول عامل �ل�شقارة و�ل�شيد 

�ملُ�شتد�م.
م �أحدث �لتقنيات �ملتعلقة  وُت�شارك يف �ملعر�س �شركات �إقليمية ودولية ُتقدرّ
�ملُهتمة  لل�شركات  �إ�شافة  و�حلديثة،  �لقدمية  وُم�شتلزماتها  بال�شقارة 
ب�شحة �لطيور وعالجها و�أدويتها، ف�شاًل عن جمعيات ونو�دي خمت�شة 
بربية �ل�شقور وتدريبها و�ل�شيد بها، تنتمي لالحتاد �لعاملي لل�شقارة 

و�ملحافظة على �لطيور �جلارحة �لذي ي�شم يف ع�شويته نحو مائة �ألف 
�شقار مُيثرّلون 110 نادياً وموؤ�ش�شة من 90 دولة.

طموح النهائي يراود منتخبات ال�سعودية وفل�سطني وم�سر واجلزائر بكاأ�س العرب لل�سباب

باإ�سراف خرباء اإماراتيني ودوليني واأع�ساء يف نادي �سقاري الإمارات والحتاد العاملي لل�سقارة

ال�سقور مبعر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية اأجمل  ُم�سابقة  يف  فئات   3

•• دبي-وام:

تخو�س �لإمار�ت غمار �لن�شخة �خلام�شة من دورة �ألعاب �لت�شامن �لإ�شالمي، ب� 
ريا�شياً وريا�شية يتناف�شون يف 9 ريا�شات فردية خمتلفة.  53

�أغ�شط�س   18 �إىل   9 من  �ل���دورة  فعاليات  �لركية  قونية  مدينة  وت�شت�شيف 
24 ريا�شة من  56 دولة يتناف�شون يف  6000 ريا�شي من  �حلايل، مب�شاركة 

خالل 483 م�شابقة ريا�شية يف 13 موقعاً خمتلفاً بح�شور 2000 متطوع.
و�ل�شهم  و�لقو�س  و�ل�شهم،  و�لقو�س  �ل��رم��اي��ة،  فعاليات  يف  �لإم����ار�ت  وت�شارك 
�لأثقال،  ورف��ع  و�مل��ب��ارزة،  و�لتايكوندو،  و�جل��ودو،  و�لكار�تيه،  �لهمم،  لأ�شحاب 

و�ل�شباحة، و�لدر�جات.

و�عتمدت �للجنة �لأوملبية �لوطنية �ختيار �شعادة �لعميد �أحمد حمد�ن �لزيودي 
�ل��دورة، كما مت �ختيار  لوفد �لإم��ار�ت يف  �لتنفيذي للجنة رئي�شاً  ع�شو �ملكتب 

بطي �أحمد �لعبدويل مدير �شوؤون �لحتاد�ت �لريا�شية باللجنة مدير�ً للوفد.
�ملقبل  �جلمعة  ي��وم  �ل���دورة  يف  م�شو�ره  ل��ل��در�ج��ات  �لوطني  منتخبنا  وي�شتهل 
م�شابقات  يف  �ملنتخب  ي�شارك  كما  �أي���ام.   4 ت�شتمر  و�لتي  �مل�شمار،  مبناف�شات 

�لطريق.
6 من �لرجال  9 در�ج��ني من بينهم  وي�شم منتخب �لإم���ار�ت يف ه��ذه �ل��دورة 
و�شيف  �ملعيوف  وخ��ال��د  �ملن�شوري،  وج��اب��ر  �ملن�شوري  و�أح��م��د  م��ريز�  "يو�شف 
�لكعبي، ووليد �لنقبي"، و3 من �ل�شيد�ت "�شفية �ل�شايغ و�شيخة عي�شى، وزهرة 
�ملكت�شبات  حتقيق  �أهمية  �لزيودي  حمد�ن  �أحمد  �لعميد  �شعادة  و�أك��د  ح�شني". 

ريا�شة  ح�شدته  ما  و��شتكمال  �عتبار  كل  ف��وق  �لوطن  ��شم  وو�شع  و�لأه���د�ف 
�لإمار�ت من �إجناز�ت وجناحات ونتائج �شو�ًء يف �لن�شخ �ملا�شية من �لدورة �أو يف 
جميع �ل�شتحقاقات �لريا�شية �لتي يحمل فيها �أبناء �لإمار�ت م�شوؤولية متثيل 
�لإم��ار�ت يف  لوفد  رئي�شاً  �لغالية و�ختياره  بالثقة  �عتز�زه  و�أع��رب عن  �لدولة. 
هذه �لدورة، متقدماً بخال�س �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية.
�لعديد من  �لقوية لإي�شال  �لريا�شية  �ملحطات  تلك  " ن�شعى من خالل  وقال 
�لر�شائل، لي�س فقط بالركيز على �لنتائج و�مليد�ليات �مللونة بل بعك�س �ل�شورة 
�مل�شرقة للوطن و�ملكانة �لفريدة و�ل�شمعة �حل�شنة �لتي عرفت بها �لإمار�ت �أمام 
�لعامل باأكمله، وهو �لأمر �لذي يزيد من م�شوؤوليتنا خالل دورة �ألعاب �لت�شامن 

�لإ�شالمي".
و�أ�شاف " نطمح من خالل هذه �مل�شاركة �إىل �عتالء من�شات �لتتويج ورفع علم 
�لوطن يف حمفل بهذ� �حلجم، �إ�شافة لثقتنا �لكبرية يف �أبنائنا �لريا�شيني من 

�أ�شحاب �لهمم، و�لذين �شي�شاركون يف مناف�شات لعبة �لقو�س و�ل�شهم".
بعد جناح  تاأتي  �لإ�شالمي  �لت�شامن  �ألعاب  يف  �مل�شاركة  �أن  �إىل  �لزيودي  و�أ�شار 
�لتي  �ل�شتحقاقات  خالل  مميزة  نتائج  حتقيق  يف  لالإمار�ت  �لريا�شية  �لوفود 
�أقيمت �لعام �جلاري على �مل�شتوى �خلليجي يف دورة �لألعاب �خلليجية �لثالثة 
بالكويت يف مايو �ملا�شي ودورة �لألعاب �لعاملية يف مدينة برمنجهام �لأمريكية 
يف يوليو �ملا�شي، ما يوؤكد �أهمية �مل�شي قدماً يف م�شرية ح�شد �مليد�ليات و�ملر�كز 

�لأوىل وتعزيز �ملح�شلة �لنهائية يف كل م�شاركة.

برتكيا الإ�سالمي  الت�سامن  األعاب  دورة  يف  الإمارات  ميثلون  ريا�سيا   53
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

يو  وموؤ�ش�شة  �أبوظبي   – و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أطلقت   
�إف �شي باقات مميزة متنح ُع�شاق �لفنون �لقتالية �ملختلطة 
فر�شة �ل�شتمتاع بتجربة ��شتثنائية خالل ح�شور مناف�شات 
�لتي  ماخات�شيف  �شد  �أول��ي��ف��ري�   :280 �شي  �إف  ي��و  بطولة 

ت�شت�شيفها �أبوظبي يف �شهر �أكتوبر �ملقبل.
وي��ت��وف��ر ح��ال��ي��اً ع���دد حم���دود م��ن ب��اق��ات ك��ب��ار �ل�شخ�شيات 
للجمهور  يتيح  م��ا   ،  ufcvip.com خ��الل  م��ن  لل�شر�ء 
ح�شور بطولة يو �إف �شي 280 �ملرتقبة، �أبرز فعاليات �أ�شبوع 
�أبوظبي للتحدي، و�لتي ُتتوج بنز�ل م�شوق يجمع بني ت�شارلز 
�أوليفري�، �ملُ�شنف �لأول �شمن فئته، ومناف�شه �ملُ�شنف ر�بعاً 
�إ�شالم ماخات�شيف، للفوز باللقب �ل�شاغر لبطولة يو �إف �شي 

لفئة �لوزن �خلفيف يف �شالة �لحتاد �أرينا بجزيرة يا�س يوم 
�ل�شبت 22 �أكتوبر �ملقبل.

�ل�شخ�شيات  ك���ب���ار  ت���ذ�ك���ر  ُت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي  �مل����ز�ي����ا  وت���ت���ن���وع 
و"�ملُتحدي"  �ل�شهل"  "�لدخول  ت�شمل  �لتي  فئاتها،  بح�شب 
حاملها  متنح  و�ل��ت��ي  و"�لُنخبة"،  و"�لبطل"  �س"  و"�ملنافرِ
فر�شة ��شتثنائية للو�شول و�ل�شتمتاع بجميع و�شائل �لر�حة 
�ملقعد  �ل�شل�س"  "�لو�شول  باقة  م��ز�ي��ا  وت�شمل  �حل�شرية. 
على  و�حل�����ش��ول  �ل���وزن  قيا�س  فعاليات  وح�شور  �ملخ�ش�س 
باقة  ت��زخ��ر  بينما  ���ش��ي،  �إف  ي��و  مبوؤ�ش�شة  �خلا�شة  �ملنتجات 
�إىل �لفعالية  "�لنخبة" بتذ�كر يف �ل�شفوف �لأمامية ودعوة 
و�لتقاط  �ملقاتلني  م��ع  �ل��ل��ق��اء�ت  ح�شور  وف��ر���ش��ة  �خل��ا���ش��ة 
�شورة تذكارية مع �ل�شيد د�نا و�يت، رئي�س يو �إف �شي، خالل 
�خلا�س  �ملمر  �إىل  �لو�شول  عن  ف�شاًل  �ل��وزن،  قيا�س  عملية 

بكبار �ل�شخ�شيات وغريها �لكثري.
ومع طرح هذه �لباقات �ملحدودة ونفاذ جميع �لتذ�كر �لعامة 
�شي  �إف  يو  ُع�شاق  ُي�شارع  �أن  �ملتوقع  قيا�شي، من  خالل وقت 

لغتنام فر�شة �ل�شتمتاع بهذه �لتجارب �ل�شتثنائية.
ت�شت�شيفها  �لتي  �ل��ب��ارزة  �لفعاليات  �أح���دث  �لبطولة  وُت��ع��د 
�لعا�شمة �لإمار�تية. ومُيثل نز�ل يو �إف �شي 280: �أوليفري� 
�شد ماخات�شيف بالتعاون و�ل�شر�كة مع فال�س للرفيه �أهم 
�شمن  �لر�بعة  �لفعالية  ي.  للتحدرّ �أبوظبي  �أ�شبوع  فعاليات 
د�ئرة  �أع��و�م بني  �لتي متتد خلم�شة  �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية 
ينطلق  �شي،  �إف  يو  وموؤ�ش�شة  �أبوظبي   - و�ل�شياحة  �لثقافة 
�أك��ت��وب��ر، ويزخر   23-17 �أ���ش��ب��وع ب��ني  �مل��ه��رج��ان على م��دى 
و�لفعاليات  و�لرفيهية  �لريا�شية  �لأن�شطة  من  مبجموعة 

�ملتنوعة �لتي ت�شت�شيفها خمتلف �أرجاء �لإمارة.

ُتتيح ح�سور فعاليات قيا�س الوزن واجلولت احل�سرية خلف الكوالي�س  • الباقات 
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••  املنامة-الفجر:

�لول  �ل��ن��ائ��ب  خليفة  �آل  ح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  دع���ا 
�لهيئة  رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  لرئي�س 
�إىل  �لبحرين  يف  �لوملبية  �للجنة  رئي�س  للريا�شة  �لعامة 
�للبنة  ت�شكل  لكونها  �ملدر�شية  �لريا�شة  تطوير  مو��شلة 
�لأوىل يف �كت�شاف �ملو�هب �لريا�شية ومن ثم �شقلها ودعمها 

ل�شناعة �أبطال �مل�شتقبل. 

مبارك  حممد  �ل��دك��ت��ور  م��ع  حمد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  و�لتقى 
�ملدير �لعام ل�شوؤون �ملد�ر�س بوز�رة �لربية و�لتعليم، ووجه 
�ملد�ر�س،  يف  �لريا�شية  �ل�����ش��الت  تطوير  �إمكانية  ل��در����ش��ة 
�شرورة  على  و�أك���د  �لريا�شية،  �مل��در���ش��ة  م�شروع  يف  و�ل��ب��دء 
�لتكامل  �لركيز على  �لريا�شية  �ملدر�شة  يتم من خالل  �أن 
�ل�شحية  �للياقة  ومتابعة  �لريا�شية  �لأن�شطة  تطبيق  بني 

و�لتغذية �ل�شليمة للطلبة. 
وتابع: �إن دور �لريا�شة �ملدر�شية يتجاوز �جلو�نب �جل�شدية 

�لأد�ء  م�����ش��ت��وي��ات  حت�شني  يف  ت�شهم  ف��ال��ري��ا���ش��ة  و�ل��ل��ي��اق��ة، 
�لدر��شية عرب تعزيز ح�س �لتناف�شية و�لعمل بروح �لفريق، 
لدى  و�مل�شوؤولية  �لتنظيم  �لنف�شية وح�س  �ل�شحة  تعزز  كما 
�لطلبة.  من جانبه، قال �لدكتور حممد مبارك: �إن �لعمل 
�ملجال  بفتح  �ملتعلقة  �لتوجيهات  لتنفيذ  �لفور  على  �شيبد�أ 
وم�شروع  �ملدر�شية  �ملن�شاآت  ل�شتخد�م  و�لحت���اد�ت  لالأندية 
�ل�شالت  تطوير  من  ذل��ك  يتطلبه  وم��ا  �لريا�شية  �ملدر�شة 

�لريا�شية بال�شورة �ملطلوبة. 

خالد بن حمد يدعو لتطوير الريا�سة املدر�سية  
لكونها اللبنة الأوىل ل�سناعة اأبطال امل�ستقبل 

•• دبي-الفجر:

نظمت �إد�رة �حلكام باحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �أم�س �لأول، ور�شة عمل فنية 
خرب�ت  تن�شيط  برنامج  �شمن  وذل��ك  مقيماً،   21 مب�شاركة  �حلكام  ملُقيرّمي 

و�حلكام  ��م��ني  و�ملُ��ق��يرّ �ملحا�شرين  م��ن  �لتحكيم  منظومة  منت�شبي  و�إع����د�د 
للمو�شم �لريا�شي �جلديد.

�لأخرية  و�لتعديالت  �للعبة  ق��ان��ون  ومناق�شة  مر�جعة  �لور�شة  وتناولت 
�لتي طر�أت عليه ودخلت حيز �لتنفيذ بد�ية من �ملو�شم �لريا�شي 2020-

�إ�شافة لكتابة �ملُقيرّم لتقرير �أد�ء �حلكام وفًقا للنموذج �ملعتمد من   ،2021
�لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم.  

تقنية حكم  ور�شة عمل  فعاليات  �أم�س   �أول  �أول  �ختتمت  �أخ��رى،  من جهة 
�لقدم  ل��ك��رة  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  �ل��ت��ي نظمها   ،)VAR( مل�����ش��اع��د� �ل��ف��ي��دي��و 

بالتعاون مع �لحتاد �لدويل ،خالل �لفرة من 28 �إىل 31 يوليو �ملا�شي، 
مب�شاركة 38 حكًما.

وق���دم حم���اور �ل��ور���ش��ة �لأوزب���ك���ي ف��ره��اد ع��ب��د�هلل، �مل��ح��ا���ش��ر �ملعتمد لدى 
�لحتادين �لآ�شيوي و�لدويل، ونخبة من �ملحا�شرين �ملحليرّني.

•• ت�صيناي-الفجر

�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  و�����ش���ل���ت 
�ملتميزة  �لنتائج  و�ل�شيد�ت  للرجال 
رقم  لل�شطرجن  �لعاملي  �لأوملبياد  يف 
مبدينة  ح��ال��ي��ا  ي��ق��ام  و�ل�����ذي   44
ت�����ش��ي��ن��اي �ل��ه��ن��دي��ة وي�����ش��ت��م��ر حتى 
�أغ�شط�س �جلاري، حيث خا�س   10
4 جولت حتى �لآن وكانت  لعبونا 
تقدم  حيث  �لأب����رز  �ل�شيد�ت  نتائج 
�لثاين يف جمموعتهم فيما  للمركز 
نتائج  حتقيق  �لبعثة  �إد�رة  تنتظر 
ج���ي���دة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل����رج����ال يف 

�جلولت �ملقبلة. 
و�أكدت خلود �لزرعوين رئي�شة �لبعثة 
على  مر�شية  �لآن  حتى  �لنتائج  �أن 
ونطمح  و�لرجال  �ل�شيد�ت  م�شتوى 
�أف�شل يف �جل��ولت �ملقبلة،  يف نتائج 
ورغم خ�شارة منتخب �ل�شيد�ت �أمام 

�أذربيجان �لقوي يف �جلولة �لأوىل �إل 
�أن �ملنتخب ��شتعاد �لنتائج �جليدة يف 
قرب�س  على  بالفوز  �لثانية  �جلولة 
ثم �لتعادل يف �جلولة �لثالثة   ،0-4

قوية  م��ب��ار�ة  يف  م�شر  منتخب  م��ع 
�لفوز   ثم  �لأوملبياد  يف  عربية  وقمة 
موزمبيق  على  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  يف 
4-0، وعلى م�شتوى �لنتائج �لفردية 

حققت مرمي عي�شى 3 نقاط من 3 
نقاط   3 �ل�شركال  ورو�شة  مباريات 
�ملن�شوري  وم����وزة  م��ب��اري��ات   4 م��ن 
حققت فوزين من 4 مباريات، و�فية 

مباريات   3 من  فوز  حققت  دروي�س 
مبار�تني،  فوز من  �شرحان  وعائ�شة 
�ملركز  �ل�����ش��ي��د�ت  م��ن��ت��خ��ب  وي��ح��ت��ل 

�لثاين يف هذه �لفئة". 

�لرجال  لع��ب��ي  جميع  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
م�شتقبل  ومي���ث���ل���ون  �ل�������ش���ب���اب  م����ن 
�ل�������ش���ط���رجن �لإم������ار�ت������ي �إب���ر�ه���ي���م 
وحممد  �حلو�شني  وعمر�ن  �شلطان 

�شعيد �لليلي وعبد�لرحمن �لطاهر 
و�لأخري حقق نتائج جيدة حتى �لآن 
رغم �شغر �شنه حيث فاز يف مبارتني 
4 ج��ولت، وعلى م�شتوى  �أ�شل  من 

�ملو�جهة  خ�����ش��ر  �ل����رج����ال  م��ن��ت��خ��ب 
�ملر�شحني  �أح���د  �لهند  �أم���ام  �لأوىل 
�لثانية  �جل��ول��ة  ويف  باللقب،  للفوز 
 1/3 بنتيجة  �ل�شنغال  على  ف���ازو� 
مو�شى  عثمان  �ل��الع��ب��ون  ف��از  حيث 
وحم����م����د ����ش���ع���ي���د وع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�لربتغال  على  �خل�شارة  ثم  �لطاهر 
�جلولة  يف  مدغ�شقر  ع��ل��ى  و�ل���ف���وز 
 ،  1.5  /  2.5 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ر�ب���ع���ة 
حيث فاز �لالعبون �بر�هيم �شلطان 
وعبد�لرحمن �لطاهر وتعادل عثمان 
مو�شى ،  وننتظر �أن تتح�شن �لنتائج 

لالأف�شل يف �جلولت �ملقبلة.  
عالية  �ملعنويات  قائلة:"  و�ختتمت 
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  جميع  ل���دى 
و�لذين ي�شعرون بامل�شوؤولية ولديهم 
حافز كبري يف ترك ب�شمة يف �ملحفل 
�لعاملي ي�شارك يف ما يقرب من 190 

دولة وهو ما نتمناه منهم".

منتخب ال�سيدات يتاألق يف الأوملبياد ال�سطرجني

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل ملُقّيمي احلكام

بطولة يو اإف �سي 280: اأوليفريا �سد ماخات�سيف تقدم جتربة ا�ستثنائية للمتفرجني مع طرح باقات كبار ال�سخ�سيات املحدودة واخلا�سة

جترى بعد ظهر �ليوم بفندق ر�يد�شون مبدينة نور �شلطان يف كاز�خ�شتان قرعة 
�لفرة  �ملقامة هناك خالل  �لنخبة  لأبطال  و�لفردي  للمنتخبات  �آ�شيا  بطولة 
200 لع��ب ولعبة  �أغ�شط�س �حل��ايل مب�شاركة   6 4 وحتى  م��ن  �ل��ف��رة  م��ن 
من 19 دولة ، و�لتي تتقدمها 5 منتخبات عربية �آ�شيوية تتمثل يف منتخبات 
�جتماع  �لقرعة  ويعقب حفل   ، و�ليمن  لبنان،  و  �لكويت،  و  و قطر،  �لإم���ار�ت، 
حكام �لبطولة و�لجتماع �لفني �لعام ويف �خلام�شة م�شاء تبد�أ �إجر�ء�ت �مليز�ن 
للفئات �خلفيفة من �جلن�شني �لتي تخو�س مناف�شات �ليوم �لأول �لتي تبد�أ يف 

�لعا�شرة من �شباح يوم غد �خلمي�س ب�شالة ق�شر �لفنون .
وير�أ�س بعثة منتخبنا �لوطني للجودو �ل�شيد نا�شر �لتميمي �أمني �ل�شر �لعام 
�ملدرب فيكتور  �لدويل للجودو، وت�شم كل من  �أمني �شندوق �لحتاد  لالحتاد 
�شيكروف، بجانب 6 لعبني وهم: جور�م �شغيلي �لذي ي�شارك يف وزن �خلفيف 

حتت 66 كجم، و�شعيد �لنقبي يف وزن حتت 73 كجم، با�شو نوغز�ري يف وزن 
حتت 81 كجم، وجريجوريان �أر�م يف وزن حتت 90 كجم وز�فر كو�شوف يف وزن 

فوق 100 كجم، وماجو ماروف يف وزن فوق 100 كغم بجانب �لوزن �ملفتوح.
و�طماأن �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو عقب 
و�شول �لبعثة من جورجيا على �شالمتهم ومدى ��شتعد�دهم خلو�س مناف�شات 
�لتحدي �لآ�شيوي بهدف ترك ب�شمة م�شيئة عقب �لنتائج �لدولية �لتي حتققت 
موؤخر� يف نطاق �ل�شتعد�د�ت للم�شاركة يف �لدورة �خلام�شة لألعاب �لت�شامن 
�لإ�شالمي يف تركيا من 9 �إىل 18 �أغ�شط�س �حلايل ثم بطولة �لعامل للجودو 
�أكتوبر   12 2 �إىل  �أوزبك�شتان خالل �لفرة من  �لتي تقام يف ط�شقند عا�شمة 
�لقادم، قبل ��شت�شافة بطولة �أبو ظبي جر�ند �شالم �لكربى للجودو يف 21 �إىل 

�لقادم. �أكتوبر   23

مب�ساركة جودو الإمارات  

قرعة بطولة اآ�سيا للجودو اليوم يف كازاخ�ستان 



األربعاء   3  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13610  
Wednesday    3    August    2022   -  Issue No   13610 الفجر الريا�ضي

19

•• اأبوظبي- وام:

فر�س مان�ش�شر �شيتي وليفربول هيمنتهما على كرة �لقدم �لإجنليزية يف 
�ل�شنو�ت �لأخرية ، و�أحرز �لأول لقب �لدوري �لإجنليزي 4 مر�ت يف �آخر 5 
مو��شم فيما ذهب �للقب �ملتبقي لليفربول. وعندما تنطلق فعاليات �ملو�شم 

�جلديد للم�شابقة يوم �جلمعة �ملقبل، ينتظر �أن تتجدد �ملناف�شة �لقوية 
�شهدتها  �ل��ت��ي  �لتدعيمات  ظ��ل  يف  �للقب  على  �لفريقني  ب��ني 

�شفوف �لفريقني هذ� �ملو�شم، و�لتي جتعلهما جمدد� �أقوى 
�ملر�شحني للمناف�شة على �للقب يف �ملو�شم �جلديد ، وهو 

ما ت�شري �إليه �لعديد من �لتقارير يف �إجنلر� و�لقارة 
�لأوروبية.

�ملو�شم  وتوج مان�ش�شر بلقب �لدوري �لإجنليزي يف 
�مل��ا���ش��ي ب��ف��ارق نقطة و�ح���دة �أم���ام ل��ي��ف��رب��ول، وبعد 

�جلولة  حتى  ��شتمرت  �لفريقني  بني  �شر�شة  مناف�شة 
�مل��و���ش��م ل��ي��ك��ون ه���ذ� �م���ت���د�د� للمناف�شة  �لأخ�����رية م��ن 
�لقوية بني �لفريقني على لقب �لدوري �لإجنليزي يف 

�ملو��شم �ملا�شية.
ثنائية  ع��ل��ى  ل��ي��ف��رب��ول  ����ش��ت��ح��وذ  �مل���ق���اب���ل،  ويف 

ر�بطة  وكاأ�س  �إجنلر�  "كاأ�س  �ملحلية  �لكاأ�س 
�ملحرفني".

 2022 �ل��ك��روي  �ملو�شم  �نطالقة  وجت��دد 
على  �ل��ف��ري��ق��ني  ب���ني  �مل��ن��اف�����ش��ة   -2023
لقب �لدوري خا�شة مع �ل�شتقر�ر �لفني 
منهما  ك���ل  ب���ه  ي��ح��ظ��ى  �ل����ذي  و�لإد�ري 
ب�شفقات  ���ش��ف��وف��ه��م��ا  ل��ت��دع��ي��م  �إ���ش��اف��ة 

من  ك����ال  ق������درة  يف  ت����وؤث����ر  �أن  ي��ن��ت��ظ��ر 
�لفريقني على �ملناف�شة.

وتعاقد مان�ش�شر �شيتي مع �ملهاجم 
�إي��رل��ن��ج ه��الن��د ، �لذي  �ل��روي��ج��ي 

�شطع مع بورو�شيا دورمتوند �لأملاين 
وفر�س نف�شه �شمن �أف�شل �لهد�فني 
�لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  �أوروب������ا  يف 

�ملا�شية.
�لو�شط  لعب  مع  �لنادي  تعاقد  كما 

فيليب�س  ك��ال��ف��ن  �ل�����دويل  �لإجن���ل���ي���زي 
خط  �إىل  �ل��ربي��ق  م��ن  م��زي��د�  لي�شيف 

�أب���رز نقاط �ل��ق��وة يف  �لو�شط �ل��ذي ك��ان 
�لفريق على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية.

�ملهاجم  ل���ي���ف���رب���ول  ����ش���م   ، ج���ه���ت���ه  م����ن 
بنفيكا  م��ن  نونيز  د�روي���ن  �لأوروج���وي���اين 
ب���ع���د رحيل  ل���ي���ع���زز ه���ج���وم���ه  �ل���ربت���غ���ايل 

بايرن  �إىل  م��اين  �شاديو  �ل�شنغايل  مهاجمه 
ميونخ �لأملاين. وجنح ليفربول �أي�شا يف متديد 

عقد جنمه �مل�شري حممد �شالح.
و�فتتح كل من هالند ونونيز �شجله �لتهديفي 
م����ع ف���ري���ق���ه خ�����الل �ل����ف����رة �مل���ا����ش���ي���ة �شمن 
قيادة  حت��ت  �جل��دي��د  للمو�شم  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
�مل������درب �لإ����ش���ب���اين ج��و���ش��ي��ب ج����و�ردي����ول يف 
يف  ك��ل��وب  ي��ورج��ن  و�لأمل����اين  �شيتي  مان�ش�شر 

ليفربول.

كما ظهر �شالح و�لبلجيكي كيفن دي بروين جنم مان�ش�شر �شيتي ب�شكل 
للفريقني قبل  للمو�شم ما ميثل م�شدر �طمئنان  �لالإعد�د  مميز يف فرة 

مار�ثون �ملو�شم �جلديد.
بد�ية  قبل  �لفريقني  على  يقت�شر  مل  مميز  ب�شكل  �ل�شفوف  تدعيم  ولكن 
 ، �ملنق�شي  �مل�شابقة، يف منت�شف يوليو  �أندية  �ملو�شم �جلديد ، حيث ك�شرت 

حاجز �ملليار يورو يف �شوق �نتقالت �لالعبني هذ� �ل�شيف.
�شاكنة يف مو�جهة  تقف  ل��ن  �أن��ه��ا  �ل��ف��رق  بع�س  و�أك���دت 
م�شابقة  على  ول��ي��ف��رب��ول  �شيتي  مان�ش�شر  �شيطرة 

�لدوري �لإجنليزي.
للثنائي  �لأق��وى  �ملناف�شة  ، قد ل تكون  وبرغم هذ� 
من قبل �لفرق �لتي فر�شت هيمنتها من قبل على 
وت�شيل�شي  يونايتد  مان�ش�شر  مثل  �مل�شابقة  لقب 
خا�شة و�أن كال منهما مير مبرحلة �نتقالية ، ورمبا 
ي�شبح �إنهاء �ملو�شم يف �ملربع �لذهبي �إجناز� حقيقيا 

لأي منهما.
 2022  - 2021 وقدم مان�ش�شر يونايتد يف 
مو��شمه  �أ����ش���و�أ  م���ن  و�ح�����د� 
�لأ�شو�أ  ي��ك��ن  مل  �إن 
ع����ل����ى �لإط���������الق 
ح��ي��ث �أن��ه��اه يف 

�لدوري  مل�شابقة  �ملجموعات  دور  يف  ب�شعوبة  مكانه  وحجز  �ل�شاد�س  �ملركز 
�لأوروبي.

يونايتد  ملان�ش�شر  �جلديد  �لفني  �ملدير  ه��اج  تن  �إي��ري��ك  �لهولندي  و�أع���اد 
�أك��رث من لع��ب مثل بول  �ل��ذي رح��ل عنه  �لفريق  �إىل �شفوف  �لن�شباط 
للدخول  وقت  �إىل  بحاجة  ز�ل  ما  �لفريق  ولكن   ، ماتيت�س  ونيمانيا  بوجبا 

جمدد� يف د�ئرة �ملناف�شة على �للقب و�إن عزز �شفوفه بالعبني 
مميزين مثل لي�شاندرو مارتينيز وكري�شتيان �إيرك�شن.
كما مير ت�شيل�شي بقيادة مديره �لفني �لأملاين توما�س 

توخيل مبرحلة �نتقالية �شعبة بعد بيع �لنادي �إىل 
مالك جدد يف �أو�خر �ملو�شم �ملا�شي ورحيل بع�س 

لعبيه �لبارزين مثل �أنطونيو روديجر وروميلو 
لوكاكو �إىل �أندية �أخرى.

وكان توخيل �أحدث طفرة يف �أد�ء ونتائج �لفريق 
منذ توليه �مل�شوؤولية يف و�شط �ملو�شم قبل �ملا�شي 

�لأور�ق يف  �إع��ادة ترتيب  �إىل  �لآن  ، ولكنه يحتاج 
�لالعبني  ب��ني  �لن�شجام  وخ��ل��ق  �ل��ف��ري��ق  �شفوف 

و�أبرزهم  حديثا،  �ملن�شمني  و�لنجوم  �لقد�مى 
رح��ي��م ���ش��ت��ريل��ن��ج وك��ال��ي��دو ك��ول��ي��ب��ايل وهو 

�أي�شا  �ل���وق���ت  ل��ب��ع�����س  ي��ح��ت��اج  م���ا 
د�ئرة  �إىل  �ل��ف��ري��ق  ل��ي��ع��ود 

�ملناف�شة.
ومع �شعف فر�س مان�ش�شر يونايتد وت�شيل�شي عمليا يف �ملناف�شة على �للقب 
�شيتي  مان�ش�شر  ملطاردة  �ملر�شحة  �لفرق  �أك��رث  و�أر�شنال  توتنهام  �شيكون   ،

وليفربول يف �شر�ع �ل�شد�رة خالل �ملو�شم �ملقبل.
يف  �لرهان  فر�س  جتعله  �لتي  �ملقومات  من  �لعديد  حاليا  توتنهام  وميتلك 
�ملناف�شة مع مان�ش�شر �شيتي وليفربول يف ظل ��شتقر�ر �لفريق فنيا حتت 
�لفريق  قاد  �لذي  �أنطونيو كونتي  �لإيطايل  �لفني  قيادة مديره 
�إىل طفرة حقيقية يف �لنتائج و�لعرو�س منذ توليه �مل�شوؤولية 

و�شط �ملو�شم �ملا�شي.
�لهجوم  يف  يعتمد  �أن���ه  �ملناف�شة  على  توتنهام  ق���درة  وي��ع��زز 
�ملو��شم  �مل�شابقة يف  �أب��رز هد�يف  �أحد  �لثنائي هاري كني  على 
تقا�شم  �ل��ذي  �شون هيوجن مني  �جلنوبي  و�ل��ك��وري  �ملا�شية 
�مل�شابقة يف  ليفربول �شد�رة هد�يف  مع حممد �شالح جنم 
�ملو�شم �ملا�شي. كما عزز توتنهام �شفوفه هذ� �ل�شيف باأكرث 
و�إيفان  بي�شوما  وييف�س  ري�شارل�شون  مثل  مميز  لع��ب  م��ن 

بر�شيت�س.
كما يحظى �أر�شنال بقدر جيد من �لر�شيحات للمناف�شة على 
�شفوفه  تدعيم  م��ع  خا�شة  �جل��دي��د  �ملو�شم  يف  �ملقدمة  م��ر�ك��ز 
باأكرث من لعب مهم مثل جابرييل جي�شو�س وفابيو فيري� 
بقيادة مديره  �أر�شنال  وك�شف  زينت�شنكو.  و�ألك�شندر 
على  قدرته  عن  �أرتيتا  ميكيل  �لإ�شباين  �لفني 
�مل��ن��اف�����ش��ة م��ن خ���الل �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ر�ئ��ع��ة �لتي 
ح��ق��ق��ه��ا يف �مل���ب���اري���ات �ل���ودي���ة خ���الل فرة 
�أحدثها  ك���ان  و�ل���ت���ي   ، ل��ل��م��و���ش��م  �لإع������د�د 
يف  �لإ���ش��ب��اين  �أ�شبيلية  على   0-6 �ل��ف��وز 
م��ب��ار�ة ك��اأ���س ����ش��ت��اد �لإم������ار�ت. وفيما 
�ل�����ش��ت��ة ع��ل��ى �لقدر  �ل���ف���رق  ت�����ش��ت��ح��وذ 
للمناف�شة  �ل��ر���ش��ي��ح��ات  م���ن  �لأك�����رب 
، ير�ود �لأمل فرقا  �ملر�كز �لأوىل  على 
�أخ����رى يف دخ���ول د�ئ����رة �مل��ن��اف�����ش��ة على 
�مل��ر�ك��ز �لأوروب���ي���ة. وي��اأت��ي يف مقدكمة 
�شيخو�س  �ل���ذي  نيوكا�شل  �ل��ف��رق  ه��ذه 
ت��دع��ي��م �شفوفه  ب��ع��د  �مل��و���ش��م �جل���دي���د 
�ل�شيفي حيث  �ملريكاتو  ب�شكل جيد خالل 
تعاقد �لفريق مع عنا�شر جيدة مثل �ملد�فع 
م��ا يجعله يحلم  ب��ومت��ان  زف���ن  �ل��ه��ول��ن��دي 
باملناف�شة على �أحد �ملر�كز �ملوؤهلة للبطولت 
يف  �شريعا  تخل�س  ب��ع��دم��ا  خ��ا���ش��ة  �لأوروب���ي���ة 
لينهي  �لهبوط  �شبح  من  �ملا�شي  �ملو�شم  و�شط 

�ملو�شم بجد�رة يف و�شط جدول �مل�شابقة.
�لفني  مديره  بقيادة  فيال  �أ�شتون  يبدو  كما 
�لفرق  ب��ني  م��ن  ج���ري�رد  �شتيفن  �لطموح 
متقدم  مركز  على  للمناف�شة  �ملر�شحة 
�ملفاجاآت  ت��ظ��ل  ف��ي��م��ا   ، �مل�����ش��اب��ق��ة  يف 
وق�����درة ك���ل ف��ري��ق ع��ل��ى �ل���دخ���ول يف 
�أمر� و�رد� خا�شة مع  �ملناف�شة  د�ئرة 
�شيتي  لي�شر  فجرها  �لتي  �ملفاجاأة 
بلقب  توج  عندما  قليلة  �شنو�ت  قبل 
�لدوري �لإجنليزي على عك�س معظم 

�لتوقعات.

•• دبي-وام:

لكرة  �لوطني  ملنتخبنا  �لفني  �ملدير  �أرو�بارينا  رودولفو  �لأرجنتيني  �أعلن 
�لقدم عن تفا�شيل م�شرية �لفريق يف �ملرحلة �ملقبلة، و�لتي �شت�شهد �مل�شاركة 

يف 3 بطولت هي كاأ�س �خلليج وكاأ�س غرب �آ�شيا وكاأ�س �آ�شيا.
�لرتباطات مبع�شكر  لهذه  ��شتعد�د�ته  �شيبد�أ  �ملنتخب  �أن  �أرو�بارينا  و�أ�شار 
خارجي يف �لنم�شا من 18 �إىل 28 �شبتمرب �ملقبل، تتخلله مبار�تان وديتان 
مع�شكر  يف  �لفريق  ينتظم  ح��ني  يف  �لآن،  حتى  عليهما  �ل�شتقر�ر  يتم  مل 
منتخبي  �أم��ام  ودي��ت��ان  �أي�شا  تتخلله  �ملقبل،  نوفمرب  خ��الل  باأبوظبي  ث��ان 

�لأرجنتني وكاز�خ�شتان يف 16 و20 من �ل�شهر نف�شه.
�لكرة يف دبي،  و�أو�شح خالل موؤمتر �شحفي عقد �م�س �لأول مبقر �حتاد 
�شمن ��شر�تيجية جلنة �ملنتخبات يف �لتو��شل مع �لإعالم �ملحلي �أنه بد�ية 
من غد� �خلمي�س �شيبد�أ جولة يف �أوروبا ملتابعة مع�شكر�ت �لأندية �لإمار�تية 

�ملقامة هناك ��شتعد�د� للمو�شم �ملقبل.
و�أ�شار �إىل �أن �لبد�ية �شتكون من هولند� ملتابعة مع�شكر كل من ناديي �لو�شل 
و�جلزيرة، ثم �لنم�شا ملتابعة �لوحدة و�ل�شارقة على �أن ي�شافر �إىل �أملانيا يف 
منت�شف �ل�شهر ملتابعة فريق �لعني، مو�شحا �أنه �شيلتقي مع �لأجهزة �لفنية 

لالأندية للوقوف على �آخر �ل�شتعد�د�ت.
�لأف�شل  لتقدمي  طريقته  بنف�س  �لعمل  �شيو��شل  �أن���ه  �أرو�ب��اري��ن��ا  و�أك���د 
مباريات  درج��ات �جلاهزية، من خالل ح�شور  لأعلى  و�لو�شول  للمنتخب 
حيث  �ملقبلة،  �ملرحلة  �أهمية  مع  يتنا�شب  مبا  �لالعبني  و�ختيار  �ل���دوري 

�شيكون �لركيز على �لالعبني �ل�شباب بجانب �أ�شحاب �خلربة.
ولفت �إىل �أنه جاء �إىل �لإمار�ت لتحقيق �لإجناز�ت مع �ملنتخب �لأول ولي�س 
من �أجل �مل�شاركة يف �لبطولت، و�أنه �شي�شعى للمناف�شة بقوة على �لبطولت 

�لثالث �لتي تقام يف �لفرة �ملقبلة، و�أن هدفه هو حتقيق �لبطولت بالفعل 
ولي�س بالقول فقط وهو �لتز�م يجب �أن يعود على �لالعبني و�لأندية �أي�شا 

برفع م�شتوى م�شابقة �لدوري ما ينعك�س على �أد�ء �ملنتخب �لوطني.
�أ�شر�ليا  �أم���ام  �لوطني  منتخبنا  م��ب��ار�ة  ع��ن  �لأرجنتيني  �مل���درب  وحت��دث 
خ�شرها  و�لتي   ،2022 �لعامل  كاأ�س  ت�شفيات  �شمن  �لآ�شيوي  �مللحق  يف 
�ملنتخب، حيث �أكد �أرو�بارينا �أنه �شعيد للغاية مبا قدمه �لالعبون من �أد�ء 
جيد رغم �خل�شارة وعدم بلوغ �ملونديال، م�شري� �إىل �أنه يقدر حالة �حلزن 
�لتي كانو� عليها وهي دليل و��شح على حتملهم للم�شوؤولية و�شعورهم بها .
�لتي  �ملكانة  يف  وو�شعه  �لفريق  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  هو  هدفه  �أن  �إىل  ون��وه 
كافة  على  �جل��ي��د  �لإع����د�د  خ��الل  م��ن  �ل��ك��ربى،  �ملنتخبات  ب��ني  ي�شتحقها 

�جلو�نب خا�شة �لبدين.
م�شرية  يف  �لآ�شيوية  للمنتخبات  بطاقة   8.5 تخ�شي�س  ب�شاأن  ر�أي��ه  وع��ن 
�لتاأهل لكاأ�س �لعامل 2026 بدل من 4.5 بطاقة، قال �أرو�بارينا : " �أمر 
جيد للغاية لكافة �ملنتخبات �لآ�شيوية، و�شنعمل على �لتاأهل لهذه �لن�شخة 

."
�مل�شتوى  �لعمل على تطوير  �لدوري ب�شرورة  �أندية  �أرو�بارينا جميع  ودعا 
وكذلك  �ملقبلة،  �ملرحلة  خ��الل  �لوطني  �ملنتخب  على  ذل��ك  ينعك�س  حتى 
�لأندية �مل�شاركة يف دوري �أبطال �آ�شيا، موؤكد� �أن و�شولها لأبعد نقطة ممكنة 

�شيكون له �ملردود �لإيجابي على �ملنتخب �أي�شا.
وفيما يتعلق بزيادة عدد �لالعبني �لأجانب مب�شابقة �لدوري، �أكد �أرو�بارينا 
�أن �ل��ق��ر�ر ي��دع��و �ل��الع��ب��ني �لإم��ار�ت��ي��ني ل��ب��ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��د و�لعمل 
جانبنا  " من   : وق��ال  �لأف�شل،  �مل�شتوى  لتقدمي  م�شتمر  ب�شكل  و�لتدريب 
كجهاز فني، �شيكون �لتو��شل د�ئما مع �لالعبني و�لأجهزة �لفنية لتطوير 

�أد�ء �لالعبني ودعمهم".

•• اأبوظبي- وام:

�ملكثفة  ��شتعد�د�تها  �لقدم  �أدن��وك للمحرفني لكرة  و��شلت فرق دوري 
خالل  للنظر  ولف��ت��ة  م��ث��رية  نتائج  معظمها  وحققت  �ملقبل،  للمو�شم 
مدى  �لنتائج  لتوؤكد  �لأخ��رية  �لآون��ة  يف  خا�شتها  �لتي  �لودية  �ملباريات 

جدية هذه �لفرق يف �ل�شتعد�د للمو�شم �جلديد.
لي�شت  �لودية  �ملباريات  نتائج  �أن  ريا�شيون  حمللون  يرى   ، هذ�  وبرغم 
مقيا�شا نهائيا على ما ميكن �أن يقدمه �أي فريق خالل فعاليات �ملو�شم 
�خلطط  م�شتوى  على  و�لخ��ت��ب��ار  �لتجارب  بطابع  تت�شم  و�أن��ه��ا  خا�شة 

و�لناحية �لفنية و�لبدنية.
للمحرفني،  �أدن���وك  دوري  م��ن  �ملقبل  �ملو�شم  �أن  �إىل  حمللون  وي�شري 
�شيكون دوري "للمدربني" و�أن �ملديرين �لفنيني هم �لقادرون على ر�شم 
�لكبرية يف  يتميز معظمهم باخلربة  �مل�شابقة، حيث  �ملناف�شة يف  مالمح 
�أن  �أك��رث من م��درب ب�شجل حافل بالبطولت ما يعني  �ملنطقة ويحظى 

�ملناف�شة �شتكون قوية فيما بينهم.
وعادت �أندية دوري �أدنوك للمحرفني �إىل �إقامة �ملع�شكر�ت �ل�شيفية يف 
�أوروبا بعدما حالت جائحة كورونا دون ذلك خالل ��شتعد�د�ت �لفرق قبل 

بد�ية �ملو�شمني �ملا�شيني.
للمحرفني  �أدن��وك  دوري  لأندية  �لودية  �ملباريات  من  �لعديد  و�شهدت 
خ����الل �ل���ف���رة �مل��ا���ش��ي��ة غ�����ز�رة ت��ه��دي��ف��ي��ة يف م��و�ج��ه��ة ب��ع�����س �لفرق 

�لأوروبية.
وعلى �شبيل �ملثال، فاز �ل�شارقة على �نكربروت �لنم�شاوي 11-0 ، وتغلب 
على  دبا  وفاز  نظيفة،  بخما�شية  �ل�شلوفيني  �شامبيون  على  كلباء  �حتاد 
3-0، و�لوحدة على فيكري�شتا كر�كوف �لبولندي  بدين�شتيفو �ل�شربي 

.1-2 �لهولندي  �أيندهوفن  جوجن  على  و�جلزيرة   ،  2-3
لي�شت  �لغزيرة  و�لأه����د�ف  �لنتائج  ه��ذه  �أن  ي��رى حمللون   ، ه��ذ�  ورغ��م 

�ملو�شم  يف  �لر�شمية  �ملناف�شة  ت�شهده  �أن  ميكن  م��ا  على  �أك��ي��د�  م��وؤ���ش��ر� 
�جلديد بدوري �أدنوك للمحرفني خا�شة و�أن معظم �لفرق ل تز�ل يف 

مرحلة �لتجهيز �لأوىل.
وقال �ملحلل �لريا�شي �أحمد حماد �ملدير �لتنفيذي �ل�شابق لنادي �شباب 
�لأهلي �أن �ملو�شم �لقادم هو مو�شم "�ملدربني" و�أن فرة �لإعد�د �حلالية 
فرق  م�شتويات  كثري�  تعك�س  ل  �خلارجية  �ملع�شكر�ت  يف  �لفرق  ونتائج 

دوري �أدنوك، خا�شة و�أنها للتجربة فقط.
و�أ�شاف " خالل �لتجارب �لودية باملع�شكر�ت �ل�شيفية يعمل �ملدرب على 
جتربة خطوط �لدفاع و�لهجوم و�لركيز على نقاط معينة يف طريقة 
�للعب، ما يعني �أن �لأمر يف �إطار �لإعد�د و�لتقييم للفريق، ول تعك�س �أي 
نتيجة م�شتوى �لفريق �أو مهار�ت لعبيه خا�شة و�إن كانت �ملباريات �أمام 

فرق غري معروفة".
�لطر�ز  �لأن��دي��ة مع مدربني من  تعاقد  �ملا�شية  �لفرة  " �شهدت  وق��ال 
�لأول ومن �أ�شحاب �خلرب�ت �لكبرية يف �ملالعب �لعربية و�خلليجية، ما 
يعني �أن �ملناف�شة �شتكون �شديدة فيما بينهم، ما ينعك�س على �أد�ء �لفريق 

يف �مللعب، ورغبته يف �ملناف�شة على �لبطولت".
وخورفكان  يا�س  وبني  عجمان  م��درب  �ل��ق��ادر  عبد  �ل��وه��اب  عبد  وي��رى 
�ل�شابق �أن نتائج �لفرق يف �ملع�شكر�ت �خلارجية ل تعك�س بالقدر �لكبري 
�لدرجة  دوري  من  فرق  مع  جتاربها  تخو�س  و�أنها  خا�شة  م�شتوياتها، 
مل�شتويات  تقدير �شحيح  هناك  يكون  �أن  �ل�شعب  ومن  و�لثالثة،  �لثانية 

فرق دوري �أدنوك.
و�أ�شاف " �ملقيا�س �حلقيقي لفرق �لدوري هي وقت لعب �ملباريات و�نطالق 
�لودية  �ملباريات  لكن  للمدربني،  �لإمكانيات �حلقيقية  �مل�شابقة، وظهور 
يركز فيها �ملدرب ب�شكل كبري على �جلانب �لبدين و�إعد�د �لالعبني، كما 
�أن �ملع�شكر�ت فر�شة كبرية جلميع لعبي �لفريق �شو�ء من �لحتياطيني 

�أو �لالعبني �جلدد لإبر�ز طاقتهم وم�شتو�هم مع �لفريق �لأ�شا�شي".

منتخب الإمارات يلتقي نظريه الأرجنتيني باأبوظبي نوفمرب املقبل

مدرب »الأبي�س« يك�سف تفا�سيل 
املرحلة املقبلة ا�ستعدادا لـ 3 بطولت

ريا�سيون: املدربون ير�سمون مالمح 
املناف�سة باملو�سم املقبل للدوري

الأكادميية الأوملبية القطرية تنظم دورة لتعزيز الثقافة الأوملبية للمدربني 
•• الدوحة-الفجر:

نظمت �لأكادميية �لأوملبية �لقطرية دورة تدريب �ملدربني يف �لتثقيف �لأوملبي 
باعتماد من برنامج تعليم �لثقافة �لأوملبية يف �للجنة �لأوملبية �لدولية.  هدفت 
�إىل  وخارجها،  قطر  من  د�ر�شا  �لع�شرين  يقارب  ما  فيها  �شارك  �لتي  �ل���دورة، 
�لثقافة  �لد�ر�شني ليكونو� موؤهلني لتقدمي حما�شر�ت وندو�ت  تهيئة و�شقل 
�لأوملبية، و�لتي تعد من �أهم ركائز روزنامة �لأكادميية �لأوملبية �لقطرية.  قدم 
�لدورة ه�شام �لعدو�ين نائب رئي�س �لحتاد �لعماين للريا�شة �ملدر�شية، مدير 
برنامج دبلوم �لإد�رة �لريا�شية يف �للجنة �لأوملبية �لدولية، و�شاعده يف تقدمي 
�لريا�شي،  �خل���ور  ن���ادي  �ل�شباحة يف  م���درب  م��ن حممد عمر  ك��ل  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
وح�شناء بوحقب من �لأكادميية �لأوملبية �لقطرية، حيث قاما بتقدمي جانب 

�لأوملبية  للقيم  �لعملي  �لتطبيق  م��ه��ار�ت  وتقدمي  �لنظرية،  �ملحا�شر�ت  من 
خالل �أيام �لدورة. 

�شرد�  بد�ية  �ملحا�شرون  ��شتعر�س  حيث  �ملحاور،  من  �لعديد  �ل��دورة  تناولت   
تاريخيا لن�شاأة �لألعاب �لأوملبية �لقدمية يف �ليونان وتاريخها �لقدمي و�لكبري، 
�لأوملبية  و�لقيم  �حل��دي��ث��ة،  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  ع��ن  للحديث  �نتقلو�  ث��م  وم��ن 
�لأوملبية.   �حلركة  ومبادئ  و�لحر�م"،  و�ل�شد�قة  "�لتميز  �لثالث  �لرئي�شية 
و�ملبادئ  �لقيم  لن�شر  �ملعرفية  �لأن�شطة  تطبيقات  م��ن  من��اذج  تقدمي  مت  كما 
�لقيم  �إدخ��ال  كيفية  مع  �لبدنية،  �لربية  ح�ش�س  يف  �لطالب  ل��دى  �لأوملبية 
�لتدريبية وفقا  �أو �حل�شة  �لريا�شية  بناء در�س �لربية  �لأوملبية �شمن خطة 
حتفيز  و�أن���و�ع  �أ�شاليب  على  �ل��د�ر���ش��ون  وت��ع��رف  �ملختلفة،  �لعمرية  للمر�حل 

�لن�سء على ممار�شة �لأن�شطة �لريا�شية.

الدوري الإجنليزي.. هيمنة متوقعة لـ »�سيتي« وليفربول



�سمكة �سفافة بـ125 األف دولر 
�إن �شياد� �شوريا ��شطادها يف  �نت�شرت �شورة ل�شمكة �شفافة قيل 
بانيا�س، و�أنها ت�شتخدم للزينة يف �لق�شور حول �لعامل، و�أن �شعرها 
يعادل 500 مليون لرية، )نحو 125 �ألف دولر(، فما حقيقة هذه 

�ل�شمكة؟
�خلرب  م��ع  �مل��رف��ق��ة  �ل�����ش��ورة  يف  تظهر  �ل��ت��ي  �ل�شمكة  �أن  �ل��و�ق��ع 
و�ن��غ، ون�شرته  �لفنانة لوو  �أجنزته  �ملتد�ول، عبارة عن عمل فني 
"�لنهار"  موقع  ح�شب   ،2019 "�ن�شتغر�م" منذ  يف  ح�شابها  عرب 

�للبناين.
�إىل  فيه  ت�شري  ن�شرتها،  �لتي  �ل�شورة  على  تعليقا  �لفنانة  وكتبت 
�أنها حاولت �أن حتاكي نوعا فريد� من �ل�شمك، وتقول: "�نتهيت 
"�ملتجول  وندورر"  نايت  بليد  "بلو  �شمكة  على  �لعمل  م��ن  للتو 
�لليلي ذو �لبطن �لأزرق" يف ذلك �ليوم. �إنها نوع جديد ن�شبيا من 
�لأطول  نيغرو.  و�ل��ذي ُعرث عليه يف ريو  �لليلي،  �لكر�شني  �شمك 
بالغت  �أكون  قد  لذلك  بو�شة".  منها ي�شل �ىل 17.4 ملم "0.69 

رمبا يف ن�شختي هذه بنحو 9 بو�شات ��شافية...".
وتو�شف �شمكة Cyanogaster noctivaga باأنها "��شتثنائية"، 
لأن "�شفافيتها ت�شمح مب�شاهدة �أع�شائها �لد�خلية"، موطنها ريو 
�ل�شغرية بف�شل  �ل�شمكة  روؤي��ة هذه  �لرب�زيل، و"متكن  نيغرو يف 
بطنها �لأزرق �ملرئي ليال يف �ملاء. حجمها يكاد ل يتجاوز 15 ملم، 

مع حد �أق�شى يبلغ 1.54 �شنتم".
يت�شبب  "�لإجهاد  �أن  �إذ  للغاية،  �لأ�شماك ح�شا�س  �لنوع من  وهذ� 

باإ�شابتها بنوبة قلبية".

�سلحفاة تعيق قطارًا 
ت�شبب وجود �شلحفاة جريحة على �إحدى �ل�شكك �حلديد باإعاقة 
�أم�س �لأول �لثنني،  �إنكلر� ل�شاعات عدة  حركة �لقطار يف �شرق 
على ما �أعلنت �شركة "غرير �أنغليا" للقطار�ت. ون�شرت "غرير 
فيها  �أف��ادت  �لثنني  ي��وم  توير يف منت�شف  �أنغليا" تغريدة على 
باأن "حيو�نات على �ل�شكة يف هارلينغ رود )�شرق( ت�شببت باإغالق 
�لتي متر عرب  �لقطار�ت  تاأجيل رحالت  �أو  �إلغاء  �خلط وقد يتم 

هذه �ملحطة".
"ثمة  �أن  توير  عرب  �أيكرز  ديان  �لقطار�ت  �أحد  ر�كبة  و�أو�شحت 
�حلياة  قيد  على  ت��ز�ل  ل  نورويت�س  خ��ط  على  عمالقة  �شلحفاة 
�جلرح  �آث��ار  فيها  ب��دت  لل�شلحفاة  �شورة  ون�شرت  م�شابة"،  لكنها 

و��شحة يف �أعلى قوقعتها.
�أما �آنا دبنهام �لتي كانت �أي�شاً يف قطار عالق فنقلت عرب تغريدتها 
ياأتي:  ما  تذ�ع ومفادها  كانت  �لتي  �لقليلة  �ملعلومات  على توير 
�إىل  �لقطار و�لعائد  74 دقيقة يف هذ�  ملدة  �لتاأخري  عن  "نعتذر 

وجود �شلحفاة على �ل�شكة".
على  �لفو�شى  ت�شببت  �شلحفاة  ثمة  بو�شوح.  "�شمعت  و�أ���ش��اف��ت 

�ل�شكة".
وكانت �ل�شلحفاة موجودة على خط �ل�شكك �حلديد �لذي يربط 

كامربيدج بنورويت�س يف �شرق �إنكلر�.
و�أعلنت "غرير �أنغليا" قر�بة �ل�شاعة 14،30 "بالتوقيت �ملحلي 
فتح  و�أع��ي��د  �أزي��ل��ت  �مل�شابة  "�ل�شلحفاة  �أن  غرينت�س"  وت��وق��ي��ت 
�إىل  ب��ب��طء  �شتعود  �مل���رور  ح��رك��ة  �أن  �إىل  م�شريًة  �خلطوط"،  ك��ل 

طبيعتها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ف�سل تواأمني بتقنية الواقع الفرتا�سي 
جنح فريق طبي يف �لرب�زيل بو��شطة تقنية �لو�قع �لفر��شي يف ف�شل تو�أمني بر�زيليني ُولد� ملت�شقي �لر�أ�س، 
بعد عمليات عدة ُتعدرّ �لتدخل �لطبي "�لأكرث تعقيد�ً" يف حالة مماثلة على �لإطالق، على ما �أكد �لثنني �لفريق 

�لطبي �لذي حقق هذ� ��إجناز.
وبعدما �أم�شيا معظم �شنو�ت حياتهما �لأوىل على �شرير خم�ش�س حلالتهما د�خل �أحد م�شت�شفيات ريو دي جانريو 
)جنوب �شرق �لرب�زيل(، �أ�شبح باإمكان �آرثر وبرناردو ليما �لبالغني ثالثة �أعو�م ون�شف عام �أن ينظر� �إىل وجهي 

بع�شهما بعد خ�شوعهما لعمليات جر�حية عدة يف �أو�ئل حزير�ن-يونيو.
ومل ت�شتطع و�لدتهما �أدريلي ليما �أن حتب�س دموعها بعد �نتهاء عملية ف�شل �لتو�أمني، وقالت يف بيان "ع�شنا يف 
�مل�شت�شفى �أربع �شنو�ت". ومل تكن هذه �لعملية لتنجح لول م�شاعدة وفرتها جمعية "جيميناي �أنتويند" �خلريية 
�أنرّ  �إىل  "معقد" ُيجرى على �لإط��الق، نظر�ً  �لتي تتخذ من لندن مقر�ً وو�شفت �لعملية باأنها �أكرث �إج��ر�ء طبي 

�لأخوين كانا يت�شاركان عدد�ً كبري�ً من �لأوعية �لدموية �حليوية.
ج من معهد باولو نيماير لالأع�شاب، وهو �مل�شت�شفى �لذي �أُجريت فيه �لعملية،  وقال جر�ح �لأع�شاب غابرييل مفررّ

�إنرّ عملية ف�شل �لتو�أمني هذه "كانت بال �شك �أكرث عملية معقدة �أجريتها يف م�شريتي �ملهنية".
تاريخية"،  نتيجة  ميثل  �حلياة  قيد  على  �لثنني  وبقاء  �شينجو�ن،  �ل�شقيقني  �أنرّ  �أ�شا�شاً  �أحد  يعتقد  "مل  و�أ�شاف 

م�شري�ً �إىل �أن �لتو�أمني ل يز�لن يف �مل�شت�شفى حيث تنتظرهما "فرة نقاهة طويلة".
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ياباين ينهي جولة يف تركيا على ظهر احلمار 
�أنهى �ل�شائح �لياباين كوتارو تاكاد�، رحلة طويلة بني �لوليات �لركية على 

ظهر حماره "�شو�شوت�شوبي" تركي �ملن�شاأ، حيث قطع �آلف �لكيلومر�ت.
مرزيفون  ق�شاء  من  �ملا�شي  مايو  يف  جولته  عاما   30 �لبالغ  تاكاد  وب��د�أ 

بولية �أما�شيا �شمايل تركيا، و�أنهاها يف ولية �إزمري غربي �لبالد.
"�شو�شوت�شوبي"،  �شماه  �شر�ئه �حلمار يف ولية ماني�شا غرب تركيا،  وبعد 
ثم �متطاه جنوبا عرب قرى و�شط �لأنا�شول لي�شل �إىل منطقة كبادوكيا 
�لتجول  فكرة  �أنرّ  �لياباين  �ل�شائح  ذكر  لالأنا�شول  حديث  ويف  �ل�شياحية. 

باحلمار تبلورت يف ذهنه قبل 5 �شنو�ت �أثناء زيارته �إىل �ملغرب.
و�أ�شار �إىل �أنه تلقى ردود فعل خمتلفة �أثناء جتوله، وقال: "كانو� يعتقدون 

�أنني ر�ع �أفغاين، وعندما �أقول لهم �أنني ياباين كانو� ل ي�شدقون".
"ح�شا�س  باأنه  �إياه  �مل�شي وخا�شة برفقة �حلمار، و��شفا  �أنه يحب  و�أو�شح 
كالب�شر". و�أفاد باأن �لكثري من �ملو�طنني فتحو� له منازلهم �أثناء رحلته: 
"�لكثري من �لأتر�ك �شاعدوين، حقيقة �إنهم �شعب م�شياف، كل يوم كنت 

�أ�شرب �ل�شاي و�حل�شاء و�آكل �لبطيخ".
و�أو�شح �أنه جتول يف 30 دولة �شابقا، وينوي ��شتكمال جولته حول �لعامل يف 

�لأيام �لقادمة باأوروبا على ظهر حماره.

قرية تت�سدر فيلم كرية واجلن
مل يكن �أهايل �لقرية �ملهجورة مبحافظة �لأق�شر جنوبي م�شر حتديًد�، 
يتوقعون ظهورها بقوة و�شهرتها بعد �أن �ختارها �شنرّاع فيلم "كرية و�جلن" 
كاأحد �أماكن �لأحد�ث �لرئي�شية يف �لفيلم �لذي حقق �أعلى �لإير�د�ت بني 
ملوقع  ح  يو�شرّ �ملر�شي  �أح��م��د  �لفيلم  ت�شوير  مدير  �لأ���ش��ح��ى.  عيد  �أف���الم 
"�شكاي نيوز عربية" �شبب �ختيار قرية مرعي، �أو ما ت�شمى حاليًّا بالقرية 
�ملهجورة بعد �شنو�ت من �إخالء �ل�شكان منها، للت�شوير، قائاًل �إنها قرية مل 
تتغري مالحمها �لر�ثية عن �لفرة �لتاريخية �لتي تدور �أحد�ث �لفيلم 
 23 ث��ورة  بقيام  �نتهى  �ل��ذي  مل�شر  �لإجنليزي  �لحتالل  فيها، وهي فرة 
�بتعدنا  �لت�شوير تزيد كلما  �أن تكاليف  �ختيارها رغم  1952، ومت  يوليو 
عن �لقاهرة. وفيلم "كرية و�جلن" من تاأليف �أحمد مر�د، و�إخر�ج مرو�ن 
حامد، ومدير �لت�شوير �أحمد �ملر�شي، ومتثيل كرمي عبد �لعزيز، �أحمد عز، 
�شيد رجب، هند �شربي، يتناول جانًبا من �لن�شال يف م�شر �شد �لحتالل 
�لإجنليزي، وحقق جناًحا جعله يحتل مكانة �شمن �أعلى 10 �أفالم م�شرية 
�ل�70  �إي��ر�د�ت��ه  �أن تخطت  بعد  �ل�شينما مب�شر،  تاريخ  �إي���ر�د�ت يف  حققت 

مليون جنيه م�شري يف ثاين �أ�شبوع لعر�شه.
لتلتقط  �لفيلم  ك��ام��ري�  جت��ول��ت  م��رع��ى،  ق��ري��ة  يف  �لت�شوير  ج��ان��ب  و�إىل 
م�شاهد يف �أماكن طبيعية وتر�ثية �أخرى؛ مثل نهر �لنيل وكني�شة بالأق�شر، 
وكذلك فندق �شهري �ْخترِري ك�شر�يا "ق�شر" �لذي كان حمل �إقامة �لقا�شي 

ميالد مهرجان جديد للدراما 
برئا�سة يحيى الفخراين

�أعلنت نقابة �ملهن �لتمثيلية يف م�شر، 
بعنو�ن  جديد  مهرجان  ��شتحد�ث 
يقام  للدر�ما"،  �لقاهرة  "مهرجان 
يف �شبتمرب، لتقييم �ملو�شم �لدر�مي 
عرب �ل�شا�شة �ل�شغرية ومنح جو�ئز 
�لفنان  برئا�شة  �لفنون،  خمتلف  يف 
�ملهن  �لفخر�ين. وقال نقيب  يحيى 
موؤمتر  يف  زك���ي،  �أ���ش��رف  �لتمثيلية، 
�شحفي، �إن �ملهرجان "جاء لتعوي�س 
مهرجان  ي�شغله  ك��ان  �ل���ذي  �ل��ف��ر�غ 
�مل�شري،  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون  �لإذ�ع����������ة 
�شنو�ت".  ع���دة  ق��ب��ل  ت��وق��ف  و�ل����ذي 
و�أ�شاف: "�ملبادرة جاءت من �لنقابة 
يف  للفن  �ل�شرعية  �ملظلة  بو�شفها 
�ل�شريك  من  ترحيبا  ولقيت  م�شر، 
�شركة  وه�����ي  ل���ل���م���ه���رج���ان،  �مل���ن���ظ���م 
�إيجبت، �لتابعة للمتحدة  ب��ي.�أو.دي 
وي���ر�أ����س  �لإعالمية".  ل��ل��خ��دم��ات 
�لفخر�ين،  يحيى  �ملمثل  �مل��ه��رج��ان 
�ل����ذي ب����د�أ م�����ش��و�ره �ل��ف��ن��ي ق��ب��ل 5 
ع��ق��ود، ومي��ل��ك يف ر���ش��ي��ده ع�شر�ت 
و�لإذ�عية،  �لتلفزيونية  �مل�شل�شالت 
و�لأف������الم  �مل�����ش��رح��ي��ات  ج���ان���ب  �إىل 
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة. وق����ال �ل��ف��خ��ر�ين يف 
هذه  "�أعترب  �ل�����ش��ح��ف��ي:  �مل���وؤمت���ر 
"�لدورة  و�أ�شميها  جتريبية  �ل��دورة 
تقييم  ع��ل��ى  ���ش��رك��ز  لأن���ه���ا  زيرو" 
�ملنق�شي،  �لرم�شاين  �ملو�شم  �أعمال 
ل��ك��ن �ل��غ��ر���س �حل��ق��ي��ق��ي ه���و عودة 
هذ�  لأن  ق������وي،  ب�����ش��ك��ل  �مل��ن��اف�����ش��ة 
مل�شر".  �لر�شمي  �ملهرجان  �شيكون 
يتطور  �أن  "�أتوقع  و�����ش���ت���ط���رد: 
�ملهرجان وي�شمل يف �لدور�ت �ملقبلة، 
عمل  ك��ل  لأن  �ل��ع��رب��ي��ة،  �مل�شل�شالت 
جائزة  على  �حل�شول  يتمنى  عربي 
��شتباق  ن��ري��د  ل  لكننا  م�����ش��ر،  م��ن 
وكالة  ذك����رت  م���ا  وف���ق  �لأحد�ث"، 

اإدراج قردة اجلبون 
مبعابد اأنغكور 

ت��ل��ع��ب ���ش��ب��ع��ة م���ن ���ش��غ��ار �جلبون 
�أنغكور  مبعابد  �ملحيطة  �لغابة  يف 
�إدر�جها  �لرب�مج  �أحد  �أع��اد  بعدما 
ف�شيلة  م�����ش��ري  �أنرّ  �إل  �مل���ك���ان،  يف 
يبقى  بالنقر��س  �مل��ه��ددة  �ل��ق��رود 
غري موؤكد ب�شبب ظاهرتي �ل�شيد 

�جلائر و�إز�لة �لغابات.
وي��ق��ول ن��ي��ك م��ارك�����س، وه���و �أحد 
"و�يلدليف  �مل�شوؤولني يف منظمة 
�لقردة  مر�قبته  �أث��ن��اء  �ألين�س"، 
�لأبي�س  �أو  �لأ�����ش����ود  �ل���وب���ر  ذ�ت 
�أع�شاء  مه لها  قدرّ تاأكل موز�ً  وهي 
�إنرّ  �حل����ك����وم����ي����ة  غ�����ري  �مل���ن���ظ���م���ة 
"�مل�شروع ي�شري ب�شكل جيد جد�ً".

منذ  �لأمريكية  �ملنظمة  وتتعاون 
�لر�شمية  �لهيئة  م��ع   2013 �شنة 
�لتي تتوىل �إد�رة متنزه �أنغكور و�ت 
بهدف  للغابات  �لكمبودي  و�ملكتب 
�لغابة  يف  �حل��ي��و�ن��ات  �إدر�ج  �إع���ادة 
�مل��ح��ي��ط��ة ب���الآث���ار �ل�����ش��ه��رية �لتي 
لئحتها  على  �ليون�شكو  �شنفتها 

للر�ث �لعاملي.
�أكرث من  وبف�شل �لربنامج، وجد 
بالنقر��س  م��ه��دد�ً  ن��وع��اً  �أرب��ع��ني 
من بينها �لق�شاعة �لناعمة �لوبر 
و�مل��ن��ت��ج��ق �ل���ه���ن���دي و�ل���ط���اوو����س 
�لبالغة  �لغابة  يف  ملجاأً  �لأخ�شر 
و�لتي  ه��ك��ت��ار   6500 م�����ش��اح��ت��ه��ا 
طويلة  ل��ف��رة  ف��ي��ه��ا  ينت�شر  ك���ان 

�ل�شيادون و�لل�شو�س.
�أربعة  "�أطلقنا  م��ارك�����س  وي���ق���ول 
�أزو�ج من جبون �لبيالت�س يف غابة 
�أنغكور ثم تكاثرت هذه �حليو�نات 
"�لغابة  �أنرّ  �إىل  بعد مدة"، م�شري�ً 

�شهدت ولدة �شبعة �شغار".

الك�سف عن اأول �سيارة خالية من الكربون
ك�����ش��ف جم��م��وع��ة م���ن ط����الب �ل��ه��ن��د���ش��ة يف ه��ول��ن��د� عن 
�لعامل،  يف  �ل��ك��رب��ون  م��ن  خالية  ���ش��ي��ارة  لأول  ت�شميمهم 
و�لتي تزيل وتخزن ثاين �أك�شيد �لكربون من �لهو�ء �أثناء 

�شريها على �لطريق.
 Zem با�شم  �ملعروفة  �لكهربائية،  �ل�شيارة  ت�شميم  ومت 
�إندهوفن  �لهند�شة يف جامعة  ط��الب  فريق من  قبل  من 
للتكنولوجيا يف هولند�. ويحتوي �لنموذج �لأويل �خلا�س 
يتيح  �شقفها وغطائها، مما  على  �شم�شية  �أل��و�ح  على  بهم 
�لهو�ء  ويتدفق  للمنزل.  خارجية  كبطارية  ��شتخد�مه 
يف�شل  مر�شح  عرب  ومير  �ل�شيارة،  مقدمة  يف  �شبكة  عرب 
وي��خ��زن غ���از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة. وق��ال��ت ل��وي��ز دي ل�ت، مديرة 
�لفريق "نقوم بتنظيف �لهو�ء �أثناء �لقيادة ونهدف �إىل �أن 
ت�شبح �ل�شيارة حمايدة متاماً لثاين �أك�شيد �لكربون. ول 
�أن نرى  بالفعل  �مل�شروع جمرد مفهوم، لكن ميكننا  يز�ل 
�ل�شنو�ت  يف  �ملر�شح  ق��درة  زي��ادة  على  قادرين  �شنكون  �أننا 
�لكربون  �أك�شيد  ثاين  "�لتقاط  لويز  و�أ�شافت  �لقادمة". 
�لإنتاج  �أثناء  �لنبعاثات  للتعوي�س عن  �أ�شا�شي  �شرط  هو 

و�إعادة �لتدوير". 

تعي�س يف �سيارتها ب�سبب اأزمة الإ�سكان
حتولت �شابة �إىل جنمة بعد �أن �ختارت �لعي�س يف �شيارتها 
بتوثيق كل جانب  وقامت  �لإ�شكان،  �أزم��ة  ب�شبب  �خلا�شة، 

من جو�نب حياتها يف مقاطع فيديو على تيك توك.
بن�شر  كارولينا،  ن��ورث  ولي��ة  وم��ن  ك��ر�م��ب،  نيكيتا  ب���د�أت 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى ت��ي��ك ت����وك ل��ت��وث��ي��ق ح��ي��ات��ه��ا �لتي 
تق�شيها يف �شيارتها �خلا�شة. وك�شفت �أنها �ختارت �لعي�س 
�لإيجار  دف��ع  م��ن  ت��ع��اين  �أن��ه��ا  وج���دت  عندما  �شيارتها  يف 
لتغطية  وظيفتني  يف  للعمل  وت�شطر  �مل��ح��دد،  �ل��وق��ت  يف 
ح�شد  ت��وك  تيك  على  فيديو  يف  نيكيتا  وك�شفت  نفقاتها. 
�شيارتها  يف  عا�شت  �أنها  كيف  م�شاهدة،  مليوين  من  �أك��رث 
من قبل لفرة وجيزة، و�أنها فكرت يف �إع��ادة �لكرة بعدما 
و�جهت �شعوبات مالية كبرية. كانت �ل�شابة تعمل يف متجر 
"تي جي ماك�س" متعدد �لأق�شام، �إ�شافة �إىل وظيفة �أخرى 
�إل  يف مركز للرعاية. وعلى �لرغم من مز�ولتها لعملني، 
�أنها بالكاد كانت جتد قوت يومها، و��شطرت يف �لكثري من 
�تخاذ  �إىل  دفعها  مم��ا  �ل��وج��ب��ات،  بع�س  لتخطي  �لأح��ي��ان 
قر�ر حا�شم بالعي�س يف �شيارتها. �نتقلت نيكيتا �إىل �شيارتها 
يف  �لبالد  �أنحاء  جميع  يف  ت�شافر  وه��ي   ،2019 �أكتوبر  يف 

�شيارتها من نوع هوند� �شيفيك منذ ذلك �حلني.

مبلغ مذهل لفاتورة مطعم 
�أ�شيب  �أجنبيا  �شائحا  �إن   ،The Sun �شحيفة  ق��ال��ت 
بالذهول لدى روؤيته لفاتورة قيمة طبق �جلمربي �لذي 

تناوله يف حانة يف منتجع جزيرة ميكونو�س.
�أ�شعار ه��ذ� �ملطعم  ب��اأن  �أن��ه ك��ان يعلم  �إىل  و�أ���ش��ار �ل�شائح 
مرتفعة جد�، رغم �أن ت�شنيف هذه �ملوؤ�ش�شة كان متنديا 
ن�شبيا، لكن كل ذلك مل يرث حرج �لرجل �لذي كان �شديد 

�لثقة بنف�شه وباأنه لن ي�شمح للعاملني هناك بخد�عه.  
�إذ�  �أنهم  من  و�ثقا  "كنت  �لقول:  عنه  �ل�شحيفة  ونقلت 
�لعبث  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  منهم  ف�شاأطلب  خ��د�ع��ي،  ح��اول��و� 

و�إخباري بالأ�شعار �حلقيقية".
لكن �لنادل مل يقدم له قائمة طعام، بل فقط �شرد عليه 
�ثنني  �ل��رج��ل  �لأط��ب��اق، فطلب  م��ن  �مل��وج��ودة  �لت�شكيلة 
و�شت قطع  �ل��ب��رية،  م��ن  و�ث��ن��ني  �لتيكيال،  م�شروب  م��ن 
من  �لنتهاء  وبعد  �إل��ي��ه.  �إح�شارها  مت  و�ل��ت��ي  ج��م��ربي، 
لكنه  ي���ورو.   425 مببلغ  ف��ات��ورة  �ل�شائح  تلقى  �لوجبة، 
رف�س دفع �أكرث من 65 يورو مقابل ما �أكله وهدد باإبالغ 

�ل�شرطة على تذمر �لعاملني يف �ملطعم.

اأنثى كلب تن�سم لطاقم مطار بنما
بعدما �أم�شت ميلي �أربعني يوماً يف حاوية فارغة بال �أكل 
�لأطل�شي  �ملحيط  �لفرة  ن�شف  خ��الل  عابرة  �شرب  ول 
بنما  مطار  يف  تعمل  �لكلبة  باتت  بنما،  �إىل  �إ�شبانيا  من 
رحلة  ب��د�أت  �ملحظورة.  �لغذ�ئية  �ل�شلع  لر�شد  �ل��دويل 
عندما   2021 �لأول  -كانون  دي�شمرب  منت�شف  ميلي يف 
�جلزيرة  د�خلها  �لكلبة يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �حل��اوي��ة  غ���ادرت 
�أُفرغت  يوماً،  ع�شرين  وبعد  �إ�شبانيا.  جنوب  �خل�شر�ء 
�أنرّ  و�عُتقد  بنما.  يف  بكولون  �ملو�نئ  منطقة  يف  �حلاوية 
�حلاوية قد �أُفرغت بالكامل، فُو�شعت خارجاً حتت �أ�شعة 
�أح��و�ل جوية �شيئة. وبعد ع�شرين  �ل�شم�س �حلارقة ويف 
يوماً فتح �لعمال �حلاوية، فعرثو� على �لكلبة �ل�شغرية 

�لتي تبلغ نحو عام و�حد، جائعًة وتعاين جفافاً.

العراق.. البتزاز الإلكرتوين يف ت�ساعد
ظاهرة  تنامي  تعك�س  ر�شمية  �إح�شائية  يف 
�لبتز�ز �لإلكروين يف �لعر�ق، ك�شف جهاز 
�لأم����ن �ل��وط��ن��ي ع��ن �إل��ق��ائ��ه �ل��ق��ب�����س على 
خالل  �إلكروين  �بتز�ز  بق�شايا  متهما   31
مر�قبون  يعتربه  رق��م  وه��و  فقط،  �شهرين 
وم��د�ف��ع��ون ع��ن ح��ق��وق �مل�����ر�أة م��ف��زع��ا وقد 
ي���دل رمب���ا ع��ن وج����ود م��ئ��ات �حل����الت غري 

�ملكت�شفة.
ووف��ق بيان �شدر عن جهاز �لأم��ن �لوطني 
من  ���ش��ك��اوى  ورود  "بعد  ف���اإن���ه:  �ل��ع��ر�ق��ي 
�مل���و�ط���ن���ني ب��خ�����ش��و���س ت��ع��ر���ش��ه��م حلالت 
�بتز�ز �إلكروين، متكن جهاز �لأمن �لوطني 
خ���الل ���ش��ه��ري ي��ون��ي��و وي��ول��ي��و م���ن تنفيذ 
�ملو�فقات  ����ش��ت��ح�����ش��ال  ب��ع��د  ع����دة،  ع��م��ل��ي��ات 
�أ�شفرت  حمكمة  كمائن  ون�شب  �لق�شائية، 
عن �لإطاحة بو�حد وثالثني مبتز� حاولو� 
��شتغالل �ل�شحايا عرب م�شاومتهن مببالغ 

�ملتهمني  جميع  تقدمي  مت  وقد  هذ�  مالية، 
لينالو�  �ملخت�شة  �لق�شائية  �جل��ه��ات  �إىل 

جز�ءهم �لعادل وفقا للقانون".
ورغم �أن حالت �لبتز�ز �لإلكروين تتعدد 
�ملجتمع،  ف��ئ��ات  وت��ط��ال خم��ت��ل��ف  �أ���ش��ك��ال��ه��ا 
عر�شة  �لأك���رث  �ل�شحايا  ه��م  �لن�شاء  لكن 
لهذه �لعمليات وفق �لإح�شائيات و�لبيانات 
�ل�شادرة  تلك  وكذلك  �حلكومية،  �لر�شمية 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �حلقوقية  �مل��ن��ظ��م��ات  ق��ب��ل  م���ن 

و�ملدنية غري �حلكومية على حد �شو�ء.
وي���ن���ج���م ع�����ن ت�������ش���اع���د ح�������الت �لب�����ت�����ز�ز 
و�أزمات  م�شكالت  جملة  ه��ذه،  �لإل��ك��روين 
�ج��ت��م��اع��ي��ة و�أم���ن���ي���ة وف����ق خ����رب�ء رقميني 
وحقوقيني، حيث تت�شبب مثل هذه �لعمليات 
و�خلطف  للقتل  ت�����ش��ل  وج���ر�ئ���م  ب���ح���و�دث 
و�رتفاع  �لأ�شر  وتفكك  �جل�شدي،  و�لت�شويه 

معدلت �لطالق.

�سارة درو خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم  Apple Original  Luck  يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

بيون�سيه متهمة باإهانة املعاقني 
�شت�شطر �لنجمة �لأمريكية بيون�شيه �إىل �إعادة ت�شجيل �أغنية من �ألبومها �جلديد 
ر�أى  عامية  كلمة  ل�شتخد�مها  �لجتماعية  �ل�شبكات  عرب  حادة  لنتقاد�ت  تعر�شت 
�أغنية  فيها �أ�شخا�س ذوو �إعاقة �إهانة لهم. فقد �أثارت عبارة "�شباز" "spazz" يف 
"هيتيد" )Heated( يف �ألبوم "ريني�شن�س" �لذي �شدر �جلمعة حفيظة �لأ�شخا�س 
ذوي �لإعاقات �حلركية. وتعود هذه �لنتقاد�ت �إىل كون م�شطلح "spaz" باللغة 
�أحياناً  ُي�شتخدم   "spastic" "�شبا�شتيك"  �شفة  م��ن  و�مل�����ش��ت��ق  �لإن��ك��ل��ي��زي��ة 
معناه  ي��ك��ون  �أن  ومي��ك��ن  دم��اغ��ي  ب�شلل  �مل�شابني  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ن  لل�شخرية 
"spaz" يف  ُت�شتخدم كلمة  وقلرّما  "�أخرق".  "م�شطرب" �أو حتى  "معتوه" �أو 
"غري قابل لل�شبط" �أو يت�شرف  �ل�شخ�س  �أن  وُيفهم منها  �ملتحدة  �لوليات 
بطريقة "غريبة �لأطو�ر". و�شعياً منها �إىل تهدئة موجة �لغ�شب �لتي ��شتعلت 
�مل�شيئة،  �لأغنية  ت�شجيل  بيون�شيه  �شتعيد   ، �لتو��شل �لجتماعي  �شبكات  عرب 
مع "��شتبد�ل" م�شطلح "�شباز" يف �لن�شخة �جلديدة، وفق ما �أفادت ناطقة 
با�شم �لفنانة وكالة فر�ن�س بر�س، موؤكدة يف ر�شالة بالربيد �لإلكروين 

�أن �لكلمة �ملثرية للجدل "مل ت�شتخدم بق�شد �لإيذ�ء �ملتعمد".


