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اإ�سرائيل: قادرون على ا�ستهداف 
نووي اإيران.. ومنع تقدمه

•• القد�س-وكاالت:

�أبيب  �أن تل  �لثالثاء  �أم�س  �لإ�سر�ئيلي بيني غانت�س  �لدفاع  �أكد وزير 
لن تقبل باتفاق �سيئ مع �إير�ن مينح نظامها �ل�سرعية وفتح �لقت�ساد، 
م�سدد� على قدرة �إ�سر�ئيل على ��ستهد�ف برنامج �إير�ن �لنووي ومنع 

تقدمه.
�أما فيما يخ�س لبنان، فاأ�سار �إىل �ل�سعي للحل ب�ساأن �ملناطق �لبحرية 
�ملتنازع عليها، م�سيفا �أن زعيم حزب �هلل ح�سن ن�سر �هلل يعيق �لتو�سل 

حلل، وهو من �سيلحق �ل�سرر بالطاقة وو�سع �للبنانيني.
وكان رئي�س �أركان �جلي�س �لإ�سر�ئيلي، �أفيف كوخايف، قال قبل �أ�سبوع، 
�إن �إ�سر�ئيل حت�سر �جلبهة �لد�خلية للحرب، مو�سحا �حتمال �لعمل 

�سد �لتهديد �لنووي �لإير�ين.
و�أ�ساف �أن �جلي�س �لإ�سر�ئيلي ي�ستعد بقوة للتح�سري لهجوم يف �إير�ن، 

م�سدد� على �سرورة �ل�ستعد�د لأي "تطور و�أي �سيناريو".
�لإي���ر�ين يف  �ل��ن��ووي  �لربنامج  �لع�سكري �سد  �خل��ي��ار  �أن  �أ���س��اف  كما 
�سلب �لأمن �لقومي، ويف �سميم ��ستعد�د�ت �جلي�س �لإ�سر�ئيلي، لفتا 
وتخ�سي�س  �لعملياتية،  متنوعة من �خلطط  هناك جمموعة  �أن  �إىل 
و�ل�ستخبار�ت  �ملنا�سبة،  �لأ�سلحة  على  و�حل�سول  �مل��و�رد،  من  �لعديد 

و�لتدريب.
�إي��ر�ن و�ل��دول �لكربى كانت �نطلقت  �أن �ملحادثات �لنووية بني  يذكر 
�مل��ا���س��ي، و����س��ت��م��رت ع��ل��ى م���دى جولت  �ل��ع��ام  �أب���ري���ل  يف فيينا م��ن��ذ 
�لطلبات  بع�س  ج��ر�ء  �ملن�سرم  م��ار���س  يف  تتوقف  �أن  قبل  مار�ثونية، 
�لإير�نية �مل�ستجدة من خارج �لتفاق، كرفع ��سم �حلر�س �لثوري من 
�لقائمة �لأمريكية للمنظمات �لإرهابية، ف�سال عن ت�سددها يف بع�س 

�ل�سمانات.
ومنذ ذلك �حلني، غرقت �ملباحثات يف حالة من �جلمود، �إل �أن �مل�ساعي 

�لأوروبية �لأخرية دفعت نحو �لعودة �إىل طاولة �لتفاو�س ثانية.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:23            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   07:12  
الع�صاء......   08:34

األربعاء    27   يوليو   2022  م  -  28 ذي احلجة 1443  العدد  13604    
Wednesday    27    July    2022   -  Issue No   13604

•• اأبوظبي -وام:

تنفيذ�ً لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
قر�ر�ً  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �عتمد  �هلل«،  »حفظه  �لدولة 
�ملد�ر�س  �لعاملني يف  للمو�طنني  للتقاعد  �لر�تب �خلا�سع  ن�سبة  برفع 
�لإج��م��ايل مببلغ  �لر�تب  %80 من  �إىل  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �حلكومية 
يتجاوز 6.6 مليار درهم.. وذلك حر�ساً من �سموه على تعزيز �مل�ستوى 

�ملعي�سي و�ل�ستقر�ر �ملايل و�لأ�سري للعائالت �ملو�طنة.
�ل��ك��و�در �لإم��ارت��ي��ة يف قطاع  م��ع ج��ه��ود متكني  �ل��ق��ر�ر متا�سياً  وي��اأت��ي 
�إمار�تيني  وموظفة  موظف   7،600 من  �أكرث  ي�ستفيد  �لتعليم، حيث 
يف �ملد�ر�س �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي، من زيادة �ملعا�س �لتقاعدي عند 

دخولهم مرحلة �لتقاعد.
و�نطالقاً من حر�س حكومة �أبوظبي على حتقيق �لتكافوؤ بني موظفي 
هذه  من  بالقر�ر  �ملعنية  �ل�سريحة  كامل  و��ستفادة  �حلكومية  �جلهات 
�لزيادة، �ستتكفل �حلكومة بتغطية تكاليف تطبيق �لقر�ر بقيمة �إجمالية 
تتجاوز 6.6 مليار درهم ، ل�سد�د فروق ن�سب �لقتطاع �ل�سهري لكامل 
�لقر�ر  م��ن  �مل�ستفيدين  �ملو�طنني  للموظفني  �ل�سابقة  �خل��دم��ة  م��دة 

حالياً.
مع  بالتن�سيق  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  رفعتها  تف�سيلية  در��سة  و�أك��دت 
.. على  للتقاعد  �أبوظبي  �لب�سرية و�سندوق  �مل��و�رد  �ملالية وهيئة  د�ئرة 
�سي�ستفيد  ذلك  ومبقابل  �لتعديل  بهذ�  يتاأثر  لن  �لإجمايل  �لر�تب  �أن 
�ملوظف عند ��ستيفائه �سروط �لتقاعد من معا�س تقاعدي قد ي�سل �إىل 

�ل�سعف �أو �أكرث مقارنة باملعا�س �لتقاعدي قبل �إ�سد�ر �لقر�ر.
�لتقاعدية  �ملعا�سات  حت�سني  على  للقر�ر  �لإيجابي  �لأث��ر  يقت�سر  ول 
توفري فر�س  �سي�سهم يف  بل  �جل��دد،  و�ملتعاقدين  للموظفني �حلاليني 
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رجال �لإطفاء يحاولون �إخماد حريق يف م�ستودع نفط يف دونيت�سك، �أوكر�نيا. »رويرتز«

�أع�ساء جلنة �لنتخابات يفرزون �لأ�سو�ت يف مركز �قرت�ع بالعا�سمة

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد 

»تنفيذي اأبوظبي« يعتمد قرارا برفع ن�سبة الراتب التقاعدي 
 % للمواطنني العاملني باملدار�س احلكومية يف الإمارة اإىل 80 

مو�سكو تعلن مقتل 40 مقاتال اأجنبيا يف دونيت�سك معظمهم بولنديون

بدء عمل مركز التن�سيق امل�سرتك لنقل احلبوب من اأوكرانيا
»نعم«.. تنهي ع�سرية الإخوان ال�سوداء يف تون�س

الرئي�س التون�سي ي�سارك املحتفلني بالت�سويت على الد�ستور

الكرملني: العقوبات �سد رو�سيا تعقد عمل خط اأنابيب »نورد �سرتمي 1«

اأوروبا تتفق على خف�س ا�ستهالك الغاز يف ال�ستاء
القوات الإثيوبية قتلت 85 من 
ال�سومال  قرب  ال�سباب  حركة 

•• اأدي�س ابابا-رويرتز:

وقائد  �لإثيوبي  �لتلفزيون  ق��ال 
ق��و�ت يف جنوب �سرق  �إن  �إقليمي 
مقاتلي  م��ن   85 قتلت  �إث��ي��وب��ي��ا 
��ستباكات  خ��الل  �ل�سباب  حركة 
بعد  وذل��ك  �لأول  �أم�س  ح��دودي��ة 
هجمات  �ملتمردين  �سن  من  �أي��ام 

نادرة �حلدوث يف �ملنطقة.
ويزيد �لقتال من �مل�ساكل �لأمنية 
�لتي يو�جهها رئي�س �لوزر�ء �أبي 
ق��م��ع مترد  ي��ح��اول  بينما  �أح��م��د 
وتهدئة  �أوروم�����ي�����ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�لع�سكرية  ����س���ب���ه  �جل����م����اع����ات 
�أم���ه���رة  �ل���غ���ا����س���ب���ة يف م��ن��ط��ق��ة 
�إقليم  مع  �سالم  وبدء مفاو�سات 
ي�سهد  �ل���ذي  �ل�سمايل  ت��ي��ج��ر�ي 

مترد�.
�لإثيوبية  �إي.ت��ي.يف  قناة  وقالت 
�ل�سومالية  �ملنطقة  يف  ق��و�ت  �إن 
من   85 قتلت  لإثيوبيا  �لتابعة 
و�أ�سابت  �ل�سباب  حركة  مقاتلي 
فريفر  منطقة  يف  �ملزيد  و�أ�سرت 

قرب �حلدود مع �ل�سومال.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�سية  �ل���دف���اع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�أم�س �لثالثاء �أن مركز �لتن�سيق 
��سطنبول  يف  عمله  ب��د�أ  �مل�سرتك 
ب�ساأن  �ل���ت���ف���اه���م  مل����ب����ادرة  وف���ق���ا 
�لنقل �لآمن للحبوب من �ملو�نئ 

�لأوكر�نية.
»وفقا  �ل��������وز�رة:  ب��ي��ان  وج����اء يف 
�ملتبادل  �لتفاهم  م��ب��ادرة  لأح��ك��ام 
ب�����س��اأن ن��ق��ل �حل��ب��وب م��ن مو�نئ 
تن�سيق  م���رك���ز  ب������د�أ  �أوك����ر�ن����ي����ا، 
��سطنبول.  يف  ع��م��ل��ه  م�����س��رتك 
من  متقدمة  جم��م��وع��ة  �ست�سل 
��سطنبول  �إىل  �ل��رو���س  �خل���رب�ء 
�سكل  يف  �ل���ع���م���ل  وت����ب����د�أ  �ل����ي����وم 
رب����اع����ي«، وف����ق م���ا ن��ق��ل��ت��ه وكالة 

»�سبوتنيك«.
»�لوفد  �أن  �ل��ب��ي��ان  �أو����س���ح  ك��م��ا 
�لرو�سي ير�أ�سه �لأدمري�ل �إدو�رد 

لويك».
�لرئي�سية  �مل��ه��م��ة  ت��ك��ون  و���س��وف 
مركز  يف  �ل���رو����س  ل��ل��م��خ��ت�����س��ني 
�ل���ت���ن�������س���ي���ق �مل���������س����رتك ه�����ي حل 
جميع �مل�سكالت �لالزمة لدخول 
مرحلة  �ل�����ف�����ور  ع���ل���ى  �مل������ب������ادرة 

•• تون�س-وكاالت:

�عترب مر�قبون لالأو�ساع �ل�سيا�سية 
يف تون�س �أن �نتهاء نتيجة �لد�ستور 
ب��ك��ل��م��ة »ن���ع���م« وه����ي ت��ع��ن��ي �إن���ه���اء 
ع�سرية �لإخو�ن �ل�سود�ء �لتي عاثت 
مب�سالح  وعبثت  �ل��ب��الد  يف  ف�����س��اد�ً 
�لدين  توظيف  ووق��ف  �لتون�سيني، 
يف �ل�����س��ي��ا���س��ة، وم���ن ث���م ف��ت��ح �آف���اق 

جديدة لل�سعب وللدولة.
�لرئي�س  �سارك  وق��ت  ذل��ك يف  ياأتي 
�لتون�سيني  �سعيد  قي�س  �لتون�سي 
�حلبيب  �سارع  �إىل  خ��رج��و�،  �لذين 
بورقيبة و�سط �لعا�سمة لالحتفال 

بالت�سويت على �لد�ستور �جلديد.
�ملنطقة،  يف  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  وجت����ول 
وذلك بعد وقت ق�سري من �ملوؤمتر 
�لهيئة  ع��ق��دت��ه  �ل�����ذي  �ل�����س��ح��ف��ي 
م�ساء  تون�س  يف  لالنتخابات  �لعليا 

�لثنني.
هذ� وتتو��سل عملية فرز �لأ�سو�ت 
�جلديد  �ل���د����س���ت���ور  �����س���ت���ف���ت���اء  يف 
يف ت���ون�������س ب���ع���د �إغ���������الق م���ر�ك���ز 

�لت�سويت.
 92 �أن  ل���ل���ر�أي  ����س��ت��ط��الع  و�����س���ار 
يف �مل��ئ��ة م���ن �مل�����س��ارك��ني ���س��وت��و� ب� 

�لد�ستور  م�����س��روع  ل�����س��ال��ح  »ن���ع���م« 
�جلديد يف تون�س وذلك بعد �إغالق 
�سناديق �لقرت�ع يف �ل�ستفتاء على 

�مل�سروع.
�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  رئي�س  وقال 
بوع�سكر،  ف��������اروق  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�ل��ن��اخ��ب��ني يف  ن�����س��ب��ة م�����س��ارك��ة  �إن 
�ملئة،  27 يف  �ل���س��ت��ف��ت��اء، جت����اوزت 
�لأولية  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
لال�ستفتاء �ستظهر �عتبار� من ليل 

�لثالثاء.
عملية  �أن  بوع�سكر،  ف����اروق  و�أك����د 
�لد�ستور  م�����س��روع  على  �ل�ستفتاء 

دون  ���س��ل�����س،  ب�سكل  ج���رت  �جل��دي��د 
ت�سجيل حو�دث تذكر.

�لتون�سية  �لنتخابات  هيئة  وكانت 
�لثنني  �لأول  �أم�����س  م�ساء  �أعلنت 
�إغ����������الق �����س����ن����ادي����ق �لق�����������رت�ع يف 
�لد�ستور  م�����س��روع  على  �ل�ستفتاء 
�جلديد يف تون�س وبدء عمليات فرز 

�لأ�سو�ت.
وك��ان��ت م��ر�ك��ز �لق���رت�ع ق��د فتحت 
�لث��ن��ني يف تون�س  �أب��و�ب��ه��ا ���س��ب��اح 
ل����س���ت���ق���ب���ال �ل���ن���اخ���ب���ني ل�������الإدلء 
على  �ل����س���ت���ف���ت���اء  يف  ب���اأ����س���و�ت���ه���م 

م�سروع �لد�ستور �جلديد.

�جلوي  �ل��دف��اع  �أن��ظ��م��ة  �أ�سقطت 
�أوكر�نيتني  م�سريتني  �لرو�سية 
"دميرتوفكا"  ق���رى  م��ن��اط��ق  يف 
و"فافيلوفو"  خاركوف،  مبنطقة 
مب���ن���ط���ق���ة ن����ي����ك����ولي����ي����ف. وف����ق 

كونا�سينكوف.
�لعملية  ب���د�ي���ة  وم��ن��ذ  �إج����م����ال، 
مت  باأوكر�نيا  �خلا�سة  �لع�سكرية 
و144  ط���ائ���رة،   260 ت���دم���ري 
بدون  طائرة  و1613  مروحية 
�سو�ريخ  منظومة  و358  طيار 
و4162  ل���ل���ط���ائ���ر�ت  م�������س���ادة 
م�سفحة  قتالية  ومركبات  دبابة 
�سو�ريخ  ر�ج��م��ة  و763  �أخ���رى 
متعددة و3201 قطعة مدفعية 
ميد�نية وقذ�ئف هاون و4481 
وفق  خ��ا���س��ة،  ع�سكرية  م��رك��ب��ات 

وز�رة �لدفاع �لرو�سية.
�لرو�سية،  �ل��ت�����س��ري��ح��ات  ت���اأت���ي 
مدينة  �إد�رة  رئي�س  �إع���الن  بعد 
�أم�س  ملو�سكو  �مل���و�يل  دونيت�سك 
يف  ليال  �سب  حريقا  �أن  �لثالثاء 
م�ستودع للنفط مبنطقة ت�سيطر 
�أوكر�نيا  �سرق  يف  مو�سكو  عليها 
بعد �أن ق�سفت �لقو�ت �لأوكر�نية 

�ملدينة.

تخ�سع  ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل��ي،  �لتنفيذ 
�أن�سطة �ملمثلني �لرو�س يف �ملركز 
�لدفاع  وز�رة  من  خا�سة  ملر�قبة 

�لرو�سية.
�لدفاع  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  م��ي��د�ن��ي��ا، 
مقتل  �لثالثاء،  �أم�س  �لرو�سية، 
�أجنبياً  م��رت��زق��اً   40 م��ن  �أك����رث 
م���ع���ظ���م���ه���م م�����ن �ل���ب���ول���ن���دي���ني 

�لدقة  عالية  �ساروخية  ب�سربة 
يف دونيت�سك.

وقال �ملتحدث با�سم وز�رة �لدفاع 
�إن  �إيغور كونا�سينكوف،  �لرو�سية 
لوحد�ت  �مل��وؤق��ت  �لنت�سار  نقطة 
يف  �أ�سيبت  �لتي  �لأجنبي  �لفيلق 
»كون�ستانتينوفكا«  قرية  منطقة 

يف دونيت�سك.

وقال �ملتحدث با�سم وز�رة �لدفاع 
�لرو�سية  �ل���ق���و�ت  �إن  �ل��رو���س��ي��ة 
للقو�ت  ت��اب��ع��ة  م���و�ق���ع  ق�����س��ف��ت 
»ز�يت�سيفا«  قرية  يف  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
يف دونيت�سك، و�أ�سفرت عن مقتل 
�أكرث من 70 �أوكر�نياً، بينما مت 

تدمري م�ستودع �لذخرية.
�ملا�سية،  ���س��اع��ة   24 �ل����  وخ���الل 

زيارة بيلو�سي املحتملة اإىل تايوان 
تثري خماوف اإدارة بايدن 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تثري زيارة حمتملة يتوقع �أن جتريها رئي�سة جمل�س �لنو�ب �لأمريكي نان�سي بيلو�سي �إىل 
تايو�ن قلق �إد�رة �لرئي�س جو بايدن خ�سية �عتبارها جتاوز� خلطوط �ل�سني �حلمر�ء. 
وحّذرت بكني  �أم�س �لأول �لثنني من �أنها »ت�ستعد« لزيارة بيلو�سي �إىل �جلزيرة �لتي 
تتمتع بحكم ذ�تي �ل�سهر �ملقبل ومن �أن �لوليات �ملتحدة »�ستتحّمل �مل�سوؤولية كاملة عن 

جميع �لتد�عيات �خلطرية« يف حال مّتت.
و�أعرب بايدن علنا عن خماوفه �لأ�سبوع �ملا�سي، قائال �إن �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �لأمريكية 
تعار�س زيارة بيلو�سي �ملنتمية �إىل �حلزب �لدميوقر�طي و�لتي تعد �ل�سخ�سية �لثانية 

لتويل �لرئا�سة بعد نائبة �لرئي�س يف حال غيابه.
ويت�ساوى �لكونغر�س د�ستوريا مع �حلكومة ويتمتع �لنو�ب بحرية �ل�سفر �إىل �أي مكان 
بالن�سبة لبكني  �لأمر و��سحا  �أل يكون  �لإد�رة تخ�سى من  �إليه. لكن  بال�سفر  يرغبون 
�ل��ت��ي ت��رى يف �زدي���اد �ل��دع��م �لأم��ريك��ي ل��ت��اي��و�ن ج���زء� م��ن خمطط لتاأييد ��ستقالل 

�جلزيرة �لتي توؤكد �ل�سني �أنها جزء ل يتجز�أ من �أر��سيها.

�ص 03

�ص 13

�ص 18

5000 طالب من 93 جامعة يتناف�ضون على جائزة �أف�ضل تطبيق 

خدمات حكومية لطالب �جلامعات �لأوزبكية بدورتها �لثانية

�أخبار �لإمار�ت

�أزمة �لرغيف يف لبنان بني 
طو�بري �خلبز و�إذلل �ملو�طن

عربي ودويل

�لإمار�ت حت�ضد 6 ميد�ليات يف بطولة 
�لعامل للدر�جات �ملائية ببولند�

�لفجر �لريا�ضي

عمل جديدة �أمام �لكفاء�ت �لإمار�تية �ل�سابة، حيث ي�سجع �لقر�ر 
بطلب  للتقّدم  �لتقاعد  ل�سروط  و�مل�ستوفني  �حلاليني  �ملوظفني 
فئات  �أم��ام  �ملجال  ُيف�سح  مما  �لتقاعدي،  �ملعا�س  لنظام  �لنتقال 
جديدة من �لكفاء�ت �لإمار�تية �ل�سابة من دخول �لقطاع �لتعليمي 

و�مل�ساهمة يف تطويره.

رو�سيا تتخلى عن حمطة الف�ساء الدولية بعد 2024
•• مو�صكو-وكاالت

�لدولية  �لف�ساء  حمطة  م�سروع  م��ن  �ستن�سحب  �أن��ه��ا  �أم�����س  رو�سيا  �أعلنت 
�لرو�سية  �لف�ساء  ل�وكالة  �جل��دي��د  �لرئي�س  ق��ال  فقد   .2024 �ل��ع��ام  بعد 
»رو�سكو�سمو�س«، يوري بوري�سوف، �إن بالده �ستتخلى عن �ملحطة �لف�سائية 

�لدولية بعد 2024، على �أن يتم �إن�ساء حمطة مد�رية وطنية رو�سية.
و�أكد بوري�سوف، يف موؤمتر �سحفي، �أن رو�سيا تعمل يف �إطار �لتعاون �لدويل 
يف حمطة �لف�ساء �لدولية، و�سوف تفي، بطبيعة �حلال، بجميع �لتز�ماتها 
جتاه �ل�سركاء.  و�سدد على �أن قر�ر مغادرة حمطة �لف�ساء �لدولية يف �لفرتة 
بوتن  فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  وك��ان  بالفعل«.  �ت��خ��اذه  مت  »ق��د  �مل��ح��ددة 
�أ�سدر يف وقت �سابق مر�سوما باإعفاء دميرتي روغوزين من من�سب �ملدير 

�لعام لوكالة »رو�سكو�سمو�س«، وعني بدل منه ، يوري بوري�سوف.

تظاهرات يف اخلرطوم
حتت �سعار »وطن واحد« 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�لع�سكري  �حلكم  �سد  �لثالثاء  �أم�س  تظاهر�ت  يف  �ل�سود�نيني  مئات  خرج 
�أفاد  ما  بح�سب  قتيل،   100 من  �أك��رث  �أوق��ع��ت  �لتي  �لقبلية  و�ل�ستباكات 

مر��سلو وكالة فر�ن�س بر�س.
كانت قوى �حلرية و�لتغيري، وهي �ئتالف �ملعار�سة �لرئي�سي يف �لبالد، دعت 
�لعا�سمة  �لو�حد يف  �لوطن  �ل�سود�ن  مو�كب  »ت�سيري  �إىل  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

و�لوليات«، يوم �لأحد قبل �أن ُترجاأ �إىل �لثالثاء.
وهم  �ل�سود�ين  �لعلم  يحملون  �خل��رط��وم  بالعا�سمة  متظاهرون  و�سوهد 

يهتفون »�ل�سود�ن وطن لكل �لنا�س«.
كما هتفو� »ل للقبيلة ول للجهوية« فيما دعا �آخرون �جلي�س »للعودة �ىل 
رفيعو  �سيا�سيون  و�سارك  بر�س.  فر�ن�س  �سحافيو  �أف��اد  ما  على  �لثكنات«، 
�ل�سابق خالد  و�لوزير  �لفقي  بينهم حممد  �لثالثاء  �مل�ستوى يف تظاهر�ت 

عمر يو�سف.
كان �لثنان من بني جمموعة �مل�سوؤولني �ملدنيني �لذين �أطاحهم �لربهان 

من �ل�سلطة يف �نقالبه �لع�سكري.
ب�سكل  للتظاهر  ويخرج  و�قت�سادية  �سيا�سية  ��سطر�بات  �ل�سود�ن  وي�سهد 
منتظم �آلف �ل�سود�نيني يف �لعا�سمة ومدن �أخرى للمطالبة بعودة �حلكم 
 25 �لفتاح �لربهان يف  �لع�سكري �لذي نفذه عبد  �مل��دين. ومنذ �لنقالب 
جلنة  بح�سب  متظاهر�ً،   114 ُقتل  �ملا�سي،  �لعام  �لأول-�أك��ت��وب��ر  ت�سرين 

�أطباء �ل�سود�ن �ملركزية �ملناه�سة لالنقالب.
يعاين �ل�سود�ن من �أزمة �قت�سادية مت�ساعدة و�نهيار �أمني و��سع �أدى �إىل 

ت�ساعد �ل�ستباكات �لعرقية يف �ملناطق �لبعيدة عن �لعا�سمة.
وموؤخر� �ندلعت ��ستباكات يف ولية �لنيل �لأزرق، على �حلدود مع �ثيوبيا، 
ب�سبب نز�ع على �لأر��سي بني قبيلتي �ألربتي و�لهو�سا، ما �أ�سفر عن مقتل 

ما ل يقل عن 105 �أ�سخا�س و�إ�سابة 291 �آخرين.
عدة  يف  غا�سبة  �حتجاجات  �حل��ني  ذل��ك  منذ  �لقبلية  �ل�ستباكات  و�أث���ارت 
مدن �سود�نية، حيث خرج �لآلف من �أفر�د قبيلة �لهو�سا �إىل �سو�رع وليات 

عديدة بينها �لعا�سمة للمطالبة ب�"�لق�سا�س لل�سهد�ء".

ال�����س��ع��ودي  ال��ع��ه��د  ويل 
وفرن�سا  اليونان  اإىل  يتوجه 

•• الريا�س-اأ ف ب:

�لأمري  �ل�سعودي  �لعهد  ويل  غ��ادر 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان �أم�������س ب���الده 

متوجها �إىل �ليونان وفرن�سا.
�ل�سعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  و�أوردت 
�أن  �مللكي  �ل��دي��و�ن  ع��ن  نقال  بيانا 
ويل �لعهد �سيلتقي قياد�ت �لبلدين 
و�سبل  �لثنائية  �لعالقات  "لبحث 
ت���ع���زي���زه���ا يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت، 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  ومناق�سة 

�مل�سرتك.
�أقل  قبل  �لأوروب��ي��ة  �جلولة  وتاأتي 
م��ن ����س��ب��وع��ني م��ن زي����ارة ق���ام بها 
بايدن  ج����و  �لأم�����ريك�����ي  �ل���رئ���ي�������س 

ملدينة جدة �ل�سعودية .
�ليونانية  �خلارجية  وز�رة  و�أف��ادت 
باأن �لأمري حممد، �سيلتقي برئي�س 
ميت�سوتاكي�س.  كريياكو�س  �لوزر�ء 
وق����ال م�����س��در دب��ل��وم��ا���س��ي يوناين 
�تفاقات  توقيع  �ست�سهد  �لزيارة  �إن 
ثنائية يف جمالت �لطاقة و�لتعاون 
�لع�سكري ف�سال عن كابل �ت�سالت 
�أم�����ور  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ب���ح���ر،  حت����ت 

�أخرى.

•• بروك�صل-وكاالت:

�لكرملني  ب���ا����س���م  �مل���ت���ح���دث  ق�����ال 
�إن  �أم�����������س  ب���ي�������س���ك���وف  دم�����ي�����رتي 
�لتوربني �لذي يعمل بالغاز يف خط 
 1 �سرتمي  ن��ورد  �لرو�سي  �لأنابيب 
مل ي�سل بعد من كند� حيث جترى 
له �أعمال �سيانة لكن مو�سكو تاأمل 
ولي�س  »ع���اج���ال  ت��رك��ي��ب��ه  ي��ت��م  �أن 

�آجال«.
و�أ�ساف �أن �لعقوبات �ملفرو�سة على 
رو�سيا تعقد عمل خط �أنابيب نورد 
�إم����د�د�ت  1 مم��ا يخف�س  ���س��رتمي 
باملئة فقط   20 �إىل  �لغاز لأوروب��ا 
�أعمال  خ����الل  �خل����ط  ط���اق���ة  م���ن 
�ل�����س��ي��ان��ة. وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، قالت 
مفو�سة �لطاقة بالحتاد �لأوروبي 
�إن  �أم�س �لثالثاء  كادري �سيم�سون 
�لرو�سية  غ���ازب���روم  ���س��رك��ة  �إع����الن 
�ستخف�س  �أن���ه���ا  ل��ل��غ��از  �ل��ع��م��الق��ة 
�إىل  �لت�سليم  عمليات  م��ن  م��زي��د� 
�أوروب�������ا ه����ذ� �لأ����س���ب���وع ل���ه دو�ف����ع 
�ل�سركة  �دع����اء  ر�ف�����س��ة  �سيا�سية، 

لأنها  �لإم����������د�د�ت  ق��ط��ع��ت  ب���اأن���ه���ا 
ت�سغيل  وق����ف  �إىل  ب��ح��اج��ة  ك��ان��ت 
�سيم�سون  و�أو���س��ح��ت  �لتوربينات. 
لدى و�سولها �إىل بروك�سل حل�سور 
ل������وزر�ء �ل��ط��اق��ة يف دول  �ج��ت��م��اع 
�لحتاد �لأوروبي: »نعرف �أنه لي�س 

هناك �سبب فني للقيام بذلك. هذ� 
�أن  حترك بدو�فع �سيا�سية، وعلينا 
ولهذ�  لذلك.  ��ستعد�د  على  نكون 
�لتخفي�س  يعترب  حتديد�  �ل�سبب 
�ل�����وق�����ائ�����ي ل���ط���ل���ب���ن���ا ع����ل����ى �ل����غ����از 
��سرت�تيجية حكيمة«. هذ� و�تفقت 

�أم�س  �لأوروب�����������ي،  �لحت�������اد  دول 
�إج�������ر�ء�ت طارئة  �ل���ث���الث���اء، ع��ل��ى 
لتقليل ��ستخد�مها للغاز يف �ل�ستاء 
�أوروبا  فيه  تو�جه  وق��ت  يف  �ملقبل، 
غمو�سا يتعلق باإمد�د�ت �لغاز من 

رو�سيا يف �ل�ستاء.

�لرئي�س �لرو�سي خالل �جتماعه مع رئي�س وكالة �لف�ساء �ملعني. »رويرتز«

منظر خلط �أنابيب �لغاز نورد �سرتمي عرب بحر �لبلطيق، يف لومبني ، �سمال �سرق �أملانيا. »� ف ب«
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اأخبـار الإمـارات

وزارة تنمية املجتمع تطلق برنامج الإ�سعافات الأولية النف�سية لكبار املواطنني
•• دبي -وام: 

�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  �أط���ل���ق���ت 
�لنف�س  ع��ل��م  ق�سم  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بكلية �لإن�سانيات و�لعلوم بجامعة 
�لتدريبي  �ل����ربن����ام����ج  ع���ج���م���ان 
�لنف�سية  �لأول���ي���ة  "�لإ�سعافات 
ي�ستهدف  �ملو�طنني" �لذي  لكبار 
�ل�����وز�رة  مي��ث��ل��ون  م�����س��ارك��ا   40
�إك�ساب  �إىل  وي��ه��دف  و���س��رك��ائ��ه��ا 
�مل�����س��ارك��ني �مل��ع��ل��وم��ات و�مل���ه���ار�ت 
�لالزمة لتقدمي خدمات �لرعاية 
جودة  ت��ع��زي��ز  وب��ال��ت��ايل  �لنف�سية 

حياة كبار �ملو�طنني.
�لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  ف��رتة  متتد 
�لنف�سية  �لأول���ي���ة  "�لإ�سعافات 
�أ�سهر   6 �إىل  �ملو�طنني"  ل��ك��ب��ار 
مب��ع��دل ور���س��ة يف �لأ���س��ب��وع حيث 

ع��ب��د �ل��رح��م��ن رئ��ي�����س ق�����س��م علم 
و�لعلوم  �لإن�سانيات  بكلية  �لنف�س 
�أن �لربنامج �لتدريبي �أحد �أ�سكال 
�لتعاون �ملثمر بني جامعة عجمان 
وي�سعي   ، �ملجتمع  �لتنمية  ووز�رة 
ل���ت���ق���دمي جم���م���وع���ة م����ن ور�����س 
�لعمل من قبل �أ�ساتذة خمت�سني 
�إك�ساب  ب��ه��دف  وذل����ك  �مل���ج���ال  يف 
�مل�����س��ارك��ني �مل��ع��ل��وم��ات و�مل���ه���ار�ت 
لتقدمي  �ل�����الزم�����ة  �لأ����س���ا����س���ي���ة 
لكبار  �لنف�سية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
�لربنامج  يعترب  كما   ، �ملو�طنني 
ف��ر���س��ة ج��ي��دة ل��ت��دري��ب و�إع�����د�د 
متخ�س�سة  وك������ف������اء�ت  ك���������و�در 
�لعلمية  �ملعرفة  لديها  ومتميزة 
كيفية  ح�����ول  �ل���ك���ام���ل  و�ل����وع����ي 
�ل��رع��اي��ة لكبار  ت��ق��دمي خ���دم���ات 
�مل�ستويات  جميع  على  �ملو�طنني 

تنمية  ل������وز�رة  �ل��ت��اب��ع  ب��ع��ج��م��ان 
�ملجتمع �أن مبادرة تاأهيل �ملعنيني 
لتقدمي �لإ�سعافات �لنف�سية لكبار 
�مل��و�ط��ن��ني ت��اأت��ي يف ���س��ي��اق حزمة 
�ل����وز�رة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 
يف �إم������ارة ع��ج��م��ان �ن��ط��الق��اً من 
�لوطنية  �ل�سيا�سة  م�ستهدفات 
ل��ك��ب��ار �مل���و�ط���ن���ني �ل���ه���ادف���ة �إىل 
و�سمان  حياتهم  بجودة  �لرت��ق��اء 
و�مل�ستمرة  �ل��ف��اع��ل��ة  م�����س��ارك��ت��ه��م 
�سمن �لن�سيج �ملجتمعي يف �لدولة 
�ل�سيا�سة  حم�����اور  م���ع  وت���و�ف���ق���ا 
حمور  يف  ���س��ي��م��ا  ل  �لأ����س���ا����س���ي���ة 
وحم���ور  �ل�سحية"  "�لرعاية 
و�حلياة  �مل��ج��ت��م��ع��ي  "�لتو��سل 
�حلياة  "جودة  �لن�سطة" وحم��ور 

�مل�ستقبلية.
�سعي  �أن  �إىل  �ل��غ��م��ال���س��ي  ول��ف��ت 

يح�سل �ملتدرب يف نهاية �لربنامج 
للربنامج  م��ع��ت��م��دة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
�لأولية  " �لإ���س��ع��اف��ات  �ل��ت��دري��ب��ي 

�لنف�سية لكبار �ملو�طنني .
تاأهيل  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي�����س��ع��ى 
�ل��ع��ام��ل��ني يف م��ر�ك��ز رع��اي��ة كبار 
�لرغبة  ل��دي��ه��م  �مل��و�ط��ن��ني مم��ن 
�لإر������س�����اد  جم������ال  يف  �ل���ع���م���ل  يف 
�ل��ن��ف�����س��ي ل��ك��ب��ار �مل���و�ط���ن���ني عن 
طريق تزويدهم بالأ�س�س �لعلمية 
و�مل�����ه�����ار�ت �ل��ع��م��ل��ي��ة و�جل���و�ن���ب 
من  متكنهم  �ل��ت��ي  �لتخ�س�سية 
حتقيق �لتاأهيل و�ملعرفة و�لنجاح 
�ل��ق��درة على  �ل��الزم مبا مينحهم 
�لتعامل مع كبار �ملو�طنني يف هذ� 

�جلانب.
مدير  �لغمال�سي  ر����س��د  و�أو���س��ح 
�ملو�طنني  ك���ب���ار  ����س���ع���ادة  م���رك���ز 

�ملو�طنني  ك���ب���ار  ل���دع���م  �ل�������وز�رة 
ي���رك���ز ع��ل��ى ت���وف���ري �ل���ع���دي���د من 
جمال  يف  �ل���ت���ن���م���وي���ة  �مل������ب������ادر�ت 
خدمة �ملجتمع مبا يوؤدي �إىل رفع 
جودة حياة �لأفر�د ويف هذ� �لإطار 
�ملعتمد  �لتدريبي  �لربنامج  ياأتي 
�لنف�سية  �لأول���ي���ة  "�لإ�سعافات 
جانب  �إىل  �ملو�طنني"  ل���ك���ب���ار 
�ل���وز�رة  �أخ���رى تنفذها  م��ب��ادر�ت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن �ل�سركاء 
مثل  �ملعنية  و�جلهات  و�ملوؤ�س�سات 
�أج����ه����زة م�����س��اع��دة لرفع  ت���وزي���ع 
جودة حياة كبار �ملو�طنني وتوفري 
�لأ�سا�سية  �مل��ن��زل��ي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
من �أجهزة كهربائية وم�ستلزمات 
�أخرى عالوة على �سيانة عدد من 

�ملنازل لكبار �ملو�طنني.
ر�سا  �لدكتورة  ذك��رت  جانبها  من 

و�ل�سحي لكبار �ملو�طنني و�لعمل 
على ن�سر وحتقيق فل�سفة �ل�سعادة 

�لتي تتبناها �لدولة.
جدير بالذكر �أن �لربنامج ي�ستند 
�إىل: تلبية حاجات �مليد�ن �لنف�سي 

وفق   ، و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ن��ف�����س��ي��ة 
�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �مل��ي��د�ن��ي��ة مما 
ي�����س��ه��م يف حت���ق���ي���ق روؤي��������ة دول����ة 
�لإمار�ت حول حق توفري �لرعاية 
و�لجتماعي  �لنف�سي  و�ل�ستقر�ر 

وتوفري  �مل���ح���ل���ي  و�لج���ت���م���اع���ي 
يتوقع  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لكفاء�ت 
بنائها  ع��ل��ى  �ل��ربن��ام��ج  يعمل  �أن 
�لريادي  �ل���دور  وحتقيق  ودعمها 

للجامعة يف خدمة �ملجتمع

عطلة راأ�س ال�سنة الهجرية للوزارات واجلهات الحتادية 
غرة حمرم ومبا يوافق ذلك من التاريخ امليالدي

•• دبي -وام:

كافة  �إىل  تعميماً  �حلكومية  �لب�سرية  للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة  �أ�سدرت 
�لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية ب�ساأن �إجازة ر�أ�س �ل�سنة �لهجرية يف �حلكومة 
�لهيئة  �أ���س��درت��ه  �ل���ذي  �لتعميم  وبح�سب  1444ه�.  ل��ل��ع��ام  �لحت���ادي���ة 
��ستناد�ً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء ل�سنة 2021م ب�ساأن �لنظام �جلديد للعمل 
�لر�سمية  �لعطالت  و�أج��ن��دة  �لحت���ادي،  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لأ�سبوعي 
�ملعتمدة مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء ل�سنة 2020 للقطاعني �حلكومي 
و�خلا�س يف �لدولة، فقد تقرر �أن تكون عطلة ر�أ�س �ل�سنة �لهجرية يف 1 

حمرم 1444 ه�، ومبا يو�فق ذلك من �لتاريخ �مليالدي.
 - �ملنا�سبة  بهذه   - �حلكومية  �لب�سرية  للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة  ورفعت 
�أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�ل�سيخ  �ل�سمو  و�أخيه �ساحب  "حفظه �هلل"،  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي "رعاه �هلل" ، و�إخو�نهما �أ�سحاب �ل�سمو �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى 
لالحتاد حكام �لإم��ار�ت، �سائلًة �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيدها على �سموهم 
مبوفور �ل�سحة و�لعافية. كما هناأت �سعب دولة �لإمار�ت و�لأمتني �لعربية 

و�لإ�سالمية بهذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة.

ال�سحة جتري 198,379 فح�سا وتك�سف عن 1,257 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و1,057حالة �سفاء 

••   اأبوظبي- وام: 

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 198،379 فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.
   و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س يف �لدولة وتو�سيع نطاق 
�لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 1،257 حالة �إ�سابة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 985،524 حالة.
وفاة  حالة  �أي  ت�سجيل  ع��دم  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  و�أعلنت 
خالل �لأربع و�لع�سرين �ساعة �ملا�سية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،332 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء  1،057حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
�ملر�س  �أعر��س  �لتام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�سفاء 964،828 حالة.  

الحتاد الن�سائي ينظم دورة بعنوان »كيف تراجع خمططات منزلك؟«

كليفالند كلينك اأف�سل م�ست�سفى لرعاية القلب يف الوليات املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

نظم �لحتاد �لن�سائي �لعام مبقره يف �أبوظبي دورة تدريبية حتت عنو�ن 
�سعادتي  �سر  "�أ�سرتي  برنامج  منزلك؟" �سمن  خمططات  تر�جع  "كيف 
�لأ�سرة  وع��ي  تعزيز  �لو�قع" بهدف  �إىل  �لفكرة  – م��ن  �مل��ن��زل  تعمري   ..
باأهمية �لتخطيط �ل�سحيح للمنزل قبل بنائه �أو حتديثه، و�لتاأكيد على 
لالأ�سرة  �ملالئمة  �لحتياجات  ح�سب  على  �ملالية  للمو�رد  �لتوزيع  �أهمية 

ومر�عاة �مليز�نية �ملر�سودة لبناء �ملنزل مبا يتنا�سب مع متطلبات �لأ�سرة، 
و�لتوزيع �ل�سحيح للم�سكن وديكور�ته.

وجاءت �لدورة �سمن جهود �لحتاد �لن�سائي �لعام �ملجتمعية لتعزيز ثقافة 
تعمري �ملنزل مبا ينا�سب �حتياجات وميز�نية �لأ�سرة، باعتبار �أن للمنزل 
�أهمية بالغة يف ��ستقر�ر �لأ�سرة و�أمانها و�أن عملية �لتخطيط لبناء منزل 
�لعلمية  �لأ�س�س  على  �لط��الع  ت�ستدعي  �لقائم  �ملنزل  حتديث  �أو  جديد 
�لأخطاء  �لذ�تي، مبا يتالفى  �لتعلم  �أو  و�لديكور  و�لت�سميم  و�لهند�سية 

ويخرج �لفكرة �إىل �لو�قع بدرجة عالية �جلودة وباأقل كلفة، �لأمر �لذي 
يتطلب �ل�ستعانة بخرب�ء يف هذ� �ملجال.

�سلة  ذ�ت  خمتلفة  عمل  ور���س  عقد  �إىل  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �لحت���اد  وي�سعى 
وتعمريه  باملنزل  خا�س  �جتماعي  برنامج  خ��الل  م��ن  �مل��ن��ازل،  بت�سميم 
من  نخبة  يقدمها  ���س��وف  و�ل��ت��ي  �ل��ور���س  م��ن  �سل�سلة  وي�سم  ودي��ك��ور�ت��ه 
�ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال و�لتي �سوف تتناول حماور هامة تهم �لأ�سرة 

قبل بناء �ملنزل.

�ل��ذي ح��دد خاللها  �حل��م��ادي،  �ملهند�س ط��ارق  �لتدريبية  �ل���دورة  وق��دم 
�مليز�نية  حتديد  خ��الل  من  وذل��ك  �ل�ست�ساري،  مع  �لعمل  بد�ية  كيفية 
و�مل�ساحة �ملتنا�سبة ومع عدد �أفر�د �لأ�سرة، مع �سرورة ترك فر�سة لإبد�ء 
�نتهاء  �أخذ وقت كاف ملر�جعة �لتخطيط عند  روؤيته �لإبد�عية، ومن ثم 
للر�سومات  �لل��ت��ف��ات  ع��دم  �أهمية  �إىل  م�سري�ً  �إع����د�ده،  م��ن  �ل�ست�ساري 
ثالثية �لأبعاد و�لنبهار بالألو�ن و�لإخر�ج، و�لرتكيز على �ملخطط نف�سه 

فقط.

•• اأبوظبي-وام:

يف   - �لعاملية  �ل�سحية  �لرعاية  - منظومة  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى  حل 
�لوليات  يف  �لقلب  وج��ر�ح��ة  لأم��ر����س  م�ست�سفى  كاأف�سل  �لأوىل  �ملرتبة 
�ملتحدة �لأمريكية يف ت�سنيف جملة "يو �إ�س نيوز �آند وورلد ريبورت" لعام 
2022 - 2023 وذلك لل�سنة �لثامنة و�لع�سرين على �لتو�يل وهي �أي�ساً 
على  �مل�ست�سفى  فيها  يحافظ  �لتي  �لتو�يل  على  و�لع�سرين  �لر�بعة  �ل�سنة 
�لوليات  5 م�ست�سفيات على م�ستوى  �أف�سل  �لريادية �سمن قائمة  مكانته 

�ملتحدة.

ّنف م�ست�سفى كليفالند كلينك �لرئي�سي بولية �أوهايو يف �ملرتبة �لر�بعة  و�سُ
�مل�ست�سفى  �حتل  كما  �ملتحدة  �لوليات  يف  �مل�ست�سفيات  �أف�سل  قائمة  �سمن 
مر�تب متقدمة على م�ستوى �لوليات �لأخرى وذلك عرب 13 تخ�س�ساً - 
مبا يف ذلك حلوله �سمن �أف�سل 10 م�ست�سفيات عرب 9 تخ�س�سات �إ�سافة 
�إىل حلوله �سمن �أف�سل 5 م�ست�سفيات عرب 6 تخ�س�سات طبية - �إ�سافة �إىل 
ذلك ح�سل م�ست�سفى كليفالند كلينك على �ملرتبة �لأوىل كاأف�سل م�ست�سفى 

على م�ستوى ولية �أوهايو.
مل�ست�سفى  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  جيفيك  مي�سال  ت��وم  �لدكتور  وق��ال 
طليعة  يف  وحلولنا  �ملتقدمة  �لت�سنيفات  ه��ذه  ت�سّكل  كلينك:  كليفالند 

�أف�سل �مل�س�ستفيات على م�ستوى �لوليات �ملتحدة دلياًل على روح �لتعاطف 
و�خل��رب�ت �لعالية �لتي يتمتع بها مقدمو �لرعاية لدينا وعلى �لرغم من 
�لتحديات �لكبرية �لتي و�جهت قطاع �لرعاية �ل�سحية على م�ستوى �لعامل 

�إل �أن �لتز�منا بتقدمي �أف�سل رعاية ممكنة مل ولن يتغري.
وعملت جملة "يو �إ�س نيوز �آند وورلد ريبورت" على تقييم �أكرث من 4500 
م�ست�سفى يف �لوليات �ملتحدة �سمن ت�سنيفها �ل�سنوي لأف�سل �مل�ست�سفيات 
تخ�س�س  يف  فقط  م�ست�سفى   164 ت�سنيف  ومت   2023  -  2022 لعام 
و�حد على �لأقل ومنذ عام 1995 مل يتفوق �أي م�ست�سفى �آخر يف �لوليات 

�ملتحدة على م�ست�سفى كليفالند كلينك يف تخ�س�س رعاية �أمر��س �لقلب.

�لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  معهد  رئي�س  �سفين�سون  لر����س  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
للغاية  وف��خ��ورون  مم��ت��ّن��ون  كلينيك":  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  و�ل�����س��در 
�لوليات  م�ستوى  على  �لقلب  لرعاية  م�ست�سفى  كاأف�سل  ت�سنيفنا  يتم  باأن 
لل�سنة  �آن��د وورل��د ريبورت" وذل��ك  نيوز  �إ���س  "يو  �ملتحدة من جانب جملة 
�لتي �سهدتها  �لتو�يل، فعلى �لرغم من �لتحديات  �لثامنة و�لع�سرين على 
�أف�سل  بتقدمي  �لتز�منا  على  �ملحافظة  من  متكنا  �أننا  �إل  �لقليلة  �ل�سنو�ت 
لتطوير  �ل��دوؤوب  عملنا  جانب  �إىل  هذ�  ملر�سانا  و�لعطف  �لرعاية  خدمات 
طب وجر�حة �لقلب و�لأوعية �لدموية وتفانينا �مل�ستمر لتكري�س روح �لعمل 

�جلماعي وتقدمي �أبحاث و�بتكار�ت ر�ئدة ترثي م�سهد �لرعاية �ل�سحية.

�سرطة اأبوظبي: 3000 درهم غرامة نقل الركاب باملركبات اخلا�سة

�سرطة اأبوظبي: القيادة الآمنة اأثناء هطول الأمطار تعزز ال�سالمة على الطرق

•• اأبوظبي-الفجر:

ح����ّذرت ���س��رط��ة �ب��وظ��ب��ي م��ن خم��اط��ر ن��ق��ل �ل��رك��اب ب�����س��ورة غ��ري قانونية 
و�نعكا�ساتها �ل�سلبية على �أمنهم و�سالمتهم، وحثت �سائقي �ملركبات �خلا�سة 

بعدم ممار�سة ن�ساط نقل �لركاب دون ت�سريح من �جلهات �ملخت�سة.
و�ملطابقة  و�ملرخ�سة  �ملعتمدة  �لنقل  و�سائل  ��ستخد�م  �إىل  �جلمهور  ودعت 
للنقل غري  �لت�سدي  �لتعاون يف  و  �لعاملية،  �ل�سالمة  ل�سرت�طات ومعايري 
�ل�سركاء  �لتعاون مع  �أهمية  و�أك��دت  على �سالمة �جلميع.  �مل�سروع، حفاظاً 
�لوعي  وت��ع��زي��ز  م�����س��روع��ة،  غ��ري  بطريقة  �ل��رك��اب  ن��ق��ل  لعملية  للت�سدي 
�لأمني و�ملجتمعي من خالل عدم ��ستخد�م مثل هذه �ملركبات �لتي تعمل 
بطريقة غري قانونية، موؤكدة ��ستمر�ر �حلمالت م�سرتكة مع مركز �لنقل 
�لعقيد  وذكر   . �ملخالفني  ل�سبط  ��سرت�تيجي  ك�سريك  باأبوظبي،  �ملتكامل 

مبارك عو�س بن حمريوم مدير �إد�رة �أمن و�سائل �لنقل �أن �سرطة �أبوظبي 
�أن  �إىل  ولفت   . �ملخالفات  هذه  مثل  من  للحد  �لتفتي�سية  �حلمالت  كثفت 
عقوبة ��ستعمال �ملركبة يف نقل �لركاب بدون ترخي�س هو غر�مة مالية تبلغ 

مرورية. نقطة  و24  يوماً،   30 ملدة  �ملركبة  وحجز  درهم   3000

•• اأبوظبي-وام:

�لطرق  على  �لآمنة  بالقيادة  �لإل��ت��ز�م  �إىل  �ل�سائقني  �أبوظبي  �سرطة  دعت 
�ملتوقعة  �جل��وي��ة  و�لتقلبات  �لأم��ط��ار  هطول  �أث��ن��اء  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية 
خالل �لأيام �لقادمة. وحثت م�ستخدمي �لطرق على متابعة حالة �لطق�س 
# م�سافة_ �لطرق وترك  �ل�سرعات على  باملركبة، وخف�س  �لتحرك  قبل 
�أو  بالت�سوير  �ل�سائق  قيام  على خطورة  و�أك��دت  �ملركبات.  بني  كافية  �أم��ان 

�ملحددة  بال�سرعة  �لتقيد  �سرورة  على  م�سددة   .. �لطريق  بغري  �لن�سغال 
بالطرق  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لإر���س��ادي��ة  و�ل��ل��وح��ات  �ل�سو�خ�س  على  و�ملو�سحة 
�ملركبات  �أبوظبي مب��الك  �سرطة  و�ل��دوري��ات يف  �مل���رور  و�أه��اب��ت مديرية   .
�لثقيلة و�ل�ساحنات و�حلافالت و�أ�سحاب �ل�سركات وم�سوؤويل �لتوزيع تنبيه 
�ل�سائقني وتوعيتهم باللتز�م بالقيادة �لآمنة �أثناء هطول �لأمطار �لغزيرة 
و�لتوقف يف �أقرب خمرج وتعزيز �لإجر�ء�ت �لوقائية لتجنب وقوع �حلو�دث 

يف مثل هذه �لظروف �جلوية وذلك حفاظا على �سالمة �جلميع.

اأبوظبي لالإعالم تنظم اللقاء املفتوح مع مر�سحي القائمة النهائية لربناجمها التدريبي
•• اأبوظبي-وام:

�سركة   - ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي  نظمت 
�لر�ئدة يف  �لعامة  �لإع��الم  خدمات 
�ملفتوح مع  �للقاء  �لإم���ار�ت -  دول��ة 
�لطلبة �ملر�سحني للمرحلة �لنهائية 
من برنامج تاأهيل طالب �جلامعات 
بهدف  �ل�������س���رك���ة  �أط���ل���ق���ت���ه  �ل�������ذي 
�لكو�در  وتدريب  وتاأهيل  ��ستقطاب 
�جلامعيني  �ل���ط���الب  م���ن  �مل��م��ي��زة 
�أب���وظ���ب���ي وم����ن ث���م تاأمني  ب����اإم����ارة 
ممن  منهم  للمبدعني  عمل  فر�س 
ويثبتون  �لنهائية  �ملر�حل  يجتازون 
�لنخر�ط  جد�رتهم وقدرتهم على 
�أبوظبي  ت��وّف��ر  حيث  �لعمل،  ب�سوق 
لالإعالم فر�س عمل يف �لعديد من 
وكذلك  �لإع���الم���ي���ة  �ل��ت��خ�����س�����س��ات 
�ل�����س��رك��اء يف بع�س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لقطاعات.
�ل�سباب  مب����رك����ز  �ل���ل���ق���اء  و�أق�����ي�����م 
طالباً   57 وح�������س���ره  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�نخرطو�   202 �أ�سل  من  وطالبة 
ب���ال���ربن���ام���ج م���ن���ذ �ن���ط���الق���ه قبل 
�سهرين و�سهد �لعديد من �جلل�سات 
�أف�سل  �أ���س��ف��رت ع���ن و����س���ول  �ل��ت��ي 
�ل���ط���الب م���ن خ��م�����س ج���ام���ع���ات يف 
�لنهائية  للمرحلة  �ب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 

باللتحاق بالربنامج �لتدريبي عن 
�إمكانياتهم  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف  ق���رب، 
�لعرو�س  خ����الل  م���ن  وم��ه��ار�ت��ه��م 
ق��دم��ت على م�سارح  �ل��ت��ي  �مل��ب��ا���س��رة 
�جل����ام����ع����ات و�إر�������س������ال من�������اذج من 
�للجنة  با�سرت  وب��دوره��ا  �أعمالهم، 
�ملكلفة مبتابعة كل �لأعمال �ملر�سلة 
مهنية  م���ع���اي���ري  وف�����ق  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا 

دقيقة.
�لتعريفية  �ل�����ل�����ق�����اء�ت  وخ��������الل 
تلفزيون  وف���د  ق���ام   .. ب��اجل��ام��ع��ات 
�أب���وظ���ب���ي ب��ت��ع��ري��ف �ل��ط��ل��ب��ة على 
�لتي  �ملختلفة  �لوظيفية  �مل�����س��ار�ت 
�أبوظبي لالإعالم يف �ملجال  توفرها 
�لإعالمي، و�إطالعهم على �لفر�س 
�مل��ت��اح��ة لك��ت�����س��اب �خل�����رب�ت �لتي 

توؤهلهم لدخول �سوق �لعمل.
وقال هيثم �لكثريي �ملدير �لتنفيذي 
�أبوظبي  ت��ل��ف��زي��ون  ق���ن���و�ت  ل�سبكة 
لالإعالم  �أبوظبي  تو��سل  بالإنابة: 
�إع������الم وطني  ب��ت��ق��دمي  �ل���ت���ز�م���ه���ا 
�لكفاء�ت  وتعمل على متكني  هادف 
�لإع��الم��ي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة وف��ت��ح �آفاق 
�أمامها لدخول �سوق �لعمل  جديدة 
وتطوير �مل�سهد �لإعالمي بالدولة، 
كما ن�سعى لدعم �ملو�هب �ل�سابة من 
خالل تقدمي فر�س تدريبية لطلبة 

وجامعة  �لإم����������ار�ت،  ج��ام��ع��ة  ه���ي 
�أبوظبي،  �ل�سوربون  وجامعة  ز�ي��د، 
�لتقنية  وكليات  �أب��وظ��ب��ي،  وجامعة 

�لعليا �أبوظبي.
و���س��م��ل��ت ع��م��ل��ي��ة �لخ���ت���ي���ار �إج�����ر�ء 
�لأولية  �لإخ��ت��ب��ار�ت  م��ن  جمموعة 
�لتلفزيون  د�ئ������رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�أب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم م��ث��ل جتارب  يف 
�لأد�ء يف جمالت �لتمثيل و�لتقدمي 
�لتلفزيوين، وعر�س �ملهار�ت �لفنية 
يف �مل��ون��ت��اج و�جل��ر�ف��ي��ك و�لإخ����ر�ج، 
�لإعالمية.  �مل���ه���ار�ت  م��ن  وغ��ريه��ا 
د�ئرة  من  �ملكلفة  �للجنة  وحر�ست 
�لتلفزيون خالل زيار�تها للجامعات 
على �لتعّرف على �لطالب �لر�غبني 

�أب���وظ���ب���ي، وت���وف���ري بيئة  ج��ام��ع��ات 
�ملهنية  و�خل����ي����ار�ت  �ل��ف��ر���س  ت��ع��زز 
يف  للمناف�سة  �ل���الزم���ة  و�خل�����رب�ت 
��ستمر�رية  وت���دع���م  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق 
ق����ط����اع �لإع����������الم ورف���������ده ب����ك����و�در 

�إعالمية �سابة وطموحة.
و�أ���س��اف �ل��ك��ث��ريي: ت��ن��درج عالقات 
فيما  �أبوظبي  جامعات  مع  �لتعاون 
يتعلق بتدريب وتاأهيل طلبة �لإعالم 
نحو  �ملجتمعية  م�سوؤوليتنا  �سمن 
�لتي  و��سرت�تيجيتنا  �ل�سباب  فئة 
ت�سجع على دعم �لطاقات و�لقدر�ت 
يدعم  و�ع��د  جيل  لإع���د�د  �ملتميزة، 
خمتلف  يف  و�لنمو  �لتطور  م�سرية 
�مل�������ج�������الت �مل����رت����ب����ط����ة ب���ال���ق���ط���اع 
تقدمي  يف  و�مل���������س����ي  �لإع������الم������ي، 
حم��ت��وى ه���ادف وت��رف��ي��ه��ي ومتنوع 

يلبي خمتلف تف�سيالت �جلمهور.
�لأد�ء  �خ���ت���ب���ار  ج��ل�����س��ات  و����س���ه���دت 
�لذين  �لطلبة  م��ن  ك��ب��ري�ً  ح�����س��ور�ً 
وج���������دو� ف���ي���ه���ا ف���ر����س���ة ل ت���ف���ّوت 
ل��ع��ر���س م��و�ه��ب��ه��م وم��ه��ار�ت��ه��م يف 
�مل��ج��ال �لإع��الم��ي و�لإن���ت���اج �لفني، 
وت�سمنت قائمة �ملر�سحني �لنهائية 
 202 �أ�سل  57 طالباً وطالبة من 
�سهدت  �لتي  �جلامعات  من  متقدم 

زيار�ت �ل�سركة.



األربعاء   27  يوليو    2022  م   -    العـدد   13604  
Wednesday    27    July    2022   -  Issue No   13604

03

اأخبـار الإمـارات

�سندوق اأبوظبي للتقاعد : توجيهات رئي�س الدولة تعزز جودة احلياة والرفاه الجتماعي للمواطنني
•• اأبوظبي-وام:

للتقاعد،  �أبوظبي  ل�سندوق  �ملنَتدب  �لع�سو  �لنعيمي،  �َسامل  �َسعادة  ثمن 
�لقر�ر �لذي �عتمده �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، تنفيذ� لتوجيهات 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب 
يف  �لعاملني  للمو�طنني  للتقاعد  �خلا�سع  �ل��ر�ت��ب  ن�سبة  برفع  �هلل"، 
%80 من �لر�تب �لإجمايل،  �إىل  �أبوظبي  �إمارة  �ملد�ر�س �حلكومية يف 
موؤكد� �أنه ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف زيادة قيمة �ملعا�س �لتقاعدي للعاملني 
يف �ملد�ر�س �حلكومية يف �لإمارة، مبا َي�سمن َتوفري �حلياة �لكرمية لهم 

يعك�س  �لقر�ر  �أن  له  ت�سريح  يف  �لنعيمي  و�أك��د  �لتقاعد.  بعد  ولأ�سرهم 
"حفظه �هلل" ع��ل��ى دعم  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�سمو  ���س��اح��ب  م���دى ح��ر���س 
توليه  و�ل��ذي  �لَتعليم  قطاع  �سيما  ل  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �ملو�طنني 
�لدولة رعاية كبرية نظر�ً لأهميته وتقدير�ً لدور �ملُعلم وكافة �لعاملني 

يف �ملَنظومة �لَتعليمية لإ�سهاماتهم يف بناء �لدولة و�لرتقاء بها.
وقال : �لقيادة �لر�سيدة ل تتو�نى عن �ملبادر�ت و�لَتوجيهات �لتي َتكفل 
خمتلف  رعاية  على  وحَتر�س  للمو�طنني،  و�لرفاهية  �لر�حة  �سبل  كل 
فئات �ملجتمع وحتقيق �ل�ستقر�ر �لجتماعي مبا يتما�سى مع منظومة 
�لرفاه �ملجتمعي وجودة �حلياة �لتي حتر�س �لدولة على �إر�ساء دعائمها 

وتر�سيخ مقوماتها ملو�طنيها.
من ناحيته �أكد �سعادة خلف عبد�هلل رحمه �حلمادي، �ملدير �لعام ل�سوؤون 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  �أن  للتقاعد،  �أبوظبي  ل�سندوق  �لتقاعد 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ�  ج��اء  �ل��ذي  �أب��وظ��ب��ي، 
ل�سل�سلة  ��ستكماًل  ياأتي  "حفظه �هلل"،  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
و�لرفاه  �حلياة  ج��ودة  لتعزيز  �لر�سيدة  �لقيادة  من  �لكرمية  �مل��ب��ادر�ت 
�لجتماعي للمو�طنني، لفتاً �إىل �أن هذ� �لقر�ر �سيوؤدي �إىل زيادة قيمة 
�لدخل  يف  �لفجوة  من  يقلل  مما  منه،  للم�ستفيدين  �لتقاعدي  �ملعا�س 
حياتهم  م�ستوى  من  ويعزز  �لتقاعد  وبعد  �لعمل  مرحلة  يف  �ل�سهري 

�لجتماعية. وقال �حلمادي يف ت�سريح له �إن �لقيادة �لر�سيدة ل تدخر 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��ق��ر�ر�ت  با�ستحد�ث  �ملو�طنني  جهد�ً يف حت�سني حياة 
لهم  �لكرمية  و�حل��ي��اة  �ل��ر�ح��ة  �سبل  وتوفري  �ملو�طنني  دع��م  �ساأنها  من 
�أن مثل هذه  �إىل  �لطويلة للوطن، م�سري�  �لتقاعد وبعد خدمتهم  عند 
�لدخول يف  �لإمار�تية على  �ل��ك��و�در  وت�سجيع  دع��م  ت�ساهم يف  �ل��ق��ر�ر�ت 
كافة جمالت �لعمل يف �لإمارة، �لأمر �لذي يعزز مكانة �لإمار�ت حملياً 
ودوليا . و�أكد �حلمادي - يف ختام ت�سريحه - �أن قيادتنا �لر�سيدة ت�سع 
جهودها  خال�س  وتبذل  �حتياجاته،  وت�ست�سعر  �أعينها،  ن�سب  �مل��و�ط��ن 

لال�ستجابة لهذه �ملتطلبات وفقاً لأعلى �ملعايري �لعاملية.

�سمن ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي بني الإمارات واأوزبك�ستان

الثانية بدورتها  الأوزبكية  اجلامعات  لطالب  حكومية  خدمات  تطبيق  اأف�سل  جائزة  على  يتناف�سون  جامعة   93 من  طالب   5000

للمتعاملني،  م��ت��م��ي��زة  جت������ارب 
و�أ����س���اد ب���الأف���ك���ار �خل���اّلق���ة �لتي 
ق���ّدم���ه���ا �ل���ط���الب وج���ه���وده���م يف 
تطوير �مل�ستقبل �حلكومي، د�عًيا 
�إياهم �إىل مو��سلة �بتكار �لأفكار 
و�لتجارب و�ملقرتحات �لتطويرية 
�لعمل  حتديث  جهود  تعزز  �لتي 

�حلكومي.
و�سهدت �جلائزة �إقبال كبري�ً من 
طلبة �جلامعات، و�سمت �مل�ساركات 
طالبي  ف���ري���ق   100 م���ن  �أك�����رث 
تقّدمو� ب�� 104 تطبيقات نوعية 
تناف�سو�  رئي�سية  فئات   8 �سمن 
وكانت  �ل����ك����ربى،  �جل����ائ����زة  ع��ل��ى 
�أكرث �ملوؤ�س�سات �لتعليمية م�ساركة 
للتكنولوجيا،  ط�سقند  ج��ام��ع��ة 
 ،45% �إىل  و���س��ل��ت  مب�����س��ارك��ات 
ط�سقند،  يف  "�إنها"  جامعة  تلتها 
وم����در�����س����ة حم���م���د �خل�����و�رزم�����ي 

لتكنولوجيا �ملعلومات.
�مل�ساركة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ن��وع��ت 
باجلائزة بني خمتلف �لقطاعات، 
ب�32  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  وت�������س���در 
�ل�سحة  ق���ط���اع���ي  ث����م  ت��ط��ب��ي��ق��ا 
تطبيًقا  ب�17  �لأع���م���ال  وري�����ادة 
�ل�سياحة  وق����ط����اع  م���ن���ه���ا،  ل���ك���ل 
�إىل  �إ�����س����اف����ة  ت���ط���ب���ي���ق���اً،   12 ب����� 
قطاعات �لبيئة و�لطاقة �لنظيفة 
و�لعدل  و�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ات  و�ل��ن��ق��ل 

�سناعة  ج���ه���ود  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
��ستعر��س  مت  ك��م��ا  �مل�����س��ت��ق��ب��ل، 
�مل�ستقبلية بهدف  �ل�سر�كة  فر�س 
�لرقمي  و�لتحول  �لبتكار  تعزيز 
�أع���م���ال جديدة  وت��ط��وي��ر من����اذج 

تخدم �لبلدين.
و�أ�ساد معايل �سريزود �سريماتوف 
بالإجناز�ت �لنوعية �لتي حققتها 
نتيجة  ���س��ك��ل��ت  و�ل���ت���ي  �جل����ائ����زة 
�ل�سرت�تيجية  لل�سر�كة  عملية 
ب����ني ح��ك��وم��ت��ي دول������ة �لإم��������ار�ت 
مثمناً  �أوزب��ك�����س��ت��ان،  وج��م��ه��وري��ة 
دع�����م ح���ك���وم���ة دول�������ة �لإم���������ار�ت 
لتعزيز جهود �لتحديث �حلكومي 
�أوزبك�ستان وم�ساركتها ق�س�س  يف 
جن��اح��ه��ا يف ت��ط��وي��ر من����اذج عمل 
�لتي  �ملكّثفة  و�جلهود  م�ستقبلية، 
�مل�سرتكة  �ل��ع��م��ل  ف����رق  ب��ذل��ت��ه��ا 
لتحقيق �أف�سل �لنتائج مبا ي�سهم 
يف �إحد�ث تغيري �إيجابي يف م�سرية 
�لعمل �حلكومي و�لرتقاء بالأد�ء 
ومتكينهم  �لنا�س  ح��ي��اة  لت�سهيل 
م������ن �حل�����������س�����ول ع����ل����ى �أف�������س���ل 
�خلدمات. وهناأ معاليه �لفائزين 
تعزيز  �إىل  ودع���اه���م  ب���اجل���ائ���زة، 
�خلدمات  ت�سميم  يف  م�ساركتهم 
مبتكرة  حلول  لإيجاد  �حلكومية 
خ�����الل تقدمي  م����ن  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
�لتي  و�مل�ساريع  و�ملبادر�ت  �لأفكار 

�سحي،  حياة  باأ�سلوب  �لعي�س  من 
ويتميز بكونه �سديقاً للبيئة.

�ل�����ث�����ال�����ث  �مل���������رك���������ز  يف  وح������������ل 
 Onalar/ "للو"  ت��ط��ب��ي��ق 
فكرة  تقوم  حيث   ،/maktabi
�ملعلومات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �لتطبيق 
�حلو�مل  ل��ل��ن�����س��اء  و�لإر�������س������اد�ت 
�أطفاًل  يربني  �للو�تي  و�لأم��ه��ات 
حديثي �لولدة، وتبادل �ملعلومات 
ح������ول ع��م��ل��ي��ة �حل����م����ل ورع����اي����ة 
�إىل  �إ�سافة  ومر�حلها،  �لأط��ف��ال 
و�لطفل  �لأم  ���س��ح��ة  م���ر�ق���ب���ة 

باأ�سلوب تفاعلي.
كما تاأهلت �سمن �ملرحلة �لأخرية 
ذكية،  تطبيقات   4 �جل��ائ��زة  م��ن 
 Braille  " ت���ط���ب���ي���ق  ه��������ي: 
و�ل�����ذي   "Recognition
�لب�سري  �لتعرف  خا�سية  يقدم 
للمكفوفني،  ب��ر�ي��ل  طريقة  على 
عادية  �أح������رف  �إىل  وت��رج��م��ت��ه��ا 
�لتقاطها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل�����س��ور  م��ن 
ب���ا����س���ت���خ���د�م �ل����ه����ات����ف �ل����ذك����ي، 
Robocontest.  " وتطبيق 

من  و�ح����د�ً  يعترب  و�ل���ذي   "uz
�أك���رث �مل��ن�����س��ات ت��ق��دم��اً يف توفري 
�مل�����س��اع��دة ل����الأف����ر�د يف جم���الت 
وتطبيق  لغاتها،  وتعلم  �لربجمة 
 "MathTask Setagi  "
�لتفكري  تطوير  على  يركز  �ل��ذي 

و��ستقطاب  �ل�����س��اع��ة،  م���د�ر  ع��ل��ى 
�ملبدعني من �لطالب وحتفيزهم 
يف  �لتطويرية  �أف��ك��اره��م  مل�ساركة 

�لعمل �حلكومي.
و�����س����ه����دت �جل�����ائ�����زة يف دورت����ه����ا 
�أكرث  بني  كبرية  م�ساركة  �لثانية 
م��ن 5000 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة من 
تعليمية  وموؤ�س�سة  جامعة   93
 104 ق���دم���ت  �أوزب���ك�������س���ت���ان،  يف 
فئات   8 �سمن  نوعية  تطبيقات 
قطاعات  ع��ل��ى  رك�����زت  رئ��ي�����س��ي��ة، 
�لتعليم  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  ح���ي���وي���ة 
و�ل�������س���ح���ة و�ل���ب���ي���ئ���ة و�ل���ط���اق���ة 
و�للوج�ستيات  و�ل��ن��ق��ل  �لنظيفة 

وريادة �لأعمال و�ل�سياحة.
�لتكنولوجيا  تنمية  وزير  و�لتقى 
و�لت�سالت يف �أوزبك�ستان، �سمن 
�أعمال حفل تكرمي �لفائزين بوفد 
برئا�سة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
حيث  طليعة،  ب��ن  حم��م��د  ���س��ع��ادة 
جرى مناق�سة خمرجات �ل�سر�كة 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 
�حلكومية،  �خل����دم����ات  ت���ط���وي���ر 
و�جلهود �لتي تبذلها �حلكومتان 
"�أف�سل  �إط��الق جائزة  من خالل 
لطالب  حكومية  خدمات  تطبيق 
�لتي  �أوزبك�ستان"،  يف  �جل��ام��ع��ات 
قدر�ت  بناء  على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�س 
�ل���������س����ب����اب و�ل������ط������الب وت���ع���زي���ز 

تطبيقاً  و18  تطبيقات  بثمانية 
مّرت  حيث  �لأخ����رى،  للقطاعات 
عملية �لتقييم بعدة مر�حل حتت 
�إ�سر�ف فرق عمل م�سرتكة �تبعت 
�سملت:  متكاملة،  علمية  معايري 
�لرتكيز على حل حتديات �أ�سا�سية 
و�لكفاءة  �حلكومية  �خلدمات  يف 
�ل�ستخد�م،  و�سهولة  و�لفعالية، 
�ختيار  يف  و�لب���ت���ك���ار  و�لب��������د�ع 

�أف�سل �مل�ساركات.
وفاز باملركز �لأول يف جائزة �أف�سل 
لطالب  حكومية  خدمات  تطبيق 
�لثانية  دورت����ه����ا  يف  �جل���ام���ع���ات 
" Tahrirchi" �لذي  تطبيق 
جمانية  م��ف��ات��ي��ح  ل���وح���ة  ي����وّف����ر 
ل���ربن���ام���ج �ل���ت���دق���ي���ق �لإم����الئ����ي 
�لهاتف  لنظام  �لأوزب��ك��ي��ة،  باللغة 
�لذكية  �للوحية  و�لأجهزة  �لذكي 
�لتطبيق  ويعمل   ،Android
�أخطاء  وج���ود  م��ن  �لتحقق  ع��ل��ى 
�لتكملة  خا�سية  ويوّفر  �إمالئية، 
�ل���ت���ل���ق���ائ���ي���ة ل���ل���ك���ل���م���ات و�جل���م���ل 

و�لتنبوؤ بالكلمات �لتي تليها.
 "Eco Portal " وجاء تطبيق
وتعتمد فكرته  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف 
�سحية  ب������د�ئ������ل  ت�����وف�����ري  ع����ل����ى 
�ل�سديقة  �ليومية  لل�سروريات 
ل���ل���ب���ي���ئ���ة ع������رب ت�����ق�����دمي �ل����دع����م 
ومتكينهم  ل����الأف����ر�د،  و�مل�����س��ان��دة 

�أف�سل  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ت�����س��ه��م 
و�أ�ساد  �ل��ق��ادم��ة،  و�لأج���ي���ال  ل��ه��م 
�ساركو�  �لذين  �جلامعات  بطالب 
جهودهم  �أن  م��وؤك��ًد�  �ملناف�سة،  يف 
متثل حمفًز� لالرتقاء باخلدمات 

�حلكومية �مل�ستقبلية.
م���ن ج��ه��ت��ه، �أك�����د ����س���ع���ادة حممد 
ب�����ن ط���ل���ي���ع���ة رئ���ي�������س �خل����دم����ات 
�حل�����ك�����وم�����ي�����ة حل�����ك�����وم�����ة دول�������ة 
�لإم������ار�ت، ح��ر���س ح��ك��وم��ة دولة 
�لإم������ار�ت ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ق�س�س 
جن��اح��ه��ا وجت��ارب��ه��ا �مل��ت��ق��دم��ة يف 
حتديث �لعمل �حلكومي جت�سيد�ً 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ق��ي��ادة  لتوجيهات 
�مل�سرتكة  �لعمل  من���اذج  ب��اإط��الق 
حكومات  خم��ت��ل��ف  م���ع  �ل��ع��امل��ي��ة 
يف  ��ستثمار�تها  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل، 
ط���اق���ات �ل�����س��ب��اب وك���ف���اء�ت���ه���م يف 
�ل����ري����ادة وجهود  ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق 

تطوير �مل�ستقبل.
وقال �إن �لدورة �لثانية من جائزة 
حكومية  خ��دم��ات  تطبيق  �أف�سل 
�أوزبك�ستان  يف  �جلامعات  لطالب 
�ملو�هب  م��ن  عالياً  �إق��ب��اًل  �سهدت 
عن  �لنتائج  ك�سفت  حيث  �ل�سابة، 
و�لتكنولوجي  �لعلمي  �مل�����س��ت��وى 
�ل���ع���ايل �ل�����ذي ي��ت��م��ت��ع ب���ه طالب 
على  وق�����در�ت�����ه�����م  �جل�����ام�����ع�����ات، 
ت�سميم خدمات حكومية وتقدمي 

•• ط�صقند- وام:

ك������ّرم������ت ح����ك����وم����ة ج���م���ه���وري���ة 
بجائزة  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أوزب��ك�����س��ت��ان 
حكومية  خدمات  تطبيق  "�أف�سل 
لطالب �جلامعات يف �أوزبك�ستان" 
يف دورت���ه���ا �ل��ث��ان��ي��ة، و�ل���ت���ي تعد 
�إح�����������دى خم������رج������ات �ل�������س���ر�ك���ة 
�ل�سرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت 
وجمهورية  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لتحديث  جم��الت  يف  �أوزبك�ستان 
�حل��ك��وم��ي، �ل��ت��ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا يف 

�أبريل 2019.
�أقيم  �ل��ذي  �لتكرمي  حفل  ح�سر 
يف �لعا�سمة �لأوزبكية "ط�سقند"، 
وزير  �سريماتوف  �سريزود  معايل 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ن��م��ي��ة 
�أوزب���ك�������س���ت���ان،  يف  و�لت�����������س�����الت 
رئي�س  طليعة  بن  حممد  و�سعادة 
حلكومة  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات 
�لدكتور  و�سعادة  �لإم����ار�ت،  دول��ة 
�سعيد مطر �لقمزي �سفري �لدولة 
ل�����دى ج���م���ه���وري���ة �أوزب���ك�������س���ت���ان، 
�مل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  ح�سره  كما 
و�أع�������س���اء �ل���ف���رق �مل�����س��رتك��ة من 

حكومتي �لبلدين.
�إ�سافة  �جل���ائ���زة  جن����اح  وي�����س��ك��ل 
ن���وع���ي���ة جل����ه����ود ح���ك���وم���ة دول����ة 
�لإمار�ت يف تعزيز �لتبادل �ملعريف 
و�لعامل،  �مل��ن��ط��ق��ة  ح��ك��وم��ات  م���ع 
متتابعة  م���ر�ح���ل  ���س��م��ن  وت���اأت���ي 
لتفاقية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل��ل��خ��ط��ط 
�ل�������س���ر�ك���ة �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
توظيف  �إىل  وت���ه���دف  �ل��ب��ل��دي��ن، 
ط���اق���ات �ل�����س��ب��اب وق���در�ت���ه���م يف 
ت�سمن  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ت�سميم 
متميزة  حكومية  خدمات  تقدمي 

فريد  ن���ه���ج  وت�����وف�����ري  �مل���ن���ط���ق���ي 
�لريا�سيات  ع��ل��وم  �أه��م��ي��ة  ل��ف��ه��م 
 " �إىل تطبيق  �إ���س��اف��ة  يف �حل��ي��اة، 
ويتيح   ،"Don’t Waste
�لتربع  �إم��ك��ان��ي��ة  للم�ستخدمني 
ب�سكل �سريع  بالأطعمة و�ملنتجات 
جائزة  �أن  بالذكر،  جدير  و�آم���ن. 
حكومية  خدمات  تطبيق  "�أف�سل 
لطاّلب �جلامعات يف �أوزبك�ستان" 
منها  �لأوىل  �ل�����دورة  �إط����الق  مت 
و�سهدت   ،2019 ���س��ب��ت��م��رب  يف 
�لعمل  ور����س  م��ن  جمموعة  عقد 
�مل�سرتكة ح�سرها ممثلو �جلهات 
هيئات  و�أع�����������س�����اء  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لتدري�س يف 90 جامعة وموؤ�س�سة 
يف  �مل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف  تعليمية 
لتعريف  وه���دف���ت  �أوزب���ك�������س���ت���ان، 
�مل�������س���ارك���ني ب������اأه������د�ف �جل����ائ����زة 
ودوره��������ا يف ت�����س��م��ي��م �خل���دم���ات 
�لتكنولوجيا  وتفعيل  �حلكومية 

لت�سهيل حياة �لنا�س.
�ل��ت��ي مت �إطالقها  وت��ع��د �جل��ائ��زة 
��ستلهاماً من �لتجربة �لإمار�تية 
�لأوىل  �مل���ج���ال،  ه���ذ�  �ل���ر�ئ���دة يف 
و�سط  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
طالب  حتفيز  �إىل  وت�سعى  �آ�سيا، 
�لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �جلامعات 
�ب���ت���ك���ار حلول  ع���ل���ى  �لأوزب����ك����ي����ة 
تطبيقات  جم�����ال  يف  �إب����د�ع����ي����ة 
�ل����ه����و�ت����ف �ل����ذك����ي����ة و�لأج�����ه�����زة 
�ملحمولة لتطوير خدمات حكومية 
�سهلة ومب�سطة يتم تقدميها على 
ملئات  �ل�ساعة، وتوفر فر�ساً  مد�ر 
�آلف طالب �جلامعات و�ملوؤ�س�سات 
باأفكارهم  ل��ي�����س��ارك��و�  �لتعليمية 
م�ستقبل  �سناعة  يف  و�بتكار�تهم 

�أف�سل ملجتمعاتهم ودولهم.

تليها  التي  بالكلمات  والتنبوؤ  الأوزبكية  باللغة  الإمالئية  الأخطاء  ت�سحيح  خا�سية  ويوّفر   Tahrirchi الأوزبكي  املحرر  لتطبيق  الأول  • املركز 
للبيئة  ال�سديقة  اليومية  لل�سروريات  �سحية  بدائل  توفر  ذكية  من�سة    Eco Portal لتطبيق    الثاين  • املركز 

تفاعلي  باأ�سلوب  الولدة  وبعد  احلمل  فرتة  يف  والطفل  الأم  �سحة  عن  واإر�سادات  معلومات  يوفر  تطبيق   ,/Onalar maktabi/ للو  لتطبيق  الثالث  • املركز 

احلياة الرقمية يف الإمارات.. خدمة اآمنة مب�ستوى 5 جنوم
•• اأبوظبي-وام: 

�رتقى م�سار �لعناية يف جودة �حلياة 
�إىل م�ستويات غري  �لإم��ار�ت  بدولة 
لينتقل  �آف���اق���ه  وت��و���س��ع��ت  م�����س��ب��وق��ة 
/ �ل��ع��امل  �إىل  �لو�قعية  �حل��ي��اة  م��ن 

م��و�ك��ب��ة ملتطلبات  �ل��رق��م��ي/ وذل���ك 
�لتي  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �لنه�سة 
�لإمار�ت  وحققت  �لدولة.  ت�سهدها 
قفز�ت  �مل��ا���س��ي��ة  �ل�������س���ن���و�ت  خ����الل 

�لرقمي  �ل��ت��ح��ول  ك��ب��رية يف جم���ال 
و�لأرقام  �حلقائق  ج�سدتها  �ل�سامل 
�ل�سنوي  �ل���ت���ق���ري���ر  �أورده���������ا  �ل���ت���ي 
�لت�سالت و�حلكومة  تنظيم  لهيئة 
2021 و�ل���ذي  �ل��رق��م��ي��ة ع��ن ع���ام 
�ل���ذي  �ل���وق���ت  �أن م��ت��و���س��ط  �أظ���ه���ر 
��ستخد�م  يف  �ل��دول��ة  �سكان  يق�سيه 
�ساعة   7.24 نحو  يبلغ  �لإن��رتن��ت 
عدد  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���س��ار  يوميا. 
و�سل  �لرقمية  �لهوية  يف  �مل�سجلني 

�إىل �أكرث من 2.66 مليون �سخ�س، 
من�سة  م�ستخدمي  ع���دد  ب��ل��غ  فيما 
باإ�سد�ر  �خل��ا���س��ة  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ث��ق��ة 
�لرقمية  �مل�������س���ت���ن���د�ت  وت�������س���دي���ق 
ل����الأف����ر�د و�ل�������س���رك���ات، ن��ح��و 1.2 
 1.5 �أج��رو� قر�بة  مليون م�ستخدم 
�لتطور  ه��ذ�  و�أم��ام  معاملة.  مليون 
��سرت�تيجية  م�����ب�����ادر�ت   5 ب������رزت 
ب��ه��دف تعزيز  �لإم�������ار�ت  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
�أف��ر�د �ملجتمع للم�ساركة ب�سكل  ثقة 
و�حل�سول  �لرقمي  �ل��ع��امل  يف  �آم���ن 
مب�ستوى  م��ت��م��ي��زة  خ����دم����ات  ع���ل���ى 
�مل�����ب�����ادر�ت  وت�������س���م���ن���ت  جن�������وم،   5
ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����س �لإم��������ار�ت جل���ودة 
�ل�سيا�سَة  و�عتماد  �لرقمية،  �حلياة 
�لرقمية"،  �حل��ي��اة  جل��ودة  �لوطنية 
�حلكومة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�إط�������الق 
 ،2025 �لرقمية لدولة �لإم��ار�ت- 
لالأمن  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �ل�سيرب�ين2019-، 
للتعامالت  �لإم����ار�ت  ��سرت�تيجية 

ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة �حل��ي��اة �ل��رق��م��ي��ة يف 
�ملعرفية  �ملن�سة  يف  متثلت  �ل��دول��ة 
وميثاق  �ل��رق��م��ي��ة،  �حل���ي���اة  جل����ودة 
�لرقمية  �مل��و�ط��ن��ة  و���س��ل��وك��ي��ات  ق��ي��م 
�لإيجابية، ومن�سة "�سّنف" لتقييم 
حم���ت���وى �لأل�����ع�����اب �لإل���ك���رتون���ي���ة، 
�إىل م����ب����ادرة م��ن��ه��ج ج���ودة  �إ����س���اف���ة 
�حل���ي���اة �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
�لرقمية  �ملو�طنة  مو�سوعات  �إدر�ج 
م���ن مرحلة  �ل��در����س��ي��ة  �مل��ن��اه��ج  يف 
�لثاين  �ل�������س���ف  وح���ت���ى  �حل�������س���ان���ة 

ع�سر.

جمل�س..
ميثل جمل�س جودة �حلياة �لرقمية 
�آلية   2020 ع���ام  يف  ت�سكل  �ل����ذي 
متكاملة لتعزيز �ملجتمعات �لرقمية 
�لإيجابية يف دولة �لإمار�ت، ومبادرة 
ه���ادف���ة ل��دع��م ك��اف��ة ف��ئ��ات �ملجتمع 
خ��ا���س��ة �أول���ي���اء �لأم�����ور و�لأ����س���ر يف 
�ل��ع��امل �لرقمي،  م��و�ج��ه��ة حت��دي��ات 

��سرت�تيجية �حلكومة �لرقمية..
�لوطنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ��م��م��ت  ���سُ
�لإمار�ت  لدولة  �لرقمية  للحكومة 
وف����ق����ا ل������ 8 �أب������ع������اد، ت�����س��ت��ث��م��ر يف 
م�سمونها �لتو�سيات �لو�ردة يف �إطار 
ملنظمة  �لرقمية  �حل��ك��وم��ة  �سيا�سة 
�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ن��م��ي��ة-/

مع  �أي�����س��ا  وت���ت���و�ءم   ،/OECD
�خلطة �لتنموية لدولة �لإمار�ت يف 

حقبة ما بعد كوفيد19-.
وي����ت����م����ث����ل �ل�������ه�������دف �ل����رئ����ي���������س����ي 
لال�سرت�تيجية يف �إن�ساء �لتز�م و��سع 
ل��ت��اأي��ي��د توظيف  �ل��ق��ط��اع��ات،  ع���رب 
�ل�سرت�تيجيات  ك��اف��ة  يف  �ل��رق��م��ي��ة 
رقمية  من�سة  وت��وف��ري  �حل��ك��وم��ي��ة، 
رقمية  خ�����دم�����ات  ت����وف����ر  م�����وح�����دة 
متكاملة و�سهلة و�سريعة، وم�سممة 

وفقا لحتياجات �لعمالء.

الأمن ال�سيرباين..
�لوطنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت�����س��ع��ى 

�لرقمية 2021 /بلوك ت�سني/.

�سيا�سة..
�عتمدت �لإمار�ت يف يناير 2021، 
�ل��وط��ن��ي��ة جل����ودة �حلياة  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
ل��ت��ع��زي��ز جم��ت��م��ع رقمي  �ل��رق��م��ي��ة 
�آمن يف �لدولة، وهوية �إيجابية ذ�ت 

تفاعل رقمي هادف.
وتت�سمن �ل�سرت�تيجية 11 مبادرة 
�أفر�د  بناء قدر�ت  �إىل  نوعية تهدف 
��ستخد�م  م��ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع 
و�سليم،  و�ٍع  ب�������س���ك���ل  �لإن������رتن������ت 
�لرقمية  و�ل�سلوكيات  �لقيم  وتعزيز 
لتوجيه  �أدل����ة  و�إع������د�د  �لإي��ج��اب��ي��ة، 
�ملحتوى  ����س��ت��خ��د�م  ن��ح��و  �مل��ج��ت��م��ع 
حماية  ج����ان����ب  �إىل  �لإي�����ج�����اب�����ي، 
�لناجمة  �ملخاطر  من  �مل�ستخدمني 
ع��ن �ل��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ه��ات م��ري��ب��ة �أو 
ق��ر���س��ن��ة. وب���ال���ت���ز�م���ن م���ع �إط����الق 
�ل��وط��ن��ي��ة جل����ودة �حلياة  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
مبادر�ت  �أرب���ع  �عتماد  مت  �لرقمية، 

�ملجتمعي  �ل���وع���ي  م�����س��ت��وى  ورف�����ع 
�لوقاية  و�سبل  وحت��دي��ات��ه  بفر�سه 
تعزيز  �إىل  �ملجل�س  وي�سعى  م��ن��ه��ا. 
�ملو�طنة �لرقمية �لآمنة و�ل�سلوكيات 
�لإيجابية يف �لعامل �لرقمي، �سمن 
�لقدر�ت  هي  رئي�سية  حم��اور  �أرب��ع��ة 
�ل���رق���م���ي���ة، و�ل�������س���ل���وك �ل���رق���م���ي، 
�لرقمية،  و�ل�����س��الم��ة  و�ل���ع���الق���ات 
و�مل��ح��ت��وى �ل��رق��م��ي. وت�����س��م��ل مهام 
و�جلهود  �خلطط  م��و�ءم��ة  �ملجل�س 
بني �جلهات �حلكومية على م�ستوى 
مبادر�ت  ل��ت��ط��وي��ر  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
وب�����ر�م�����ج ل���ت���ع���زي���ز ج�������ودة �حل���ي���اة 
�ملجتمع،  ف���ئ���ات  ل���ك���اف���ة  �ل���رق���م���ي���ة 
و�لقو�نني  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  وم��ر�ج��ع��ة 
ودر��سة  لتحديثها،  �حلاجة  وتقييم 
�جلهات  م���ن  �مل���ق���دم���ة  �مل���ق���رتح���ات 
�إ�سافة  �مل���ج���ال،  ه���ذ�  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لعاملية  �ملوؤ�س�سات  مع  �لتو��سل  �إىل 
�لرقمية  �حل����ي����اة  ب����ج����ودة  �مل��ع��ن��ي��ة 

و�سالمة �ملجتمع �لرقمي.

�إىل خ��ل��ق بيئة  �ل�����س��ي��رب�ين  ل��الأم��ن 
ت�ساعد  و���س��ل��ب��ة  �آم���ن���ة  ���س��ي��رب�ن��ي��ة 
ع��ل��ى مت��ك��ني �لأف��������ر�د م���ن حتقيق 
�ل�سركات  ومت���ك���ن  ط���م���وح���ات���ه���م، 
م��ن �ل��ت��ط��ور و�ل��ن��م��و يف ب��ي��ئ��ة �آمنة 

ومزدهرة.
من  �مل��ح��دث��ة  �لن�سخة  �إط����الق  ومت 
 2019 ع�����ام  يف  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لت�سالت  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م��ن 
وت�سم  �ل����رق����م����ي����ة،  و�حل�����ك�����وم�����ة 
متكاملة  منظومة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل���الأم���ن �ل�����س��ي��رب�ين، وت�����س��ت��ن��د �إىل 

خم�سة حماور و60 مبادرة.

التعامالت الرقمية..
�لإمار�ت  �أطلقت   ،2018 �أبريل  يف 
للتعامالت  �لإم����ار�ت  ��سرت�تيجية 
�ل��رق��م��ي��ة /ب���ل���وك ت�����س��ني/ 2021 
�لتقنيات  ت��ط��وي��ع  �إىل  ���س��ع��ت  �ل��ت��ي 
�ملتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% 
م����ن �ل���ت���ع���ام���الت �حل���ك���وم���ي���ة على 
ة بلوك  �إىل من�سّ �مل�ستوى �لحتادي 

ت�سني بحلول عام 2021.
و�����س����ع����ت �لإم������������������ار�ت م������ن خ����الل 
وتوثيق  ت�سجيل  �إىل  �ل�سرت�تيجية 
بتكنولوجيا  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ت��ع��ام��الت 
ب�سمة  وت��خ�����س��ي�����س  ت�����س��ني،  ب���ل���وك 
ميكن  ل  �لرقمية  للبيانات  مم��ي��زة 
يوؤدي  ب�سكل  تغيريها،  �أو  �خرت�قها 
�لرقمي  �لأم�����ن  م�����س��ت��وى  رف���ع  �إىل 
ويخف�س  �ل����وط����ن����ي����ة،  ل���ل���ب���ي���ان���ات 
�لتكاليف �لت�سغيلية، من خالل �حلّد 
وبالتايل  �ل��ورق��ي��ة،  �مل��ع��ام��الت  م��ن 

ت�سريع عملية �تخاذ �لقر�ر.

�قبال  ����س��ف   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان   ، �ف���������س����ل  �����س����ري 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)1339751XC(  رق���م 

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

    0569420521

فقدان جواز �سفر
�ي�����ري�����ن   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني   ، �ي���وم���ان  دمي���ا����س 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)p6135274a(  رق�����م 

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

    0526280464

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل��دع��و /ع��م��ر�ن فاروق 
باك�ستان   ، ع���ن���اي���ه  حم���م���د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )HB8969521(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د �مل�����دع�����و / ع���ل���ى ن�����و�ز 
باك�ستان   ، رم�����س��ان  حم��م��د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)FG9613632(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
حممد   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ي�����ا������س�����ني �ح������م������د ب�����ول������س 
بنغالدي�س     ، ع���ل���ي  خم���ت���ار 
�سفره رقم  �جلن�سية - ج��و�ز 
من   )EG0176290(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0524380870    

فقدان جواز �سفر

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن للدائنني يف الدعوي  رقم : 97-2022 اإجراءات الع�سار-دبي

اخلا�سة بـ / رعد احمد رعد طربه )حتت اإجراءات الع�سار(
�لع�سار  �إج���ر�ء�ت  �فتتاح  تقرر  فلقد  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  دب��ي يف  �ل�سادر من حماكم  �حلكم  على  بناء 
“، وعليه نطلب من د�ئني  “ �أم��ني �لج���ر�ء�ت  �أمينا ل��الإج��ر�ء�ت   ، وتعيني �خلبري / حممد فرحات 
�لأ�سخا�س  م��ن  ك��ان��و�  -���س��و�ء  �لقانونية  �أ�سكالهم  خمتلف  على   ، ط��ربه  رع��د  �ح��م��د  رع��د   / �ل�سيد 
مطالباتهم  تقدمي   - �حلكومي   / �لعام  �لقطاع  �أو  �خلا�س  �لقطاع  من  �لعتباريني  �و  �لطبيعيني 
�ملالية �لعالقة – مبا فيها تلك �مل�سجلة �مام �جلهات �لق�سائية - يف مو�جهة �ملدين �ملذكور - على �ن 
تكون تلك �ملطالبات مدعمة بامل�ستند�ت و�لأدلة ذ�ت �ل�سلة وتقدميها ملكتب �أمني �لجر�ء�ت ، وذلك 
20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذ� �لإع��الن. حيث �سيتم �ع��د�د �سجل بالد�ئنني، وبالتايل  يف غ�سون 
تقيم �لديون بغية حتديد �ملقبول منها من قبل �أمني �لجر�ء�ت، و�سيلي ذلك �عد�د قائمة بالد�ئنني 
�لذين تقدمو� مبطالباتهم �أمام �أمني �لإجر�ء�ت ومن ثم رفعها �أمام قا�سي �لع�سار. كما يطلب �أمني 
�لإجر�ء�ت من كل ذي م�سلحة له حق يف �ى من �أمو�ل �ملدين �ن يتقدم بطلب ��سرتد�د �لأمو�ل �ملنقولة 
�و غري �ملنقولة �ململوكة له من بني �أمو�ل �ملدين خالل مدة �أق�ساها �سهرين من تاريخ �لن�سر وعلى �ن 
يبني يف طلب �ل�سرتد�د نوع وطبيعة مو��سفات تلك �لأمو�ل وطبيعة �حلق �لو�رد عليها. كما يطلب 
�أمني �لإج��ر�ء�ت من �أي �سخ�س تتو�فر لديه �أي بيانات �و معلومات ذ�ت �سله باأمو�ل �ملدين �ملذكور 
�أن يتقدم بها ، على مكتب » �أمني �لجر�ء�ت » �لكائن يف مكتب فرحات و�سركاه – دبي – ديرة – �سارع 
�لرقة – �لطابق �خلام�س مكتب 5001 بناية فندق �يبي�س مدخل �ملكاتب هاتف رقم  2500251 
-Email، suha@farahatco.com   / 04   ولال�ستف�سار يرجى �لت�سال ب�سكرتارية �أمني 

�لجر�ء�ت �لن�سة / منال وعلى �لو�ت�س �ب رقم 0507862887
�أمني �لجر�ء�ت / �خلبري / حممد فرحات

قيد رقم /89

اإعــــــــــــالن
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اأخبـار الإمـارات
تفاهم بني بلدية عجمان و الثقافة لتعزيز املبادرات الإبداعية

•• عجمان-وام:

وز�رة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  �أب��رم��ت 
�لثقافة و�ل�سباب، لتعزيز �لتعاون �مل�سرتك و�لتن�سيق �ملتبادل يف جمالت 
�آفاق جديدة  �ملبادر�ت �لإبد�عية وتقدمي حمتوى ملهم للمجتمع وفتح 

من �لعمل �لبناء.
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي  حممد  عبد�لرحمن  �سعادة  �لتفاقية  وق��ع 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان، و�سعادة مبارك �إبر�هيم �لناخي وكيل وز�ر 

�لثقافة و�ل�سباب، بح�سور عدد م�سوؤويل �جلهتني.
و�أكد �سعادة عبد �لرحمن حممد �لنعيمي �أن �لد�ئرة ت�سعى وبتوجيهات 
مبا�سرة من �ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�س �لد�ئرة، لتوطيد �لعمل 

�ل�سرت�تيجية ودعم  �لأه��د�ف  لتحقيق  �مل�سرتك مع �جلهات �لحتادية 
�حلياة.  نو�حي  على  �لإيجابية  بظاللها  تلقي  و�لتي  �لنوعية  �مل�ساريع 
وقال �إن �لد�ئرة تفخر بالعمل مع �لوز�رة و�لتي تعد �جلهة �ملعنية بو�سع 
�ل�سرت�تيجيات ور�سم �ل�سيا�سات �لثقافية و�ل�سبابية �ملتكاملة للدولة يف 
�لثقايف  للرت�ث  �ملت�سمنة  و�لإع��الم،  و�ل�سباب  �لثقافة  جمالت  خمتلف 
�ملادي وغري �ملادي و�لآد�ب و�لفنون �لب�سرية و�لأد�ئية و�لو�سائط �ملرئية 
و�مل�سموعة و�لت�سميم و�لإبد�ع �لرقمي و�ل�سناعات �لثقافية و�لإبد�عية، 
فئات  ب��ني  �لوطني  �لن��ت��م��اء  وتعزيز  �لوطنية  �لهوية  على  و�ملحافظة 

�ملجتمع، ودعم �ملوهوبني �ل�سباب ومتابعة �ملحتوى �لإعالمي".
خالل  ��ستطاعت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �لناخي  م��ب��ارك  �سعادة  �أو���س��ح  جهته  م��ن 
�لعمارة  حتت�سن  و�لتي  لالإمارة  �مل�سرقة  �ل�سورة  �إب��ر�ز  �ملا�سية  �لفرتة 

�لنابغة  �ل��ك��ف��اء�ت  ل��دع��م  ودوؤوب  د�ئ���م  ب�سكل  وت�سعى  و�جل��م��ال،  و�ل��ف��ن 
�لهوية  على  �ملحافظة  يف  وتوظيفه  �لإب���د�ع  جم��الت  وتاأطري  �ملجال  يف 

�ملتجذرة و�لب�سمة �ملميزة لدولتنا �لعريقة.
ل�سيا�سات  تعزيز�ً  ت��اأت��ي  �مل��ذك��رة  �أن  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  وكيل  و�ك��د 
�جلودة ونظم �لتميز �لتي تبنتها وتنتهجها حكومة عجمان وتن�سجم مع 
�لتوجهات �لر�سيدة للدولة ب�سفة عامة و�إمارة عجمان ب�سفة خا�سة يف 
�ملجالت �لتي تخ�س كال �لطرفني ودور كٍل منهما وم�ساركته يف �لنه�سة 
�لقت�سادية و�حل�سارية �لتي ت�سهدها �لإمارة. وتت�سمن �ملذكرة تو�سيح 
لتقدمي  �ل�ساملة  �ل��ت��ع��اون  وجم���الت  �مل�سرتكة  و�مل�ساريع  �لعمل  خطة 
�لمار�تيني  �لفنانني  وت�سجيع  باملبادر�ت  و�لتعريف  �لفنية  �ل�ست�سار�ت 
�لت�سويقية  �لن�سر�ت  �مل�ساركة فيها، و�لتعاون يف تنظيم �سل�سلة من  على 

عجمان  فن  م�سروع  عن  ومرئية  �إعالمية  م��و�د  وعر�س  و�لرتويجية، 
للفئات �مل�ستهدفة من �ملجتمع و�مل�ساركني و�لتن�سيق يف تقدمي �لدعو�ت 
حل�سور �لفعاليات و�ملهرجانات �ملحلية و�لدولية لتمثيل �لدولة ب�سكل عام 
و�إمارة عجمان ب�سكل خا�س. وتن�س �ملذكرة على تبادل �لكتيبات وتوزيع 
�ملطبوعات �لتعريفية �ل�سديقة للبيئة و�لتي ُتقدم للفئات �مل�ستهدفة من 
و�ملبادر�ت  �مل�ستقبلية  �لأن�سطة  در��سة  يف  و�مل�ساركة  و�ملجتمع،  �جلمهور 
وتبادل �خلرب�ت و�لبيانات ذ�ت �ل�سلة، ف�ساًل على �لتعاون �مل�سرتك يف 
�أن�سطة فنية وحمالت تثقيفية وبر�مج و�أن�سطة ومعار�س هادفة  �إقامة 
�ل�ستعانة  بند  على  �ل�سوء  �ملذكرة  و�سلطت  �ل�سباب.  عند  �لوعي  لرفع 
بامل�ساركة يف تنظيم  و�ملهتمني  �ل�سبابية  �ملجال�س  و�أع�ساء  �ل�سباب،  بفئة 

�لفعاليات �مل�سرتكة �أو �أي �أن�سطة �أخرى لإثر�ء �ملحتوى �لعالمي.

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل القن�سل العام البحرينيحاكم اأم القيوين ي�ستقبل القن�سل العام ال�سعودي
•• اأم القيوين-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �ملعال ع�سو  ر��سد  �ل�سيخ �سعود بن  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب 
بن  ع��ب��د�هلل  �سعادة  �م�س  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  يف  مبكتبه  �لقيوين  �أم  حاكم 
من�سور عبد�هلل �ملطوع قن�سل عام �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة يف دبي 

�لذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى �لدولة.
�لعربية  للمملكة  �لعام  بالقن�سل  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ورحب 
�ل�سعودية .. متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله يف �لدولة مبا ي�سهم 

خمتلف  على  �ل�سقيقني  �لبلدين  بني  �لوثيقة  �لتعاون  عالقات  تعزيز  يف 
�ل�سعد. من جانبة �أ�ساد �لقن�سل �لعام للمملكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة 
بعمق �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�سعودية ومبا 
�لقيوين خا�سة من نه�سة ح�سارية �ساملة يف  و�أم  �لإم��ار�ت عامة  ت�سهده 

كافة �مليادين.
ح�سر �للقاء .. �ل�سيخ حممد بن �سعود بن ر��سد �ملعال رئي�س د�ئرة �لرقابة 
�ملالية يف �أم �لقيوين و�سعادة ر��سد حممد �أحمد مدير �لت�سريفات يف �لديو�ن 

�لأمريي يف �أم �لقيوين وعدد من �مل�سوؤولني.

»التغري املناخي والبيئة« و »الوطني لالأر�ساد« يطوران الإ�سدار الثاين للمن�سة الوطنية جلودة الهواء
•• اأبوظبي -وام:

بدولة  �لهو�ء"  جل��ودة  �لوطنية  "�ملن�سة  م��ن  �ملحدثة  �لن�سخة  �إط���الق  مت 
�لإمار�ت،و ذلك خالل زيارة معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب �ملهريي 
وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة �ملركز �لوطني لالأر�ساد يف �لعا�سمة �أبوظبي 
�أحمد  �هلل  عبد  �لدكتور  �سعادة  �ملهريي؛  �لوزيرة  معايل  ��ستقبال  يف  كان   .
�لآ�سيوي لالأر�ساد  رئي�س �لحتاد  �لوطني لالأر�ساد  �ملركز  �ملندو�س، مدير 
�جلوية، �إىل جانب عدد من كبار �ملوظفني.. و ر�فق معاليها خالل �لزيارة 
بالفجرية،  �لبيئة  هيئة  ع��ام  �ملعال مدير  �أ�سيلة  و�سعادة  �ل���وز�رة،  من  وف��د 
هيئة  ع��ن  ممثلني  وه���م:  ب��ال��ر���س��د  �ملعنية  �ملحلية  �جل��ه��ات  ع��ن  ومم��ث��ل��ني 
�لبيئة �أبوظبي، ممثل عن بلدية دبي، ممثل عن د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 

بعجمان.
ومتتاز �لن�سخة �ملحدثة من �ملن�سة �لوطنية جلودة �لهو�ء ب�سهولة �لو�سول 
بالإ�سافة  �ملجتمع،  �أف��ر�د  جلميع  �لهو�ء  ج��ودة  بحالة  �خلا�سة  للمعلومات 
�إىل ��ستفادة عدد من �لقطاعات من هذه �ملعلومات وعلى ر�أ�سها �لقطاعني 
�ل�سحي و�لأكادميي. وكانت �لن�سخة �لأوىل من �ملن�سة قد �أطلقت يف �سبتمرب 
2020، بهدف توفري معلومات و��سحة حول م�ستويات جودة �لهو�ء، حيث 
تت�سم �ملن�سة بتوفري ن�سائح ملختلف فئات �ملجتمع ب�ساأن حالة جودة �لهو�ء 

وذلك للوقاية من تاأثري جودة �لهو�ء على �سحة �جلمهور.
�لدولة  �لهو�ء يف  �لهو�ء" حالة جودة  �لوطنية جلودة  "�ملن�سة  وت�ستعر�س 
للبيان�ات  مب�س�ط  متثي�ل  وه�و  �ل��ه��و�ء،  ج��ودة  موؤ�سر  طريق  عن  �آين  ب�سكل 
با�ستخد�م دللت �لألو�ن لتحدي�د م�دى ج�ودة �له�و�ء وما �لآثار �ل�سحية 
�ملرتبطة به يف منطقة معينة ف�ي جمي�ع �أنح�اء �لإم�ار�ت، وت�س�تند ح�س�ابات 
�ملوؤ�س�ر �إىل قيا�س�ات خم�س�ة ملوث�ات رئي�س�ية ه�ي: �أول �أك�سيد �لكربون، ثاين 
و�ملو�د  �لأر���س��ي،  و�لأوزون  �لكربيت،  �أك�سيد  وث��اين  �لنيرتوجني،  �أك�سيد 

�جل�سيمية ذ�ت �لقطر �لأقل من 10 ميكرون.

وقالت معايل مرمي �ملهريي: "�سحة �ملجتمع وحماية �لبيئة يعترب�ن توجهاً 
�لهو�ء �سمن  �مل�ستويات، وياأتي تعزيز جودة  للدولة على كافة  ��سرت�تيجياً 
�عتمدها  �لتي  �لإمار�ت  دولة  للبيئة يف  �لعامة  �ل�سيا�سة  �سكلت  �أولويات   8
جمل�س �لوزر�ء يف نوفمرب من �لعام 2020، وت�ستهدف تعزيز جودة �حلياة 
يف �لدولة ورفاهية و�زدهار �ملجتمع، ودعم حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 

."2030
كونها  من  �لهو�ء  جل��ودة  �لوطنية  �ملن�سة  �أهمية  "تنبع  �ملهريي:  و�أ�سافت 
م�ساريعنا  �ملبذول يف  �لتقدم  لنا معرفة حجم  تتيح  دقيقة  علمية  مرجعية 
ومبادر�تنا �لوطنية �لر�مية لتح�سني جودة �لهو�ء �سعياً للو�سول �إىل ن�سبة 
%100 وفق �حلدود �لوطنية بحلول �لعام 2040. وياأتي �إطالق �لن�سخة 
�ل�سعي  �إط��ار  �لوطني لالأر�ساد يف  �ملركز  بال�سر�كة مع  �ملن�سة  �ملح�سنة من 
مو�سوع  على  �ملجتمع  �ط��الع  وت�سهيل  �ملعرفية  قدر�تنا  رفع  نحو  �مل�سرتك 

بالغ �لأهمية يعنى بال�سحة �لعامة".
وجاء حتديث منظومة عمل �ملن�سة بعد �سل�سلة من جل�سات �لنقا�س و�ل�ستماع 
ملجموعة و��سعة من �مل�ستخدمني و�ملتعاملني معها، ومر�جعة مف�سلة لأف�سل 
�ملمار�سات �لعاملية يف هذ� �ملجال، ومقارنة �ملن�سات �ملماثلة حول �لعامل، وبناء 
على نتائج هذه �ملمار�سات مت تب�سيط �آلية �سياغة وطرح �لبيانات وعر�سها 
على �ملن�سة لتعزيز قدر�ت �جلمهور على ��ستيعاب �ملعلومات و�لتعامل معها، 
�خلارجية  لالأن�سطة  لتو�سيات  �ملن�سة  تقدمي  �لتحديث  عملية  �سملت  كما 

بناء على م�ستويات جودة �لهو�ء �ليومية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل �أح��م��د �مل��ن��دو���س، م��دي��ر �ملركز 
�لوطني لالأر�ساد رئي�س �لحتاد �لآ�سيوي لالأر�ساد �جلوية �إن هذ� �مل�سروع 
يعك�س  و�لبيئة،  �ملناخي  �لتغري  ووز�رة  �ملركز  بني  �مل�سرتك  �ل�سرت�تيجي 
�للتز�م �ملوؤ�س�سي �لكبري بال�سحة �لعامة ملجتمع دولة �لإمار�ت، عرب تعزيز 
�لوعي مبوؤ�سر�ت جودة �لهو�ء و�لآثار �ل�سحية �لتي ترتتب عليها. وي�سهم 
وتطوير  �ملمار�سات  �لعديد من  �سياغة  �إع��ادة  يف  للمن�سة  �لثاين  �لإ���س��د�ر 

�أدو�ت وم�ساريع مبتكرة ت�ستهدف تعزيز جودة �لهو�ء مبا ينعك�س على �لبيئة 
وحمايتها من �مللوثات �ل�سارة �لتي ينقلها �لهو�ء.

و�أ�ساف �ملندو�س: نعمل يف �ملركز �لوطني لالأر�ساد على دعم كافة �جلهود 
لقيادتنا  �أ�سا�سية  �أولوية  باعتبارها  �لبيئة  على  للحفاظ  �لر�مية  �لوطنية 
لتطوير  �سركائنا  خمتلف  مع  جنب  �إىل  جنباً  �لعمل  و�سنو��سل  �لر�سيدة، 
وبالتايل  �لإم��ار�ت  دول��ة  للبيئة يف  �لعامة  �ل�سيا�سة  �أه��د�ف  مبادر�ت تخدم 
�مل�ساهمة يف تعزيز جودة �حلياة يف دولة �لإمار�ت، كما �أن �ملركز ي�سخر كافة 
جهوده لتمكني �أفر�د �ملجتمع من �سهولة �لو�سول �إىل بيانات موؤ�سر جودة 
�إحدى  �جليدة  �لهو�ء  نوعية  �أن  باعتبار  �لإم���ار�ت،  �أنحاء  جميع  يف  �لهو�ء 

�لعو�مل �ملهمة ل�سمان �ل�سحة و�لرفاهية للجميع.
لكافة  �لعامة  �ل�سحة  على  �حل��ف��اظ  يف  �لرئي�سي  وهدفها  دوره���ا  و�سمن 
مكونات �ملجتمع يق�س�م موؤ�س�ر ج�ودة �له�و�ء �ملوجود على �ملن�سة، م�ن 0 �إىل 
500 درجة، ومتثل �لدرجة 500 �أعلى قيمة؛ �أي ه�و�ء �أكرث تلوث�اً، وكلما 
نق�ست �لقيمة دلت على هو�ء �أكرث نقاًء، ويعر�س �ملوؤ�سر ب�سكل يومي نوعية 
�لهو�ء يف دولة �لإم��ار�ت، حيث يتم ر�سد جودة �لهو�ء عن طريق حمطات 
�ل�سكنية  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  �ملحطات  تلك  وتغطي  عالية،  ج��ودة  ذ�ت 

و�ل�سناعية و�لريفية، �إ�سافًة �إىل �ملناطق �لقريبة من �لطرق �لرئي�سية.
على  �لط��الع  �ملجتمع  �أف���ر�د  لأف���ر�د  للمن�سة ميكن  �لر�سمي  �ملوقع  وع��رب 
�مل�ستوى  معرفة  م��ن  و�سيتمكنون  معينة  مناطق  يف  �ل��ه��و�ء  ج���ودة  موؤ�سر 
�ل�سحي يف تلك �ملناطق بناًء على جودة �لهو�ء �سمن دللت لونية حمددة 
ملمار�سة  تعد منا�سبة  �لهو�ء  �أن ج��ودة  �إىل  ي�سري  "�لأخ�سر" و�ل��ذي  وه��ي: 
و"�لأ�سفر"  �لفئات،  جلميع  �لطلق  �لهو�ء  يف  بالأن�سطة  و�لتمتع  �لريا�سة 
�سعور�ً  تعطي  �أنها  �إل  �ل�سكان  ملعظم  �لهو�ء مقبولة  �أن جودة  يو�سح  �لذي 
ممار�سة  �أو  �إ���س��ايف  ج��ه��د  ب���ذل  ع��ن��د  للغاية  �حل�سا�سة  للفئات  م��ري��ح  غ��ري 
�لريا�سة يف �لهو�ء �لطلق، و"�لربتقايل" و�لذي يدل على �أن جودة �لهو�ء 
�لريا�سة  ممار�سة  حال  يف  �حل�سا�سة  �لفئات  على  �لنطاق  هذ�  يف  توؤثر  قد 

�مل�سي  يف حال  ب�سيطاً  يكون  �لتاأثري  لكن  �لطلق،  �لهو�ء  بذل جمهود يف  �أو 
�أو �جللو�س فقط، ول يو�جه �لأ�سخا�س �لأ�سحاء �أي تاأثري، �أما "�لأحمر" 
ف��ي��دل على �أن ج���ودة �ل��ه��و�ء ق��د ت��وؤث��ر على �لأ���س��خ��ا���س �لأ���س��ح��اء يف حال 
�ل�سحي  �لأث��ر  وي��زد�د  �لطلق،  �لهو�ء  �أو بذل جمهود يف  �لريا�سة  ممار�سة 
هنا على �لفئات �حل�سا�سة، وبدوره يبني �للون "�لبنف�سجي" �أن جودة �لهو�ء 
لها تاأثري �سحي على �لفئات �حل�سا�سة كما ميكن �أن توؤثر على �لأ�سخا�س 
�لأ�سحاء يف حال �لتو�جد يف �خلارج لفرت�ت طويلة، وين�سح بتاليف ممار�سة 
�لأن�سطة يف �لهو�ء �لطلق، �أما �للون "�لعنابي" في�سري �إىل �أن جودة �لهو�ء 
لها تاأثري �سحي على معظم فئات �ل�سكان، ويف هذه �حلالة ين�سح بالبقاء يف 

�لأماكن �ملغلقة وجتنب �خلروج يف �لهو�ء �لطلق لفرت�ٍت طويلة.
�لوطني  للمركز  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��رة  زي��ارة معايل  هذ� وت�سمنت 
لالأر�ساد لالطالع على �لقبة �لعلمية وهي منوذج يحاكي �لظو�هر �جلوية 
مبتكرة.  وب�سورة  علمي  ب�سكل  تو�سيحها  �أج��ل  م��ن  �لزلز�لية  و�ل��ظ��و�ه��ر 
وتتميز �لقبة �لعلمية باأحدث �لتقنيات و�ملوؤثر�ت �خلا�سة ونظام �لإ�سقاط 
ا لذلك، وتركز �لقبة كذلك ب�سكل  بتقنية 6K و�لو�سائط �مل�سممة خ�سي�سً
رئي�سي على عر�س بيانات �لأر�ساد �جلوية و�ملناخية و�جليوفيزيائية ب�سكل 

مبتكر.
�لأولوية  ذ�ت  �لق�سايا  �إح���دى  م��ن  تعترب  �ل��ه��و�ء  ج��ودة  �أن  بالذكر  جدير 
تاريخياً يف دولة �لإمار�ت نظر�ً لنعكا�ساتها �ل�سحية و�لقت�سادية و�لبيئية، 
 2071 �أه��د�ف خطة �ملئوية  بها برز يف  �أولت �لدولة �هتماماً خا�ساً  حيث 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، و�لتي تركز ب�سدة على جودة عالية للحياة 
�لعامة  �ل�سيا�سة  �أولويات  �سمن  �در�جها  �إىل  و�سوًل   ، �مل�ستد�م  و�لقت�ساد 

للبيئة يف �لدولة.
و�لتعرف  �ل��ه��و�ء  جل���ودة  �لوطنية  �ملن�سة  ح��ول  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ن  للمزيد  و 
ب�سكل �أو�سح على ما تقدمه، ميكن زيارة موقعها �للكرتوين �لر�سمي على 
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•• اأم القيوين-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �ملعال ع�سو  ر��سد  �ل�سيخ �سعود بن  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب 
�سعود  �ل�سفري  �سعادة  �أم�س  �لأم��ريي  �لديو�ن  �لقيوين مبكتبه يف  �أم  حاكم 

ح�سن علي �لن�سف �لقن�سل �لعام ململكة �لبحرين �ل�سقيقة يف دبي.
�لبحرين  ململكة  �لعام  بالقن�سل  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ورح��ب 
�لتعاون  �أو��سر  تعزيز  وفى  و�لنجاح فى مهام عمله  �لتوفيق  له  .. متمنيا 

�مل�سرتك بني �لبلدين �ل�سقيقني على خمتلف �ل�سعد.

بلقاء  �سعادته  بالدولة عن  �لبحرين  ملمملكة  �لعام  �لقن�سل  �سعادة  و�أع��رب 
�ساحب �ل�سمو حاكم �أم �لقيوين .. م�سيد� مبكانة وعمق �لعالقات �لثنائية 
بني �لبلدين ومبا ت�سهده �لإمار�ت عموما من نه�سة ح�سارية فى خمتلف 

�ملجالت .
ح�سر �للقاء .. �ل�سيخ حممد بن �سعود بن ر��سد �ملعال رئي�س د�ئرة �لرقابة 
�لديو�ن �لأمريي  �لتالي مدير  �لقيوين و�سعادة نا�سر �سعيد  �أم  �ملالية يف 
�لديو�ن  يف  �لت�سريفات  مدير  �أحمد  حممد  ر��سد  و�سعادة  �لقيوين  �أم  يف 

�لأمريي يف �أم �لقيوين وعدد من �مل�سوؤولني .

اإدارة اإعداد الدعاوى مبحاكم دبي حتقق ما يقارب
 16 األف و914 دعوى يف الن�سف الأول لعام 2022

•• دبي -الفجر:

نتائج  ع��ن  دب��ي  �ل��دع��اوى مبحاكم  �إع���د�د  �إد�رة  ك�سفت 
فعالة يف �إح�سائيات �لن�سف �لأول لعام 2022م، فقد 
يقارب  ما  �لأول  �لن�سف  �لدعاوى يف  �إجمايل عدد  بلغ 
)16 �ألفاً و914( دعوى، وذلك �سمن �إجر�ء�ت �لعمل 
يف  �ل�سعي  خ��الل  م��ن  لتطويرها  �لإد�رة  ت�سعى  �ل��ت��ي 
تقدمي خدمات ق�سائية مي�سرة �لو�سول للجميع حتت 
�أرقى �ملعايري للو�سول �إىل  ظل جهود �لد�ئرة يف �تباع 

روؤيتها حماكم ر�ئدة متميزة عاملياً. 
�إع���د�د  �إد�رة  م��دي��ر  �حل��م��ادي  ع��دن��ان  �ل�سيد  و�أو����س���ح 
�لأد�ء جاءت  نتائج موؤ�سر�ت  �أن  �لدعاوى مبحاكم دبي 
ب�سكل �إيجابي وحمفز لبذل �ملزيد من �لعمل يف �لإد�رة 

�ملحكمة  �ل��دع��وى يف   زم��ن حت�سري  بلغ معدل  ، حيث 
�ل�ستئناف  يوم، ويف حمكمة   15 يقارب  ما  �لبتد�ئية 
�أي���ام،   5 ح���و�يل  �لتمييز  حمكمة  ويف  �أي����ام،   9 ح���و�يل 
وتعد هذه �ملعدلت �لزمنية قيا�سية ومميزة يف حت�سري 
�لدعاوى.  و�أ�ساف �حلمادي �أن ن�سبة �لدعاوى �ملنجزة 
ن�سبة  �أن  حيث  �لأد�ء،  م�ستوى  يف  ك��ام��اًل  ح��ي��ز�ً  �أخ���ذت 
 ،83% ح��و�يل  بلغت  �لبتد�ئية  �ملحكمة  يف  �ل��دع��اوى 
بينما ن�سبة �لدعاوى �لتي مت �لنتهاء منها يف حمكمة 
�ل�ستئناف بلغت حو�يل %98، �أما يف حمكمة �لتمييز 
فقد بلغت ن�سبة �لدعاوى �ملنجزة حو�يل %99، موؤكد�ً 
جناح  على  �مل�ستمر  �لط���الع  يف  �ل��د�ئ��رة  �ه��ت��م��ام  على 
�ل�سهلة  �لإمكانيات  توفري  �أج��ل  من  �لعمل  خطة  �سري 

للمتعاملني ورفع م�ستوى �لد�ئرة. 

جامعة نيويورك: تطوير م�سابري ثالثية الأبعاد والعاملة بتقنية جماهر القوة الذرية
•• اأبوظبي - وام:

�أع��ل��ن ف��ري��ق م��ن �ل��ب��اح��ث��ني من 
خمترب �ملو�ئع �لدقيقة و�لأجهزة 
جامعة  يف  �مل���ت���ط���ورة  �مل�������س���غ���رة 
�أب��وظ��ب��ي ع��ن تطوير  ن��ي��وي��ورك 
�لعاملة  �مل�سابري  من  جديد  ن��وع 

بتقنية جماهر �لقوة �لذرية.
�لذي  �حل��دي��ث  �لب��ت��ك��ار  ويحمل 
مت ت�سميمه ب�سكٍل ثالثي �لأبعاد 
��سم 3DTIPs .. وتتيح تقنية 
للباحثني  �ل��ذري��ة  �ل��ق��وة  جم��ه��ر 
م��ر�ق��ب��ة وق��ي��ا���س و�ل��ت��ع��ام��ل مع 
�لدقيقة  و�لأج���������س����ام  �ل��ع��ي��ن��ات 

و�لنانوية بدقة غري م�سبوقة.
ومي��ك��ن �ل���س��ت��ف��ادة م��ن م�سابري 
مت  �لتي  �جل��دي��دة   3DTIPs
�لطباعة  ط��ري��ق  ع��ن  ت�سنيعها 
ثالثية �لأبعاد يف جمموعة كبرية 
من �لتطبيقات وعمليات �ملر�قبة 
و�لكت�سافات بكفاءة �أكرب مقارنًة 
و�لقائمة  �لقيا�سية  �مل�سابري  مع 
و�أ�سباه  �ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون  م����و�د  ع��ل��ى 

�ملو�سالت.
�لقوة  جم��ه��ر  تقنية  وُت�����س��ت��خ��دم 
خ�سائ�س  حت���دي���د  يف  �ل����ذري����ة 
م�سبار  خ������الل  م�����ن  �ل���ع���ي���ن���ات 

�ل�سائعة  �ل��ذري��ة  �ل��ق��وة  جم��اه��ر 
و�ل�سائلة..  �لهو�ئية  �لبيئات  ويف 
�ملدبب  �لطرف  حت�سني  وي�ساعد 
خالل  من   3DTIPs مل�سابري 
�ملرّكز  �لأي����وين  بال�سعاع  �حل��ف��ر 
�لنانوية  �لأن���اب���ي���ب  و����س��ت��خ��د�م 
قدر�تها  تعزيز  على  �لكربونية 
�ل�سور  لل���ت���ق���اط  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
�لذرية  �ل���ق���وة  جم���اه���ر  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
حتى  ت�سل  و�ل��ت��ي  �ل��دق��ة  عالية 

قيا�سات �لجن�سرتوم".
ت�ساهم  �أن  �ل����ف����ري����ق  وي������اأم������ل 
�ل�����ق�����در�ت م���ت���ع���ددة �ل���وظ���ائ���ف 
دعم  يف   3DTIPs مل�����س��اب��ري 
�لعاملة  �مل�������س���اب���ري  �����س���ت���خ���د�م 
يف  �ل��ذري��ة  �لقوة  جماهر  بتقنية 
و�ملتقدمة  �لروتينية  �لتطبيقات 
ب��ه��ذ� �مل��ج��ال ف�����س��اًل ع��ن تو�سيع 
ن��ط��اق جم���الت �ل��ت�����س��وي��ر عايل 
ومقايي�س  �لتقنية  بهذه  �ل�سرعة 

�لقوة �لبيولوجية.
كّل  للدر��سة  �ملايل  �لدعم  وتوىل 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  م��ن 
و���س��ن��دوق دع���م �لأب���ح���اث �لتابع 
ب��رن��ام��ج �جلري  �إىل ج��ان��ب  ل��ه��ا 
�ل�����دويل �ل��ت��اب��ع مل��وؤ���س�����س��ة تريي 

فوك�س يف فانكوفر بكند�.

�أ�سباه  ت�����س��ن��ي��ع  يف  �ملُ�����س��ت��خ��دم��ة 
و�ملعروفة  �لتقليدية  �مل��و���س��الت 
�لدقيقة  �لإلكرتونيات  جمال  يف 
و�لتي تنح�س�����ر يف �إنتاج ت�ساميم 
عملية  وتتطلب  �لأب��ع��اد  ثنائية 
�لتكلفة  وع��ال��ي��ة  ط��وي��ل��ة  �إن���ت���اج 
�ل�سيليكونية  �مل�����س��اب��ري  وت��ت�����س��م 
وه�سة  ���س��ل��ب��ة  ب���اأن���ه���ا  �حل���ال���ي���ة 
�أ�سكال حمددة ما  ومتوفرة وف��ق 
فح�س  يف  �لكفاءة  قليلة  يجعلها 
�ل���رخ���وة م��ث��ل خاليا  �لأج�������س���ام 

�لثدييات.
�ل��دك��ت��ور حم��م��د ق�سامية  وق����ال 
�مل�سروع  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل��ب��اح��ث 
�لهند�سة  يف  �مل�����س��ارك  و�لأ���س��ت��اذ 

مي�س����ح  �ل�����س��������������غ��ر  م��ت��ن��������������������اه��ي 
مذهلة  دق�����ة  وي����ق����دم  �لأ����س���ط���ح 
�أعلى باألف مرة مقارنًة باملجاهر 

�ل�سوئية.
و�سيلة  �ل���ت���ق���ن���ي���ة  ه������ذه  وُت�����ع�����د 
حمورية يف جم��الت عديدة مبا 
يف ذلك �لعلوم �لأ�سا�سية و�لطبية 
�حليوية حيث تتنوع تطبيق�������اتها 
�ل��ب��ك��ت��ريي��ا �حلية  م���ن در����س�����������ة 
وحتليل  �ل����ث����دي����ي����ات  وخ�����الي�����ا 
ج�����������������زي��ئ��ات �حل���م�������س �ل���ن���ووي 
ب�سكل فوري  �لربوتينات  ودر��سة 
�لدقيقة  �جل���زي���ئ���ات  وت�����س��وي��ر 
دون  �جل�����س��ي��م��ات  �إىل  و�����س����وًل 

�لذرية.
�لقوة  جم���ه���ر  م�������س���ب���ار  ومي����ث����ل 
�لبتكار  ه�����ذ�  ���س��م��ي��م  �ل����ذري����ة 
مع  ن���ات���ئ  ذر�ع  م����ن  ي���ت���األ���ف  �إذ 
و�لذي  نهايته  يف  م��دّب��ب  ط���رف 
باإمكانه ��ست�سعار �سطوح �لعينات 
وحت�����س�����س��ه��ا ع���ن ط���ري���ق �جل���ذب 
�لتي  نف�سها  بالطريقة  و�لتنافر 
ن�ستخدم بها روؤو�س �أ�سابعنا لكن 

بدقة ت�سل �إىل �مل�ستوى �لذري.
وي�����ج�����ري ع��������ادة ت�������س���ن���ي���ع ه���ذه 
�ل�سيليكون  م������ن  �مل���������س����اب����ري 
نف�سها  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ب���ا����س���ت���خ���د�م 

�لطبية  و�لبيولوجية  �مليكانيكية 
�أبوظبي:  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  يف 
تقنية  ت����ط����وي����ر  يف  "جنحنا 
م��ب��ت��ك��رة لإن���ت���اج �جل��ي��ل �جلديد 
بتقنية  �ل��ع��ام��ل��ة  �مل�����س��اب��ري  م���ن 
با�ستخد�م  �لذرية  �لقوة  جماهر 
حم�ّسنة  وت�ساميم  جديدة  م��و�د 
و�أ�سكال مبتكرة ثالثية �لأبعاد.. 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �جلديدة  ه���ذه  ومت��ك��ن 
ب�سرعة  �لأول��ي��ة  �لنماذج  تطوير 
�سل�سة  �إن���ت���اج  دورة  ي�سمن  مم��ا 
�لذرية  �ل���ق���وة  مل�����س��اب��ري جم��اه��ر 
�لتطبيقات  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  �ل���ت���ي 
لنا  ويتيح  �ملطلوبة..  و�لوظائف 
�إنتاج م�سابر متخ�س�سة من هذ� 
ثالثية  مبتكرة  بت�ساميم  �لنوع 
�لأبعاد �آفاقاً بحثية غري حمدودة 

يف خمتلف �لتخ�س�سات".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور �أي���وب 
للدر��سة  �لأول  �مل����وؤل����ف  ك��ل��ي��ة 
ما  مرحلة  يف  �مل�ساعد  و�ل��ب��اح��ث 
�ملو�ئع  خمترب  يف  �لدكتور�ه  بعد 
�مل�سغرة  و�لأج�����ه�����زة  �ل���دق���ي���ق���ة 
مل�سابري  مي���ك���ن   " �مل�����ت�����ط�����ورة: 
بتقنية  �سور  �إنتاج   3DTIPs
جماهر �لقوة �لذرية عالية �لدقة 
مناذج  با�ستخد�م  كبرية  ب�سرعة 
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•• دبي-وام:

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات 
�ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه وف���ق �أع��ل��ى معايري 
و�لكفاءة  و�ل���ت���و�ف���ري���ة  �لع���ت���م���ادي���ة 
و�جلودة ل�سكان دبي �لذين يبلغ عددهم 
نحو ثالثة ماليني و514 �ألف ن�سمة 
�إىل  �لرقم  ه��ذ�  �أن ي�سل  �ملتوقع  وم��ن 
5.8 مليون بحلول عام 2040. وتبلغ 
للهيئة  �لإجمالية  �لإنتاجية  �ل��ق��درة 
�لكهرباء  م��ن  م��ي��ج��او�ت   14،117
و490 مليون جالون من �ملياه �ملحالة 
يومياً. وتو�كب �لهيئة �لطلب �ملتز�يد 
على �لطاقة و�ملياه يف دبي وتوؤدي دور�ً 
�لإم��ارة لزيادة ن�سبة  رئي�سياً يف جهود 
�إطار  يف  و�مل�ستد�مة  �ملتجددة  �لطاقة 
�لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
للحياد  دب���ي  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة   2050
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي   2050 �ل��ك��رب��وين 
توفري %100 من �لقدرة �لإنتاجية 
�لطاقة  م�����س��ادر  م��ن  دب���ي  يف  للطاقة 

�لنظيفة بحلول عام 2050.
���س��ع��ي��د حم��م��د �لطاير  وق����ال م��ع��ايل 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����س��و 
يف  "نعمل  دب��ي:  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
�إطار روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
متطورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  �هلل" ل��ت��وف��ري 
كوجهة  دب��ي  مكانة  تر�سيخ  يف  ت�سهم 
و�ل�ستثمار  و�لعمل  للعي�س  مف�سلة 
على  �مل��ت��ز�ي��د  �لطلب  وتلبي  و�ل��زي��ارة 

خ��دم��ات �ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ي��اه وف���ق �أعلى 
م���ع���اي���ري �ل����ت����و�ف����ري����ة و�لع���ت���م���ادي���ة 
�لهيئة  تطور  حيث  و�جل��ودة  و�لكفاءة 
خطط تو�سعة �لبنية �لتحتية للطاقة 
حتى  �لطلب  توقعات  على  بناًء  و�ملياه 
تنفيذ  ع���ل���ى  ون���ع���م���ل   .2031 ع�����ام 
�إنتاج  م�سادر  لتنويع  ر�ئ���دة  م�ساريع 
م�سادر  خم���ت���ل���ف  ت�������س���م���ل  �ل����ط����اق����ة 
و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  وتقنيات 
�لقيادة  روؤي��ة  لتحقيق  دب��ي  يف  �ملتاحة 
�ل���ر����س���ي���دة مل�����س��ت��ق��ب��ل �أك������رث �إ����س���ر�ق���اً 
ويعد  �لقادمة."  لأجيالنا  و��ستد�مة 
مكتوم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د  جم��م��ع 
�لهيئة  تنفذه  �لذي  �ل�سم�سية  للطاقة 
�أك�����رب جم��م��ع ل��ل��ط��اق��ة �ل�����س��م�����س��ي��ة يف 
موقع و�حد على م�ستوى �لعامل بنظام 
�ملنتج �مل�ستقل للطاقة و�ست�سل قدرته 
ميجاو�ت   5،000 �إىل  �لإن���ت���اج���ي���ة 

بحلول عام 2030.
�حلالية  �لإن���ت���اج���ي���ة  �ل����ق����درة  وت��ب��ل��غ 
للمجمع 1،627 ميجاو�ت با�ستخد�م 
�لكهرو�سوئية  �ل�����س��م�����س��ي��ة  �لأل�������و�ح 
وت���ن���ف���ذ �ل��ه��ي��ئ��ة م�������س���اري���ع �أخ�������رى يف 
ميجاو�ت   1،233 ب��اإج��م��ايل  �ملجمع 
�ل�سم�سية  �لأل���و�ح  تقنيتي  با�ستخد�م 
�ل�سم�سية  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
�لإنتاجية  �ل����ق����درة  وت��ب��ل��غ  �مل����رك����زة. 
�لطاقة  �لنظيفة �سمن مزيج  للطاقة 
يف دبي %11.5 ومن �ملتوقع �أن ت�سل 

�إىل %14 بنهاية �لعام �جلاري.
ويعد جممع جبل علي لإنتاج �لطاقة 
كهرباء  لهيئة  �ل��ت��اب��ع  �مل��ي��اه  وحت��ل��ي��ة 
�لرئي�سية  �ل��رك��ائ��ز  �أح����د  دب���ي  وم��ي��اه 
ل��ت��زوي��د �إم����ارة دب��ي ب��خ��دم��ات كهرباء 
�ع��ت��م��ادي��ة وك��ف��اءة وجودة  وم��ي��اه ذ�ت 

عالية.

غيني�س  مو�سوعة  �لهيئة  دخلت  وق��د 
من�ساأة  �أك���رب  ع��ن  �لقيا�سية  ل���الأرق���ام 
�لغاز  ب���ا����س���ت���خ���د�م  �ل���ط���اق���ة  لإن����ت����اج 
بقدرة   - و�ح�����د  م���وق���ع  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
�لكهرباء.  م���ن  م���ي���ج���او�ت   9،547
لتحلية  وح����دة   43 �ل��ه��ي��ئ��ة  ومت��ت��ل��ك 
�ملياه بتقنية �لتقطري �لوم�سي متعدد 
�إنتاجية  ب���ق���درة   /MSF/ �مل���ر�ح���ل 
ت�سل �إىل 427 مليون جالون من �ملياه 
�ملحالة يومياً موزعة على 6 حمطات 
/D، E، G، K، L، M/ �إ�سافة �إىل 
�لعك�سي  �ل��ت��ن��ا���س��ح  بتقنية  وح��دت��ني 
 /SWRO/ �ل��ب��ح��ر  م��ي��اه  لتحلية 
بقدرة �إنتاجية تبلغ 63 مليون جالون 
�لقدرة  ت�سل  وب��ه��ذ�  يومياً  �مل��ي��اه  م��ن 
�لإنتاجية �لإجمالية للمياه يف �لهيئة 

�إىل 490 مليون جالون يومياً.
من  �ل��ك��ه��رب��اء  �إن��ت��اج  حمطة  تعد  كما 
�مل�ساريع  م��ن   /H /�مل��ح��ط��ة  �ل��ع��وي��ر 
�ملهمة �لتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه 
دبي للوفاء مبعيار �لهام�س �لحتياطي 
�لكهرباء  على  �ل��ذروي  للطلب  �ملحدد 
�لإنتاجية  �لقدرة  وتبلغ  دبي  �إم��ارة  يف 
ميجاو�ت   1996 للمحطة  �حلالية 

من �لكهرباء.
وتبلغ �لقدرة �لإنتاجية �حلالية ملجمع 
يعمل  و�ل��ذي  �لطاقة  لإن��ت��اج  ح�سيان 
ميجاو�ت   1،800 �لطبيعي  ب��ال��غ��از 
�إ�سافة  و�ستتم  �مل�ستقل  �ملنتج  بنظام 
خ��الل �لعام  �أخ���رى  م��ي��ج��او�ت   600
�لإنتاجية  �لقدرة  بذلك  لت�سل  �ملقبل 

للمجمع �إىل 2400 ميجاو�ت.

•• القاهرة - وام:

�ساركت دولة �لإمار�ت يف �أعمال �ملوؤمتر �لإقليمي �لر�بع رفيع �مل�ستوى حلماية و 
�لأمانة  �لثنني مبقر  �لأول  �أم�س  يوم  �أعماله  ب��د�أت  �لذي  �لإن�سان  تعزيز حقوق 
�لعامة جلامعة �لدول �لعربية يف �لقاهرة حتت عتو�ن " �أثر �لأزمات على �لتمتع 
�لأمانة  بني  و�ل�سر�كة  كنموذج" بالتعاون  كوفيد19-  جائحة  �لإن�سان..  بحقوق 

�لعامة للجامعة ومكتب �ملفو�سية �ل�سامية حلقوق �لإن�سان.
تر�أ�س وفد دولة �لإمار�ت �سعادة �سعيد ر��سد �حلب�سي مدير �إد�رة حقوق �لإن�سان 
بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، �لذي �أكد يف مد�خلته �أمام �ملوؤمتر �أن حكومة 
�أخ��ذت على عاتقها منذ بد�ية تف�سي �جلائحة م�سوؤولية �حلفاظ  دولة �لإم��ار�ت 

على �سحة و�سالمة �ملجتمع، وذلك من خالل حزمة من �لت�سريعات و�ل�سيا�سات 
تد�عيات  �ساهمت يف �حلد من  �لتي  �لوقائية  و�لتد�بري  و�لج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
�أن جميع �جلهود و �لإج��ر�ء�ت �لتي مّت �تخاذها  �أو�سح �سعادته  هذه �جلائحة. و 
�ملنظمات  عن  �ل�سادرة  و�لتو�سيات  و�ل�سرت�سادية  �لتوجيهية  �ملبادئ  وفق  جاءت 
�لأمم  وجل���ان  و�آل��ي��ات  �أج��ه��زة  و  �لعاملية  �ل�سحة  كمنظمة  �ملتخ�س�سة  �ل��دول��ي��ة 
�ملتحدة �ملعنية بحقوق �لإن�سان. و ��ستعر�س �سعادة �حلب�سي �ل�سيا�سات و�لرب�مج 
�إط��ار جهود جت��اوز �جلائحة،  �لإم��ار�ت يف  دول��ة  �لتي �عتمدتها  و�ل�سرت�تيجيات 
و�أهمها ��سرت�تيجية ما بعد كوفيد–19 و �لتي تهدف �إىل تطوير منظومة �لعمل 
�حلكومي عرب خطط و�آليات تغطي �ستة قطاعات هي �ل�سحة، و�لقت�ساد، و�لأمن 

�لغذ�ئي، و�لتعليم، و�ملجتمع، و�حلكومة.

•• اأبوظبي-وام:

جن��ح��ت ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
تاأ�سي�س نظام متكامل لديها يدعم 
�لتحول �ل�سامل نحو �ل�ستباقية يف 
وفقاً  �لتعليمية،  �خلدمات  تقدمي 
�لطالب  وتف�سيالت  لح��ت��ي��اج��ات 
�ملنا�سب  �ل��وق��ت  يف  لهم  وتقدميها 
من خالل حتويل خدمة "��ستخر�ج 
�إىل  ل��ل��ط��ال��ب  �لدرجات"  ك�����س��ف 
����س��ت��ب��اق��ي��ة م��ت��وف��رة ب�سكل  خ��دم��ة 
وب�سكل  �مل�����س��ت��ج��د�ت  وف���ق  تفاعلي 
�ل�سنو�ت  م�������د�ر  ع���ل���ى  م�����س��ت��م��ر 
على  بالعتماد  للطالب  �لدر��سية 
لتكون  ت�سني"  �ل�"بلوك  ت��ق��ن��ي��ة 
تعليم  موؤ�س�سة  �أول  �لكليات  بذلك 
عايل حكومية بالدولة تتحول نحو 

تقدمي �خلدمات �ل�ستباقية.
ت��وج��ه��ات حكومة  �إط�����ار  وذل����ك يف 
�لتحول  ن���ح���و  �لإم������������ار�ت  دول�������ة 
�لرقمي �ل�سامل يف �لدولة وتقدمي 
عالية  ب��ك��ف��اءة  ��ستباقية  خ��دم��ات 

لأفر�د �ملجتمع.
�ل�ستباقية  �خلدمة  �إط��الق  وج��اء 
تعزيز�ً  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف 
جل��ه��ود حكومة دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
ت��ب��ن��ي �أه�����د�ف ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة دولة 
�حلكومية  ل��ل��خ��دم��ات  �لإم��������ار�ت 
تطوير  م�����ن  �جل�����ه�����ات  ومت����ك����ني 
�ساملة  ��ستباقية  خدمات  وتقدمي 
�لقطاعات  خمتلف  يف  للمتعاملني 
�حلكومية لت�سل �إىل �ملتعامل يف �أي 
�ل�ساعة وحتقيق  وعلى مد�ر  مكان 
م�����س��ت��ه��دف��ات �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
تقدمي خدمات �سخ�سية ��ستباقية 
�لعام  ب���ح���ل���ول   100% ب��ن�����س��ب��ة 

.2023
و�أكد �سعادة حممد بن طليعة رئي�س 
�خلدمات �حلكومية حلكومة دولة 
�لإمار�ت �أن حكومة دولة �لإمار�ت 
ت���ت���ب���ن���ى �ل����س���ت���ب���اق���ي���ة و�مل�����رون�����ة 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 
لتقدمي �أف�سل �خلدمات �حلكومية 
جت�سيد�ً لتوجيهات �ساحب �ل�سمو 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

"رعاه �هلل" يف  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
�ل�سامل  �لرقمي  �لتحول  ت�سريع 
مب�ستوى  ل���الرت���ق���اء  �ل����دول����ة  يف 

�لأد�ء وحت�سني حياة �لنا�س.
وقال �إن تقدمي كليات �لتقنية �لعليا 
خدمات تعليمية ��ستباقية للطالب 
وفقاً لحتياجاتهم وتطلعاتهم من 
�لتكنولوجيا  على  �لعتماد  خ��الل 
وتقنيات  و�ل���رق���م���ن���ة  �حل����دي����ث����ة 
مهمة  خطوة  ي�سكل  ت�سني  �لبلوك 
يف حتقيق توجهات �لقيادة بتقدمي 
للنا�س  و��ستباقية  �سل�سة  خ��دم��ات 
وج��ع��ل��ه��ا �لأف�����س��ل ع��امل��ي��اً م��ا يعزز 
�ل��ت��ك��ام��ل و�ل���ت���ع���اون ب���ني خمتلف 
�جل��ه��ات لإح�����د�ث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
�لتحول �لرقمي يف �لدولة وتقدمي 
مبا  و�سهولة  بي�سر  ذك��ي��ة  خ��دم��ات 
دولة  جمتمع  على  �إيجاباً  ينعك�س 
�حلكومة  وج����اه����زي����ة  �لإم�����������ار�ت 

للم�ستقبل.
من جهته �أو�سح �سعادة �لربوفي�سور 
�ل�����س��ام�����س��ي مدير  �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
�أن  �ل��ع��ل��ي��ا،  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع 
�ل��ك��ل��ي��ات ت��ع��م��ل د�ئ���م���ا وف����ق روؤي����ة 
وتوجهات �لقيادة �حلكيمة وخا�سة 
مبا  �لرقمي  بالتحول  يتعلق  فيما 
يدعم جودة �خلدمات و�ل�ستد�مة 
�لكليات  و�ل����ي����وم  �حل���ي���اة  وج������ودة 
منها  تنطلق  ع��م��ل  ق��اع��دة  ل��دي��ه��ا 
�لقابلة  �خل����دم����ات  حت���وي���ل  ن��ح��و 
��ستباقية  خدمات  لت�سبح  للتحول 
�ملوجهة  �خل��دم��ات  خ��ا���س  وب�سكل 
للطلبة مبا يدعم ت�سهيل �سوؤونهم 
و�لكليات  و�ل��ط��الب��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 

و�لأدو�ت  �ل��ك��ف��اء�ت  �ل��ي��وم  ل��دي��ه��ا 
جمال  ل��دخ��ول  �ملطلوبة  و�خل���ربة 

�ل�ستباقية". "�خلدمات 
وثمن �جلهود �لتي بذلتها حكومة 
دولة �لإم��ار�ت يف ت�سميم و�إطالق 
متكامل  و�إط���������ار  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ملتميزة  �حل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
�لأ�سا�سية  �ل��رك��ي��زة  ���س��ك��ل��ت  �ل��ت��ي 
�خلدمات  يف  نوعية  نقلة  لإح���د�ث 
و�لتوجيه و�جلهود  �لدعم  وتوفري 
�مل�ستمر  و�ل���ت���ع���اون  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
باخلدمات  ل��الرت��ق��اء  �لكليات  م��ع 
�حلكومية بهدف تعزيز جودة حياة 
�أن  و�أ���س��اف  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني.  �ملجتمع 
�لكليات بد�أت بو�حدة من �خلدمات 
�لهامة للطالب و�ملتعلقة بح�سوله 
نهاية  يف  �لدرجات"  "ك�سف  ع��ل��ى 
�أمتتة  مت  ح��ي��ث  در����س��ي  ف�سل  ك��ل 
�خلدمة بالكامل ومن ثم حتويلها 
متوفرة  ����س��ت��ب��اق��ي��ة  خ���دم���ة  �إىل 
وب�سكل  يطلبها  �أن  ق��ب��ل  للطالب 
م�ستحدث وتعر�س عليه على مد�ر 
تقنية  با�ستخد�م  در����س��ت��ه  ���س��ن��و�ت 
توفريها  مت  ح��ي��ث  ت�����س��ني  ب���ل���وك 
طالب  �أل��ف  �ل��ي��وم لأك��رث م��ن 20 

وطالبة من �مللتحقني بالكليات.
و�أ�ساد �ل�سام�سي بجهود فريق عمل 
�لأد�ء  تعزيز  على  �لقائم  �لكليات 
و�إع���د�ده  �ل�ستباقية  �خل��دم��ات  يف 
تت�سمن  م�ستقبلية  ع��م��ل  خل��ط��ة 
�ملقرتح  �خل����دم����ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 
��ستباقية  خ���دم���ات  �إىل  حت��وي��ل��ه��ا 
�إىل ���س��رورة �لأخ���ذ بعني  .. لف��ت��ا 
�ل��ك��ل��ي��ات كونها  �لع��ت��ب��ار ط��ب��ي��ع��ة 

موؤ�س�سة تعليمية ونوعية �خلدمات 
ي�سهل  ل  و�ل����ت����ي  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
خا�سة  ����س��ت��ب��اق��ي��ة  �إىل  حت��وي��ل��ه��ا 
كونها خدمات تقدم ب�سكل م�ستمر 
على مد�ر �سنو�ت �لدر��سة للطالب 
وتخ�سع للتغري يف كل ف�سل در��سي 

ووفقاً للتطور �لدر��سي للطالب.
�أو�سح حممد علي �لتميمي  بدوره 
بكليات  �حلكومي  �لتميز  م�ست�سار 
بناء  يف  ب���د�أت  �لكليات  �أن  �لتقنية 
قاعدة عمل للتحول نحو �خلدمات 
ي��ت��م تقدميها  و�ل��ت��ي  �ل���س��ت��ب��اق��ي��ة 
وت���ع���ر����س  ب���������س����ري  ت�����دخ�����ل  دون 
�ل��ط��الب ع��ل��ى م����د�ر �سنو�ت  ع��ل��ى 
در��ستهم و�أن خدمة �إ�سد�ر "ك�سف 
�لدرجات" �أوىل �خلدمات �لتي مت 
و�لتي  ��ستباقية  خلدمة  حتويلها 
�لطالب  ي��ق��دم  �أن  ت��ت��ط��ل��ب  ك��ان��ت 
طلباً للح�سول عليها ومن ثم تاأخذ 
لإجنازها  ع��م��ل  �أي����ام  خم�سة  ن��ح��و 
وي���ق���وم ع��ل��ى ه����ذه �خل���دم���ة �أك���رث 
�لبيانات  لإدخ���ال  موظفاً   16 من 
�إىل  بالإ�سافة  للطالب  و�إع��د�ده��ا 
كانت  �لتي  �لدرجات  ك�سف  طباعة 
ورقة  �ألف   15 �أكرث من  ت�ستهلك 
�أ�سبحت  �لأرق���ام  ه��ذه  وك��ل  �سنوياً 
خدمة  �أ�سبحت  فقد  �ليوم،  �سفر�ً 
�حلاجة  دون  م���ن  ت��ق��دمي��ه��ا  ي��ت��م 
�لطالب  ع��ل��ى  ت��ع��ر���س  �أور�ق  �إىل 
عليها  وي��ح�����س��ل  يطلبها  �أن  ق��ب��ل 
وعرب  م��ك��ان  �أي  وم��ن  ي�ساء  وقتما 
ربط  مت  كما  �إل��ك��رتوين.  جهاز  �أي 
�خلدمة وقو�عد �لبيانات �ملرتبطة 
تفاعلي  ب�سكل  ت�سني  بالبلوك  بها 
�لتحديث على  يتم  وحلظي بحيث 
�لوثائق دون تدخل ب�سري ما �ساهم 
يف توفري �جلهود �خلا�سة بعمليات 
�لتحقق وتوفري ك�سوفات �لدرجات 
ب�سكل  للطلبة  و�مل��وث��وق��ة  �ملعتمدة 
فوري �إ�سافة �إىل منح �جلهات �لتي 
تطلب هذه �ل�سهاد�ت من �لطالب 
ل��ل��ب��ل��وك ت�سني  �ل���ول���وج  �إم��ك��ان��ي��ة 
ب�سكل  م�����س��د�ق��ي��ت��ه��ا  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
فوري �أي�سا وبالتايل توفري �لوقت 
و�لكليات  �ل���ط���الب  ع��ل��ى  و�جل���ه���د 

و�جلهات.

•• دبي-الفجر: 

�أفادت �لإد�رة �ملالية يف "بيت �خلري" �أن �إنفاق فرع �جلمعية 
�إن��ف��اٍق خ��ريي ب��ني �لأف���رع منذ تاأ�سي�س  �أع��ل��ى  يف دب��ي �سجل 
�جلمعية عام 1989، حيث بلغ �إجمايل ما �أنفقه حتى �ليوم 
ما يزيد عن 730 مليون درهم، ��ستفادت منه 128،936  
�لفرع خالل  �أنفقها  31،9 مليون درهم  �أ�سرة وحالة، منها 
�لن�سف �لأول من هذ� �لعام 2022، ��ستفادت منها 8872  
�لأعباء  �ل��ف��رع، وحجم  �أهمية  �أ���س��رة وح��ال��ة، وه��و ما يعك�س 

�لتي يتحملها لدعم و�إ�سعاد �أكرث �لنا�س حاجة.
ويعد فرع دبي �لفرع �لأول �لذي ر�فق م�سرية "بيت �خلري" 

وت���ط���ور ومن���ا م��ع��ه��ا ب�����س��ك��ل لف���ت وم�����س��ت��م��ر، ق��ب��ل �أن تبد�أ 
�أفرعها  لتوؤ�س�س  �ل�سمالية  �لإم��ار�ت  بالتو�سع نحو  �جلمعية 
حتا، ومل يكن  ور�أ���س �خليمة وعجمان وحديثاً  �لفجرية  يف 
ي�سكل  ك��ان  حيث   2013 ع��ام  حتى  م�ستقل  كفرع  م��ع��روف��اً 
دبي،  نهدة  يف  للجمعية  �لرئي�سي  �ملقر  �سمن  �إد�ري���ة  وح��دة 
�قت�ست  �لتي يقدمها  �مل�ساعد�ت  ن�ساطه وحجم  تنامي  لكن 
تطوير مهامه، ليعمل وفق نظام �لأفرع �لتي �زدهر عطاوؤها 

يف �ل�سنو�ت �لع�سر �لأخرية.
�إم��ارة دب��ي ما ع��د� حتا �لتي  ويغطي ف��رع دب��ي كافة مناطق 
�إمارة  مناطق  معظم  يغطي  كما  �خل��ا���س،  بفرعها  ت�ستقل 
�ل��ب��ع��ي��دة ك��ال��ذي��د وكلباء  �مل��ن��اط��ق  �ل�����س��ارق��ة، م��ا ع���د� بع�س 

وخورفكان، وقد �سهد �لفرع طفرة يف �لأد�ء و�لعطاء يف عام 
حولت �لإد�رة له  حيث  �لإد�رية،  �لرتتيبات  لبع�س   2021
�لعام  �أنفقه  ما  �إجمايل  ليبلغ  و�حل���الت،  �لأ�سر  من  �لكثري 
82،7 مليون دره��م.  ويقدم �لفرع �ليوم م�ساعد�ت  �ملا�سي 
�أ�سرة   1،257 منها  ت�ستفيد  �سهري  ب�سكل  مهمة  نقدية 
�أ�سرة   3،930 �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��دخ��ل،  حم����دودة  م��و�ط��ن��ة 
�سهري،  ب�سكل  وعينية  م�ساعد�ت غذ�ئية  �لفرع  ت�ستلم عرب 
كما يرعى �لفرع �لأيتام �ملو�طنني و�أبناء �ملو�طنات يف 314 
�أ�سرة، وقد قدم م�ساعد�ت طارئة ومقطوعة هذ� �لعام حتى 
نهاية يونيو لفك كربة 2،042 �أ�سرة وحالة بقيمة �إجمالية 

و�سلت �إىل 13،8 مليون درهم.  

فرع »بيت اخلري« بدبي ينفق 730 مليون درهم حتى الآن

•• ال�صارقة -وام:

حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �أحمد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  ت��ر�أ���س 
�ل�سارقة نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �سباح �أم�س �لثالثاء يف مكتب �سمو 

�حلاكم �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة.
�ملو�سوعات �ملدرجة على جدول  ناق�س �ملجل�س خالل �جتماعه عدد�ً من 

خالل  من  �لإم���ارة  يف  �ل�ساملة  �لتنمية  خطط  مبتابعة  و�ملعنية  �أعماله 
�خلدمات  �أف�سل  وتوفري  �حلكومي  �لعمل  وتطوير  �حلديثة  �مل�سروعات 

للمو�طنني و�لقاطنني على �أر�س �ل�سارقة.
و�طلع �ملجل�س على تقرير حول م�ستجد�ت �لعمل يف م�سروع تو�سعة مطار 
�ل�سارقة �لدويل، و�لذي ت�سمن �ملر�حل �لأولية �ملنجزة من �مل�سروع مثل 
و�ملعاجلة  �لتدوير  و�إع���ادة  �لوقود  بتعبئة  �ملعنية  �ملر�فق  من  ع��دد  �إكمال 

بالإ�سافة �إىل مناطق و�أجهزة حديثة.
من  ع��دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذها  �جل���اري  �مل��ر�ح��ل  �لتقرير  ت�سمن  كما 
جديدة  مباٍن  �ست�سم  �لتي  �مل�ستقبلية  و�ملر�حل  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء 
و�سبكة طرق متكاملة ومو�قف بالإ�سافة �إىل �ملباين �خلدمية و�لت�سغيلية 
�ل�سارقة  مطار  يف  �مل�سافرين  حلركة  �لكبري  �لنمو  ��ستيعاب  يف  لت�ساهم 

�لدويل.

و�أثنى �ملجل�س على جهود هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل يف �لعمل على تو�سعة 
�ملطار وتوفري �أف�سل �خلدمات و�أ�سرعها للم�سافرين ول�سركات �لطري�ن 
م�سروع  �ملجل�س  وناق�س  و�لتطوير.  �لتو�سعة  خطط  با�ستمر�ر  موجهاً 
�ل�سارقة،  �إم���ارة  يف  �لبلديات  ���س��وؤون  د�ئ��رة  تنظيم  ب�ساأن  بقانون  مر�سوم 
وبعد �إبد�ء �ل�سادة �أع�ساء �ملجل�س مالحظاتهم حول �مل�سروع وجه �ملجل�س 

با�ستكمال �لدورة �لت�سريعية لإ�سد�ر �ملر�سوم بقانون.

•• اإ�صطنبول-وام:

دعا �مل�ست�سار حممد عبد�ل�سالم �لأمني �لعام ملجل�س حكماء �مل�سلمني �إىل �سرورة 
�ل�ستفادة من �لدرو�س و�لعرب �لتي �ساحبت مو�جهة جائحة "كورونا"، خا�سة 
يوؤكد  �ل��ذي  �لأم��ر  للقاحات،  �ل��ع��ادل  غري  و�لتوزيع  �مل�ساو�ة  بعدم  يتعلق  ما  يف 
من  ب��دل  �لإن�سانية،  و�لأخ���وة  �مل�سرتك  �لتعاي�س  ثقافة  لإر���س��اء  �مللحة  �حلاجة 

�لرتكيز على �مل�سالح �لفردية.
وقال �لأمني �لعام ملجل�س حكماء �مل�سلمني - خالل م�ساركته يف موؤمتر �جلامعة 
�ليون�سكو  بني  بال�سر�كة  عقد  �ل��ذي  �لثقافات،  عرب  للقيادة  �لدولية  �ل�سيفية 
وم�سروع عالء �لدين مبقر جامعة به�سي �سهري يف ب�سيكتا�س، با�سطنبول حتت 
عدم  ل�سور  و�لقت�سادية  �لجتماعية  و�لآث��ار  كورونا  فريو�س  "جائحة  عنو�ن 
�أخالقيا جديد�،  �إن �لإن�سانية و�جهت خالل جائحة كورونا حتديا  �مل�ساو�ة" - 

لإمد�د�ت  �ملتكافئ  غري  �لتوزيع  ظل  يف  �لإن�ساين  لل�سمري  حقيقيا  و�ختبار� 
ولقاحات فريو�س كورونا.

�لإمام  �لتي وق��ع عليها  �لإن�سانية،  �لأخ��وة  �ل��ذي لعبته وثيقة  �ل��دور  �إىل  ون��وه 
�لأكرب �سيخ �لأزهر �أ. د. �أحمد �لطيب، رئي�س جمل�س حكماء �مل�سلمني، وقد��سة 
�لبابا فرن�سي�س، بابا �لكني�سة �لكاثوليكية، برعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لأخوة  قيم  على  �لتاأكيد  يف  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
كله  للعامل  �أبوظبي  من  ن��وره  �نبثق  تاريخي  �إع��الن  مبثابة  فكانت  �لإن�سانية، 
�إر�ساء قيم  يف عام 2019؛ لتذكرنا باأننا جميعا خلق �هلل، وتوؤكد على �سرورة 

�لعدل و�مل�ساو�ة بني جميع �لب�سر.
و�أ�ساف �مل�ست�سار حممد عبد�ل�سالم �أن هذه �لوثيقة �أكدت �أن �هلل خلقنا جميعا 
و�لو�جبات و�لكر�مة" مما يعني �أن �لو�سول غري  �حلقوق  يف  مت�ساوين  "ب�سر� 
�ملتكافئ �إىل �ملو�رد �لالزمة؛ كالرعاية �ل�سحية و�لتعليم، يتعار�س مع �إر�دة �هلل، 

وهذ� �أمر نحتاج �إىل �لتغلب عليه، لفتا �إىل �أن �لوثيقة �أ�س�ست ملجتمعات �ملو�طنة 
�أو  �لقومي  �أو  �لديني  و�لتع�سب  و�لتطرف  و�لتمييز  �لعن�سرية  من  �خلالية 
�حلرب  منطق  وتو�جه  و�لالجئني،  و�لن�ساء  �لأطفال  حلقوق  وتنظر  �لعرقي، 
و�لعنف وتدعم �حلو�ر، وتدعو لالندماج �لإيجابي، وتفتح �لباب لتحويل هذه 

�لأخوة �إىل ر�بطة عاملية يوؤمن بها �لب�سر يف كل مكان.
�لر�كد،  حتريك  يف  جنحت  �لإن�سانية  �لأخ���وة  وثيقة  �أن  �لعام  �لأم��ني  و�أو���س��ح 
وفر�ست  و�لعن�سرية،  و�لن��ع��ز�ل  �لكر�هية  خلطابات  م�سادة  قيم  بناء  و�إع���ادة 
تلك �لقيم نف�سها على طاولة �ملجتمع �لدويل؛ فتبنتها �لأمم �ملتحدة، وقررت 
�أن تكون ذكرى توقيعها يف �لر�بع من فرب�ير من كل عام، يوما دوليا لالأخوة 
لتبني  �ل���دول  م��ن  �لعديد  م��ن  تعهد�ت  و�سط  �ل��ع��امل،  فيه  يحتفل  �لإن�سانية، 
�لوثيقة يف مدوناتها �لوطنية، ويف مناهجها �لتعليمية، د�عيا �لطالب �مل�ساركني 
يف �ملوؤمتر �إىل ن�سر �لوعي بقيم �لأخوة �لإن�سانية يف جمتمعاتهم، وحث �ملنظمات 

�ملعنية مثل جمل�س حكماء �مل�سلمني، وم�سروع عالء �لدين، و�ليون�سكو على �أن 
تكون م�ستعدة للدعم و�مل�ساعدة.

ووجه �مل�ست�سار حممد عبد�ل�سالم �ل�سكر مل�سروع عالء �لدين ومنظمة �ليون�سكو 
وجامعة به�سي �سهري على تنظيم �ملوؤمتر �لذي ينعقد برعاية منظمة �ليون�سكو، 
�لرتكية، كملتقى دويل  باهي�ساير�س  �إىل جامعة  �إ�سافة  �لدين،  وم�سروع عالء 
ويت�سمن  �لعامل.  �أنحاء  من  جامعة   30 نحو  فيه  ت�سارك  �جلامعات  لطالب 
برنامج �ملوؤمتر دورة تدريبية لل�سباب حول تاأثري عدم �مل�ساو�ة على �ملجتمع، ويف 
للتاأثري  �أعمق  �إىل فهم  �سيتو�سل �لطالب  �ل��دورة،  �أ�سبوعني هما عمر  غ�سون 
و��سع �لنطاق لعدم �مل�ساو�ة على جمتمعاتنا، و�سبل �لإن�ساف �ملمكنة، عرب عدد 
جماعي  بحث  م�سروع  باإجر�ء  �لطالب  �سيقوم  كما  �لدوليني،  �ملحا�سرين  من 
ينفذ خالل مدة �ل��دورة، ويحكم من قبل جلنة دولية، مع منح �مل�سروع �لفائز 

جائزة عالء �لدين لل�سباب خالل حفل خا�س يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س.

اأمني عام »حكماء امل�سلمني« يدعو اإىل تدبر درو�س مواجهة كورونا

»كهرباء دبي« تواكب نه�سة الإمارة ومنوها ال�سكاين بزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة واملياه

الإمارات ت�ستعر�س جتربتها مبواجهة  كوفيد- 19  اأمام 
املوؤمتر الإقليمي حلماية و تعزيز حقوق الإن�سان بالقاهرة

كليات التقنية العليا تطور اأول خدمة ا�ستباقية لطلبتها

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

•• دبي-الفجر: 

�حتفت هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي 
�ملميز  "دبي للثقافة" برت�ث �لإمارة 
وروعة تقاليدها �لأ�سيلة يف �لن�سخة 
�ملرموم  "مز�ينة  فعالية  من  �لثانية 
جمعية  �أق���ام���ت���ه���ا  �ل���ت���ي  للرطب" 
يف  �لل�سيلي  فرع  �لن�سائية-  �لنه�سة 
مبادرة  �سمن  �جل����اري  ي��ول��ي��و   25
قاعة  يف  وذل���ك  ومري�ث"،  "تر�ث 

�خلز�مى مبقر �لفرع.
�لفعالية،  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  و����س���م���ن 
للرت�ث  للثقافة" رك��ن��اً  "دبي  وّف���رت 
�����س���ت���ع���ر����س���ت ف���ي���ه ب���ع�������س �حل����رف 
�أمام  متيحًة  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لتقليدية 
�إىل  �لتعرف عن كثب  �ل��زو�ر فر�سة 
تو�رثتها  �لتي  تلك �حلرف  تفا�سيل 

من  �أ�سيل  كجزء  وحفظتها  �لأجيال 
�لثقايف  و�ل�����رت�ث  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 
�ل���ع���ري���ق.  ك��م��ا ت�سمنت  �لإم����ار�ت����ي 
قّدمها  ت���ر�ث���ي���ة  ف���ق���ر�ت  �مل�������س���ارك���ة 
�ل��ب��اح��ث �ل���رت�ث���ي �لإم����ار�ت����ي �سامل 
م�سابقات  ف��ق��رة  ج��ان��ب  �إىل  ه����الل، 
تر�ثية ممتعة لتعزيز معارف �لزو�ر 
ح���ول م���ف���رد�ت �مل������وروث �لإم���ار�ت���ي 
�ل��غ��ن��ي. ت��اأت��ي ه���ذه �مل�����س��ارك��ة �سمن 
للهيئة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة  �إط�����ار 
�لرت�ثية  دب����ي  ب��ك��ن��وز  �لح���ت���ف���اء  يف 
و�لتز�مها ب�سونه  �لعريق،  وما�سيها 
وح���م���اي���ت���ه ون���ق���ل���ه ع����رب �لأج�����ي�����ال، 
و�لنتماء  �لفخر  م�ساعر  وتر�سيخ 
�ملجتمع،  �أف�����ر�د  ن��ف��و���س  �ل��وط��ن��ي يف 
كما  �ل�ساعدة.  �لأج��ي��ال  وخ�سو�ساً 
ت����ن����درج �أي�������س���اً ���س��م��ن ج���ه���وده���ا يف 

تر�سيخ مكانة �ملرموم كوجهة ثقافية 
�لثقايف  �ل�������رت�ث  مب����ف����رد�ت  ت���زخ���ر 
�لإم��ار�ت��ي �ل��ر�ئ��ع��ة.  وُت��َع��دُّ "مز�ينة 
زر�عية  ف��ع��ال��ي��ة  للرطب"  �مل���رم���وم 

�سنوية  ت���ر�ث���ي���ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ي��ئ��ي��ة 
�لن�سائية-  �لنه�سة  جمعية  تقيمها 
من  ع���دد  مب�����س��ارك��ة  �للي�سيلي  ف���رع 
دبي،  باإمارة  �لنخيل  م��ز�رع  �أ�سحاب 

�ملرموم  م��وق��ع  ت��ع��زي��ز  �إىل  وت���ه���دف 
ب�سكل خا�س، ودبي عموماً، يف جمال 
بتنوع  يتميز  �ل����ذي  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع����ة 

وجودة �أ�سنافه.

•• عجمان -الفجر:

فني  من  �لثانية  �لن�سخة  -عجمان  �لنقل  هيئة  �أطلقت 
�أطلقه  �ل����ذي  ���س��ع��ادة  �سيفنا  م���ب���ادرة  خ���الل  �مل�ستقبل 
حميد  بن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  برعاية  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
يف  �ملجتمع  م�ساركة  تعزيز  �ىل  �سعادة  �سيفنا  وي��ه��دف 
�لتنمية �مل�ستد�مة من خالل تعزيز قدر�ت �جليل �لقادم 
و�ل�ستفادة �لإيجابية من وقت �لفر�غ وتنمية مهار�تهم 

�لعملية و�لعلمية.
و�سم فني �مل�ستقبل خمتلف �لفئات �ل�سبابية  ، حيث بلغ  
عدد �ملنت�سبني للربنامج 17 �سابا ، و��ستهدف �لربنامج 
�لربنامج  وي��ب��د�أ  عاما   18 13�ىل  م��ن  �لعمرية  �لفئة 

من �ل�ساعة 8 �سباحاً �ىل 11 �سباحاً ملدة �أ�سبوع.
و��سارت �ل�سيدة ر�سا خلف �ل�سام�سي �ملدير �لعام بالندب 

�ن برنامج �سيفنا �سعادة هي �أحدى �ملبادر�ت �لتي تخدم 
خمتلف فئات �ملجتمع وتويل �هتمام باجليل �لقادم ليكون 
و�عد�ً يف خمتلف �ملجالت مما ي�سهم يف تطوير قدر�تهم 
وتنميتها، من خالل دجمهم مع �لكادر �لوظيفي للتعرف 
على بيئة �لعمل وغر�س �لقيم �لأ�سا�سية �لو�جب تو�فرها 

خالل �أد�ء �لعمل .
و��سافت �ن فني �مل�ستقبل يعطي �ل�سباب فر�سة لقيا�س 
قدر�تهم و�لتعرف عليها من خالل بناء مهار�تهم �لفنية 
للمركبات  �ل��دوري��ة  �ل�سيانة  على  �لعملية  و�لتدريبية 
– �ل�سيانة  �مل��رك��ب��ات  وم��ر���ِس��ح��ات  �ل��زي��وت  تغيري  م��ث��ل 
يف  وج���وده���ا  ح���ال  يف  �لأع���ط���ال  ����س��الح  �لت�سحيحية: 
�أجهزة  �سيانة  �لإط��ار�ت،  تبديل  �إىل  بالإ�سافة  �ملركبات 
�لتكييف . ويعد �ملركز �لفني �لتابع للهيئة �لنقل له دور 
بكافة  للمركبات  �لفنية  �خلدمات  تقدمي  يف  متخ�س�س 

�نو�عها وفقا لعلى معايري �جلودة و�لدقة

•• اأبوظبي-وام:

منذ تاأ�سي�سها .. �أولت دولة �لإمار�ت �هتمامها لو�سع وتطوير مبادر�ت وخطط 
روؤيتها من  بعده م�ستلهمة  وما   2050 عام  �لبيئة حتى  ��سرت�تيجية حلماية 
ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  �لو�لد 
�لذي كان له نظرة ثاقبة يف ��ست�سر�ف �مل�ستقبل كما كان �أحد �أهم رو�د حماية 
"رجل �لبيئة �لأول" حيث ��ستهر بحبه ورعايته  �لبيئة يف �لعامل وعرف با�سم 
نهجه  �أبوظبي على   - �لبيئة  �سارت هيئة  وقد  بكافة �سوره  �لبيولوجي  للتنوع 

و�سعت لإكمال م�سريته يف جمال �حلفاظ على �لبيئة يف �إمارة �أبوظبي.
وخالل موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بتغري �ملناخ يف غال�سكو /كوب 26/ .. �أعلنت 
معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة عن 
يف   2030 ع��ام  بحلول  �ل��ق��رم  �أ�سجار  م��ن  مليون   100 ل��زر�ع��ة  وطنية  خطة 
حني و�سعت �أبوظبي يف فرب�ير من هذ� �لعام خطًطا طموحة لرت�سيخ �لإمارة 
كمركز عاملي للبحث و�لبتكار يف دعم �حلفظ من خالل مبادرة �أبوظبي لأ�سجار 

�لقرم.
وكان قد مت �لإعالن عن هذه �ملبادرة خالل زيارة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
�ملبادرة  ه��ذه  تعترب  كما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  �إىل  كامربيدج  دوق  ول��ي��ام، 
ودورها  �لقرم  �أ�سجار  �أهمية  على  �لرتكيز  مع  �لأزرق  �لكربون  مل�سروع  �متد�د�ً 
�مل�سروع  �لإع��الن عن  �لكربون ومت  �ملناخي من خالل عزل  �لتغري  يف مكافحة 

�لرئي�سي عندما �لتقى �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري وليام مع �سمو �ل�سيخ خالد 
رئي�س  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  بن 

�ملكتب �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي يف حديقة �لقرم يف �جلبيل.
وتلعب �لهيئة �أدو�ر� متعددة يف دعم �جلهود �لتي تبذلها �لدولة لتحقيق �أهد�ف 
دولة �لإمار�ت وطموح �إمارة �أبوظبي و�إبر�ز دورها �لريادي يف مو�جهة تغري �ملناخ 
كما تهدف �إىل حت�سني عملية جمع �لبيانات من خالل ��ستخد�م �لتكنولوجيا 
غاز�ت  �نبعاثات  عن  بيانات  وتوفري  �ملكانية  و�لتقنيات  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء 

�لدفيئة وثاين �أك�سيد �لكربون على وجه �خل�سو�س.
كما ت�سعى �لهيئة �إىل ت�سليط �ل�سوء على تد�بري �لتخفيف �لتي من �ساأنها تقليل 
�لتاأثري �لبيئي للقطاعات �ملختلفة مبا يف ذلك �ل�سحة و�ملياه و�لبنية �لتحتية 

بالإ�سافة �إىل تطوير طرق للحد من �لتاأثري على �لأنو�ع و�لأنظمة �لبيئية.
بالإ�سافة �إىل �لفو�ئد �ملتعلقة باملناخ .. تعترب �لنظم �لبيئية للكربون �لأزرق ذ�ت 
�أبوظبي فهي حتمي �ل�سو�طئ وحت�سن جودة  قيمة للمجتمعات �ل�ساحلية مثل 
و�ملائية كما  �لبحرية  �لأن��و�ع  �ملياه وتوفر مناطق ح�سانة ملجموعة و��سعة من 
�أنها تدعم �ل�سياحة �ل�ساحلية �مل�سوؤولة ف�ساًل عن قيمتها �لثقافية و�لجتماعية 

�لهامة.
�ل�ساحلية  �مل��و�ئ��ل  �أهمية  �أدرك���ت  �لتي  �ل��دول  �أو�ئ���ل  �لإم���ار�ت من  وكانت دول��ة 
منذ  عليها  للمحافظة  كبرية  جهود�  بذلت  وقد  �لقرم  �أ�سجار  غابات  و��ستعادة 
�سبعينيات �لقرن �ملا�سي كما مت تنفيذ م�سروع �أبوظبي �لإر�سادي للكربون �لأزرق 

بقيادة هيئة �لبيئة - �أبوظبي وكانت �أبوظبي �ملكان �ملثايل ملثل هذ� �مل�سروع نظر�ً 
ملفاهيمها �ملبتكرة و�لتز�مها بالتنمية �مل�سوؤولة بيئًيا.

وخُل�س �مل�سروع ب�سكل عام �إىل �أن �لنظم �لبيئية للكربون �لأزرق يف �أبوظبي �سوق 
تقوم بتخزين �أكرث من 41 مليون طن من مكافئ ثاين �أك�سيد �لكربون د�خل 
�لرتبة و�لكتلة �حليوية �أي �أكرث من �لنبعاثات �ل�سنوية يف �لإمارة من قطاعي 
 30.9/ و�لكهرباء  �ملياه  قطاعي  من  �أو  ط��ن/  مليون   26.4/ و�ل��غ��از  �لنفط 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  �إط���الق  �إىل  �مل�����س��روع  �أدى جن��اح  �ل��وق��ت  مليون ط��ن/ يف ذل��ك 
عت من  �ملعروفة با�سم م�سروع �لكربون �لأزرق �لوطني يف عام 2015 و�لتي و�سَّ
فهم وتقييم جو�نب خدمات �لنظم �لبيئية �ل�ساحلية للكربون �لأزرق يف خمتلف 

�إمار�ت �لدولة.
�لقرم  �أ�سجار  وتاأهيل  ل�ستعادة  عاملياً  �ملعروفة  �ملبادر�ت  �أقدم  �أبوظبي  ومتتلك 
100 عاًما  �لإم���ارة ما يقرب من  �مل��وج��ودة يف  �لأ�سجار  يبلغ عمر بع�س  حيث 
ويف عام 2015 �حتلت �أ�سجار �لقرم حو�يل14117 هكتاًر� منت�سرًة يف مو�قع 
زر�ع��ة ما  �ملا�سية متت  �لع�سر  �ل�سنو�ت  �لإم��ارة وخالل  �أنحاء  متفرقة بجميع 
�ساحل  ط��ول  على  �ل�سغرية  �ل��ق��رم  �أ�سجار  م��ن  �سجرة  مليون   15 ع��ن  يقل  ل 

�أبوظبي.
مع  بالتعاون  للطري�ن  �لحت���اد  �سركة  �أطلقت   2022 ف��رب�ي��ر  �سهر  وخ���الل 
هيئة �لبيئة - �أبوظبي برنامج "غابة �لحتاد لأ�سجار �لقرم" لتقدم ل�سيوفها 
خف�س  بهدف  �لقرم  �أ�سجار  تبني  فر�سة  و�سركائها  معها  �ملتعاملة  و�ل�سركات 

"غابة  برنامج  �أبوظبي جاء   - �لقرم  مبادرة  �لكربونية؛ ومتا�سيا مع  ب�سمتهم 
�أبوظبي   - �لبيئة  وهيئة  �لحت���اد  ب��ني  �لتعاون  ثمرة  �لقرم"  لأ�سجار  �لحت���اد 
م�ساريع  لدعم  وغ��ريه��م  غروب"  �ستوري  "ذ�  وجمموعة  �جلبيل"  و"جزيرة 
�لطبيعية  و�مل���و�رد  �لكربون  م�سارف  وتطوير  �لدولة  يف  �لقرم  �أ�سجار  حماية 
�أبوظبي  "من  لمت�سا�س �لكربون من �لغالف �جلوي بناء على �سعار �ل�سركة 

�إىل �لعامل".
�لطاقة  خدمات  توفري  يف  �ملتخ�س�سة  و�إجن��ي  �أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  و�أعلنت 
منخف�سة �لنبعاثات �لكربونية بال�سر�كة مع �سركة د�ستنز �ميجري �ملتخ�س�سة 
�لكربون  ��ستعادة  جم��ال  يف  و�خل��رب�ء  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  هند�سة  حلول  يف 
�لأزرق"  "�لكربون  و�لجتماعية  �لبيئية  �مل�سوؤولية  م�سروع  �إجن��از  عن  �لأزرق 
�أ�سجار �لقرم يف �لإم��ارة، وت�سمنت نرث  بنجاح و�لذي يهدف �إىل �حلفاظ على 
�مل��رف��اأ با�ستخد�م تقنية  �ل��ق��رم يف منطقة  ب���ذور  ب���ذرة م��ن  �أل���ف   35 �أك���رث م��ن 
من  �أك��رث  �لنجاح  ن�سبة  جت��اوزت  حيث  للزر�عة  �ملبتكرة  طيار  ب��دون  �لطائر�ت 
يف �إعادة تاأهيل �أ�سجار �لقرم يف  �ملبادرة  زمام  تويل  يف  �لهيئة  وت�ستمر   .35%
�إمارة �أبوظبي وتت�سمن خطتها �مل�ستقبلية تطوير بر�مج فعالة من حيث �لتكلفة 
و��ستخد�م �أحدث �لتقنيات �ملبتكرة لإعادة تاأهيل غابات �أ�سجار �لقرم و��ستعادة 
�لدولية  �ملمار�سات  �أف�سل  �تباع  خ��الل  من  و�ملتدهورة  �ملفقودة  �لقرم  مناطق 
و�إ�سر�ك �أ�سحاب �مل�سلحة و�لأطر�ف �ملعنية و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة يف 

مبادر�ت �حلفاظ على �لقرم و��ستعادته.

هيئة البيئة ت�سلط ال�سوء على جهود اأبوظبي يف املحافظة على اأ�سجار القرم واإعادة تاأهيلها

•• الفجرية -وام:

دور  �أهمية  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أّك���د 
�ل�سيا�سات و�لرب�مج �ملجتمعية يف خدمة �ملو�طنني و�لوقوف على �حتياجاتهم 
كافة وتوفري �سبل �حلياة �لكرمية لهم بهدف �لرتقاء بالن�سيج �لجتماعي 
و�لوطني وحتقيق �سالمته. و�أ�سار �سموه �إىل �لأولوية �لتي توليها قيادة دولة 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  متمثلة يف  �لوطن،  لأبناء  �لإم��ار�ت 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" باإعادة هيكلة "برنامج �لدعم 
�ملعي�سية  �ح��و�ل��ه��م  لتح�سني  �مل��و�ط��ن��ني،  م��ن  �ل��دخ��ل  مل��ح��دودي  �لجتماعي 
وجودة حياتهم، موؤكًد� دعم ومتابعة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد 
�خلدمات  �أف�����س��ل  بتقدمي  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سرقي 

�ملجتمعية ودعم �أهد�ف �لدولة يف قطاع �لتنمية �لجتماعية �مل�ستد�مة. جاء 
��ستقبال �سمو ويل عهد �لفجرية، يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي،  ذلك خالل 
معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع، و�لوفد �ملر�فق لها. 
و�طّلع �سموه على خطط وبر�مج وز�رة تنمية �ملجتمع �لتي ت�ستهدف �لأ�سرة 
�لإمار�تية وتخدم منظومة �لعمل �لجتماعي يف �لدولة، عرب تقدمي خمتلف 
�ملجتمع، مبا ي�سهم يف ن�سر قيم �لتالحم  �لت�سهيالت و�ملبادر�ت لكافة فئات 
�ملجتمعي وحتقيق جمتمع م�ستقر ومتما�سك. و�أ�ساد �سمو ويل عهد �لفجرية، 
بجهود �لوز�رة يف دعم روؤية دولة �لإمار�ت يف �لعمل �ملجتمعي، و�حلر�س على 
�لتنموية  �لروؤية  يتو�ءم مع  �ملجتمع، مبا  لأف��ر�د  �لدعم  �أ�سكال  كافة  تقدمي 
�سمو ويل  �لزحمي مدير مكتب  �سامل  �سعادة  �للقاء  للدولة. ح�سر  �ل�ساملة 

عهد �لفجرية.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل ح�سة بوحميد ويطلع على خطط وبرامج وزارة تنمية املجتمع

هيئة النقل – عجمان تطلق الن�سخة الثانية من 
برنامج فني امل�ستقبل خالل مبادرة �سيفنا �سعادة

»دبي للثقافة« حتتفي بالرتاث الإماراتي الأ�سيل يف »مزاينة املرموم للرطب 2022«

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سمان  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��رك��ة  وّق���ع���ت 
– ���س��م��ان، م���ذك���رة تفاهم  �ل�����س��ح��ي 
و�لرعاية  لالإيو�ء  �أبوظبي  مركز  مع 
�ل��ت��اب��ع لد�ئرة  – �إي�����و�ء،  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�أب���وظ���ب���ي، بهدف  �مل��ج��ت��م��ع يف  ت��ن��م��ي��ة 
تعزيز �سبل �لتعاون يف جمالت حماية 
�لرعاية  وت���وف���ري  �لإن�������س���ان  ح���ق���وق 
يف  �ملقيمني  للم�ستفيدين  �ل�سحية 

دور �لإيو�ء �لتابعة للمركز.
تر�سيخ  على  �لتفاهم  م��ذك��رة  وتعمل 
و"�إيو�ء"  "�سمان"  ب���ني  �ل�����س��ر�ك��ة 
وت����وح����ي����د �جل����ه����ود �مل����ب����ذول����ة ل���دى 
�جلانبني خلدمة �ملجتمع و�أفر�ده، من 
منطلق �مل�سوؤولية �لجتماعية، خا�سة 
و�لرعاية  للم�ساعد�ت  للمحتاجني 
�ل�سحية �لالزمة، لبناء جمتمع ي�سمو 
بتمكني �أفر�ده وحمايتهم من خماطر 
�لعنف. ووقع �لتفاقية كل من �سعادة 
�سارة �سهيل، �ملدير �لعام ملركز �أبوظبي 
– �إيو�ء،  لالإيو�ء و�لرعاية �لإن�سانية 
�لرئي�س  �مل��ح��ي��ا���س،  ع���ب���د�هلل  وح��م��د 
لل�سمان  �لوطنية  لل�سركة  �لتنفيذي 
�ل�سحي – �سمان. وتاأتي �لتفاقية يف 
�جلهتني  بني  �مل�سرتكة  �جلهود  �إط��ار 

تعمل  با�سرت�تيجية  ق��دم��اً  للم�سي 
على توفري �لرعاية �ل�سحية ل�سحايا 
�لأ�سري،  و�ل��ع��ن��ف  ب��ال��ب�����س��ر  �لجت�����ار 
حيث �ستقدم "�سمان" تغطية تاأمينية 
لل�سحايا  و���س��ام��ل��ة  جم��ان��ي��ة  �سحية 
�لتابعة  �لإي���������و�ء  دور  يف  �مل��ق��ي��م��ني 
للمركز، وتتطلع �لتفاقية �إىل توفري 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  خم��ت��ل��ف 
هذ�  ويف  يحتاجونها.  �ل��ت��ي  �ل�ساملة 
�ل�����س��دد، ق��ال��ت ���س��ع��ادة ���س��ارة �سهيل، 
�أب��وظ��ب��ي لالإيو�ء  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر 

"تكلل  – �إي��و�ء:  �لإن�سانية  و�لرعاية 
�لر��سخة مع  �سر�كتنا  �لتفاقية  هذه 
�ل�سحي،  لل�سمان  �لوطنية  �ل�سركة 
ب��ال��ك��ث��ري م��ن �ملحطات،  و�ل��ت��ي م���رت 
وكان للتعاون �لوثيق فيها ب�سمة قوية 
�سحايا  م��ن  �مل�ستفيدين  حت��وي��ل  يف 
جمتمعاتهم.  يف  متمكنني  �أف���ر�د  �إىل 
وخالل عملنا معاً على مدى �سنو�ت، 
�ملركز  قيم  تعزيز  على  �سهدنا حر�ساً 
�لتي ت�سمن للم�ستفيدين �أف�سل �سبل 

�لتمكني و�ل�سرية و�خل�سو�سية."

�ملركز  �أه�������د�ف  "ترتكز  و�أ����س���اف���ت: 
من  �سبكة  �إن�ساء  على  �ل�سرت�تيجية 
�سركاء  ت�سمل  �لتكميلية  �خل��دم��ات 
و�إقليميني  و�حت������ادي������ني  حم���ل���ي���ني 
خ��دم��ات متكاملة  ل��ت��ق��دمي  ودول��ي��ني 
من  م�ستوى  �أعلى  حتقق  وم�ستد�مة 
�لجتار  ل�سحايا  و�لتمكني  �لرعاية 
ونظر�ً  �لأ�����س����ري.  و�ل��ع��ن��ف  ب��ال��ب�����س��ر 
لطبيعة عمل �ملركز ونوع �حلالت �لتي 
ي�ستقبلها، يعد �جلانب �ل�سحي، �لذي 
�ستلعب فيه �سمان دور�ً مهماً، عاماًل 

�سرورياً خالل مر�حل �إعادة �لتاأهيل 
�لنف�سي و�لجتماعي لل�سحايا."

وقال حمد عبد�هلل �ملحيا�س، �لرئي�س 
لل�سمان  �لوطنية  لل�سركة  �لتنفيذي 
"يعك�س توقيع  – "�سمان":  �ل�سحي 
ه����ذه �مل���ذك���رة ج��ه��ودن��ا جت����اه توفري 
�خلدمات �ل�سحية و�لرعاية �ل�ساملة 
جمتمع  �أف��ر�د  جلميع  �ملعايري  باأعلى 
�أهد�فنا  م��ع  ين�سجم  ومب���ا  �ل���دول���ة، 
�ستى  وت��وف��ري  �حت�سان  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لالزمة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات 

مل���ن ه���م ب��ح��اج��ة ل��ه��ا، ح��ي��ث �أن����ه يقع 
�جلهود  دع��م  م�سوؤولية  عاتقنا  على 
�ل�سحية  �لرعاية  تقدمي  يف  �لوطنية 
�ل�سحايا  وخ��ا���س��ة  �مل��ج��ت��م��ع،  لأف����ر�د 
�أم�����س �حلاجة  م��ن��ه��م، �ل��ذي��ن ه��م يف 

ملختلف �أوجه �لرعاية."
و�أ�ساف �ملحيا�س: "نفخر بالتعاون مع 
مركز �أبوظبي لالإيو�ء و�لذي جتمعنا 
 ،2014 ب������د�أت ع����ام  ���س��ر�ك��ة  م��ع��ه��م 
وجنحنا من خاللها يف حتقيق �لكثري 
من �لإجناز�ت �ملثمرة و�لهادفة خلدمة 

�ملجتمع وترك �أثر �إيجابي. كما ن�سعى 
�ل��ت��ع��اون �إىل تغطية  م��ن خ���الل ه���ذ� 
جميع دور �لإيو�ء �ملتو�جدة يف �لدولة 
�أن  و�أن ن�سل لأهد�فنا �مل�سرتكة وهي 
نتمكن من  و�أن  ملمو�ساً  نحدث فرقاً 
بناء جمتمع متما�سك حا�سن جلميع 
�متد�د�ً  �ملذكرة  هذه  وتاأتي  �أفر�ده". 
من  �ل��ع��دي��د  "�سمان" يف  مل�����س��اه��م��ات 
�أن�����س��ط��ة �مل�����س��وؤول��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة من 
بينها تقدمي برنامج للتاأمني �ل�سحي 
�لأول  �لدفاع  للعاملني يف خط  �ملعزز 

"�سمان" مع  ت��ع��اون��ت  كما  ب��ال��دول��ة، 
يف  – معاً  �ملجتمعية  �مل�ساهمات  هيئة 
من  وتعترب  كوفيد19-،  جائحة  �أوج 
�لعاملية  للمبادرة  �ل��د�ع��م��ني  �مل��ر�ع��اة 
كما  �ملبكرة.  �لطفولة  لتنمية  "ود" 
قائمة  ����س���م���ن  "�سمان"  �أدرج���������ت 
ج��ه��ات �ل��ع��م��ل �ل�����س��دي��ق��ة ل���الآب���اء يف 
�إن  "لينكد  وق��ائ��م��ة  �أب��وظ��ب��ي،  �إم����ارة 
لل�سركات �لأكرث متكيناً للموظفني يف 
�ملبادر�ت  عن  ف�ساًل  �لإمار�ت"،  دول��ة 
بامل�سوؤولية  �خل���ا����س���ة  و�لأن�������س���ط���ة 

�لجتماعية.
وي����ق����دم م����رك����ز �أب����وظ����ب����ي ل����الإي����و�ء 
– �إي��و�ء خدمات  �لإن�سانية  و�لرعاية 
�ساملة وفق �أف�سل �ملعايري و�ملمار�سات 
�لعاملية، مبا يف ذلك �لإبالغ، و�لتاأهيل 
و�ل�سحي،  و�ل��ن��ف�����س��ي  �لج���ت���م���اع���ي 
�لقانوين،  و�لدعم  �لأ�سري،  و�لإر�ساد 
ب��ال��ب�����س��ر يف دولة  ل�����س��ح��اي��ا �لجت�����ار 
�إمارة  �لإم�����ار�ت و�ل��ع��ن��ف �لأ���س��ري يف 
ن�سر  على  �مل��رك��ز  ويحر�س  �أب��وظ��ب��ي. 
و�لرب�مج  �ملبادر�ت  خالل  من  �لوعي 
�لنظرة  ت��غ��ي��ري  ب���ه���دف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لعنف، كما  �ل�سائدة يف �ملجتمع جتاه 
�ل�سيا�سات  وو�سع  �لبحوث  يف  ي�ساهم 

�لتي ترمي �إىل وقف �لعنف.

يف اإطار التزامها امل�ستمر بتوفري الرعاية ال�سحية جلميع اأفراد املجتمع

»�سمان« توقع مذكرة تفاهم مع مركز اأبوظبي لالإيواء والرعاية الإن�سانية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

حتر�س د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
خدماتها  تعزيز  على  �ل�����س��ارق��ة؛  يف 
بباقة  �مل���و�ط���ن���ني  ل���ك���ب���ار  �مل���ق���دم���ة 
و�لعالجية  �لطبية  �خل��دم��ات  م��ن 
�إمارة  يف  �مل��و�ط��ن��ني  لكبار  لالأ�سنان 
�ل�������س���ارق���ة ل�����س��م��ان �حل����ف����اظ على 

�سحتهم و�سالمتهم.
�مل�����ازم�����ي،  د�ود  ف����اط����م����ة  وق�����ال�����ت 
�ل�سحية  �خل���دم���ات  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
�إ�سافة هذه �خلدمة  بالد�ئرة، متت 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  ل���ق���ر�ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
لإم��������ارة �ل�������س���ارق���ة ب��ت��ك��ل��ي��ف د�ئ�����رة 
�لدعم  بتقدمي  بال�سارقة  �خلدمات 
�لطبية  ل��ل��خ��دم��ات  �مل��ب��ا���س��ر  �مل�����ادي 
و�لعالجية لالأ�سنان لكبار �ملو�طنني 
�ل��د�ئ��رة من  مل��ا متتلكه  يف �لإم�����ارة، 
ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات ع��ن ك��ب��ار �ل�سن 
�مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن ه�����ذه �خل���دم���ة، 
قبل  م��ن  �خل��دم��ة  يتم تقدمي  حيث 
م�ست�سفى �لأ�سنان بجامعة �ل�سارقة، 
�ل���ذي مت توقيعه  مب��وج��ب �لت��ف��اق 
و�جلامعة  �ل����د�ئ����رة  ب���ني  م�����وؤخ�����ر�ً  
�جلامعي  �لأ����س���ن���ان  م�ست�سفى  ع���ن 
تقدمي  على  يعمل  �ل���ذي  بال�سارقة 

�خلدمات �لطبية و�ل�سحية �ملتميزة 
�لأ�سنان لهذه  �لفم وط��ب  يف جم��ال 
تكليف  مت  �مل��ازم��ي،  و�أ�سافت  �لفئة. 
�ل��دور؛  نظر�ً للجهود  �لد�ئرة بهذ� 
يف  �ل���د�ئ���رة  تقيمها  �ل��ت��ي  �مللمو�سة 
�لآباء  م��ن  �لفئة  ه��ذه  خدمة  �سبيل 

و�لأم��ه��ات م��ن ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ني عرب 
مركز خدمات كبار �ل�سن �لذي يقدم 
ب��اق��ة م��ن خ��دم��ات �ل��رع��اي��ة �ملنزلية 
و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف خم���ت���ل���ف �خل����دم����ات 
�لعالجية وجل�سات �لعالج �لطبيعي 
و�ل���ت���م���ري�������س وت���و����س���ي���ل �لأدوي��������ة 

بالإ�سافة �إىل �خلدمات �لجتماعية 
�لأخرى. و�أبانت فاطمة �ملازمي؛ �إىل 
كافة  ت�سمل  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  �أن 
�خلدمات �لطبية و�لعالجية �ملتعلقة 
ب�سحة �لفم و�لأ�سنان، للم�ستفيدين 
من كبار �ل�سن �ملو�طنني لالأغر��س 
ت��ت�����س��م��ن �خلدمة  ك��م��ا  �ل��ع��الج��ي��ة، 
�ملحولني  للمر�سى  فح�س  �إج�����ر�ء 
تهيئتهم  متت  �لذين  �مل�ست�سفى  �إىل 
�أي  قبل  �ل�سحية  حالتهم  وتقييم 
ومنذ  و�لأ�سنان.  �لفم  ل�سحة  عالج 
�ن���ط���الق �خل���دم���ة ����س��ت��ف��اد ح���و�يل 
عدد  خ��الل  من   ، �سن  كبري   146
�لعالجية  �خل����دم����ات  م���ن   273
�خلدمات  وح���دة  �أن  علماً  �مل��ق��دم��ة. 
ملكتب  �لتابعة  �ل�سحية  �لتاأمينية 
يهدف  بالد�ئرة  �ل�سحية  �خلدمات 
�مل�ستحقني  ح�������س���ول  ����س���م���ان  �إىل 
�ملوؤمنة  �ل�����س��ح��ي��ة  �خل���دم���ات  ع��ل��ى 
ل��ه��م وف���ق �لأح���ك���ام و�ل�����س��و�ب��ط، و 
�لو�جبات  تنفيذ  �سحة  م��ن  �لتاأكد 
�مل�ست�سفيات  ملختلف  �ملوكلة  و�مل��ه��ام 
و�مل�ساركة  معهم،  �ملتعاقد  و�ملوردين 
يف  ت�ساهم  �لتي   �لتفاقيات  ب��اإع��د�د 
�ملنا�سبة  �ل�سحية  �خلدمات  تقدمي 

للمنتفعني

•• راأ�س اخليمة-وام:

بناء على توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، �أ�سدر �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد 
عام �سرطة ر�أ�س �خليمة قر�ر� برتقية "361" من �ل�سباط و�سف �ل�سباط 
و�لأفر�د �لعاملني على مالك �ل�سرطة �ملحليني يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س 

�خليمة.
وتقدم قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة بال�سكر و�لمتنان �إىل �ساحب �ل�سمو حاكم 
ر�أ�س �خليمة على مبادرته �لكرمية برتقية �لعاملني يف �ل�سرطة �ملحلية، معرباً 
�ستزيد من  �لتي  �جلليلة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  على  �ملرفعني  كافة  �متنان  ل�سموه عن 
�إ�سر�رهم على مو��سلة �لعمل ب�سكل دوؤوب للو�سول بالأد�ء �إىل �أرفع �مل�ستويات، 

و�لرتقاء بالكفاءة يف حتقيق �لتميز �لذي بات عنو�ناً ونهجا ��سرت�تيجيا و��سحا 
ت�سري عليه �سرطة ر�أ�س �خليمة يف كافة �ملجالت.

ودعا �للو�ء علي بن علو�ن �مل�سمولني بالرتقية �أن ي�سعو� ن�سب �أعينهم توجيهات 
�لقيادة �لر�سيدة باملحافظة على �سلطة �لقانون وهيبة �لدولة، وتعزيز �لثقة بني 
�لذي يعك�س  �ملثل و�لنموذج  �ل�سرطة، من خالل تقدمي  �ملجتمع وجهاز  �أف��ر�د 
�أف�سل �لقيم و�ملبادئ و�ل�سلوكيات و�ملمار�سات يف �إطار �مل�سوؤوليات �ملوكلة �إليهم، 
�ملوؤ�س�سات  �أو��سط  ر�أ�س �خليمة يف  �لتي حققتها �سرطة  �ملكانة  و�ملحافظة على 
�لأمنية �ملتميزة حملياً ودولياً، و�لتي تعك�س �أهد�ف وروؤى وز�رة �لد�خلية �لتي 
و�سع ركائزها �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لر�سيدة  �لقيادة  �ليوم بف�سل �هلل وجهود  باتت  و�لتي  �لد�خلية  �ل��وزر�ء وزير 

وب�سو�عد �أبنائها �ملخل�سني من �أف�سل وز�ر�ت �لد�خلية على م�ستوى �لعامل.

بتوجيهات �سعود بن �سقر .. ترقية 361 من الكادر املحلي ب�سرطة راأ�س اخليمة

من اخلدمات العالجية لالأ�سنان مل�ستفيدي »اجتمـــاعية ال�ســارقة«  273

ب�اقة من اخلدم����ات ال�سحية لتعزيز الرفاه 
الجتم��اعي لكب������ار املواطنني بال�س�����ارقة

تنظمه بالتعاون مع وزارة الداخلية يف الفرتة من 10 اإىل 12 اأكتوبر 2022

»اأدنيك« تفتح باب الت�سجيل يف املعر�س الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر
•• اأبوظبي -الفجر:

�سركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س تفتح باب �لت�سجيل يف �ملعر�س �لدويل لالأمن 
�لوطني ودرء �ملخاطر "�آي�سنار �أبوظبي"

�أبوظبي  �سركة  �أعلنت   :2022 يوليو  �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 26 
�لوطنية للمعار�س، فتح باب �لت�سجيل �لإلكرتوين �أمام زو�ر �لن�سخة �ل�سابعة 
�لتي  �أبوظبي"  "�آي�سنار  �ملخاطر  ودرء  �لوطني  ل��الأم��ن  �ل���دويل  �ملعر�س  م��ن 
تنظمها �ل�سركة بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية يف �لفرتة من 10 �إىل 12 �أكتوبر 

يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س �أدنيك.  2022
�أحدث  عر�س  على  –�أبوظبي"  "�آي�سنار  معر�س  من  �ل�سابعة  �لن�سخة  وتركز 
و�ل�سر�كات  و�لعالقات  �لأعمال  وتعزيز  �لر�ئدة،  �لأمنية  و�حللول  �لبتكار�ت 

بني �ل�سركات �لعاملة يف �أربعة قطاعات، هي �لأمن �لوطني، و�لأمن �ل�سيرب�ين، 
و�ل�سرطة وجهات �إنفاذ �لقانون، وحماية �ملن�ساآت �حليوية.  وتت�سمن �لن�سخة 
�لعمل  م�ستقبل  على  تركز  �مل�ستوى  رفيعة  عمل  ور���س  �ملعر�س  م��ن  �ل�سابعة 

�ل�سرطي، و�لأمن �لوطني �ل�سيرب�ين، ودرء خماطر �لتحول �لرقمي �لوطني.
وي�ستعر�س "�آي�سنار-�أبوظبي" جمموعة و��سعة من �لتقنيات، مبا فيها تقنيات 
�لربيد  ومكافحة  �ل�سارة  �لرب�مج  مكافحة  وتقنيات  �لرقمي،  �ل�سرعي  �لطب 
�لع�سو�ئي ومكافحة �لفريو�سات. وي�سكل �ملعر�س �لدويل لالأمن �لوطني ودرء 
�ملخاطر "�آي�سنار �أبوظبي" من�سة مثالية لبحث �سبل حماية �لدول و�ملجتمعات، 
و�إحد�ث تغيري �إيجابي حقيقي يف �لقطاع، حيث يجمع نخبًة من قادة �لقطاع 
و�خلرب�ء و�سّناع �لتغيري يف جمالت �لأمن �لوطني و�لإلكرتوين من خمتلف 

دول �لعامل. 

•• دبي-الفجر:

تر�أ�س معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�سرطة دبي، �جتماع 
�لّدكتور عبد�لقدو�س  �للو�ء  دبي، بح�سور  �سرطة  �لعليا يف  �لقياد�ت  جمل�س 
�لّتميز و�لّرريادة، و�للو�ء  ل�سوؤون  �لعام  �لقائد  �لعبيديل، م�ساعد  عبد�لّرز�ق 
�لأ�ستاذ �لّدكتور حممد �أحمد بن فهد، م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون �لأكادميية 
و�لتدريب، و�للو�ء �ملهند�س �مل�ست�سار حممد �سيف �لّزفني، م�ساعد �لقائد �لعام 
�لقائد  م�ساعد  �ملن�سوري،  �إبر�هيم  خليل  �خلبري  و�للو�ء  �لعمليات،  ل�سوؤون 
�لعام ل�سوؤون �لبحث �جلنائي، و�للو�ء �أحمد حممد رفيع، م�ساعد �لقائد �لعام 
�لقائد  م�ساعد  �لعامري،  بال�سويد�  حممد  حمودة  و�لعميد  �لإد�رة،  ل�سوؤون 

عام  �أم��ني  �ل�ّسمت،  حمد�ن  �لّدكتور  و�مل��ق��دم  بالوكالة،  �ملنافذ  ل�سوؤون  �لعام 
�ملجال�س �لقياديَّة.

�ل�سابقة وما مت تنفيذه  �لقر�ر�ت  �ل�ّسمت،  �لّدكتور حمد�ن  �ملقدم  و��ستعر�س 
ر�ت  منها، �إ�سافة �إىل �ملو��سيع �ملدرجة يف جدول �لأعمال، ومنها ��ستعر��س �ملوؤ�سِّ
�حليوية للقيادة �لعامة ل�سرطة دبي يف �لربع �لثاين من �لعام �جلاري، ومدى 
�إىل عر�س تقرير �ملخاطر. كما مت  �إ�سافة  �ملرجوة منها،  حتقيقها لالأهد�ف 
��سرت�تيجية �لبتكار  �إىل تعزيز  �لذي يهدف  دبلوم �لبتكار  ��ستعر��س رحلة 
يف �سرطة دبي، وتطبيق مبادئ �لبتكار �ملفتوح يف �مل�ساريع �لبتكارية، و�إن�ساء 
�سر�كات مع �لقطاع �خلا�س، �إ�سافة �إىل ��ستعر��س تقارير �لتدقيق �لد�خلي، 

وعدد من �ملو��سيع �لأخرى. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 �أبرمت �سركة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية "�سحة"، �أكرب �سبكة للرعاية �ل�سحية 
ومركز  �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  م��ع  �سر�كة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف 
�أبوظبي لل�سحة �لعامة للتعاون لدعم ��ستمر�ر و تعزيز �لدعم �لنف�سي عرب خط 
�لدعم "��ستجابة". بد�أت خدمات �لدعم �لنف�سي يف وقت �سابق يف عام 2021 
حيث متت �إ�سافتها �إىل حزمة �خلدمات �ملقدمة فيما يتعلق بال�ستجابة لوباء 

كوفيد19- من خالل خط �لدعم "��ستجابة".
�سي�ستمر خط �لدعم "��ستجابة" و�لذي ميكن �لو�سول �إليه عرب �لرقم 800-

�لهاتف من قبل �ملتخ�س�سني  �لنف�سي عرب  يف تقدمي خدمات �لدعم   ،1717
من  جماناً  �لأ�سبوع  يف  �أي��ام  �ستة  �ل�ساخن  �خل��ط  ويتاح  "�سحة".  يف  �لعاملني 
�لأحد �إىل �جلمعة بني �ل�ساعة 8 �سباحاً و6 م�ساًء لتلقي �ملكاملات وتقدمي �لدعم 

�لنف�سي مبا يف ذلك حالت �لطو�رئ �ملجتمعية.
�سرية  على  حتافظ  ود�ع��م��ة  وحيادية  �آم��ن��ة  بيئة  توفري  "�سحة" �إىل  وت��ه��دف 
�أن �خلدمة متاحة ملعاجلة  �ملت�سل. وتعد �خلدمة مبثابة مورد جمتمعي حيث 
�ملخاوف �لنف�سية وحالت �لطو�رئ �ملتعلقة بال�سحة �لنف�سية و�لأزمات �لنف�سية 
عرب �ملكاملات �لهاتفية. وتتنوع �خلدمات �ملقدمة من �ل�ست�سار�ت �لهاتفية �إىل 
�لإحالت لتلقي خدمات �ل�سحة �لنف�سية يف �سبكة "�سحة"، مبا يف ذلك �لعياد�ت 

للحالت  �ل�ست�سفاء  ت�سهيل  عن  ف�ساًل  �لطو�رئ،  ق�سم  �أو  �خلارجية  �لنف�سية 
�لنف�سية وفق �حلاجة.

"�سحة" على  �سركة  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لكويتي،  جابر  �سعيد  و�سّدد 
�سرورة �لرتكيز ب�سكل �أكرب على �ل�سحة �لنف�سية، من �أجل �حلفاظ على �سحة 
عاملياً  �لطلب  يف  زي��ادة  "هناك  وقالت:  عامة.  ب�سورة  �لرفاهية  وتعزيز  جيدة 
على خدمات �ل�سحة �لنف�سية. ويف �لوقت نف�سه، يوجد نق�س يف �لقوى �لعاملة 
�ملوؤهلة حول �لعامل، مما يجعل �لو�سول �إىل �لرعاية يف �لوقت �ملنا�سب حتدياً 
ذ�ت  �ل�سحية  �خلدمات  �إىل  �لو�سول  بت�سهيل  "�سحة" د�ئماً  وتلتزم  حقيقياً. 

�مل�ستوى �لعاملي جلميع �أبناء �ملجتمع."
يجري تعزيز �لدعم �لنف�سي عرب خط �لدعم "��ستجابة" ودعمه ب�سكل �أكرب من 
�إليها  �لو�سول  وي�سهل  �آمنة  با�ست�سار�ت  �ملجتمع  �أف��ر�د  "�سحة" لتزويد  خالل 
�لتكلفة، مع  ب�ساأن  �ملت�سل  قلق  دون  �لنف�سية  م�ساكل �سحتهم  ملعاجلة خمتلف 
�سمان �إخفاء هوية �ملت�سل ب�سكل كامل. وتوظف "�سحة" متخ�س�سيها لتقدمي 
�لر�غبني  �ملت�سلني  جلميع  �لنف�سي  �لدعم  وتوفري  �ل�ساخن  �خلط  ��ست�سار�ت 

باحل�سول على �مل�ساندة.
�لنف�سية،  �ل�سحة  خدمات  توفر  يف  �حلالية  �لفجوة  "ل�سّد  �لكويتي:  و�أ���س��اف 
�لعامة  لل�سحة  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  �ملجتمع  تنمية  د�ئ����رة  م��ع  بالتن�سيق  نعمل 
�لهاتفي. وه��ذه �خلدمة ل  �لدعم  لتقدمي دعم نف�سي عايل �جل��ودة عرب خط 

تقت�سر على توفري �ل�ست�سارة �لفورية يف �أوقات �ل�سيق �لنف�سي، ولكنها �أي�ساً 
مبثابة و�سيلة للو�سول �إىل خمتلف خدمات �ل�سحة �لنف�سية �ملتخ�س�سة �لتي 
تقدمها �لعياد�ت �خلارجية �لتابعة ل�سحة وهي �أي�ساً من�سة للتدخل �ل�سريع يف 
�لأزمات. لكل �لأ�سخا�س �لذين يعانون يف �سمت، �أنتم ل�ستم وحدكم، ندعوكم 

�إىل �لت�سال لتلقي �مل�ساعدة."
وقالت �سعادة �لدكتورة �أمنيات �لهاجري، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �سحة �ملجتمع 
يف مركز �أبوظبي لل�سحة �لعامة: "كانت �إ�سافة خدمة رعاية �ل�سحة �لنف�سية 
�إىل خط ��ستجابة كخطوة ��ستباقية مبكرة �أثناء جائحة كورونا �نعكا�ساً للتز�منا 
دون  لي�س هناك �سحة  �لعامة.  �ل�سحة  �لنف�سية �سمن خدمات  �ل�سحة  بدمج 
�سحة نف�سية. لذلك فاإن ��ستمر�ر هذه �خلدمة وتو�سيع نطاقها كخدمة �إ�سافية 
طويلة �لأجل  خلط �لدعم من �ساأنه �أن يوفر  �مل�ساعدة �ل�سرورية لأي �سخ�س 
يف �أبوظبي يعاين من م�ساكل نف�سية، �أو لديه �أ�سئلة متعلقة ب�سحته �لنف�سية، 
�أو �لأ�سخا�س �لذين يهتم لأمرهم كاأفر�د عائلته �أو �أطفاله �أو �أ�سقائه، �أو كبار 
�ل�سن يف �لعائلة، �أو حتى زمالئه و�أ�سدقائه. �سيكون �مل�ست�سارون على ��ستعد�د 

لال�ستماع وتقدمي �مل�سورة وتقدمي �لتوجيه عرب هذه �خلدمة."
�أوقات  �إىل تقليل  �ل�ساخن  �لفورية عرب �خلط  �لتدخالت  �أن توؤدي  �ملتوقع  من 
�لنتظار يف غرفة �لطو�رئ، وتقليل مدة �لإقامة يف �مل�ست�سفيات، وزيادة �لو�سول 
�جلودة  حت�سني  ع��ن  ف�ساًل  �ملنا�سب،  �ل��وق��ت  يف  �لنف�سية  �ل�سحة  خ��دم��ات  �إىل 

�ل�ساملة للرعاية.
تذكرو� د�ئماً، �أنتم ل�ستم وحدكم! للو�سول �إىل �خلط �ل�ساخن للدعم �لنف�سي، 

يرجى �لت�سال على خط "��ستجابة" عرب �لرقم 8001717.

»ل�ستم وحدكم«: »�سحة« تطلق خدمة اخلط ال�ساخن املجاين للدعم النف�سي

بال�سراكة مع دائرة تنمية املجتمع ومركز اأبوظبي لل�سحة العامة, »�سحة« تدعو اأفراد املجتمع اإىل اإعطاء الأولوية ل�سحتهم النف�سية

الفريق املري يرتاأ�س جمل�س القيادات العليا يف �سرطة دبي 

•• اأبوظبي-وام:

جاهزية  قيا�س  در��سة  �سمن  متقدمة  نتيجة  �لزكاة  �سندوق  حقق 
مكتب  يعدها  �لتي   2022 �لحت��ادي��ة  �حلكومية  للجهات  �لبتكار 
من  �ل�����س��ن��دوق  ب��ذل��ك  ليكون  دوري  ب�سكل  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئ��ا���س��ة 

�جلهات �لأكرث �بتكار� على م�ستوى �حلكومة �لحتادية يف �لدولة.
و�أظهرت �لدر��سة تفوق �أد�ء �سندوق �لزكاة �لبتكاري ب�سكل ملحوظ 
على �ملتو�سط يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�سكل عام و�لذي يعمل يف 
ن�سبة  بلغت  حيث  2017م  ع��ام  بنتائج  مقارنة   82 �ملئوية  �لن�سبة 
 - 2017 %8 بني �لعامني  �لزيادة يف �لنتيجة �ملحققة لل�سندوق 
2017/ ليحقق �ل�سندوق هذ� �لعام  عام  % نتيجة   87/  2022

�لريادية  �خلدمات  �إىل  منوهة   ، %  94 �ملئوية  �لن�سبة  �سمن  �أد�ء 
ل�سندوق �لزكاة.

ت�سنفه  �ل�سندوق  حققها  �لتي  �لنتيجة  هذه  �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 
لعمل  وكوجهة  �ل��ع��ام،  �لقطاع  يف  �سركة   202 م��ن  �لأف�سل  �سمن 
�سندوق  �أن  �إىل  م�سرية  �لجتماعي،  �لقطاع  يف  �ملعيارية  �ملقارنات 
�لزكاة حقق كذلك ن�سبة 91 % عامليا حيث تناف�س يف هذ� �ملعيار مع 

�لعامل. م�ستوى  على  �سركة   5091
وتقدم �سعادة عبد�هلل بن عقيدة �ملهريي �لأمني �لعام ل�سندوق �لزكاة 
بال�سكر و�لتقدير لقيادة �لدولة �لر�سيدة على �هتمامها بغر�س ثقافة 
�لبتكار و�لتميز يف �حلكومة �لحتادية، موؤكد� حر�س �سندوق �لزكاة 

على تبني ثقافة �لبتكار وجعلها منهج و�أ�سلوب عمل.

�سندوق الزكاة يحقق نتيجة متقدمة �سمن اجلهات الأكرث ابتكارا يف احلكومة الحتادية

Date 27/ 7/ 2022  Issue No : 13604
Service on Judgment Debtor by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
AL SAJA METAL COATING & CLEANING

Notice to pay on Case No. SHCEXCIBOUNCE2022/0004336 - Dishonored Cheques
To : Judgment Debtor : AL SAJA METAL COATING & CLEANING
Address : Emirate of Sharjah, Al Saja'a, Sharjah Industrial City, behind Al Zaid Street, Shabra 
No. (509), King Rashid Muhammed Al Khayal Al Tunaiji Building P.O. Box No.: 67353 Mob. 
971502532565 Mobile No. 0506969301 Tel No. 065634103 Email abinchanayil@gmail.com 
The judgment of which a copy is attached was rendered against you in favor of the plaintiff. 
Judgment Creditor/ NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD on the above-mentioned case.  
Whereas the above-mentioned Judgment Creditor applied for the execution of the above 
mentioned judgment and the fees determined for this were paid; the judgment to be executed 
is as follows: 
The grand total including the fees and expenses is AED 102,350.00. 
Therefore, you are requested to execute the content of the above-mentioned executive writ 
within 15 days from the date of serving this notice upon you. Failing which, you are requested 
to appear at today's hearing - corresponding to - before the abovementioned court  In case of 
failure to do so, the court will take against you the procedures of compulsory execution as 
prescribed by the law. 
Judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed /Signed & Sealed!
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 27/ 7/ 2022  Issue No : 13604
Notary Warning of Publication

No. 128886/2022 
Warner : Dubai Islamic Bank PJSC, UAE National
Warnee : Abdul Razak Siad - Canada National
Subject : The warning bank assigns the warnee and alarms her to pay the 
due rent with the amount of AED 200 annually upon the date of 02/03/ 
2008 for the lease of the treasury no. (4) located in steel treasury hall in 
Dubai Islamic Bank - Sharjah Branch till the date of the actual delivery 
within the term of (15) fifteen days upon the date of receiving this warning 
in pursuant of the text of article 474 contained in the law of commercial 
transactions and it amendments and in case of not paying the due amount 
at the defined grace period, Warner informs you to attend to open the 
treasury and evict its contents and deliver its keys, otherwise the warner 
bank will be forced to take all legal actions required against you and the 
warner reserves all other rights of whatsoever kind.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 27/ 7/ 2022  Issue No : 13604
Notice Publication of Expert hearing 

In case no 265/2022 commercial partial
Joined Opponent : Skin Gold Sarl Co
We inform you that an account expert has been delegated in the case brought 
against you by the plaintiff- Al-Masel Pharma Company LLC, Accordingly, 
you are required to attend, or your legal representative, to attend the expert's 
meeting remotely, which is scheduled to be held on Wednesday 27/7/2022 at 11 
am, by attending the electronic platform via Microsoft Teams program.
Therefore, we ask you to come and phone the delegated expert's office at 
(043888996) and submit the documents supporting your defense at the hearing. 
Note that in the event of your failure to attend, the expert will carry out his work 
in accordance with the powers granted to him by law.

Yours sincerely

Tariq Alghaith
Accounting Expert
Seal/ Omar Naseer for auditing

Notice Publication of 
Expert hearing 

70533 Date 27/ 7/ 2022  Issue No : 13604
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/515- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 
890/2021_partial real estate, by paying the amount executed amounted to 
(AED 407.591), including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubail |Airport St | Port Saeed area | Business Point 
Building | Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email : Execution1@
omalc.ae - Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Abdirahman Ahmed Abdinur, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case 
against you by obliging you to pay the amount executed amounting to 
(AED 407.591) to the execution applicant or court's treasury.
Prepared By / Amna Ahmed Falankaz 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 27/ 7/ 2022  Issue No : 13604
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/517- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186 
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 
1251/2021_partial real estate, by paying the amount executed amounted 
to (AED 634.445), including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St | Port Saeed area | Business Point 
Building | Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email: Execution1@
omalc.ae Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Rakhimzhan Suyurov, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case 
against you by obliging you to pay the amount executed amounting to 
(AED 634.445) to the execution applicant or court's treasury.
Prepared By / Amna Ahmed Falankaz 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 27/ 7/ 2022  Issue No : 13604
Courts Department - Expert Management Office 

A Service by publication to appear before the financial and banking expert 
Lawsuit No. 91/2022 Commercial Total Ras Al Khaimah Courts

Date: 22-7-2022
The Plaintiff : Fayez Moutassem
First Defendant: Arif Hyder Jamali Ghulam Hyder 
Second Defendant: Bushra Real Estate Consultancy FZE
You must appear during official working hours via the visual communication system 
of the Ras Al Khaimah Courts Department - Expert Management Office - Ras Al 
Khaimah to meet with the aforementioned financial and banking expert and bring all 
documents that support your position in the lawsuit No. (2022-91) Commercial Total 
on Monday, corresponding to 1/8/2022 at 10:30 am.

Ras al-Khaimah Courts 
Expert Management OFFICE 
Banking & Accounting Expert 

Mana Abdel Wahab
[Signed] - [Seal of Ras Al Khaimah Government - Ras Al Khaimah Courts 

Department - Expert Management Office]

Ras Al Khaimah Courts     

70408



األربعاء   27  يوليو    2022  م   -    العـدد   13604  
Wednesday    27    July    2022   -  Issue No   1360408

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/جنم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعمر لت�سليح �ل�سيار�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4238459 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ي�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

برجر
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2565387 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ساج 4 

يو
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3715500 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فاير  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتاجري �لدر�جات �لكهربائية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3006495 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون 

جنوم �ملقام لل�سيد�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1136251 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فيفيد  �لتنمية �لقت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�سناب ��ستوديو
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2833331 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/بيت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سنع للوجبات �خلفيفه
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2561015 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�مل�سعود 

لل�سفر و�خلدمات ذ.م.م - منفذ 2
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2243556 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�سما  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافيه
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2337597 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سونديرن للمقاولت و�ل�سيانه �لعامه
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4091885 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�لفياه للتجارة و�حللول
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4317658 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/منهل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

يحيى قا�سم لد�رة �مل�ساريع
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4115539 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
لتخلي�س  :تلك�س  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ملعامالت رخ�سة رقم :2519879 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 ��سافة علي �سعيد حممد دنون �لعفارى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد جمعه �سامل �سياح �ملزروعي
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:ماي �سفري ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�لعني - منطقة �جليمي - بناية - مركز �جليمي للت�سوق

CN 1125067 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني �ل�سادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�سابات ، كم�سفي قانوين لل�سركة 
�لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/6 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205021892
تاريخ �لتعديل:2022/7/26

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي �ملعني 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:رويال �سن�سوريان للخدمات �ل�سياحية ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:جزيرة �بوظبي - �سرق 0.19 مبنى نادي �لوحدة �لريا�سي 

�لثقايف
CN 2840593 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  �ل�سادة/�لهاملي  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/18  لل�سركة  قانوين 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر 

بالرقم:2250017114 - تاريخ �لتعديل:2022/7/25
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي �ملعني 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :نك�ست جني لنقل �لركاب باحلافالت 

رخ�سة رقم :CN 2195822 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سجاد �حمد خان خليل �حمد خان  %45

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عبد�لرحمن ربيع �سامل ربيعى �حلمادى من مالك �إىل �سريك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء / عبد�لرحمن ربيع �سامل ربيعى �حلمادى من 100 % �إىل %10

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة كمر�ن كمال كمال خان  %45
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ نك�ست جني لنقل �لركاب باحلافالت
NEXTGEN PASSENGERS TRANSPORTATION BY BUSES

�إىل/ نك�ست جني لنقل �لركاب باحلافالت ذ.م.م
NEXTGEN PASSENGERS TRANSPORTATION BY BUSES L.L.C

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

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�سخ�س  �سركة   - �لغيث  :خمبز  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم :CN 3776616 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة هالل �سلطان حممد ر��سد �لقبي�سى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف مطر على ن�سيب على �لبلو�سى

تعديل �إ�سم جتاري من/ خمبز �لغيث - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

AL GHAITH BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ خمابز و��سو�ق �لغيث - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

AL GHAITH BAKERIES AND MARKETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مركز برل�س للطباعة ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 2681993 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة حامت �حمد �بر�هيم كحيل

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �حمد حامت �حمد كحيل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جنيبه عبد�هلل حممد �سليمان �لبلو�سى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �بت�سام حممد �حمد ن�سر
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ مركز برل�س للطباعة ذ.م.م

PERLAS TYPING CENTRE L.L.C
�إىل/ مركز برل�س للطباعة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

PERLAS TYPING CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :لينك تاور للعقار�ت ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 4096581 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�سم جتاري من/ لينك تاور للعقار�ت ذ.م.م

LINK TOWER REALESTATE L.L.C

�إىل/ لينك تاور للعقار�ت و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م

LINK TOWER REALSTATE AND GENERAL CONTRACTING L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها  4100002

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

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :خمبز و �سوبرماركت �ل�سمان
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تعديل �إ�سم جتاري من/ خمبز و �سوبرماركت �ل�سمان
AL DAMAN BAKERY & SUPERMARKET

�إىل/ بقالة دي �م �ن
  D M N GROCERY 

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة بقالة  4711003
تعديل ن�ساط / حذف خمبز �آيل  1071001.1

 تعديل ن�ساط / حذف جممع �إ�ستهالكي )�سوبرماركت(  4711002
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�نتقدت وزيرة �خلارجية �لأملانية �أنالينا بريبوك ب�سدة �لت�سريحات 
ب�ساأن خطط مو�سكو  �سريغي لف��روف  �لرو�سي  لنظريها  �لأخ��رية 

لالإطاحة باحلكومة �لأوكر�نية.
�لت�سيكية  للعا�سمة  زيارتها  خ��الل  �لثالثاء  �أم�س  بريبوك  وقالت 
�لقيادة  �زدر�ء  �أخ����رى  م���رة  “�أظهرت  �لت�سريحات  ه���ذه  �إن  ب���ر�غ 
و�أ�سافت  �لرو�سية �لعميق لتقرير �مل�سري �لدميقر�طي لأوكر�نيا”، 
“ل �أحد ي�ستطيع �لآن �أن يدعي �أن رو�سيا تهدف لأي �سيء �آخر �سوى 

�لإخ�ساع �لكامل لأوكر�نيا و�سعبها«.
�أم�س �لأحد  �أول  �أول  زي��ارة للقاهرة  وك��ان لف��روف قد ذك��ر خ��الل 
�لأوك���ر�ن���ي���ة، مرت�جعا  ب��احل��ك��وم��ة  ل��الإط��اح��ة  ت�����س��ع��ى  م��و���س��ك��و  �أن 
لل�سعب  م���رتوك  �أم���ر  �ل��ق��ي��ادة  م�ساألة  ب���اأن  �سابقة  ت�سريحات  ع��ن 

�لأوكر�ين.
 وقال لفروف يف �ليوم �لذي و�فق مرور 5 �أ�سهر على بد�ية �لغزو 
�لرو�سي لأوكر�نيا: “�سن�ساعد �ل�سعب �لأوكر�ين قطعا على حترير 
�أن  م�سيفا  و�لتاريخ”،  لل�سعب  مت��ام��ا  �مل��ع��ادي  �ل��ن��ظ��ام  م��ن  نف�سه 

�ل�سعبني �لرو�سي و�لأوكر�ين �سيعي�سان معا من �لآن ف�ساعد�.

من  ح��ال��ي��اً  ج���دوى  ل  �أّن  م��ن  �لفرن�سية،  “لوب�س”  جملة  ح���ّذرت 
باتت  �لذي  �لنووي  �ل�سالح  �إي��ر�ن حول  �لدبلوما�سي مع  �لتفاو�س 
قريبة جد�ً من ت�سنيعه، موّجهة �لدعوة للُمجتمع �لدويل لوجوب 
�أّن �حلرب  �آلية ملنعها من ذلك، وموؤكدة يف هذ� �ل�سدد  �لبحث عن 
حمالة.وت�ساءلت  ل  �سرورية  وه��ي  تفاديها،  مُيكن  ل  ط��ه��ر�ن  م��ع 
مرة   - �ملو�جهة  �أ�سبحت  “هل  �لأ�سبوع  لهذ�  �فتتاحيتها  يف  �ملجلة 
�أخرى يف هذه �لفرتة �ملظلمة - حتمية مع �إير�ن؟ يف �أي نقطة من 
�جلهود  �أن  �لأوروبيون  وحلفاوؤها  �ملتحدة  �لوليات  �سُتدرك  �لزمن 
�لدبلوما�سية قد و�سلت �إىل طريق م�سدود، و�أنه �أ�سبح من �مل�ستحيل 
�إىل )�لعتبة(  �ملفاو�سات منع نظام طهر�ن من �لو�سول  من خالل 
و�إنتاج �ل�سالح �لنووي؟«.و�أرجعت “لوب�س” ما �أ�سمته “هذ� �لف�سل 
لإد�رة �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، �لتي با�سرت مهامها  �لكبري” 
يف يناير -كانون �لثاين 2021، وكانت تاأمل يف �إعادة �إحياء �لتفاق 
�لنووي لعام 2015 مع �إير�ن، وهو ما �أجنزه من قبل بار�ك �أوباما، 
 ،2018 عام  تر�مب  دونالد  �لأ�سبق  �لرئي�س  لحقاً  منه  و�ن�سحب 
�لطريق  مّهدت  �لتي  بايدن  لإد�رة  �ملوقوتة”  “�لقنبلة  ه��ذه  تاركاً 
�لإي��ر�ين، وذلك يف ظل غياب  �لنووي  �لربنامج  بدورها ل�ستئناف 
�ملجلة  �لأمريكية.وكتبت  �لقت�سادية  �لعقوبات  برفع  “�جلزرة” 
�لإخبارية �لأ�سبوعية و��سعة �لنت�سار تقول �إّن �مل�سكلة تكمن يف عدم 
وجود خطة )ب( يف حال ف�سل �ملفاو�سات، وهو �أمر حتمي، ولذلك 
بها  �أمريكية مطعون  لزعامة  ُت�سبح �ختبار�ً جديد�ً  �إي��ر�ن قد  فاإن 

وللغرب ب�سكل عام يف عامل �أ�سبح فعاًل متعدد �لأقطاب.

�أول  �لفريق  �ل��ع��ر�ق،  يف  �مل�سرتكة  �لعمليات  قائد  رئي�س  نائب  دع��ا 
“�سريع”  حت��رك  �إىل  �لثالثاء  �أم�����س  �ل�سمري  �لأم���ري  عبد  �ل��رك��ن 
مع  مبا�سرة  مفاو�سات  يف  و�لدخول  كرد�ستان  �إقليم  مع  وم�سرتك 

�جلانب �لرتكي من �أجل �سبط �لأو�ساع على �حلدود.
ير�فقه  �ل�سمري  برئا�سة  رفيع  ع�سكري  وف��د  �أم�����س  �سباح  وو���س��ل 
قو�ت حر�س �حلدود،  وقائد  للعمليات  �أرك��ان �جلي�س  رئي�س  معاون 
�إىل مقر لو�ء حر�س �حلدود �لأول يف منطقة باطوفة مبدينة ز�خو 
�لعر�قية  �حل��دود  على  �لأم��ن��ي  �لو�سع  لتقييم  كرد�ستان  �إقليم  يف 
“زيارتنا  �لعر�قية:  نيوز”  “�سفق  لوكالة  �ل�سمري  �لرتكية.وقال 
�لأمن  جمل�س  لقر�ر  تنفيذ�ً  ج��اءت  �لرتكية  �لعر�قية  �حل��دود  �إىل 
�لعمليات  ق��ي��ادة  بتكليف  و�خل��ا���س  �مل��ا���س��ي   �لأرب��ع��اء  ي��وم  �لوطني 

�مل�سرتكة بتقييم �لو�سع �لأمني على �حلدود«.
لقيادة  �لتابعة  �حل��دود  على  �لنقاط  بزيارة  حالياً  “نقوم  و�أ�ساف: 
حر�س حدود �ملنطقة �لأوىل، ولحظنا حجم �لتوغل �لرتكي د�خل 

�لأر��سي �لعر�قية و�نفتاح نقاطه«.

عوا�صم

برلني

باري�ص

بغد�د

»تريندز« يوؤكد يف درا�سة حديثة اأن اعتماد »ال�سيا�سة اخلارجية 
العراقية« مبداأ التوازن اأفقدها البو�سلة وال�ستقاللية

بايدن يدين عدم حتّرك ترامب خالل اقتحام الكابيتول
•• وا�صنطن-اأ ف ب

د�ن �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �سلفه دونالد تر�مب 
��ستمر  �ل��ذي  منا�سريه  �سغب  على  بالتفرج  لكتفائه 
�سرطة  و�جهت  فيما  �لكابيتول  �قتحام  خ��الل  �ساعات 
مقر جمل�سي �لنو�ب و�ل�سيوخ “جحيم قرون و�سطى«.

�لوطنية  �ملنظمة  م��وؤمت��ر  ب��اي��دن يف كلمة خ��الل  وق��ال 
مل�سوؤويل �إنفاذ �لقانون �ل�سود �إن “عنا�سر �إنفاذ �لقانون 
مدى  �ل��و���س��ط��ى  �ل��ق��رون  جلحيم  ت��ع��ّر���س��و�  �ل�سجعان 

ثالث �ساعات ونزفو� دماء و�سط جمزرة،
�لرئي�س  �أك��اذي��ب  �سّدقو�  غوغائيني  جنون  وو�ج��ه��و�   
�لرئي�س  �ساهد  �ساعات  “لثالث  بايدن  �خلا�سر«.وقال 

�ل�سابق للوليات �ملتحدة �خلا�سر )لالنتخابات( ح�سول 
كل ذلك فيما جل�س م�سرتيحاً يف غرفة �لطعام �خلا�سة 

بجانب �ملكتب �لبي�ساوي”، 
دونالد  �ل��ي��وم،  ذ�ك  يف  �أب��ط��اًل  �ل�سرطيون  “كان  وتابع 
م�سيفاً “ل  تر�مب مل تكن لديه �ل�سجاعة للتحرك”، 
ميكن �أن تكون موؤيد�ً للتمرد وموؤيد�ً لل�سرطة، ل ميكن 
�أن تكون موؤيد�ً للتمرد وموؤيد�ً للدميوقر�طية، ل ميكن 

�أن تكون موؤيد�ً للتمرد وموؤيد�ً لالأمريكيني«.
خل�ست  مل��ا  ��ستعادة  ل��رت�م��ب  ب��اي��دن  �ن��ت��ق��اد�ت  وت�سكل 
�لتي  �ل�سغب  �أع��م��ال  يف  �لنيابية  �لتحقيق  جلنة  �إل��ي��ه 
يناير-كانون  م��ن  �ل�����س��اد���س  يف  �ل��ك��اب��ي��ت��ول  ��ستهدفت 

�لثاين 2021.

و�تهمت �للجنة �لنيابية �لتي تتوىل �لتحقيق يف �أحد�ث 
�لكابيتول �خلمي�س �ملا�سي، تر�مب باأنه �متنع عن وقف 
�أعمال �لعنف �أو �إد�نتها، و�سددت على وجوب حما�سبته 

على �لتق�سري �جل�سيم يف و�جباته �لرئا�سية.
�إل��ي��ه جمهوريون  وي���اأت���ي م��وق��ف ب��اي��دن �ل����ذي ي��وّج��ه 
�لوليات  يف  �لعنف  �أعمال  تز�يد  خلفية  على  �نتقاد�ت 

�ملتحدة،
تلميع  �إىل  �لأب��ي�����س  �لبيت  �سّيد  فيه  ي�سعى  وق��ت  يف   
قبيل  �جل��ر�ئ��م  مكافحة  �سعيد  على  �إد�رت����ه  �إجن����از�ت 
نوفمرب-ت�سرين  يف  �ملقررة  �لولية  منت�سف  �نتخابات 
�لثاين �ملقبل �لتي يتوّقع مر�قبون �أن تكون �سعبة على 

�حلزب �لدميوقر�طي.

جمل�س النواب اللبناين يعقد اأول جل�سة 
عامة و�سط الحتجاجات

•• بريوت-وكاالت

عامة  جل�سة  �أول  �لثالثاء  �أم�س  بري  نبيه  رئي�سه  برئا�سة  �للبناين  �لنو�ب  جمل�س  عقد 
لنتخاب 7 نو�ب لع�سوية �ملجل�س �لأعلى ملحاكمة �لروؤ�ساء و�لوزر�ء.

على  �ملدرجة  �لقو�نني  و�ق��رت�ح��ات  م�ساريع  من  بند�ً   40 و�إق���ر�ر  در���س  �ملجل�س  ويبحث 
ملحاكمة  �لأعلى  �ملجل�س  لع�سوية  بالتزكية  ن��و�ب   7 فوز  �ملجل�س  و�أعلن  �لأعمال،  ج��دول 
�لروؤ�ساء و�لوزر�ء.وجتمع عدد من �أهايل �سحايا �نفجار مرفاأ بريوت، بالتز�من مع بدء 
�جلل�سة، يف حميط �ملجل�س �لنيابي للتعبري عن رف�سهم ل�سالحية �ملجل�س �لأعلى ملحاكمة 
�لروؤ�ساء و�ل��وزر�ء، و�ملطالبة مبحاكمة �لوزر�ء �لذين �سدرت بحقهم مذكر�ت توقيف يف 

�نفجار �لر�بع �أغ�سط�س-�آب 2020.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أكدت در��سة بحثية حديثة، �أ�سدرها 
مركز تريندز للبحوث و�ل�ست�سار�ت، 
�أن �ل�سيا�سة �خلارجية للعر�ق ما بعد 
�لإ�سكاليات  �إح����دى  مت��ث��ل   ،2003
�لدميقر�طي  �ل�سيا�سي  �ل��ن��ظ��ام  يف 
�ل�سيا�سة  ه��ذه  تعر�ست  �إذ  �جل��دي��د، 
متعارف  ه��و  ع��م��ا  تختلف  مل���ح���دد�ت 
�ل�سيا�سة  �ل��دول لر�سم  عليه يف بقية 
�خل��ارج��ي��ة، ف��اع��ت��م��دت يف ك��ث��ري من 
عالقات �لعر�ق �خلارجية، ف�ساًل عن 
�ل��ع��ر�ق، على  �لتي مر بها  �لأح���د�ث 
�ل�سيا�سة  تنفيذ  ع��ن  �مل�����س��وؤول  روؤي���ة 
لعتبار�ت  تخ�سع  ق��د  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة 
عقائدية �أو قومية �أو حتى �سخ�سية؛ 
للعر�ق  �خلارجية  �ل�سيا�سة  جعل  ما 

فاقدة �لبو�سلة و�ل�ستقاللية.
�سدرت  �ل���ت���ي  �ل����در������س����ة،  ورك��������زت 
�خلارجية  “�ل�سيا�سة  ع��ن��و�ن:  حت��ت 
و�أعدها  �لعر�قية .. �لتو�زن �له�س”، 
�ل�����س��م��ري كاتب  �إح�������س���ان  �ل���دك���ت���ور 
�ل�سوؤون  يف  �سيا�سي  وحم��ل��ل  وخ��ب��ري 
�لذي  �ل��ت��و�زن  م��ب��د�أ  على  �لعر�قية، 
�ع��ت��م��دت��ه �حل���ك���وم���ات �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف 
ع��الق��ات��ه��ا �خل��ارج��ي��ة م��ا ب��ع��د �إق���ر�ر 
 ،2005 �لعام  يف  �لعر�قي  �لد�ستور 
وقدرة هذ� �ملبد�أ على نقل �لعر�ق �إىل 
مرحلة �ل�ستقر�ر �خلارجي وحتقيق 
وبيان  �لأخ���رى  �ل��دول  م�ساحله مع 
�عتماد  يف  و�لإخ��ف��اق  �لنجاح  عو�مل 

هذ� �ملبد�أ.

توازن ه�س

يف  �ل���ت���و�زن  م���ب���د�أ  �أن  �إىل  و�أ�����س����ارت 
�لذي  �لعر�قية  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
بعد  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حل��ك��وم��ات  �عتمدته 
يحقق  ومل  ه�����س��اً  ك���ان   ،2003 ع���ام 
تعزيز  يف  ك���ب���ري�ً  ف���ارق���اً  �أو  جن���اح���اً 
�لعربي  حميطيه  يف  �ل��ع��ر�ق  مكانة 
و�ل��دويل، فلطاملا مت �لنظر �إىل ذلك 
�ملبد�أ على �أنه حماولة لعدم �إغ�ساب 
�ملتخا�سمني و�لفاعلني من �لدول يف 
يعرب  ك��ان  �أن��ه  كما  �لعر�قي،  �لد�خل 
�ملو�قف  �تخاذ  على  �لقدرة  ع��دم  عن 
وثو�بته،  �نتمائه  م��ع  تتنا�سب  �لتي 
�أو حتى ما ميكن �أن يحقق م�ساحله 

وفق ما جاء يف �لد�ستور.

دبلوما�سية  �أن  �ل��در����س��ة  و�أو���س��ح��ت 
�ل��ت��و�زن يف �ل��ع��ر�ق ق��د ت��ك��ون مربرة 
�لنظام  ل��ب��ن��اء  �لأوىل  �ل�����س��ن��و�ت  يف 
�ل�ستمر�ر  لكن  �جل��دي��د،  �ل�سيا�سي 
ل�سبع  ثابتاً  منهجاً  و�عتمادها  عليها 
ح��ك��وم��ات ع��ر�ق��ي��ة م��ت��ع��اق��ب��ة، حتت 
مربر ح�سا�سية �لو�سع �جليو�سيا�سي 
ت�سادم  تعي�س  �ملنطقة  و�أن  للعر�ق، 
�لفاعلة فيها - فهذ�  �ل��دول  م�سالح 
ي���ع���رب ع����ن م�����س��ت��وى �جل����م����ود لدى 
���س��ان��ع �ل�����س��ي��ا���س��ة �خل��ارج��ي��ة وعدم 
�إنتاج م�سار�ت ميكن من  قدرته على 
�لعر�ق،  ���س��ي��ادة  حت��ف��ظ  �أن  خ��الل��ه��ا 
�مل��ب��د�أ �إىل  ت��ع��ر���س نتيجة ه���ذ�  ف��ق��د 

�لإقليمية،  �ل��دول  من  كامل  �نتهاك 
هناك  يكون  �أن  دون  وتركيا،  ك��اإي��ر�ن 
رد فعل دبلوما�سي ر�دع للعر�ق جتاه 
ه��ذه �ل����دول، حتى و���س��ل �لأم���ر �إىل 
�أن يعاَقب �لعر�ق �أو �أي طرف د�خله 
يتخذ موقفاً خارجياً �سد �أي منهما، 
مثلما حدث مع حيدر �لعبادي رئي�س 

�لوزر�ء �لأ�سبق.

موؤثرات خارجية
�ل���ع���ر�ق، وبعد  �أن  �ل��در����س��ة  وذك����رت 
مبد�أ  �عتماده  من  �ل�سنو�ت  هذه  كل 
للموؤثر�ت  خا�سعاً  م���از�ل  �ل���ت���و�زن، 
�خلارجية ب�سكل �أكرب بكثري من بقية 

�لدول �لتي متتلك مقومات �حل�سانة 
وحتى  �ملوؤثر�ت،  تلك  �سد  �خلارجية 
م�ستوى  ع��ل��ى  �خل���ارج���ي���ة  �مل����و�ق����ف 
�لعر�ق  �لتي ي�سرتك فيها  �ملوؤمتر�ت 
فاإن  منها،  ج��زء  هو  �لتي  و�ملنظمات 
به  تتمتع  �ل��ذي  �ل�ستقاللية  هام�س 
ماز�ل  �لعر�قية  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
�لعربية  �مل�ساريع  فمجمل  حم���دود�ً، 
�لدولية،  و�ل��ت��ف��اع��الت  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لتي قامت بها حكومتا حيدر �لعبادي 
مبنية  ك��ان��ت  �ل��ك��اظ��م��ي،  وم�سطفى 
�إىل حد  �لأفعال  ردود  بالأ�سا�س على 
م���ا، وح��ت��ى يف ح��ال��ة مم��ار���س��ة �لفعل 
د�خلية  �سغوطاً  �حلكومتان  و�جهت 

حادة من �لزعامات و�لكتل �ل�سيا�سية 
�حلليفة  و�لكردية  و�ل�سنية  �ل�سيعية 
لإير�ن �أو �سوريا �أو تركيا، وهو موؤ�سر 
بها  ُت���د�ر  �ل��ت��ي  �لطبيعة  لفهم  مهم 
�ل�سيا�سة �خلارجية �لعر�قية بعد عام 

.2003

دبلوما�سية �سامنة
�ل��ب��ن��اء ملا  �أن  �ل���در�����س���ة   و�أو����س���ح���ت 
ف���وق م��ب��د�أ �ل���ت���و�زن �ل���ذي �عتمدته 
عام  يف  �لكاظمي  م�سطفى  حكومة 
2021، ميكن �أن يكون قاعدة �سلبة 
حتولت  لتحقيق  �خل��ارج��ي،  للعمل 
�لدبلوما�سي،  �ل�سعيد  ع��ل��ى  مهمة 
و�لن����ط����الق لع��ت��م��اد م���ب���د�أ جديد 
يف �ل�����س��ي��ا���س��ة �خل��ارج��ي��ة ب��ع��ي��د�ً عن 
�سيا�سة �لتو�زن �له�س �لتي مل حتقق 
للعر�ق ذلك �لتقدم، و��ستمر حبي�س 
مبينة  يتخذه،  موقف  �أي  من  �لقلق 
يف  ك��ب��رية  فر�سة  ميتلك  �ل��ع��ر�ق  �أن 
ومنهجاً  خارجية  �سيا�سة  يعتمد  �أن 
ج����دي����د�ً ي���دي���ر ف���ي���ه ع���الق���ات���ه من 
خ��الل ع��دة م�����س��ار�ت؛ منها: نظرية 
و�لتي  �ل�سامنة”  “�لدبلوما�سية 
�حرت�م  ث��و�ب��ت  وف��ق  ُتبَنى  �أن  ميكن 
�ل�سوؤون  �ل��ت��دخ��ل يف  �ل�����س��ي��ادة وع���دم 
�ل��دول �لأخ��رى كركن  �لد�خلية من 
ثنائية،  عالقة  �أي  �إق��ام��ة  يف  �أ�سا�سي 
خارجية  ���س��ي��ا���س��ة  �ع���ت���م���اد  �أن  ك��م��ا 
�أ�سا�سها “�لتحالف” مع دول �لرتكاز 
م�ساحة  ل��ل��ع��ر�ق  ���س��ي��ح��ق��ق  �ل��ع��رب��ي 
ق����وة خ��ارج��ي��ة وت���ف���اع���اًل �أك�����رب على 
�مل�ستويات �لدبلوما�سية و�لقت�سادية 

و�لأمنية كافة.

•• عوا�صم-وكاالت

�لرئي�س  بها  توعد  �لتي  �سوريا  �سمال  حرب 
للق�ساء على  �أردوغ���ان  رج��ب طيب  �لرتكي 
تنتقل  وكاأنها  يبدو  للكرد،  �لأك��رب  �لتجمع 
�إىل مكان �آخر، لي�س يف �سوريا هذه �ملرة بل يف 
�سمال �لعر�ق، مع فارق ب�سيط �أن �مل�ساركني 
يف هذه �حلرب لن يكونو� فقط كرد�ً و�أتر�ك، 
بل �سي�سارك بها ميلي�سيات عر�قية على �سلة 
ب��ط��ه��ر�ن.وك�����س��ف��ت م�����س��ادر ع��ر�ق��ي��ة تابعت 
�لتي  �لتعهد�ت  �أن  �أ�ستانا”،  “م�سار  ملف 
�أنقرة عن �سن  �أجل ثني  قدمتها رو�سيا من 
�سوريا  ق���و�ت  �سد  ج��دي��دة  ع�سكرية  عملية 
ت�سمل  �سوريا،  �سمال  )ق�سد(  �لدميقر�طية 
��ستهد�ف  ت�سهل  �لتي  باملعلومات  تزويدها 
�لذين  �لكرد�ستاين  �لعمال  ح��زب  م��ن  ق��ادة 

يتو�جدون يف �سمال و�سمال �سرق �سوريا.
يعملون على  �لإي��ر�ن��ي��ون  ك��ان  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
�لعر�ق، حيث زود  �سمال  خط فتح جبهة يف 
حزب  م��ن  جم��م��وع��ات  �لثوري”  “�حلر�س 

بطهر�ن  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ك��رد���س��ت��اين  �ل��ع��م��ال 
موجهة  ���س��و�ري��خ  بينها  ج��دي��دة  ب��اأ���س��ل��ح��ة 
يف  ل���س��ت��خ��د�م��ه��ا  “كونكر�س”  ن�����وع  م����ن 
�أعطو�  كما  �ل��رتك��ي��ة،  �ل��ق��و�ت  �سد  هجمات 
بغد�د  يف  معهم  �ملتحالفة  للميلي�سيات  �أم��ر�ً 
و�ل�سو�ريخ  �مل�����س��رية  �ل��ط��ائ��ر�ت  ب��ت��ح��ري��ك 
ل�سرب مو�قع للجي�س �لرتكي، وهو ما بد�أ 
طائرتان  هاجمت  حني  �ملا�سي  �جلمعة  يوم 
ناحية  يف  تركية  ع�سكرية  قاعدة  م�سريتان 

بامرين، لتعلن �أنقرة �إ�سقاطهما.
�أم�س  �أول  �أول  �مليلي�سيات   ��ستهدفت  كما 
�لرتكية  �لع�سكرية  زل��ي��ك��ان  ق��اع��دة  �لأح����د 
بيومني  وقبلها  �مل��و���س��ل،  غ���ر�د يف  ب�����س��اروخ 
�لرتكية،  �لقاعدة  يف  �أي�ساً  �سقطال�سو�ريخ 
يف ق�ساء بع�سيقة �سمال �سرق مدينة �ملو�سل، 

مركز حمافظة نينوى.
�إن   :”24“ ملوقع  �لعر�قية  �مل�سادر  وقالت 
يف  بقيادي  �لتقو�  �مليلي�سيات  يف  “م�سوؤولني 
�لرد  ب�����س��رورة  �أبلغهم  ب��ب��غ��د�د،  “�حلر�س” 
منتجع  تعر�س  بعد  �ل��رتك��ي  �ل��ه��ج��وم  على 

�إقليم كرد�ستان لق�سف  ز�خ��و يف  �سياحي يف 
ب����غ����د�د �جل���ي�������س �لرتكي  م���دف���ع���ي ح���ّم���ل���ت 
مدنيني  ت�سعة  ب��ح��ي��اة  و�أودى  م�����س��وؤول��ي��ت��ه، 

بينهم ن�ساء و�أطفال«.
�لرتكي  �خل����الف  �أن  �إىل  �مل�����س��در  وي�����س��ري 

�أر�سية  على  �لتفاهم  ع��دم  �سببه  �لإي����ر�ين 
م�سرتكة لتق�سيم �ملناطق يف �ل�سمال �ل�سوري، 
حيث تتوقع طهر�ن �أن يوؤدي تخفيف �لقو�ت 
لقو�تها  �أكرب  �نت�سار  �إىل  باملنطقة  �لرو�سية 
�لتي متولها لتو�سيع �سيطرتها  و�مليلي�سيات 

وف���ر����س ���س��روط��ه��ا ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل، 
بينما ياأمل �أردوغان بال�سيطرة على �ل�سمال 
�ل�سوري كله مبا فيه مناطق �لكرد، لإبقائها 
�أي  يف  عليها  ي�ساوم  لأن��ق��رة  مو�لية  منطقة 

مفاو�سات م�ستقبلية.
�زدياد �خلالف بني طهر�ن  �مل�سادر  وتتوقع 
و�أن���ق���رة، ومي��ك��ن ل��الأي��ام و�لأ���س��اب��ي��ع �ملقبلة 
�ل�سمال  مناطق  للعنف يف  �زدي���اد�ً  ت�سهد  �أن 
متبادلة  وعمليات  م��ع��ارك  ب�سكل  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�لأر�س  على  �ملنت�سرة  �لرتكية  �ل��ق��و�ت  بني 
بع�سها  بطهر�ن،  مرتبطة  ميلي�سيات  وبني 
كردية  جم��م��وع��ات  م���ن  �أو  �ل��ف�����س��ائ��ل  م���ن 
�لعمال  ح��زب  م�سمى  حت��ت  ط��ه��ر�ن  متولها 

�لكرد�ستاين.
�لوليات  وكذلك  عدة  عربية  دول  وترف�س 
�ل�سمال  ع��ل��ى  ت���رك���ي  ه���ج���وم  �أي  �مل���ت���ح���دة 

�ل�سوري، 
حيث ز�د �جلنود �لأمريكيون نقاط متركزهم 
باملنطقة ملنع تركيا من �لهجوم جمدد�ً كما 

ح�سل عام 2017.

•• عوا�صم-وكاالت

ك�سفت قمة جدة �لتي جمعت بني �لرئي�س �لأمريكي 
ج��و ب��اي��دن، وق���ادة دول جمل�س �ل��ت��ع��اون وع��دد من 
�لعربية  للعالقات  جديد  �سكل  عن  �ل��ع��رب،  �ل��ق��ادة 
�لطرف  �لتي كانت تعتمد على م�سلحة  �لأمريكية 
�مل�سالح  ت��ب��ادل  على  تتحدد  باتت  ح��ني  �ل��و�ح��د، يف 
�سادرة  عربية  �سحف  �مل�����س��رتك.ووف��ق  و�لح����رت�م 
�لعالقات  �أن  �إخبارية  تقارير  ذكرت  �لثالثاء،  �أم�س 
�مل��ت��و�زن��ة ه��ي �حل���ل �لأم��ث��ل ل��دول��ة م��ث��ل �لوليات 
و��سنطن  على  �أن  م�����س��ادر  �ع��ت��ربت  فيما  �مل��ت��ح��دة، 
ت�����س��ح��ي��ح ���س��ورت��ه��ا و�ل��ك�����س��ف ع���ن ح�����س��ن نو�ياها 

حللفائها يف منطقة �خلليج.
�سرق اأو�سط متجدد

�إن  يف �سحيفة �ل�سرق �لأو�سط، قال يو�سف �لديني 
“ت�سارب وجهات �لنظر يف �لد�خل �لأمريكي عقب 
زيارة �لرئي�س جو بايدن للمنطقة، جزء من فو�سى 
�لظاهرة  “هذه  �أن  و�أ�ساف  �ل�سيا�سية”،  �لتاأويالت 
م��ث��رية ل��الن��ت��ب��اه؛ ح��ي��ث �لن�����س��غ��ال ع��ن �خلطوط 
�لعري�سة للزيارة، وهدفها �لرئي�سي �ملتمثل يف �إعادة 
�لأو�سط،  �ل�����س��رق  يف  �لأم��ري��ك��ي  �حل�����س��ور  مو�سعة 

�لزيارة،  حول  �ل�سكالنية  �ل�سغرية  �لتفا�سيل  �إىل 
�أنتج ذلك ت�سارباً كبري�ً يف تقييم جناح �لزيارة، يف 

�ل�سحافة �لأمريكية وتقارير مر�كز �لأبحاث«.
قر�ءة  �ملبكر  م��ن  �أن���ه  “�لأكيد  �أن  �ل��ك��ات��ب  و�أو���س��ح 
�لفعل  ت��ز�ل يف حّيز ردود  �لكاملة؛ حيث ل  �لنتائج 
�لتحليالت  �أو  �مل��وق��ف  ت��ق��دي��ر�ت  �إىل  منها  �لأول��ي��ة 
و�ل�ستطالع  �ل��ب��ح��ث  م���ر�ك���ز  ق��ب��ل  م���ن  �مل��ع��م��ق��ة 
وخز�نات �لتفكري؛ لكن �ملوؤ�سر�ت على �أنها مل حتقق 
�إجن��از�ت لفتة بالن�سبة جلمهور حزبه، عطفاً على 

�جلدل �لذي �سبق �لزيارة«.
و�أِ�سار �إىل �أنه يف �ل�سعودية، هناك �إجماع حول جناح 
�سعودي كبري، و�لأه��م بدء تكّون مفهوم جديد عن 
�لتحول �ل�سعودي �لكبري، و�أهمه كما تعرب �لتقارير 
�أ�سبح  �ل�سعودية  بقيادة  �لع��ت��د�ل  دول  �أن  �لغربية 
على  بناء  تت�سرف  وب��د�أت  �خلا�س،  منطقها  لديها 

�أولوياتها.
ح�سدت  �ل��ي��وم  “�ل�سعودية  بالقول  مقاله  و�ختتم 
للت�سدير  قاباًل  ب��ات  �لأخ��رية مكت�سباً  �ل��زي��ارة  من 
و�ل�ستلهام و�لتعميم من بقية دول �ملنطقة، يخ�س 
مفهوم �ل�سيادة، ويتج�سد يف �لت�سّرف وفق ما متليه 
�مل�سالح �خلا�سة، وكان هذ� و��سحاً على م�ستويني: 

ملف  ب��ني  �لرت��ب��اط  ف��ك  م�ساألة  يف  �لأول  �مل�ستوى 
�لطاقة و�ل�سيادة �ل�سيا�سية؛ حيث مل ي�ستطع بايدن 
�نتز�ع �أي وعود من �خلليج بزيادة �لإنتاج، ويف ملف 
�ململكة،  وثقل  �ل�سيا�سية  �لأوز�ن  حجم  يعك�س  �آخ��ر 
وهو عدم �لرغبة يف خو�س حرب مع �إير�ن، �أو ربط 
مع  �للوج�ستية  �لأج���و�ء  ب�سيا�سات  مت�سلة  م�سائل 
ق�سة ير�د طرحها ب�سكل �عتباطي ومرجتل، كامللف 

�لفل�سطيني �أو دعاوى �لتطبيع«.
بني الربح واخل�سارة

ما  ح��ول  �لكثري  “كتب  �لعربية  �ل�سحافة  وق��ال��ت 
زيارته  م��ن  ك�سبه  �إىل  ب��اي��دن  ج��و  �لرئي�س  ي�سعى 
عّما  �حل��دي��ث  ن��درة  مقابل  �ل�سعودية،  �إىل  �ملزمعة 
�مل�سكلة:  تكمن  وهنا  ك�سبه،  �إىل  �ل�سعودية  ت�سعى 
عدم �لعرت�ف باأن �لعالقات �لعربية - �لغربية مل 

تعد طريقاً ذ� �جتاه و�حد«.
�ملنطقة  دول  م�ساعدة  �إىل  �أمريكا  “حتتاج  و�أ�ساف 
بقدر حاجة �لبلدين �إىل دعمها، خا�سة مع �قرت�ب 
�أن خف�س  ح��ي��ث  �ل��ن�����س��ف��ي  �ل��ت��ج��دي��د  �ن��ت��خ��اب��ات 
ر�أ�س  على  يعد�ن  �لغاز  و�أ�سعار  �لت�سخم  م�ستويات 

�أولويات �لإد�رة �لأمريكية«.
ولفتت �ل�سحف �إىل �أنه رغم ما يبدو من تباين يف 

وج��ه��ات �لنظر ب��ني �ل��ط��رف��ني، ف���اإن ن��ق��اط �لتفاق 
�خلالفية  �لق�سايا  تفوق  و�لريا�س  و��سنطن  بني 
بينهما، فالطرفان متفقان على �سرورة بناء �ل�سالم 
�لدولتني للق�سية  و�إق��ر�ر حل  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف 
لالأ�سلحة  ط��ه��ر�ن  ت��ط��وي��ر  و�إن���ه���اء  �لفل�سطينية، 
�مليلي�سيات  وت�سليح  �لنووية، وكف يدها عن متويل 

�ملتطرفة �لتي تهدف �إىل �إ�سعاف �لدول �لعربية .
“حتتاج �لوليات �ملتحدة و�ململكة  ًل  و�أردف��ت قائلة 
بع�سهما  دع���م  �إىل  ك��ل��ت��اه��م��ا  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
باحرت�م  �لطرفان  تعامل  و�إذ�  نف�سه،  بالقدر  بع�ساً 
�أ�سا�س  و�سع  �إىل  ذلك  ف�سيوؤدي  مل�ساحلهما  متبادل 
جديد للعمل �لعربي �لهادف حلل �لق�سايا �ملعقدة، 
و�ملتعددة �لأوجه يف �ل�سرق �لأو�سط وعلى �مل�ستوى 

�لدويل �أي�ساً«.
وا�سنطن تفقد البو�سلة

يكت�سف  �أن  عيباً  �لعربية”لي�س  �ل�سحف  وق��ال��ت 
ملنطقتنا  بالن�سبة  روؤي��ت��ه  خطاأ  �لأمريكي  �ل�سديق 
هي  �إمن���ا  م��وؤق��ت��ة،  لي�ست  بها  عالقته  �أن  وي��ع��رتف 

عالقة ��سرت�تيجية ومتبادلة«.
و�أ�سافت “�لإد�رة �لأمريكية تعرف متاماً �أن خ�سارة 
كما  �ساحلها،  يف  لي�س  �خلليج  منطقة  يف  حلفائها 

دول  يف  �ل�سا�سة  ثقة  تهتز  �أن  م�سلحتها  من  لي�س 
�سورتها  ت�سحح  �أن  عليها  وب��ال��ت��ايل  ب��ه��ا،  �ملنطقة 
وتربهن على ح�سن نو�ياها، بحيث تقوم بدور فاعل 
و�سوريا  �ليمن  م��ن  ك��ل  يف  �لتناحر  ن���ري�ن  لإخ��م��اد 
وليبيا، وتبتعد عن �تخاذ مو�قف يف �ل�سر تتناق�س 

مع ما ي�سدر عنها يف �لعلن«.
دولياً  �لأخ����رية  �مل��ت��غ��ري�ت  �أن  ���س��ك  “ل  و�أو���س��ح��ت 
كانت  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��رو���س��ي��ة  �حل���رب  مقدمتها  ويف 
�لأمريكية  �لإد�رة  م���ر�ج���ع���ة  يف  م��ب��ا���س��ر�ً  ���س��ب��ب��اً 
عن  �لتخلي  �إىل  تهدف  كانت  �لتي  ل�سرت�تيجيتها 
حتالفاتها يف �ل�سرق �لأو�سط و�لتوجه نحو مناطق 
�أن �لإد�رة �لأمريكية  �أخرى يف �لعامل«.و�أ�سارت �إىل 
درجة  �إىل  ت����و�زن  ل  ح��ال��ة  �ل��ف��رتة  ه���ذه  يف  تعي�س 

بعالقتها  يتعلق  فيما  �أح��ي��ان��اً  �لبو�سلة  تفقد  �أن��ه��ا 
�لد�خلي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �أم���ا  �خل��ل��ي��ج،  م��ع منطقة 
فو�سعها لي�س �أف�سل حاًل، ذلك �أن خماوف �حلزب 
�نتخابات  ك��ب��رية يف  �ل��ه��زمي��ة  م��ن  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
نوفمرب- يف  �ملقررة  للكونغر�س  �لن�سفي  �لتجديد 
ت�سرين �لثاين �ملقبل، يف ظل تز�يد �ل�سغوط ب�سبب 
عودة  و���س��ب��ح  قيا�سية،  مل�ستويات  �لت�سخم  �رت��ف��اع 
قمة  �إىل  “بالعودة  �لرئا�سة.وتابعت:  ملوقع  تر�مب 
جدة لالأمن و�لتنمية، فاإن بايدن مل يحقق مبتغاه 
�لعالقات  �ل�سيا�سية يف  �ملعادلت  لأن  من ح�سورها 
�أن زع��م��اء �ملنطقة  �ل��دول��ي��ة ت��غ��ريت، وب���ات و����س��ح��اً 
�لكربى،  �ل��دول  مع  ندية  عالقات  �إق��ام��ة  يجيدون 

عالقات قائمة على �مل�سالح �مل�سرتكة«.

�سكل جديد للعالقات العربية الأمريكية  

قمة جدة تك�سف قوة ال�سرق الأو�سط لوا�سنطن

تركيا يف العراق.. »اأ�ستانا« تنتج حربًا بديلة
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عربي ودويل
»اإيربا�س« تخترب طائرة نقل ع�سكرية 

•• باري�س-اأ ف ب

�لطري�ن   ل�سناعة  “�إيربا�س”  جمموعة  �أعلنت 
ناجحا لطائرة  �ختبار�  �أجرت  �أنها  �لثالثاء  �أم�س 
�لنقل �لع�سكرية “�إيه 400 �إم” يف جمال �إطفاء 
ت��ت��ز�م��ن م��ع ت�سبب موجات  �حل��ر�ئ��ق، يف خ��ط��وة 
يف  �ل�سيف  خ��الل  متز�يدة  غ��اب��ات  بحر�ئق  �حل��ّر 

خمتلف �أنحاء �أوروبا.
و�أكدت �ملجموعة �لأوروبية يف بيان �أنها “�ختربت 
ب��ن��ج��اح جت��ه��ي��ز� لإط��ف��اء ح��ري��ق ق��اب��ل ل��ل��ف��ّك على 
�ل��ط��ر�ز �جل��دي��د م��ن ط��ائ��رة �لنقل �إي��ه 400 �إم، 

خالل رحلة �ختبارية يف �إ�سبانيا«.
و�أو�سحت �أن �لختبار �سمل �إلقاء 20 طنا من �ملياه 
خالل �أقل من 10 ثو�ٍن، م�سرية �ىل �أن �لتجهيز 
�مل�ستخدم ل يتّطلب �أي تعديل يف ت�سميم �لطائرة.

ويقوم هذ� �لنظام على تعبئة �ملياه يف خز�ن مثبت 
�ل��ط��ائ��رة، وح�سرها  ب��دن  د�خ��ل  �ل�سحن  يف عنرب 
باأنبوبني،  �لبابان  ويت�سل  م�ستقلني.  بابني  خلف 
عرب  �ملياه  رمي  �لتفريغ  عملية  بدء  عند  يتيح  ما 
ق�سمني يف منحدر ق�سم �ل�سحن �ملوجود يف موؤخر 
علو  على  �لتحليق  على  لقدرتها  �لطائرة.ونظر� 
و�ملناورة عند �سرعات منخف�سة، ميكن  منخف�س 

من  بحمولتها  تلقي  �أن  �إم”   400 “�إيه  لطائرة 
�ملياه بدقة من �رتفاعات قد ل تتجاوز 50 مرت�، 

وفق ما �أكدت جمموعة “�إيربا�س” يف بيانها.
�إيربا�س  يف  و�لف�ساء  �لدفاع  ق�سم  رئي�س  و�عترب 
هذ�  �لإط��ف��اء  جهاز  “تطوير  �أن  �سولهورن  مايك 
�مل�ساعدة على  �أ�سا�سي من م�سريتنا نحو  هو جزء 
و�أم��ان��ا، لي�س فقط من  ��ستد�مة  �أك��رث  خلق عامل 

خالل �أعمالنا، بل �أي�سا من خالل منتجاتنا«.
قادرة  �إم   400 “�إيه  ب���اأن  �ل�����س��رك��ة  �ق��ت��ن��اع  و�أك����د 
على �أد�ء دور حموري يف مو�جهة �خلطر �ملتز�يد 
حلر�ئق �لغابات ودعم ترميم �لأنظمة �لجتماعية 

�لطري�ن  رئي�س  نائب  �سدد  جهته،  و�لبيئية«.من 
�لع�سكري يف �إيربا�س جان-بري�س دومون، على �أن 
يهدف  مياه ل  كقاذفة  �إم”   400 “�إيه  ��ستخد�م 
مكّمل  دور  لأد�ء  بل  �لكندية،  “كانادير”  ملناف�سة 

لها.
“كانادير” لنحو �ستة �آلف ليرت  وتت�سع طائر�ت 
�إم”   400 “�إيه  �أي ما يناهز ثلث �سعة  من �ملياه، 
فقط. �ل �أن للطائر�ت �لكندية �لقدرة على تعبئة 
�ملياه من �لبحري�ت و�لتجمعات �ملائية �لكبرية، يف 
�إيربا�س �ىل �لهبوط بالكامل  حني حتتاج طائرة 

من �أجل �إعادة تعبئة خز�نها باملياه.

•• القاهرة-وكاالت

�مل�����س��ري ع��ب��د �لفتاح  ����س��ت��ق��ب��ل �ل��رئ��ي�����س 
�سيخ  ح�سن  �ل�سومايل  نظريه  �ل�سي�سي، 
�لقاهرة يوم   �مل�سرية  بالعا�سمة  حممود، 

�أم�س �لأول �لثنني.
وعقد �لرئي�س �مل�سري ونظريه �ل�سومايل 
جل�سة مباحثات بق�سر �لحتادية، تناولت 
تبادل وجهات �لنظر و�لروؤى حول جممل 
�لقرن  م��ن��ط��ق��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة يف  �لأو�����س����اع 
�لأف��ري��ق��ي و�ل��ت��ي حظيت ب��اأول��وي��ة كبرية 
�لتعاون  لتعزيز  �إ�سافة  �ملناق�سات،  خالل 
ومكافحة  و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي  �لق��ت�����س��ادي 
�لإره�������اب، و����س��ت��ع��ادة �ل�����دور �مل�����س��ري يف 

تنمية �لتعليم يف �ل�سومال.
ت����اأت����ي زي�������ارة ح�����س��ن ���س��ي��خ حم���م���ود �إىل 
خارجية  زي���ار�ت  �سل�سلة  �سمن  �ل��ق��اه��رة 
�لتعاون  تعزيز  �إع��ادة  ت�ستهدف  بها  يقوم 
�أج��ن��دت��ه يف  ع��ل��ى  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي للرتكيز 
“�تفاقا  تتبنى  �لتي  �خلارجية  �ل�سيا�سة 

مع �لعامل وت�سفري �لأزمات«.
�أكد  �ملباحثات،  عقب  �سحفي  موؤمتر  ويف 
�ل�سي�سي �أن �لعالقات �مل�سرية �ل�سومالية 
مت���ي���زت ب��ت��ع��دد �ل�����رو�ف�����د، يف �إط������ار من 
�مل�سالح �مل�سرتكة، م�سدًد� على دعم بالده 
جلهود تعزيز �ل�سلم و�لأمن يف �ل�سومال، 
لتحقيق  �سعًيا  �لإره�����اب  ع��ل��ى  و�ل��ق�����س��اء 

�مل���ن�������س���ودة وم����ن �أج�����ل تخطي  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل���ر�ه���ن���ة، وحت��ق��ي��ق تطلعات  �ل��ت��ح��دي��ات 
ليتبو�أ موقعه كع�سو  �ل�سومايل،  �ل�سعب 
فاعل وموؤثر يف منطقة �لقرن �لأفريقي، 

وعلى �مل�ستويني �لعربي و�لقاري.
يف  ك��ان��ت  م�سر  �أن  �إىل  �ل�سي�سي  و�أ����س���ار 
با�ستقالل  �ع��رتف��ت  �ل��ت��ي  �ل���دول  طليعة 
�ل�سومال عام 1960 وظلت على عهدها 
نز�ل  “ل  �ل�سومال، م�سيًفا:  يف م�ساندة 
ن��ذك��ر ب��ك��ل ف��خ��ر، ���س��ه��د�ء م�����س��ر �لذين 
�ل�سومال  حل�سول  ثمًنا،  حياتهم  دفعو� 
ع��ل��ى ����س��ت��ق��الل��ه، و�حل���ف���اظ ع��ل��ى وحدة 

�أر��سيه«.

 عالقات.. وتفاهمات
وبح�سب �لرئي�س �مل�سري، فاإن حمادثاته 
�ل�����س��وم��ايل ع��ك�����س��ت تقارب  ن���ظ���ريه  م���ع 
وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن، ح���ول 
�لثنائية  و�ملو�سوعات  �مللفات  من  �لعديد 

و�لإقليمية حمل �لهتمام �مل�سرتك.
�مل�سرتك،  �لعمل  على  �لرئي�سان  و�ت��ف��ق 
�لق��ت�����س��ادي��ة يف  �لتنمية  ج��ه��ود  ل��ت��ع��زي��ز 
�ل�����س��وم��ال، وج���ه���ود �ف��ت��ت��اح ف���رع “بنك 
بالنجاح  تكللت  �لتي  بال�سومال،  م�سر” 
يف م�ستهل �سهر يوليو �جلاري، بالإ�سافة 
�لتعليم،  جم��الت  يف  �لتعاون  تعزيز  �إىل 
من  �ملتطرف  و�لفكر  �لإره���اب  ومكافحة 

�ل������الزم، لبناء  �ل���ت���دري���ب  ت���وف���ري  خ����الل 
خمتلف  يف  �ل�سومالية  �ل���ك���و�در  ق����در�ت 

�ملجالت.
وتطرقت �ملباحثات �إىل تطور�ت ملف �سد 
�جلانبان  تو�فق  حيث  �لإثيوبي،  �لنه�سة 
عند  �لأح��ادي��ة  �ل�سيا�سات  “خطورة  حول 
�لدولية  �لأن��ه��ار  على  مب�سروعات  �لقيام 
وحتمية �للتز�م مببد�أ �لتعاون و�لت�ساور 
�مل�سبق بني �لدول �مل�ساطئة، ل�سمان عدم 

�لت�سبب يف �سرر لأي منها«.
قال  �لأف���ري���ق���ي،  �ل��ق��رن  وب�����س��اأن منطقة 
�إر�دتنا �ل�سيا�سية نحو  “�تفقت  �ل�سي�سي: 
�لعمل مًعا على تر�سيخ �لأمن و�ل�ستقر�ر 
يف تلك �ملنطقة ذ�ت �لأهمية �ل�سرت�تيجية 
�لتعاون  تكثيف  �إىل  �إ���س��اف��ة  ق��ارت��ن��ا  م��ن 
فيما  و�ل�����س��وم��ال،  م�سر  ب��ني  و�لتن�سيق 

يت�سل باأمن �لبحر �لأحمر«.
�ل��رئ��ي�����س �ل�سومايل  �ع��ت��رب  م��ن ج��ان��ب��ه، 
“هو دع���م من  ل��ب��الده  �ل��ق��اه��رة  �أن دع���م 
�لتاريخية  بالعالقات  ويرتبط  �لقلب”، 
بني �لبلدين وي�ساعد على حتقيق �مل�سالح 

�مل�سرتكة يف �ملنطقة.
و�مل�سكالت  �ل�سعوبات  “خالل  �إن��ه  وق��ال 
�لتي و�جهها �ل�سومال على مد�ر �لعقود 
�ل��ث��الث��ة �مل��ا���س��ي��ة ك��ان��ت م�����س��ر م��ع��ن��ا كي 
�ل�سحيح،  تبوء موقعنا  �إىل  تكفل عودتنا 
ول يوجد وقت �أف�سل من �ليوم ل�ستعادة 

هذه �ملكانة«.

دللت ا�سرتاتيجية
مل�سر،  �ل�سومايل  �لرئي�س  زي���ارة  وح���ول 
و�لأكادميي  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  قال 
�مل��ت��خ�����س�����س ب��ال�����س��وؤون �ل���دول���ي���ة، طارق 
فهمي، �إن جملة �لتحركات �مل�سرية تاأتي 
يف �سياق �لتطور�ت �جلارية يف �ل�سومال، 
�ل�سومايل  �ل��رئ��ي�����س  زي�����ارة  �أن  خ��ا���س��ة 
�مل�سري  �ل���وزر�ء  لرئي�س  زي��ارة  بعد  تاأتي 
فالقاهرة  وب��ال��ت��ايل  م��دب��ويل،  م�سطفى 
دوًر� متقدما يف منطقة  ت�ستهدف حتجز 

�لقرن �لأفريقي.
و�أو�سح فهمي، يف ت�سريحات خا�سة ملوقع 
تغب  �أنَّ م�سر مل  نيوز عربية”،  “�سكاي 
�لأفريقي كما يت�سور  �لقرن  عن منطقة 
�لبع�س حتى يف مر�حل �لأزم��ات، خا�سة 
لرت���ب���اط ت��ل��ك �مل��ن��ط��ق��ة ب��اأم��ن��ه��ا �لقومي 

و�ل�سرت�تيجي.
ت�ستهدف  �ل����ق����اه����رة  �أن  �إىل  و�أ�������س������ار 
و�لأمنية  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
وتقدمي  م��ق��دي�����س��و،  م���ع  و�لق���ت�������س���ادي���ة 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل�����س��اع��د�ت و�أوج�����ه �لدعم 
�رتكاًز�  ب��اأخ��رى،  �أو  ب�سورة  لل�سوماليني 
�لعالقات  م�����س��ار  يف  ت��اري��خ��ي  ب��ع��د  ع��ل��ى 
من  للغاية  قريبة  فال�سومال  �لثنائية، 
يف  ت��اري��خ��ي��اً  دوًر�  �ل��ق��اه��رة  ولعبت  م�سر 

�سنو�ت طويلة، وزيارة �لرئي�س �ل�سومايل 
�ليوم تعك�س ذلك.

بال�سوؤون  �ملتخ�س�س  �لأك���ادمي���ي  ول��ف��ت 
زيارة  لنتائج  �لنظر  �سرورة  �إىل  �لدولية 
ر�سائل  حتمل  لأنها  �ل�سومايل  �لرئي�س 
متعددة �لأطر�ف، بالتاأكيد على �أن م�سر 
�ل��ق��رن �لأفريقي  ط��رف فاعل وم��وؤث��ر يف 

باأكمله، ومل تغب عن �مل�سهد.
ويقول �سفري �ل�سومال لدى م�سر �ليا�س 

�لرئي�س  زي�����ارة  �أن  �أب���وب���ك���ر،  ع��م��ر  ���س��ي��خ 
تدفع  �أن  �ساأنها  من  للقاهرة  �ل�سومايل 
�لبلدين يف  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ق��دًم��ا مب�سار 
ك��اف��ة �مل��ج��الت يف ظ��ل �ل���روؤي���ة �جلديدة 
�لتي ينتهجها رئي�س بالده لتعزيز �أو��سر 

�لتعاون و�لتن�سيق مع م�سر.
�لت�ساور  ع��ل��ى  ب���الده  ح��ر���س  �إىل  و�أ����س���ار 
�لنظر  �لروؤى ووجهات  وتبادل  و�لتن�سيق 
مع �لقيادة �مل�سرية �إز�ء �سبل �لتعامل مع 

و�لعامل  �ملنطقة  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات 
باأ�سره.

�أب��وب��ك��ر: “ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ى �أحد  و�أ����س���اف 
وحتديات  ت��وت��ر�ت  من  �لعامل  ي�سهده  ما 
�أي وقت  �أكرث من  غري م�سبوقة، تتطلب 
م�سى زيادة �لتعاون و�لتن�سيق بني �لدول 
ن���ظ���ر� للدور  �ل��ع��رب��ي��ة، وخ��ا���س��ة م�����س��ر 
�لق�سايا  دع���م  يف  تلعبه  �ل����ذي  �مل���ح���وري 

�لعربية«.

•• عوا�صم-وكاالت

على ما يبدو، مل يعد �لدعم �لأمريكي لأوكر�نيا يف 
�حلرب “�سيكا مفتوحا” تطلب فيه كييف ما تريد، 
�ل�ساأن،  بهذ�  �أخ��ري� من لهجتها  و��سنطن  �إذ غريت 
�ل�سو�ريخ  ملدى  حمدد�”  “�سقفا  هناك  �أن  موؤكدة 

�لتي �ستقدمها لالأوكر�نيني.
�أعلن م�ست�سار �لأمن �لقومي �لأمريكي جيك  فقد 
م�ستعد�  “لي�س  ب��اي��دن  ج��و  �لرئي�س  �أن  �سوليفان، 
 300 �إىل  مد�ها  ي�سل  �سو�ريخ  �أوكر�نيا  لت�سليم 

كيلومرت، يف ظل �سعيه لتجنب حرب عاملية ثالثة«.
�لهدف  �أن  “يرى  ب���اي���دن  �أن  ���س��ول��ي��ف��ان  و�أ����س���اف 
�لرئي�سي للوليات �ملتحدة فعل كل ما هو �سروري 
�لآخر  �لتحدي  لكن  عنها،  و�لدفاع  �أوكر�نيا  لدعم 
�إىل  فيه  ننزلق  و�سع  يف  �مل��ط��اف  بنا  ينتهي  �أل  ه��و 

حرب عاملية ثالثة«.

ج��ان��ب حمللني،  م��ن  �لأم��ريك��ي  �لتو�سيح  وو���س��ف 
�حلرب  دخ���ول  م��ع  رو�سيا”،  �إىل  تهدئة  ب�”ر�سالة 
تهدد  حيث  �ل�ساد�س،  �سهرها  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لرو�سية 
م��و���س��ك��و ب���رد ع��ن��ي��ف ح���ال و���س��ول ���س��و�ري��خ بعيدة 
�لد�خل  �سرب  يف  ت�ستخدم  قد  �أوكر�نيا،  �إىل  �مل��دى 

�لرو�سي.

ملاذا تهدد رو�سيا؟
وح���ول �ل�����س��د و�جل����ذب ب��ني و����س��ن��ط��ن وم��و���س��ك��و يف 
�أوك��ر�ن��ي��ا، ي��ق��ول �ل��ب��اح��ث يف �ل�����س��اأن �ل���دويل �أحمد 
مو�سكو  لأن  مفهوم  �لرو�سي  “�لتهديد  �إن  �سلطان، 
لي�ست م�ستعدة لأن متتلك �أوكر�نيا �أ�سلحة متطورة 

وبعيدة �ملدى، تهدد بها �جلو�ر �لرو�سي«.
�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �أع��ل��ن  ذ�ت��ه  �ل�سياق  ويف 
لن  “�أوكر�نيا  �أن  ���س��اب��ق،  وق���ت  يف  بلينكن  �أن��ت��وين 
�لأمريكية  بالأ�سلحة  �لرو�سية  �لأر����س��ي  ت�ستهدف 

�جلديدة«.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديثه  خ��الل  �سلطان  و�أو���س��ح 
دخول  ظ���ل  يف  �حل��ال��ي��ة  “�ملعطيات  �أن  عربية”، 
�لأزمة �سهرها �ل�ساد�س، توؤكد �أن �إطالة �أمد �ل�سر�ع 
�ستدفع ثمنه و��سنطن يف �سورة خ�سائر �قت�سادية، 
�أزمات  �أ�سبحت  و�لغذ�ء  �لطاقة  و�أ�سعار  فالت�سخم 

دولية وعبئا على �لبيت �لأبي�س«.

»دعم كالمي«
�ساتيلوف  �ل���ع�������س���ك���ري  �ل����رو�����س����ي  �خل���ب���ري  وق������ال 
مينيكايف، �إن تعهد و��سنطن بتزويد كييف باأ�سلحة 
و�سو�ريخ بعيدة �ملدى �سابقا على ل�سان �مل�سوؤولني، 

كان يف �إطار �لدعم �ملعنوي لأوكر�نيا ل �أكرث.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  مينيكايف  و�أ���س��اف 
عربية” �أن �لغرب وو��سنطن “يدركان جيد� �لنتائج 
�ملوؤملة حال نزول تلك �لأ�سلحة يف �مللعب �لأوكر�ين”، 

مو�سحا �أن “قر�ر و��سنطن يف حد ذ�ته يعد �نت�سار� 
ملو�سكو، فخالل �لفرتة �ملا�سية تر�جع �لغرب �أي�سا 
عن �لعديد من �لعقوبات �لتي �ثبتت عدم جدو�ها 

بالفعل«.
و�أ�ساف �أن �خلطو�ت �لتي يقوم بها �لغرب وو��سنطن 
يف �لوقت �لر�هن “تهدف �إىل حماولة �إبطاء �لتقدم 
ثنائية، وه���ذ� لن  �أي حم��ادث��ات  ب��دء  �ل��رو���س��ي قبل 
�أهد�فها  ح�سم  دون  ت��ت��وق��ف  ل��ن  فمو�سكو  ي��ن��ج��ح، 

بالكامل«.

تقدم ملحوظ
وكانت رو�سيا حققت خالل �لأ�سابيع �ملا�سية تقدما 
ملحوظا �سرقي وجنوبي �أوكر�نيا، كما �أعلنت تغيري 
عملياتها  وت����رية  وت�����س��ري��ع  �مل��ع��رك��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و��سنطن  تعهدت  ذل��ك  م��ع  وبالتز�من  �لع�سكرية، 

بتقدمي حزمة �أ�سلحة جديدة لأوكر�نيا.

قاذفات  �جل��دي��دة  �لأم��ريك��ي��ة  �لأ���س��ل��ح��ة  وتت�سمن 
“هيمار�س”،  ب��ا���س��م  �مل��ع��روف��ة  �ملتنقلة  �ل�����س��و�ري��خ 
�ملتعددة،  �ل�������س���و�ري���خ  �إط������الق  لأن���ظ���م���ة  وق����ذ�ئ����ف 

بالإ�سافة �إىل ذخائر �ملدفعية.
وق��دم��ت �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة نحو 8 م��ل��ي��ار�ت دولر 
م�ساعدة ع�سكرية لأوكر�نيا منذ بدء �حلرب، منها 

2.2 مليار دولر �ل�سهر �ملا�سي فقط.
مب�ساعدة  �ل�سابقة  �لأي��ام  خالل  �لأمريكي  �لتلويح 
بها  يطالب  �ل��ت��ي  �مل���دى  طويلة  بال�سو�ريخ  كييف 
يرت�جع  �أن  قبل  زيلين�سكي،  ف��ول��ودمي��ري  �لرئي�س 
�سوليفان،  ل�سان  على  �أخ���ري�  عنها  �لأبي�س  �لبيت 

قوبلت بت�سريحات وتهديد�ت رو�سية قوية.
ف��ق��د �أع���ل���ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �لأم�����ن �لقومي 
“�إخفاء  �إمكانية  عن  مدفيديف،  دميرتي  �لرو�سي 
من�سور  يف  ق��ائ��ال  �لعامل”،  خريطة  ع��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�أوكر�نيا كدولة  �إن  “تلغر�م”،  على ح�سابه بتطبيق 

“نتيجة لكل ما يحدث قد تختفي«.
و�أن رو�سيا “ل  و�أ�ساف �أن �ل�سبب هو “خطاياهم”، 

تتحمل م�سوؤوليته«.

•• وا�صنطن-وكاالت

�لأمريكي، مايكل روبني،  �مل�سروع  �لباحث يف معهد  �أكد 
�حتمالت  ت�ساعف  �لإي��ر�ن��ي��ة  ب��اي��دن  ديبلوما�سية  �أن 
12 يوليو -مت��وز، برهنت  حدوث �سيناريو كابو�سي. يف 
نائبة وزير �خلارجية �لأمريكي، وندي �سريمان، �أن �إد�رة 
بايدن ت�سقط طريقة تفكريها على طريقة تفكري �لنظام 

�لإير�ين بدًل من �لطالع على �لعقيدة �لتي حتركه.
و�أ�سر �لناطق با�سم وز�رة �خلارجية نيد بر�ي�س �لأ�سبوع 
�ملا�سي على وجود موعد نهائي للمفاو�سات، لكنه رف�س 
�أو بعد  ي��وم  �مل��وع��د �سيحل بعد  �إذ� ك��ان ه��ذ�  حت��دي��د م��ا 
خم�س �سنو�ت. لقد بات �حلر�س �لثوري ي�سخر علناً من 

�سيا�سة حافة �لهاوية �لفارغة تلك.
بايدن  ف��ري��ق  ب��ن��اء  �أن   1945 م��وق��ع  يف  روب����ني  ك��ت��ب 
�لو�قع  عن  عو�ساً  �خليال  على  �لإير�نية  ��سرت�تيجيته 
قد يوؤدي �سريعاً �إىل �ل�سيناريو �لأ�سو�أ: ل ح�سول �إير�ن 
م�ست�سار  يقول  حلظة  وهي  وح�سب،  نووية  �أ�سلحة  على 
هو  ب�ساأنها  �لأ�سا�سي  �ل�سوؤ�ل  �إن  خ��ر�زي  كمال  خامنئي 
�ندلع  �أي�ساً  ب��ل  �ستح�سل،  كانت  �إذ�  ل  �ستح�سل  متى 
بايدن  يبدو  قد  �ملنطقة.  ��ستقر�ر  �سيزعزع  مفتوح  نز�ع 

متفائاًل ب�ساأن �خرت�ق نووي �إير�ين.
من �ملرجح �أل يكون بايدن على قيد �حلياة لي�سهد على 
تد�عيات هذ� �لخرت�ق. ومل يفكر �ملوفد �خلا�س لل�ساأن 
�لإير�ين روبرت مايل قط باأن �لنظام �لإير�ين تهديد. 
ب��ه، هو  �لأخ��الق��ي �خل��ا���س��ة  �لتكافوؤ  م��ن خ��الل عد�سة 
نووية.  تر�سانة  على  باحل�سول  �حلق  لإي��ر�ن  �أن  يعتقد 

يف هذه �لأثناء،
 م��ن �مل��ح��ت��م��ل �أن ت��ف��ك��ر ���س��ريم��ان ���س��ر�ً ب����اأن �ل��ف�����س��ل يف 
�مل��ف��او���س��ات م���ع �إي�����ر�ن ل���ن ي��ك��ون �أ����س���و�أ م���ن ف�سلها يف 
�لديبلوما�سية مع كوريا �ل�سمالية. يف نهاية �ملطاف، هي 
فازت برتقية ومل ت�ستخدم كوريا �ل�سمالية بعد قنابلها 

�لنووية.

املر�س الع�سال
يكمن  ل  �أخ���رى،  �إقليمية  ودول  �إ�سر�ئيل  �إىل  بالن�سبة 
�أن  يف  ب��ل  �نتحارية  �ل��ن��ووي��ة  �إي���ر�ن  تكون  �أن  يف  �خلطر 
�لأخ���رية.  مر�حلها  ويف  ع�����س��اًل  م��ر���س��اً  مري�سة  ت��ك��ون 
�أحد�ثاً مماثلة لتلك �لتي طبعت �لأيام  يفرت�س روبني 
�لأخرية للديكتاتور �لروماين نيكولي ت�ساو�سي�سكو. �إذ� 
�نهار �لنظام حتت ثقله �خلا�س مع يوم و�حد �أو يومني 
ت�سن  قد  �جتياح طهر�ن،  �ل�سعبية عن  �لقوى  يف�سالن 
بالرت�سانة  و�ملتحكمة  �ملت�سددة  �لثوري  �حلر�س  وح��د�ت 
�أن  قبل  �آيديولوجية  �أه���د�ف  لتحقيق  هجوماً  �لنووية 

تنتهي �سلطتها.
من  ت��ف��اوؤًل  �أق��ل  بالتحديد  �لإ�سر�ئيليني  ه��ذ�  �سيجعل 
�لبيت �لأبي�س جتاه م�سعى �إير�ن �لنووي. بالن�سبة �إىل 
بايدن، �سيكون �لخرت�ق �لنووي فر�سة �إ�سافية لنتقاد 
تر�مب وتفادي حتمل �مل�سوؤولية. بالن�سبة �إىل �إ�سر�ئيل، 

�سيمثل ذلك تهديد�ً وجودياً.

�سنة  و���س��وري��ا   1981 �سنة  �ل��ع��ر�ق  �سد  فعلته  م��ا  ه��ذ� 
�أو �سوريا.  �لعر�ق  �إي��ر�ن لي�ست  �أن  �مل�سكلة هي   .2007
بينما كان لدى �لعر�ق مفاعل متوز و�سوريا مفاعل �لكرب 
�متد�د  �لإي��ر�ين على  �لنووي  �لربنامج  ينت�سر  وح�سب، 
�لبالد وقد ي�سمل �أكرث من �ثني ع�سر هدفاً. عالوة على 
ذلك، تابع روبني، �إير�ن �أكرب و�أبعد من �سوريا و�لعر�ق. 
م�ساحة �إير�ن �أكرب بنحو �أربع مر�ت من م�ساحة �لعر�ق 
وبنحو ت�سع مر�ت من م�ساحة �سوريا. �سيكون لهذ� �لأمر 

تد�عيات عدة على �مل�ستوى �لع�سكري.

حاجات اإ�سرائيل
ومتكني  عدة  �أه��د�ف  �سرب  �إ�سر�ئيل  على  �أوًل  �سيتعني 
لطياريها  لل�سماح  بالوقود  �لتزود  �إع��ادة  من  مقاتالتها 
بالعودة. �سيتطلب ذلك حتييد �لقو�عد �جلوية �لإير�نية 
وبطاريات �ل�سو�ريخ �مل�سادة للمقاتالت ومر�كز �لإمرة 
�لإير�نية  �لنووية  �ملن�ساآت  من  �لعديد  ولأن  و�لقيادة. 

حتت �لأر�س، وحتى مع ��ستخد�م �سو�ريخ كروز لتخفيف 
�ل�سغط عن �لطيارين، �سيعني ذلك �إجر�ء طلعات جوية 
عدة ل�سمان تدمري �ملن�ساآت. و�أ�ساف روبني �أن �إ�سر�ئيل 
�لقو�ت �خلا�سة  وح��د�ت  بع�س  لإقحام  �أي�ساً  قد حتتاج 
�لأهد�ف  ور�سم  �أ�سا�سيني  �أف��ر�د  للتخل�س من  �إي��ر�ن  يف 
وتقييم �لأ�سر�ر. وقد ترد �إير�ن على �إ�سر�ئيل عرب حزب 
هذ�  �سيعنيه  ما  �حلوثيني.  �خلليج عرب  دول  وعلى  �هلل 
�لأمر باخت�سار هو �أّن قر�ر �سرب �لبنى �لتحتية �لنووية 
�لإير�نية لن يتطلب �ثنتي ع�سرة طلعة جوية بل �آلف 

�لطلعات على مدى �أيام عدة.

اآثار �سلبية
�ل�سربة  ه���ذه  مل��ث��ل  �ل�����س��ل��ب��ي  �جل���ان���ب  �أن  روب����ني  ي���رى 
�لع�سكرية هو �أنها �ستربر خطاب �إير�ن عن �حلاجة �إىل 
�أ�سلحة نووية. وقد يلتف �لإير�نيون �أي�ساً حول �لنظام. 
لقد كانت �لثورة تتاأرجح حني هاجم �سد�م ح�سني �إير�ن 
�إن  �أخ���ري�ً،  �ل�سلطة.  بتعزيز  �خلميني  �هلل  ل��روح  و�سمح 
�أنها  هو  �لنظام  تنهي  ل  ع�سكرية  �سربة  يف  عيب  �أك��رب 
�ستوؤجل �لخ��رت�ق �لنووي �لإي��ر�ين من دون �أن تنهيه. 
�حلجم �لهائل للم�سكلة �لع�سكرية قد يكمن يف �سعوبة 

تنفيذ هذ� �خليار.
م��ن غري  ب��اي��دن،  ياأمله  عما  �لنظر  وب�سرف  ذل��ك،  م��ع 
�مل��رج��ح �أن ي��رت�ج��ع �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون يف م��و�ج��ه��ة تهديد 
وجودي. عو�ساً عن ذلك، قد يعتقدون �أنه يجب عليهم 
ف��ع��ل م��ا �أم��ك��ن ���س��د �إي�����ر�ن وج��ن��وب ل��ب��ن��ان بينما على 

�لآخرين �لتاأقلم مع �لو�سع.
�لدبابري  وك��ر  ي��ك��ون  �أن���ه ح��ني  �إىل  روب���ني ختاماً  ي�سري 
تركه  �أو  م��ن��ه  �لتخل�س  ه��ي  �خل���ي���ار�ت  �أف�����س��ل  ق��ري��ب��اً، 
و���س��اأن��ه. �خل��ي��ار �لأ����س���و�أ ه��و �سربه م���ر�ت ع��دة بالع�سا 
“لالأ�سف،  �لأف�سل.  ياأتي  ب��اأن  و�لأم��ل  �لدبابري  و�إث���ارة 
بايدن  �سيا�سة  �لآن  �إليه  ت��وؤدي  �لذي  �ل�سيناريو  هذ� هو 

جتاه �إير�ن«.

فون دير لين: ينبغي على الحتاد 
الأوروبي ال�ستعداد لأ�سواأ �سيناريو للغاز

•• بروك�صيل-وكاالت

�لحتاد  دول  لي���ن،  دي��ر  ف��ون  �أورزول  �لأوروب���ي���ة  �ملفو�سية  رئي�سة  دع��ت 
�لأوروبي �إىل �ل�ستعد�د وب�سكل عاجل لأ�سو�أ �سيناريو للغاز يف �لوقت �لذي 
�أعلنت فيه رو�سيا عن خطط لزيادة خف�س �إمد�د�ت �لغاز �إىل �أملانيا يف وقت 

لحق من هذ� �لأ�سبوع.
�لطاقة يف �لحتاد  ل���وزر�ء  �جتماع خا�س  قبيل  دي��ر لي��ن يف  ف��ون  وقالت 

�لأوروب������ي م��ق��رر �أم�����س �ل��ث��الث��اء، �إن 
�لتي ل تعتمد على  �لأوروبية  �لدول 
�لغاز �لرو�سي حتتاج لإظهار �لت�سامن 
مع تلك �مل�سطرة للم�ساركة يف جهود 
�لوقود  �إم��د�د�ت  لنقطاع  �ل�ستعد�د 

�لو�سيك.
و�أ�سافت “حتى �لدول �لأع�ساء �لتي 
ل  تقريبا  رو���س��ي  غ��از  �أي  ت�سرتي  ل 
�لتوقف  �آث������ار  م���ن  �ل���ن���ج���اة  مي��ك��ن��ه��ا 
�سوقنا  يف  ل�������الإم�������د�د�ت  �مل���ح���ت���م���ل 

�لد�خلي«.
��ستئناف  ب�����س��اأن  ����س���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����س��ل��ي��م م���ن خ���الل نورد 

م��ن متديدها  �ل��ك��ث��ريون  �ل��ت��ي خ�سي  �ل�سيانة  م��ن  ف��رتة  بعد   1 ���س��رتمي 
�إن خطتنا ت��دور حول  �أجابت  فون دير لين قائلة  �أج��ل غري م�سمى،  �إىل 
��ستقاللنا عن مثل هذه �لقر�ر�ت �لتي يتخذها �لكرملني لأنه �سريك غري 
موثوق به لإمد�د�ت �لطاقة يف �أوروبا، م�سرية �إىل �أن جازبروم �أبقت عمد�ً 
م�ستويات �لتخزين منخف�سة و�أن رو�سيا عمدت �إىل تزويد  12 دولة من 
على  به  تزويدها  عن  توقفت  �أو  فقط  جزئي  ب�سكل  بالغاز  �لتكتل  �أع�ساء 

�لإطالق.
�أن تكون  �أوروب��ا  �ل�سبب يتعني على  �أنه ولهذ�  �مل�سوؤولة �لأوروب��ي��ة   وقالت 
�لغاز،  لإم����د�د�ت  �لكامل  �ل��وق��ف  وه��و  �أل  �ل�سيناريوهات  لأ���س��و�أ  م�ستعدة 
�مل�ستوى  على  �أن��ه  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�سية  رئي�سة  �آج��اًل.و�أو���س��ح��ت  �أم  عاجاًل 
لتقدمي  موؤقت  ب�سكل  �حلكومية  �مل�ساعد�ت  قو�عد  تكييف  مت  �لأوروب���ي، 
�لدعم، و�إن�ساء من�سة للطاقة ل�سر�ء �لغاز ب�سكل م�سرتك و�لتفاو�س على 

�أ�سعار جيدة للم�ستهلكني يف �أوروبا.

اخلطورة يف اإيران النووية.. املر�س الع�سال

تقرير اأمريكي: اإ�سرائيل قد تتحرك قبل ح�سول طهران على القنبلة

لتجنب »الكارثة«.. وا�سنطن تخذل زيلين�سكي وت�سع »�سقفًا للطلبات«

ت�ستهدف اإعادة تعزيز التعاون الدبلوما�سي 

رئي�س ال�سومال يزور القاهرة.. تن�سيق مواقف خلف اأبعاد تاريخية
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عربي ودويل

•• �صواو-رويرتز

على  �إينج-وين  ت�ساي  تايو�ن  رئي�سة  �سعدت 
�لثالثاء  �أم�����س  للبحرية  تابعة  �سفينة  م��ن 
ل���ث���اين م����رة ف��ق��ط خ����الل �ل�����س��ن��و�ت �ل�ست 
بت�سميم  و�أ���س��ادت  �ملن�سب،  يف  �أم�ستها  �لتي 
�أثناء  يف  �جل��زي��رة  ع��ن  �ل��دف��اع  على  �جلي�س 
وجوية  بحرية  م��ن��اور�ت  �أك��رب  على  �إ�سر�فها 
�لتي  �لع�سكرية،  �لتدريبات  �سنوية.وتتز�من 
مناور�ت  م��ع  غ��ازي��ة،  لقوة  �لت�سدي  حتاكي 
لتعزيز  ت�سعى  �لتي  �أنحاء �جلزيرة  جوية يف 
�ل�سغط  م��و�ج��ه��ة  �ل��ق��ت��ايل يف  ����س��ت��ع��د�ده��ا 

توجه  �ل�سني.وجدد  من  �ملتز�يد  �لع�سكري 
ب��ك��ني �مل��ت��ز�ي��د جت���اه ج���زي���رة ت���اي���و�ن، �لتي 
تزعم �أنها تابعة لها، و�لذي �قرتن مع �لغزو 
�ل��رو���س��ي لأوك���ر�ن���ي���ا، �جل����دل ب�����س��اأن كيفية 
تكثيف  �إىل  �ل�سلطات  ودف���ع  �ل��دف��اع  ت��ع��زي��ز 
�سيني.وتعترب  لهجوم  حت�سبا  �ل�ستعد�د�ت 
�ل�سني تايو�ن جزء� من �أر��سيها ومل تتخل 
لو�سع  �لقوة  ��ستعد�دها ل�ستخد�م  �أب��د� عن 
تايو�ن  وترف�س  �سيطرتها.  حت��ت  �جل��زي��رة 
بالدفاع  وتتعهد  �ل�سيادة  ب�ساأن  بكني  مز�عم 

عن حريتها ودميقر�طيتها.
�ل�سنوية  كو�جن”  “هان  م��ن��اور�ت  �إط���ار  ويف 

بينها  �سفينة حربية،   20 �أطلقت  تايو�ن،  يف 
لعرت��س  ق���ذ�ئ���ف  وم����دم����ر�ت،  ف���رق���اط���ات 
ومهاجمة قوة غازية حمتملة قبالة �ل�ساحل 
�ل�سمايل �ل�سرقي لتايو�ن بينما �سنت �أ�ساطيل 
من مقاتالت �إف-16 ومقاتالت ت�سينج-كو 

�مل�سنعة حمليا غار�ت جوية.
�سو�ريخ  مدمرة  من  على  ت�ساي  و�سوهدت 
م���ن ط�����ر�ز ك��ي��د �لأم���ري���ك���ي���ة ر�����س���ي���ة قبالة 
���س��اح��ل م��دي��ن��ة ���س��و�و وه���ي ت��رت��دي مالب�س 
مموهة وحتيي �جلنود.وقالت ت�ساي للجنود 
�لتدريب  “ُيظهر  �مل��دم��رة  قمرة  �إذ�ع���ة  ع��رب 
جمهورية  جنود  وت�سميم  ق��درة  �لآن  �ملمتاز 

م�ستخدمة  �ل�سني على �لدفاع عن �لبالد”، 
“دعونا  ل��ت��اي��و�ن.و�أ���س��اف��ت  �لر�سمي  �ل���س��م 
�سوؤ�ل  على  م��ع��ا«.ورد�  وطننا  حماية  نو��سل 
ع��ن �ل��ت��دري��ب��ات، ك���رر �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وز�رة 
�خلارجية �ل�سينية ت�ساو ليجيان، يف موؤمتر 
�ل�سني  حت���ذي���ر�ت  ب��ك��ني،  يف  دوري  �سحفي 
جانب  من  ع�سكرية  حتركات  �أي  بخ�سو�س 

تايو�ن.
�ل�سني  م��و�ج��ه��ة  ت���اي���و�ن  “حماولة  وق����ال 
�ل�سرعوف  ح�����س��رة  حم��اول��ة  ت�سبه  ع�سكريا 

)فر�س �لنبي( عرقلة مركبة حربية قدمية.
»حمكوم عليها بالف�سل يف نهاية �ملطاف«.

•• تون�س-وكاالت

رحلة طويلة ��ستمرت قر�بة �لعام خا�ستها 
�لدولة �لتون�سية عندما �أطلق رئي�س �لبالد 
قي�س �سعيد ثورة �لت�سحيح باإقالة �حلكومة 
بد�ستور  �ل��ع��م��ل  وت��ع��ل��ي��ق  �ل����ربمل����ان  وح����ل 
2014، �إىل جانب بدء �حلرب على �لف�ساد 
�لنه�سة  ح��زب  بقيادة  �ل��ب��الد  يف  �ل�سيا�سي 

�لإخو�ين.
�ل�سيا�سية يف  ل��الأو���س��اع  م��ر�ق��ب��ون  و�ع��ت��رب 
بكلمة  �ل��د���س��ت��ور  نتيجة  �ن��ت��ه��اء  �أن  ت��ون�����س 
�لإخو�ن  ع�سرية  �إن��ه��اء  تعني  وه��ي  “نعم” 
�ل�سود�ء �لتي عاثت ف�ساد�ً يف �لبالد وعبثت 
مب�سالح �لتون�سيني، ووقف توظيف �لدين 
يف �ل�سيا�سة، ومن ثم فتح �آفاق جديدة لل�سعب 
يف  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  وللدولة.وقال 
�إن  �ل��دك��ت��ور ط��ارق فهمي  �ل��ق��اه��رة  جامعة 
م�ساركة �ل�سعب �لتون�سي يف �ل�ستفتاء على 
�لد�ستور �جلديد مبثابة جناح يف �لت�سدي 
هناك  ولكن  باملقاطعة،  �لإخ���و�ن  حلمالت 
خ���ط���و�ت ك���ث���رية ي��ج��ب �ل��ت��م�����س��ك ب��ه��ا ملنع 
�ل�سيا�سي جم��دد�ً. للم�سهد  �لإخ���و�ن  ع��ودة 
ل�24  خا�سة  ت�سريحات  يف  فهمي  و�أو���س��ح 
وميار�س  �سهاًل  لي�س  تنظيم  “�لإخو�ن  �أن 
�مل����ر�وغ����ة ب��ا���س��ت��م��ر�ر، وب���ن���اء ع��ل��ي��ه يجب 
�ليقظة با�ستمر�ر بعد خطوة �ل�ستفتاء على 
�لد�ستور �جلديد”، م�سري�ً �إىل �أن �لد�ستور 
ملو�جهة  ت�سريعية  �إ���س��الح��ات  ب��ه  �جل��دي��د 
ويعمل على  �لإخ���و�ن  مار�سه  �ل��ذي  �لف�ساد 

حتقيق �لتنمية �ل�ساملة.
حماولت  �أن  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  و�أك��د 
�لخو�ن للمقاطعة مل تلق ��ستجابة �سعبية، 

ومل ي�ستطع عنا�سر �لتنظيم تقدمي خطاب 
�ل�ستفتاء  وج��اء  �ملقاطعة،  لتلك  ت��ربي��ري 
تعي�سها حركة  �ل��ت��ي  �ل��ع��د�ء  ح��ال��ة  لإن��ه��اء 

�لنه�سة منذ عام تقريباً، 
�لربملان،  حل  �لتون�سي  �لرئي�س  ق��رر  حني 
يوليو   25 يف  ب��ال��د���س��ت��ور  �ل��ع��م��ل  وتعطيل 
�إىل �أن  )مت����وز( يف �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، م�����س��ري�ً 
�ل���د����س���ت���ور �جل����دي����د خ���ط���وة ج���ي���دة ميهد 
للو�سول  م���ن �خل���ط���و�ت  �مل���زي���د  �ل��ط��ري��ق 
و�لت�سويت  كامل  �سيا�سي  �إ�سالح  ملنظومة 
باملو�فقة على �جلمهورية �جلديدة �ستكون 
دون �إخ��و�ن لأول مرة منذ 10 �سنو�ت من 
رد  م��ن  �لتحذير  ويجب  و�لإره����اب  �لف�ساد 

�لفعل حلركة �لنه�سة.
وي��ن�����س �ل��د���س��ت��ور �ل��ت��ون�����س��ي �جل��دي��د على 
�سالحيات  ي�����س��م��ل  رئ���ا����س���ي  ن���ظ���ام  وج�����ود 
�لرئي�س تعيني �حلكومة و�لق�ساة وتقلي�س 
�ل��ن��ف��وذ �ل�����س��اب��ق ل��ل��ربمل��ان، ك��م��ا ي��خ��ول له 

يكون  �أن  دون  �حل��ك��وم��ة  �إق���ال���ة  �ل��د���س��ت��ور 
للربملان دور يف ذلك.

جمال  �لدكتور  �ل�سيا�سي  �خلبري  دعا  فيما 
�لرئي�س  بني  �لتو�فق  ���س��رورة  �إىل  �سالمة 
�لتون�سي قي�س �سعيد مع �لأحز�ب �ل�سيا�سية 
�لأخرى ملنع ��ستقطاب حزب �لنه�سة لباقي 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأخرى يف تون�س.
خا�سة  ت�سريحات  يف  �سالمة  جمال  وق��ال 
يختلف  تون�س  يف  �لإخ���و�ن  و�سع  �إن  ل�24 
�لنه�سة  ح����زب  ز�ل  م���ا  ح��ي��ث  م�����س��ر،  ع���ن 
�لتي  �ل�سيا�سية  �لألع���ي���ب  بع�س  مي��ار���س 
�ل�سيا�سية، ولكن  ت�سعى لتعطيل �لتطور�ت 
�ل�����س��ع��ب �ل��ت��ون�����س��ي ����س��ت��ط��اع �إي���ق���اف تلك 

�ملر�وغات بال�ستفتاء على �لد�ستور.
�لت�سويت  �أن  �إىل  �سالمة  �ل��دك��ت��ور  و�أ���س��ار 
�لتون�سي  �ل�سعب  �أن  �أظ��ه��ر  �لد�ستور  على 
ل��دي��ه �إ����س���ر�ر ك��ب��ري ع��ل��ى م��ع��اق��ة �لإخ����و�ن 
ورف�س  منظومتهم  على  �سيا�سياً  بالق�ساء 

خيار�ته و�لت�سدي لف�سادهم و�إرهابهم.
يف  �سعيد  قي�س  �لتون�سي  �ل��رئ��ي�����س  ووج���ه 
�لنتخابي  لو�جبه  تاأديته  �إثر  �ألقاها  كلمة 
م�ساء �أم�س، �نتقاد�ت حادة جلماعة �لإخو�ن 
هذ�  من  “لي�سو�  قائاًل:  �لنه�سة،  وحركة 
�ل�����س��ع��ب، �ل��وط��ن خ���ان���وه، وب���اع���وه ورهنو� 
ويطالبون  خ��ارج��ي��ة،  �أط����ر�ف  �إىل  �ل��ب��الد 

�ل�سعب بعدم �لتعبري عن �إر�دته«.

و�أ�ساف “نحن �أمام خيار تاريخي ولل�سعب 
�لتاريخ  م��ع  �مل��وع��د  يف  ي��ك��ون  �أن  �لتون�سي 
�لغابات  يحرقون  �لذين  ه��وؤلء  ي��رتك  ول 
يتوجهو�  ل  ح���ت���ى  �لأم����������و�ل  وي�����وزع�����ون 

ل�سناديق �لقرت�ع”، 
�أوقفت   �لأم��ن��ي��ة  �ل�سلطات  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
�أمو�ًل  ي��وزع  �سخ�ساً  �لأح��د  �أم�س  �أول  �أول 
 9 نحو  �لناخبني.وُدعي  �إر�دة  على  للتاأثري 
ماليني و278 �ألفاً و541 ناخباً تون�سياً، 
�إىل �لق����رت�ع على م�����س��روع �ل��د���س��ت��ور، من 
م�سجاًل  ن��اخ��ب��اً  و876  �أل��ف��اً   348 بينهم 
�ألفاً  و929  م��الي��ني  و8  �خل����ارج،  ب��دو�ئ��ر 

و665 ناخباً د�خل �لبالد.

رئي�سة تايوان ت�سرف على تدريبات ع�سكرية 

•• لندن-اأ ف ب

�حلكومة  رئا�سة  لتويل  3�ملتناف�سني 
�ل�سابق  �مل��ال��ي��ة  وزي�����ر  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
ليز  ووزي��رة �خلارجية  �سوناك  ري�سي 
�سملت  بينهما  ح���ادة  مو�جهة  ت��ر����س 
�ل�������س���ر�ئ���ب و�ل�������س���ني و�����س����ول �إىل 
ري�سي  من  حماولة  يف  �سخ�سيتيهما، 
�ل�سد�رة يف  لإز�ح��ة تر��س عن مركز 

�ل�ستطالعات.
�نطالق  �إ�����س����ارة  �مل���ن���اظ���رة  و���س��ك��ل��ت 
ف�����رتة ح��ا���س��م��ة مت���ت���د لث���ن���ي ع�سر 
بني  مناظر�ت  ث��الث  وتتخللها  يوما 
�أع�ساء  لقاء�ت مع  و�أربعة  �ملتناف�سني 
�سيح�سمون  �ل��ذي��ن  �ملحافظ  �حل���زب 
�ل�سباق �عتبار� من �لأ�سبوع �ملقبل مع 

تلقيهم بطاقات �لقرت�ع �لربيدي.
و�ل��ت��ن��اف�����س ق��ائ��م م��ن��ذ �أ���س��اب��ي��ع على 
�مل���ح���اف���ظ���ني خلالفة  ح�����زب  زع����ام����ة 
رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�سون، وقد 
�سد  �ملع�سكرين  تكتل  م��ع  ح��دة  �زد�د 

بع�سهما �لبع�س.
�نتقاد�ت حادة  �سوناك  وّجه  و�لإثنني 
باخلف�س  �مل��ت��ع��ّل��ق��ة  ت���ر�����س  خل��ط��ط 
�لفوري لل�سر�ئب، وهي نقطة خالف 

�أ�سا�سية بني �ملر�سحني.
����س���رح تر��س  ����س���ون���اك خ����الل  وق�����ال 
�لأمر  ه��ذ�  �أن  �أعتقد  “ل  م�سروعها 
�أن���ه عمل م�سوؤول  �أع��ت��ق��د  ل  ���س��ائ��ب، 

وبالتاأكيد لي�س حمافظا«.
�ّتبعنا خطط  “�إذ�  بالقول  تر��س  ورد 
�لركود،  نحو  مّتجهني  ن��ك��ون  ري�سي 
م�سرية �إىل �أن �سوناك “رفع �ل�سر�ئب 

�إىل �أعلى معدل منذ �سبعني عاما«.
�أنا  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  “�ساأحترك  وت��اب��ع��ت 

�أدرك �أن �ل�سعب... يعاين«.
وي���اأت���ي �ل��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى زع���ام���ة حزب 
ت�����س��ه��د فيه  ت��وق��ي��ت  �مل��ح��اف��ظ��ني يف 
رفعت  معي�سة  غ��الء  �أزم���ة  بريطانيا 
منذ  ل��ه  م�ستوى  �أع��ل��ى  �إىل  �لت�سخم 

�أربعني عاما.
وت��ع��ّه��د ���س��ون��اك ك��ب��ح �ل��ت�����س��ّخ��م قبل 
خ��ف�����س �ل�����س��ر�ئ��ب، وو����س���ف خطط 
ق�سري  ���س��ّك��ر  “�ندفاع  ب��اأن��ه��ا  ت��ر����س 
��ستطالعات  ت��ر����س  �لأم��د«.ت��ت�����س��ّدر 
�أع���������س����اء حزب  ����س���ف���وف  �ل���������ر�أي يف 
�مل����ح����اف����ظ����ني �مل����ئ����ت����ي �أل����������ف، وذل�����ك 
�ملر�ّسحني  و�سوناك  هي  باتت  بعدما 
عمليات  م��ن  �سل�سلة  بعد  �لوحيدين 
�ملحافظني.  ح��زب  ل��ن��و�ب  �لت�سويت 

من  �خلام�س  يف  �لفائز  عن  و�سُيعلن 
�أيلول-�سبتمرب.

�ل�سهر  ��ستقال هذ�  قد  �سوناك  وك��ان 
جون�سون  ق����ي����ادة  ع���ل���ى  �ع����رت������س����اً 
وف�����س��ائ��ح��ه �مل���ت���ك���ررة، م���ا ����س���ّرع من 

�سقوط �لأخري.
لكن جمموعة ف�سائح طالته و�أ�سرت 
ب�سمعته بعد �أن كان حتى وقت قريب 

�أحد �أبرز وجود حزب �ملحافظني.
وت���رت���ب���ط �ل���ف�������س���ائ���ح ب���الم���ت���ي���از�ت 
�ل���رثي���ة �لتي  ل���زوج���ت���ه  �ل�����س��ري��ب��ي��ة 
م����ن جت���ن���ب دف������ع ماليني  م��ك��ن��ت��ه��ا 
و�لإقامة  �ل�����س��ر�ئ��ب،  م��ن  �جلنيهات 
حتى  يحملها  ك���ان  �ل��ت��ي  �لأم��ريك��ي��ة 
�لعام �ملا�سي.وكانت تر��س قد و�جهت 
ب������ادئ �لأم�������ر ����س���ع���وب���ات يف جم�����ار�ة 
مناف�سيها، لكنها متّكنت من �لو�سول 
نو�ب  ب��دع��م  �حل��ا���س��م��ة  �جل���ول���ة  �إىل 
�جلناح �ليميني يف �حلزب من خالل 
تعّهدها خف�س �ل�سر�ئب فور� و�إلغاء 
�أن  �سريع  ��ستطالع  �ل��ق��ي��ود.و�أظ��ه��ر 
�ملحافظني  �لناخبني  م��ن  باملئة   47
�ملناظرة  ف��ازت يف  تر��س  �أن  يعتقدون 

مقابل 38 باملئة ل�سوناك.
يف نهاية �لأ�سبوع �أعلن �سوناك خططاً 
ل��ت�����س��ي��ي��ق �خل���ن���اق ع��ل��ى ن���ف���وذ بكني 
�لأول”  “�لتهديد  باأنها  �إياها  و��سفاً 
ل��الأم��ن �مل��ح��ل��ي و�ل��ع��امل��ي، وذل����ك رد�ً 
على �لنتقاد�ت �لتي وجهتها �إليه ليز 
قيادة  ل��دى  لة  �ملف�سّ �ملر�ّسحة  ت��ر����س 

حزب �ملحافظني.
لكونك  ���س��ع��ي��دة  “�أنا  ت��ر����س  وق��ال��ت 
�لتطرق  لدى  �أفكاري”،  �قرتبت من 

�ملناظرة.و�أ�سرت  يف  �مل��ل��ف  ه���ذ�  �إىل 
�ملت�سدد”  “�ملوقف  �أن  ع��ل��ى  ت���ر�����س 
�ّتبعته يف  �لنهج �لذي  ل�سوناك م��رّده 
وز�رة �خلارجية، لكنها �سددت على �أن 
“يدفع باجتاه  �سوناك كان قبل �سهر 

عالقات جتارية �أوثق مع �ل�سني«.
باأنها  تر��س  �سوناك  �ّتهم  جهته  من 
�أي�����س��ا غ����رّيت م��وق��ف��ه��ا ب��ع��دم��ا كانت 

تريد عالقات �أوثق مع �ل�سني.
منطقة  يف  �لإث��ن��ني  مناظرة  ونّظمت 
�أم�����ام ح�����س��ور مت  ���س��ت��وك �أون ت��رن��ت 
�نتقاوؤه من �ملقرتعني للمحافظني يف 

�نتخابات �لعام 2019.
بريك�ست  �أي���دت  �ل��ت��ي  �ملنطقة  وه���ذه 
 2016 �ل����ع����ام  �����س���ت���ف���ت���اء  يف  ب���ق���وة 
�نتخابيا  حم�سومة  تعد  �سابقا  كانت 
�أ�سبحت معقال  حلزب �لعمال، لكنها 
�ملناطق  من  ع�سر�ت  مع  للمحافظني 

يف �لعام 2019.
م�سرية  ��ستكمال  �مل��ر���س��ح��ان  وت��ع��ّه��د 
تقلي�س  ����س���ع���ي���د  ع���ل���ى  ج���ون�������س���ون 
على  عقود  منذ  �لقائمة  �لالم�ساو�ة 
�سعيد �إمن���اء �مل��ن��اط��ق، وه��و م��ا مّكنه 
من حتقيق فوز �ساحق يف �لنتخابات 

�لأخرية.
جم���ّرد  ذل����ك  “لي�س  ت���ر�����س  وق���ال���ت 
باحلياة  يتعلق  بل  يل،  بالن�سبة  �سعار 
ن�ساأتها  �إىل  م�سرية  ع�ستها”،  �ل��ت��ي 
يف بلدة بايزيل يف ��سكتلند� ويف ليدز 

�لإنكليزية.
لكنها �أيدت �لبقاء يف �لحتاد �لأوروبي 
�إنها  يف �ل��ع��ام 2016 وه��و م��ا ت��ق��ول 
ن��ادم��ة ع��ل��ي��ه، وج����ددت �ل��ت��اأك��ي��د على 

بعد  م����ا  “فر�س  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ع��ي��ه��ا 
بريك�ست«.

بريك�ست  �أي��د  �أن��ه  �إىل  �سوناك  و�أ���س��ار 
تلقيه  �لرغم من  على  قناعة”  “عن 
حتذير�ت باأن ذلك قد يدمر م�سريته 
�ل�سيا�سية، و�أ�ساف “لأنني �أعتقد �أنه 

�لأمر �ل�سائب لهذه �لبالد«.
�ملع�سكر�ن  ت��ب��ادل  �لأ���س��ب��وع  نهاية  يف 
ملفات  خ���ل���ف���ي���ة  ع���ل���ى  �لت�����ه�����ام�����ات 
�لقومي  ل���الأم���ن  ت��ه��دي��د�  ت��ع��د  ع����دة 
�ل��ربي��ط��اين، م��ا م��ّه��د �ل��ط��ري��ق �أمام 

هجمات �سخ�سية �سّجلت �لإثنني.
دوريز  نادين  �لثقافة  وزيرة  و�نتقدت 
�سوناك على  �ملليونري  �ملوؤيدة لرت��س 
�لثمن،  �ل��ب��اه��ظ��ة  م��الب�����س��ه  خ��ل��ف��ي��ة 
و�أ����س���ارت يف ت��غ��ري��دة �إىل ت��ق��اري��ر عن 
وحذ�ء  �لثمن  باهظة  ب��دل��ة  �رت��د�ئ��ه 

“بر�د�” خالل �حدى �حلمالت.
ت��ر����س، معتربة  م��ع  و�أق��ام��ت مقارنة 
�أن  �أك�����رث  �مل���رج���ح  م���ن  �لأخ�������رية  �أن 
ت�����س��ع �أق�����ر�ط�����ا زه����ي����دة �ل���ث���م���ن، ما 
��ستدعى ردود فعل فورية يف �سفوف 
�أنها  �إىل  نائب  �أ�سار  وق��د  �ملحافظني، 
ندد  فيما  دوري���ز  تغريد�ت  “كتمت” 

�آخر بنقا�س “�سبياين” و”حمرج«.
و�ع���ت���رب �ل���وزي���ر ج����وين م��ري���س��ر �أن 

“�لوقت قد حان لرفع �ملعايري«.
قد  �لر�سالة  �أن  على  ن��ادر  موؤ�سر  ويف 
تكون و�سلت، مل ي�ساأ �سوناك �أن ين�سح 

مناف�سته ب�ساأن ما ميكنها حت�سينه.
مناف�سها  ت��ر����س  ن�سحت  �مل��ق��اب��ل،  يف 
بجر�أة  و�ل��ت��ح��ل��ي  �أك����رث  ب�”�ملجازفة 

�أكرب«.

•• قراوة بني ح�صن-اأ ف ب

�ل��ث��الث��اء يف  �أم�����س  �ل��ق��و�ت �ل�سر�ئيلية   ه��دم��ت 
قر�وة بني ح�سن بال�سفة �لغربية �ملحتلة منزيل 
��سر�ئيلي  م�ستوطن  بقتل  متهَمني  فل�سطينَيني 
بالر�سا�س يف ني�سان-�أبريل �ملا�سي يف م�ستوطنة 

�رئيل، بح�سب ما �أفاد �جلي�س.
يو�سف  “نفذ  بيان  يف  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  وق��ال 
عا�سي ويحيى مرعي وهما فل�سطينيان، �إطالق 
نار مميت عند مدخل مدينة �أرئيل مما �أدى �إىل 
فيات�سي�سالف  �لإ�سر�ئيلي  �لأم��ن  حار�س  مقتل 

غوليف يف 29ني�سان-�أبريل 2022«.
�عُتقل عا�سي ومرعي بعد يوم و�حد من �لهجوم، 
�إىل  �إح��ال��ت��ه��م��ا  �إىل ح���ني  �ل�����س��ج��ن  وي��ق��ب��ع��ان يف 

حمكمة ع�سكرية �إ�سر�ئيلية.
و�أ�ساف بيان �جلي�س �أن “خالل �لليل هدم �جلي�س 
�لإ�سر�ئيلية  �حلدود  حر�س  و�سرطة  �لإ�سر�ئيلي 
منزيل �لفل�سطينَيني .... بعد �أن رف�ست �ملحكمة 

�لعليا �للتما�س �ملقدم من عائلتيهما«.
هدم  �سيا�سة  �ل�سر�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  ت��وؤي��د 
�لهجمات  منفذي  �لفل�سطينيني  عائالت  بيوت 
ب��ح��ج��ة تطبيق  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ت�����س��ت��ه��دف  �ل���ت���ي 

“�سيا�سة �لردع«.
�سيا�سة هدم منازل  �إن  ن�سطاء حقوقيون  ويقول 
جماعًيا  ع��ق��اًب��ا  متثل  هجمات  بتنفيذ  �ملتهمني 
فيهم  �ملقاتلني مب��ن  غ��ري  �أن جتعل  لأن��ه��ا ميكن 
�أنه  ب���ال م�����اأوى. و�أ����س���ار �جل��ي�����س �إىل  �لأط���ف���ال 
“�ندلعت مو�جهات عنيفة  خالل عمليتي �لهدم 
�جلي�س،  �سد  �لفل�سطينيني  م��ئ��ات  فيها  ���س��ارك 
و�ألقى �ملتظاهرون �حلجارة و�لزجاجات �حلارقة 

و�إط��ار�ت �ل�سيار�ت �ملحرتقة على �جلنود. وردت 
قو�ت �جلي�س بو�سائل تفريق �ملتظاهرين و�أعمال 

�ل�سغب” من دون تو�سيحات.
�إ�سر�ئيل  �لتي �حتلتها  �لغربية  �ل�سفة  يعي�س يف 
فل�سطيني  م��الي��ني  ث��الث��ة  ح���و�يل   ،1967 يف 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي يف  �أل����ف   475 ن��ح��و  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
م�����س��ت��وط��ن��ات ي��ع��ت��ربه��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل غري 

قانونية.

•• بغداد-وكاالت

رغ��م م���رور �سنتني على �غ��ت��ي��ال �ل��ب��اح��ث و�مل��ح��ل��ل �لأم��ن��ي �ل��ع��ر�ق��ي ه�سام 
�أن  �إل   ،2020 �أمام منزله مبنطقة زيونة �سرق بغد�د يف يوليو  �لها�سمي 
حماكمة �لقاتل ما ز�لت رهن �لتاأجيل، فقد �أعلن عن تاأجيلها للمرة �لر�بعة 

على �لتو�يل.
و�أرجاأت حمكمة عر�قية، �لثالثاء، جل�سة حماكمة �ملتهم 
رفع طلب من  بعد  �ملا�سي،  �عتقاله يف متوز/يوليو  �إث��ر 
�ل�سعبي  �حل�سد  من  عنا�سر  �أربعة  ل�ستجو�ب  حماميه 

مرتبطني بالق�سية، كما قال �لقا�سي يف �جلل�سة.
�لتمييز  حمكمة  �إىل  �لدعوة  �إر���س��ال  “�لقا�سي  ق��رر  كما 
بناء على طلب من حمامي �ملتهم لال�ستماع  �لحتادية”، 
قال  �ل�سعبي”،  �حل�سد  م��ن  عنا�سر  “�أربعة  �إف���ادة  �إىل 
يف  �سحفي  بح�سب  بالق�سية،  ع��الق��ة  على  �إن��ه��م  �ملتهم 

فر�ن�س بر�س كان م�ساركاً يف �جلل�سة.
وكان �ملتهم حا�سر�ً يف هذه �جلل�سة ملحاكمته بعدما غاب 
جل�سة  يف  �إل  ي�سارك  ومل  �ملا�سي  يف  �سابقة  جل�سات  عن 
�ملدعي  طرف  من  �سخ�س  �أي  يح�سر  �سابقاً.ومل  و�ح��دة 

باحلق �ل�سخ�سي ول �أي حماٍم ميثله فيما ح�سر حماميان �ثنان للدفاع عن 
�ملتهم.كما رف�س حماميا �ملتهم �لإدلء باأي ت�سريحات بعد �نتهاء �جلل�سة. 
“ل  م�سيفاً  “�سرية”،  تكون  �أن  يفرت�س  ك��ان  �جلل�سة  �إن  �أحدهما  وق��ال 

�أعرف كيف حتولت �إىل جل�سة علنية هذ� �ليوم«.

 15 �لها�سمي يف  �لقب�س على قاتل  �ألقت  �لعر�قية  �لأمنية  �لقو�ت  وكانت 
يوليو 2021، وي��دع��ى �أح��م��د ح��م��د�وي ع��وي��د �ل��ك��ن��اين، وه��و ك��ان �سمن 

جمموعة موؤلفة من �أربعة �أ�سخا�س نفذو� �جلرمية.
و�أُجلت حماكمة �لكناين من قبل �لق�ساء �لعر�قي ثالث مر�ت، كان �آخرها 

يف مايو �ملا�سي، لتكون هذه �ملرة �لر�بعة.
�أول،  و�ملتهم بقتل �لها�سمي �سابط �سرطة برتبة مالزم 
و�عرتف بعد �لتحقيق بقتل �لها�سمي. كما �أقر يف ت�سجيل 
بثه �لتلفزيون باأنه �أطلق �أربع �إىل خم�س ر�سا�سات على 

�لها�سمي من م�سد�سة �حلكومي.
عن  �لكاظمي  م�سطفى  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أعلن 
�لعتقال، م�سري�ً �إىل �أن حكومته �أوفت بوعدها يف تقدمي 

�جلناة للعد�لة.
ومل تعلن �ل�سلطات �لعر�قية عن �جلهة �لتي تقف ور�ء 
�أن �لكناين ينتمي جلهة  �أنها ذكرت  �إل  عملية �لغتيال، 

خارجة عن �لقانون.
�لتقطت  �ل��ذي  عاماً(   47( �لها�سمي  مقتل  و�أ�سهم  هذ� 
�أمام  نارية  كامري� مر�قبة جرمية �غتياله بعدة طلقات 
على  مهاجموه  وف��ر   ،2020 يوليو  يف  ب��غ��د�د  يف  منزله 
در�جة نارية، يف �نت�سار مناخ من �لرتويع و�خلوف بني �لن�سطاء يف �لعر�ق.

�أن  خ�سو�ساً  �لعر�قيني،  �سفوف  يف  كبرية  �سدمة  �لغتيال  خرب  و�أح��دث 
�لر�حل كان غرد قبل حو�يل �ساعة من �غتياله، على ح�سابه مبوقع تويرت، 

حتدث فيها عن �لو�سع يف �لعر�ق.

�سجال حول ال�سرائب وال�سني 

اأول مناظرة تلفزيونية وجها لوجه بني �سوناك وترا�س 

اجلي�س الإ�سرائيلي يهدم منزيل فل�سطينَيني بال�سفة

العراق.. تاأجيل حماكمة قاتل ه�سام الها�سمي للمرة الرابعة

التوافق ال�سيا�سي �سرط اأ�سا�سي

تون�س بال اإخوان بعد عْقد من اإرهاب اجلماعة

مئات القتلى واملفقودين بعنف الع�سابات يف هايتي
•• عوا�صم-اأ ف ب

و�ملفقودين،  و�جلرحى  للقتلى  �لإجمالّية  �حل�سيلة  �أّن  �ملتحدة ،  �أعلنت  �لأمم 
�لعا�سمة  �سو�حي  يف  ���س��ولي  �سيتي  يف  ع�سابات  ب��ني  عنف  �أع��م��ال  ج���ّر�ء  م��ن 
ا. و�أ�سارت  �لهايتية  بور �و برن�س، بني 8 مّتوز و17 منه، تخّطت 471 �سخ�سً
�إىل “حو�دث خطرية من  �لعنف �جلن�سي  �سّد �لّن�ساء و�لفتيات، وكذلك �لفتيان 
�ّلذين يتّم جتنيدهم من قبل �لع�سابات«.و�أ�سارت يف بيان، �إىل �أّن “نحو 3000 
�سخ�س فّرو� من منازلهم، مبا يف ذلك مئات �لأطفال غري �مل�سحوبني بذويهم، 
�لأق��ل«.ون��ق��ل��ت ع��ن من�ّسقة  140 م��ن��زًل ع��ل��ى  �إح����ر�ق  �أو  ت��دم��ري  يف ح��ني مّت 
�إّن  قولها  ريت�سارد�سون،  �أولريكا  هايتي،  يف  �لإن�سانّية  لل�ّسوؤون  �ملتحدة  �لأمم 
ونق�س  ب�سبب  �لفقر   وتتز�يد  هائلة  �سولي  �سيتي  يف  �لإن�سانّية  “�لحتياجات 

�خلدمات �لأ�سا�سّية، مبا يف ذلك �لأمن، و�لرتفاع �لأخري يف موجة �لعنف”.

لفروف ي�سل اأوغندا �سمن 
جولته الإفريقية 

•• نريوبي-اأ ف ب

و�سل وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي لفروف �إىل �أوغند� يف ثالث حمطة 
�خلارجية  با�سم  �ملتحدثة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  وف��ق  �لإف��ري��ق��ي��ة،  جولته  �سمن  ل��ه 

�لرو�سية ماريا ز�خاروفا.
وق��ال��ت ز�خ��اروف��ا �إن وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لأوغ��ن��دي جيجي �أودون��غ��و ك��ان يف 
�لعا�سمة  �لقريبة من  �ملدينة  ��ستقبال نظريه لفروف يف مطار عنتيبي، 

كمبال، وقد ن�سرت �سورة لهما على 
تلغر�م.

�لرو�سية  ت����ا�����س  وك����ال����ة  وب���ح�������س���ب 
لالأنباء من �ملقرر �أن يجري لفروف 
�لرئي�س  م����ع  �ل���ث���الث���اء  حم����ادث����ات 

�لأوغندي يوري مو�سيفيني.
و�ت�سلت وكالة فر�ن�س بر�س �لثنني 
بال�سلطات �لأوغندية، لكن مل تتوفر 
برنامج  ح����ول  �إ���س��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
�لأوغندية  �حلكومة  وكانت  �لزيارة. 
ق��د ن�����س��رت �لأح����د ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا يف 
ت�ستغرق  ���س��وف  �ل���زي���ارة  �أن  ت��وي��رت 

ليومني.
و�أ�ساف ح�ساب �حلكومة �أن “�لرئي�س يوويري مو�سيفيني �لذي ز�ر رو�سيا 
�آخر مرة عام 2019 دعا �إىل تعزيز �لعالقات �لثنائية، خا�سة يف جمالت 

�لدفاع و�لأمن و�لتعاون �لقت�سادي و�لفني«.
وحاول لفروف يف �لقاهرة طماأنة �سركائه �مل�سريني حيال خماطر �نعد�م 
�لأمن �لغذ�ئي، بخا�سة يف �إفريقيا، بعد �لتفاق على توفري “ممر�ت �آمنة” 

ل�سادر�ت �حلبوب.
و�أوك��ر�ن��ي��ا �جلمعة مع  رو�سيا  وقعته  تاريخي  �تفاق  �أعقاب  ذل��ك يف  وج��اء 
�لأمم �ملتحدة وتركيا لت�سهيل ت�سدير �حلبوب من مو�نىء �لبحر �لأ�سود 

بهدف تخفيف �أزمة �لغذ�ء �لعاملية.
وبعد �أقل من 24 �ساعة ق�سفت مو�سكو �مليناء �لأوكر�ين يف �أودي�سا، ما �أثار 

غ�سب كييف وز�د خماوفها من عدم م�سي �لكرملني يف تنفيذ �لتفاق.
وز�ر لفروف �أي�سا �لكونغو، ومن �ملقرر �أن ينتقل �ىل �ثيوبيا لحقا.
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العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :كرو�ن �لر�حة للهو�تف �ملتحركة

  رخ�سة رقم :CN 1174131 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خليل حممد ��سماعيل �بر�هيم %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى �حمد �حلربى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ كرو�ن �لر�حة للهو�تف �ملتحركة

CROWN AL RAHA MOBILE PHONES

�إىل/ كر�ون �لر�حة للهو�تف �ملتحركة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
CROWN AL RAHA MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�سركة �لتو��سل �ل�سريع لالعمال �ل�سحية  

ذ.م.م    رخ�سة رقم :CN 1135014 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �كرم فتحى حممد عبد�لرب �سالمه من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / �كرم فتحى حممد عبد�لرب �سالمه من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حميد �سعيد حميد �لعلوى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سركة �لتو��سل �ل�سريع لالعمال �ل�سحية - ذ م م

AL TWASOL AL SAREEA SANITARY WORKS - L L C
�إىل/ �ك�سي�س و�ن للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

AXIS ONE GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين  4329901

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها  4100002
تعديل ن�ساط / حذف تركيب �لأدو�ت و�لتمديد�ت �ل�سحية  4322002

 تعديل ن�ساط / حذف �أعمال �لطابوق  4330001
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�سركة نا�سر حميد �ل�سام�سي لبيع و ت�سليح 

�للكرتونيات ذ.م.م    رخ�سة رقم :CN 1117623 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممد �سجاد حممد لطيف من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد �سجاد حممد لطيف من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر حميد �سيف حارب �ل�سام�سى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سركة نا�سر حميد �ل�سام�سي لبيع و ت�سليح �للكرتونيات ذ.م.م

 NASSER HUMAD AL SHAMISI ELECTRONICS SELLING AND REPAIR L.L.C  

 �إىل/ جود مود لاللكرتونيات - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
GOOD MODE ELECTRONICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :تاليك�سيل ميدل �ي�ست للتجارة �لعامة

رخ�سة رقم :CN 3924456 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فاطمه جون دي�سوز� جون لور�ن�س د �سوز� %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد طناف بخيت طناف �ملنهاىل

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ تاليك�سيل ميدل �ي�ست للتجارة �لعامة

TALEXEL MIDDLE EAST GENERAL TRADING

�إىل/ تاليك�سيل ميدل �ي�ست للتجارة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

TALEXEL MIDDLE EAST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل �أربعة ع�سر يوما  من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�سركات  �إد�رة  خلدمات  �سكان  :جوب  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

وموؤ�س�سات رخ�سة رقم :CN 1175229 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة مابل برنارد كاهلري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سعيد عمر �لعامرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ جوب �سكان خلدمات �إد�رة �سركات وموؤ�س�سات
JOB SCAN COMPANIES AND ESTABLISHMENTS MANAGEMENT SERVICES

�إىل/ جوب �سكان خلدمات �إد�رة �سركات وموؤ�س�سات - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
 JOB SCAN COMPANIES AND ESTABLISHMENTS MANAGEMENT  -

SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :بقالة طيبه �جلديده - فرع

رخ�سة رقم :CN 3983659 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �نور كوروت كونهامد كوروت %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سميه ر��سد بخيت بن ديول �لدرمكى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ بقالة طيبه �جلديده - فرع
NEW THAIBA GROCERY - BRANCH

�إىل/ بقالة تاجر �خلري - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
TAGIR ALKHAIR GROCERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري 
م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت 

�ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�مو�ج �ل�سباح للخياطة �لن�سائية 

رخ�سة رقم :CN 1943252 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �حمد �ساه �سيد حممد %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف نور �حمد �سيف �لدين
تعديل وكيل خدمات / حذف وليد ر��سد خمي�س �سعيد �حلمادى

تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية �إىل جتارية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �مو�ج �ل�سباح للخياطة �لن�سائية
AMWAJ ALSABAH LADIES TAILORING

�إىل/ �مو�ج �ل�سباح للخياطة �لن�سائية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
AMWAJ ALSABAH LADIES TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�ندو�س للخدمات �لبحرية 

رخ�سة رقم :CN 2932635 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ر�جيندر� موهان كوتام كولنغار� �ساندر�ن %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة تالنت لتمثيل �ل�سركات - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
TALENT REPRESENTATION OF COMPANIES .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ��سماء حممد على حممد �ل�سمرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �ندو�س للخدمات �لبحرية

INDUS MARINE SERVICES
�إىل/ �ندو�س للخدمات �لبحرية ذ.م.م

INDUS MARINE SERVICES L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :ريدكى للمقاولت �لعامه

  رخ�سة رقم :CN 2495313 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ر�سا حممد على �ل�سر�جى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد ر��سد حممد �ملن�سورى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ ريدكى للمقاولت �لعامه
REDKEY GENERAL CONTRACTING

�إىل/ ريدكى للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
REDKEY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :ر�و 92 ��ستديو

رخ�سة رقم :CN 4472148 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة موزه �سيف ماجد �خل�سر �ل�سام�سى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عي�سى هالل عي�سى فرج �لفالحى

تعديل مدير / حذف عي�سى هالل عي�سى فرج �لفالحى

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

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :بقالة ن�سرية

رخ�سة رقم :CN 1103871 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 في�سل حميد �سامل حمد �لعلوى من مدير �إىل مالك
 تعديل ن�سب �ل�سركاء 

 في�سل حميد �سامل حمد �لعلوى من 0% �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف بخيت �سعيد م�سلم جد�د �ملحرمى

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

�ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :فري�س بالنت للتجارة ذ.م.م - فرع

  رخ�سة رقم :CN 1026773-2 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة بيار مارون يعقوب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �إن �سي �سي �لقاب�سة ذ.م.م
NCC HOLDING L.L.C.

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فري�س بالنت للتجارة ذ.م.م
FRESH PLANET TRADING L.L.C.

تعديل �إ�سم جتاري من/ فري�س بالنت للتجارة ذ.م.م - فرع
FRESH PLANET TRADING L.L.C. - BRANCH

�إىل/ فري�س بالنت للتجارة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م - فرع
FRESH PLANET TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ملعدنية  لالعمال  :�ك�سبرييان�س  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�حلديدية ذ.م.م  رخ�سة رقم :CN 1006195 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / با�سل غياث عكام من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / با�سل غياث عكام من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف ح�سني مال حممد �ملرزوقى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �ك�سبرييان�س لالعمال �ملعدنية و�حلديدية ذ.م.م

EXPERIENCE METAL & STEEL WORKS L.L.C

�إىل / �ك�سبرييان�س لالعمال �ملعدنية و�حلديدية �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
EXPERIENCE METAL & STEEL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �سركاء / حذف با�سل عكام
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�أي�س ر�ين لقطع غيار �لجهزة �لكهربائية 

ذ.م.م  رخ�سة رقم :CN 2797304 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / على ��سلم حممد ��سلم من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / على ��سلم حممد ��سلم من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ر��سد �سامل �سعيد �ل�ساعدى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �أي�س ر�ين لقطع غيار �لجهزة �لكهربائية ذ.م.م
ICE RAIN SPARE PARTS ELECTRONIC DEVICES L.L.C

�إىل / �أي�س ر�ين لقطع غيار �لجهزة �لكهربائية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
ICE RAIN SPARE PARTS ELECTRONIC DEVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :تكنو مارت لتجارة �لنابيب و �ملو��سري  

ذ.م.م  رخ�سة رقم :CN 1141145 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �ساجان �سيتى جيفاند��س من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / �ساجان �سيتى جيفاند��س من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد على ربيع هالل �ملزروعى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ تكنو مارت لتجارة �لنابيب و �ملو��سري - ذ م م

TECHNO MART TRADING OF PIPES & TUBES - L L C
�إىل/ تكنو مارت للتجارة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

TECHNO MART TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة �لنابيب و �ملو��سري - باجلملة  4663018
تعديل ن�ساط / حذف جتارة معد�ت و�جهزة �آبار �لنفط و�لغاز �لطبيعي وقطع غيارها - باجلملة  4659901

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة �ملعقمات و�ملطهر�ت – باجلملة 4669207
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لتيميت كامبني للدعاية و�لعالن

رخ�سة رقم :CN 1762209 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�ملجيد برك �سعيد عمر �لزبيدى %50
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�لبارى برك �سعيد عمر �لزبيدى %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �حمد خليفه كلفوت متعب �لقبي�سي
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ �لتيميت كامبني للدعاية و�لعالن
ULTIMATE CAMPAIGN ADVERTISING AND PUBLISHING

�إىل/ �ى بي جي للتطوير �لعقاري ذ.م.م
A B G REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �أبوظبي �سارع حمد�ن - �س 13 - ق 42 - ميز�ن 4 مالك: خليفة كلفوت متعب �لقبي�سي 
�إىل �أبوظبي مدينة حممد بن ز�يد حممد بن ز�يد �سرق 9 202101070990 202101070990 مرمي حممد جمعه

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سر�ء وبيع �لأر��سي و�لعقار�ت  6810001
تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها  6820001

تعديل ن�ساط / �إ�سافة �لو�ساطة يف بيع �لعقار�ت و�سر�ئها  6820004
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ��ست�سار�ت عقارية  6820005

تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تثمني �لعقار�ت  6820006
تعديل ن�ساط / �إ�سافة �لتطوير �لعقارى لالأن�ساء�ت  4100014

تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تاأجري و�إد�رة �لعقار�ت �خلا�سة  6820011
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ��ستثمار وتطوير �مل�سروعات �لعقارية و تاأ�سي�سها و �د�رتها  6499004

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �لو�ساطة يف تاجري �لعقار�ت  6820012
تعديل ن�ساط / حذف دعاية و�عالن  7310015

 تعديل ن�ساط / حذف تنظيم و�إد�رة �لفعاليات  8230009
�أربعة ع�سر  �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�لرئي�س  :�سالون  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: للرجال  رخ�سة رقم :1020810 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 ��سافة عبد�هلل حممد مبارك حممد �حلارثي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد عو�س حممد عو�س بن ��سحاق
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :ر�يني كالود للعناية 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: بال�سيار�ت  رخ�سة رقم :4326249 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة ز�يد طارق حممد كر�مه �لكثريى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سلطان طارق حممد كر�مه �لكثريى
تعديل مدير / حذف �سلطان طارق حممد كر�مه �لكثريى

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافترييا لبورتي
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3889445 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/لقجري 

جت للزهور
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2687385 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�ل�سابق  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ي��ع��ود 
لأول  و��سنطن  �إىل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
بعد  �لأبي�س  �لبيت  غ��ادر  م��رة منذ 
نتيجة  ق��ل��ب  �ل��ف��ا���س��ل��ة  حم���اول���ت���ه 
�لنتخابات �لتي خ�سر فيها �أمام جو 

بايدن.
ت��ر�م��ب �لذي  �أن يلقي  �مل��ق��رر  وم��ن 
ي��ب��دو �أن����ه ي��خ��ط��ط ل��ل��ف��وز جمدد� 
�أمام  2024، خطابا  بالرئا�سة عام 
بولي�سي«  فري�ست  �أم��ريك��ا  “معهد 
 America First Policy
�أبحاث  م��رك��ز  وه��و   ،Institute

يديره حلفاوؤه.
يظهر تر�مب علنا يف مدينة �سهدت 
�أ�سابيع  ��ستمرت على مدى  جل�سات 
�لنو�ب  ملجل�س  تابعة  جلنة  عقدتها 
�لذي يهيمن عليه �لدميوقر�طيون 
كانون  م��ن  �ل�ساد�س  �أح���د�ث  ب�ساأن 
�لثاين-يناير 2021 عندما �قتحم 
�أن�سار له �لكونغر�س يف حماولة ملنع 

�مل�سادقة على نتائج �لنتخابات.
وما ز�ل �لرئي�س �جلمهوري �ل�سابق 

�لفوز  �أن  ع��ل��ى  ي�����س��دد يف خ��ط��اب��ات��ه 
 ،2020 ع��ام  منه  �سرق  �لنتخابي 
�أمريكا  “معهد  با�سم  �لناطق  لكن 
�أن  �إىل  �أ����س���ار  بولي�سي”  ف��ري���س��ت 
�إىل  �لأم��ام، ل  �إىل  تر�مب �سيتطلع 

�لور�ء.
وقال ل�”�سي �إن �إن” “�سيلقي خطابا 

ب�ساأن �سيا�سته«.
خطاب  ي��ن��ح��رف  �أن  ي�ستبعد  ل��ك��ن 
�ملعتاد  ك��ث��ري� ع���ن م�����س��اره  ت���ر�م���ب 
�ل���ق���ائ���م ع�����ادة ع��ل��ى م���زي���ج ملتهب 
و�خلطاب  �ليمينية  �ل��ق��وم��ي��ة  م��ن 
�ملناه�س للهجرة ونظريات �ملوؤ�مرة 

�ملرتبطة بالنتخابات.
�ل�ستماع  ج��ل�����س��ات  ب�����اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
�ل���ه���ج���وم  ب���������س����اأن  �ل���ك���اب���ي���ت���ول  يف 
ك�سفت  و�ل����ت����ي  �ل���ك���ون���غ���ر����س  ع���ل���ى 
�أح���د�ث ذلك  ع��ن  م��روع��ة  تفا�سيل 
تر�مب  �أن�������س���ار  وحم����اول����ة  �ل���ي���وم 
�لنتخابات  نتيجة  �ل�سيا�سيني قلب 
�لنتخابات  ب��ن��ظ��ام  �ل��ت��الع��ب  ع��رب 

�لأمريكية �ملعقد، �أ�سّرت برت�مب.
و�لثنني، �أطلق بايدن �لعنان ملوجة 
�نتقاد�ت لذعة لف�سل �جلمهوريني 

علما  ت��ر�م��ب،  لأن�سار  و�سع حد  يف 
�أن �لرئي�س �حل��ايل ح��اول يف بد�ية 

عهده جتّنب ذكر ��سم �سلفه.
بايدن يف كلمة خالل موؤمتر  وق��ال 
�إنفاذ  مل�����س��وؤويل  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�إنفاذ  “عنا�سر  �إن  �ل�سود  �لقانون 
تعّر�سو� جلحيم  �ل�سجعان  �لقانون 
�ل�����ق�����رون �ل���و����س���ط���ى م�����دى ث���الث 
و�سط جمزرة،  دماء  ونزفو�  �ساعات 
�سّدقو�  غوغائيني  جنون  وو�جهو� 

�أكاذيب �لرئي�س �ملهزوم«.
�ساهد  ���س��اع��ات  “لثالث  و�أ�����س����اف 
�ملتحدة  للوليات  �ل�سابق  �لرئي�س 

�مل��ه��زوم )يف �لن��ت��خ��اب��ات( ك��ل ذلك 
يف  م�سرتيحا  جل�س  فيما  يح�سل 
بجانب  �خل���ا����س���ة  �ل���ط���ع���ام  غ���رف���ة 

�ملكتب �لبي�ساوي«.
تر�مب  ز�ل  م���ا  �لأح�������و�ل،  ب��ج��م��ي��ع 
�سهرة  �لأك���رث  �ل���س��م  عاما”   76“
�جلمهوريني.  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ني  ب����ني 
وُيعتقد باأنه ما ز�ل يحتفظ بقاعدة 
ي�سعه  ما  ب�سدة،  له  مو�لني  �أن�سار 
�لفوز برت�سيح  قرر  �إذ�  �ل�سد�رة  يف 

�حلزب.
يف �ل���وق���ت ذ�ت�����ه، ي��ت��ق��ّدم ع����دد من 
�زدياد  ظ��ل  يف  �ملحتملني  خ�سومه 

�لدعاية �ل�سلبية �سده.
تقّدم  على  �لأن��ظ��ار  جميع  وت��رتك��ز 
حاكم فلوريد� رون دي�سانتي�س �لذي 
مل يعلن عن نيته �لرت�سح للرئا�سة، 
ل���ك���ن م���ك���ان���ت���ه ت��������زد�د يف �أو�����س����اط 

�ليمني.
و�أظهر ��ستطالع �أجرته “نيويورك 
تاميز” بالتعاون مع “كلية �سيينا” 
موؤخر� �أن حو�ىل ن�سف �لناخبني يف 
�سي�سّوتون  �لتمهيدية  �لنتخابات 

لأي جمهوري عد� تر�مب.

ن�سر  �نتقد مقال  �ملا�سي،  و�لأ�سبوع 
�ليمني  �إىل  متيالن  �سحيفتني  يف 
مملوكتني لعائلة مردوخ هما “وول 
و”نيويورك  جورنال”  ���س��رتي��ت 
خالل  ت����ر�م����ب  ����س���ل���وك  بو�ست”، 
�أحد�ث �ل�ساد�س من كانون �لثاين/

يناير.
�لتي  بو�ست”  “نيويورك  وك��ت��ب��ت 
ت��ع��د م��و�ق��ف��ه��ا ودي���ة ح��ي��ال تر�مب 
“ل ي�ستحق”  باأنه  �أظهر  �أن��ه  ع��ادة، 

�أن يكون رئي�سا جمدد�.
ب�سهرة  ي��ت��م��ت��ع��ون  م��ع��ّل��ق��ني  ل���ك���ن 
نيوز”  “فوك�س  �سبكة  على  و��سعة 
يو��سلون  ملردوخ”  �أي�سا  “�ململوكة 
ت�سّور  �لتي  ومو�قفه  ت��ر�م��ب  دع��م 
تتعّر�س  ب��اأن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

لهجوم من �لي�ساريني.
مركز  يف  �ل�سخ�سيات  ك��ب��ار  وك��ت��ب 
�لأب�����ح�����اث �مل����وؤي����د ل����رت�م����ب، مبن 
فيهم م�ست�ساره �لقت�سادي �ل�سابق 
�لتاريخ  م���دى  “على  ك��ادل��و  لري 
�سك  ب��ال  حقبتنا  ت��ع��د  �لأم���ريك���ي، 
م�����س��ح��ون��ة �إىل ح���د ك��ب��ري و�لأك����رث 

�إثارة للقلق«.

•• بنوم بنه-اأ ف ب

�أم�س  “�آ�سيان”  �آ�سيا  �سرق  جنوب  دول  ر�بطة  �أع��رب��ت 
�لثالثاء عن “��ستياء كبري وحزن عميق” لقيام �ملجل�س 
فيهم  مبن  �سجناء،  �أرب��ع��ة  ب��اإع��د�م  �لبورمي  �لع�سكري 
بقيادة  للدميوقر�طية  �مل��وؤي��د  للحزب  �ل�سابق  �لنائب 

�أونغ �سان �سو ت�سي.
�لدورية  رئا�ستها  كمبوديا  تتوىل  �لتي  �ملنظمة  وقالت 
�أمر م�ستهجن للغاية،  “�إن تطبيق �أحكام �لإع��د�م هذه 
ل�سيما �أنه ي�سّكل �نتكا�سة و�نعد�ماً �سارخاً لإر�دة دعم 

�جلهود لإنهاء �لعنف وتخفيف معاناة �لأبرياء«.
و�أ�سافت “ندعو جميع �لأطر�ف �ملعنية �إىل عدم �لقيام 
مبزيد من �لإج���ر�ء�ت �لتي ميكن �أن ت��وؤدي �إىل تفاقم 
�لبيان �ل�سادر عن ر�بطة دول جنوب  �لأزمة«.وُي�ساف 
�سرق �آ�سيا �إىل بيانات عدة �أد�نت عمليات �لإعد�م هذه، 

وهي �لأوىل منذ �أكرث من ثالثني عاماً يف بورما.
�أعدمت بورما �أربعة �سجناء، مبن فيهم �لنائب �ل�سابق 
عن حزب �أونغ �سان �سو ت�سي �ملوؤيد للدميوقر�طية زيا 
ثاو و�لنا�سط �لدميوقر�طي �لبارز كياو مني يو �ملعروف 
من دون حتديد كيف ومتى مّت تطبيق  با�سم “جيمي”، 

�أحكام �لإعد�م هذه.
2021 خطة من  ن��ي�����س��ان/�أب��ري��ل  �آ���س��ي��ان يف  �ع��ت��م��دت 
خ��م�����س ن��ق��اط مل��ح��اول��ة ����س��ت��ع��ادة �حل�����و�ر م���ع �ملجل�س 
�سباط/ �لأول من  �لنقالب يف  �لع�سكري �حلاكم منذ 
فرب�ير 2021.يف مو�جهة عدم �إحر�ز تقدم، ��ستبعدت 
�ملنظمة بورما من عّدة �جتماعات، ل �سيما من �لجتماع 
�لذي �سيعقد يف 30 ت موز/يوليو يف بنوم بنه بني وزر�ء 

خارجية �لدول �لأع�ساء.
ومنذ �لنقالب، و��سل �ملجل�س �لع�سكري �لقمع �لدموي 
�سد خ�سومه، حيث قتل �أكرث من �ألفي مدين و�عتقل 

�أكرث من 15 �ألفاً، وفقاً ملنظمة غري حكومية حملية.
هذ� ود�فع �ملجل�س �لع�سكري �حلاكم يف ميامنار �لثالثاء 
عن �إعد�مه لأربعة من ن�سطاء �لدميقر�طية، قائال �إن 
�لعد�لة  با�سم  وُنفذت  م�سروعة  كانت  �لإع��د�م  عمليات 
�لدولية مبا يف  �لإد�ن��ات  لل�سعب، متجاهال موجة من 

ذلك من �أقرب جري�نه.
تون  م��ني  ز�و  �لع�سكري  �ملجل�س  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
و�إن هوؤلء  �لقانون  ُنفذت مبوجب  �لإع��د�م  �إن عمليات 

�لرجال ُمنحو� فر�سة للدفاع عن �أنف�سهم.
ن�سطاء  يكونو�  مل  �إع��د�م��ه��م  مت  م��ن  �إن  قائال  وم�سى 
ي�ستحقون  جمرمني  ب��ل  �لدميقر�طية  ع��ن  مد�فعني 

�لعقاب �لذي نزل بهم.
“كانت  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  نقلها  �سحفية  �إف�����ادة  يف  و�أو����س���ح 
فر�سة  �ملجرمني  ل��ه��وؤلء  �أتيحت  لل�سعب.  عد�لة  ه��ذه 
هذ�  �أن  �أع��ل��م  “كنت  �أن��ف�����س��ه��م«.و�أ���س��اف  ع��ن  �ل���دف���اع 
�لعد�لة. مل يكن  �أجل  �نتقاد�ت لكنه جرى من  �سيثري 
دوليا،  غ�سبا  �لإع��د�م  �أنباء  �سخ�سية«.و�أثارت  بدو�فع 
وقادت �لوليات �ملتحدة وبريطانيا و�أ�سرت�ليا و�لحتاد 
�لأوروبي و�لأمم �ملتحدة موجة �ل�سجب و�لتنديد �لتي 

�تهمت �ملجل�س �لع�سكري بالق�سوة.
توبيخا  �آ�سيا  �سرق  جنوب  يف  ميامنار  ج��ري�ن  و�أ���س��در 
وو�سفو�  �لثالثاء،  �أم�س  للجي�س  ن��ادر  نحو  على  لذع��ا 
ومدمرة  ب�سدة”  “م�ستهجنة  باأنها  �لإع����د�م  عمليات 

للجهود �لإقليمية �لر�مية �إىل نزع فتيل �لأزمة.

•• كييف-اأ ف ب

لق�سف  �ل��ث��الث��اء  �أوك��ر�ن��ي��ا  ج��ن��وب  مناطق  تعّر�ست 
ميكوليف  ميناء  ا  خ�سو�سً ��ستهدف  كثيف  رو���س��ي 
وقرية �ساحلية قرب �أودي�سا، ح�سبما �أعلنت �ل�سلطات 

�لأوكر�نية.
وتاأتي �ل�سربات �لرو�سية رغم توقيع مو�سكو �لأ�سبوع 
�ملا�سي �تفاًقا ل�ستئناف ت�سدير �حلبوب �لأوكر�نية 
�ملهّمة لتحقيق �أمن غذ�ئي عاملي، عرب ثالثة مو�نئ 

يف منطقة �أودي�سا.
زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  �لأوك�����ر�ين  �ل��رئ��ي�����س  ون�����س��ر 
�لتو��سل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ات��ه  ع���رب  �ل���ث���الث���اء 
يف  م��دّم��رة  م��ن��ازل  ُيظهر  فيديو  مقطع  �لجتماعي 
ز�توكا وهي منطقة منتجعات �سياحية �سعبية مطّلة 

على �لبحر �لأ�سود قرب �أودي�سا.
�ل�سباح. قرية  “�إنه  بتعليق قال فيه  �لفيديو  و�أرف��ق 
ل  ويعي�سون.  يرتاحون  �لنا�س  كان  ز�توكا.  يف  عادية 
�لإرهابيون  يريد  ك��ان  جيو�س.  ل  ع�سكرية،  ق��و�ع��د 

�لرو�س �إطالق �لنار فقط«.
وحت���دث���ت �ل���ق���ي���ادة �جل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ج��ي�����س �لأوك������ر�ين 
جنوب  يف  مكثفة  �ساروخية  “�سربات  ع��ن  �لثالثاء 

�أوكر�نيا با�ستخد�م طائر�ت �آتية من �لبحر �لأ�سود«.
و�أ�سار �جلي�س يف بيان على في�سبوك �إىل �أن “يف �أودي�سا، 
تعّر�ست مبان �سكنية يف �ملدن �ل�ساحلية للق�سف، دون 

�أن يقع �سحايا، بح�سب �ملعلومات �لأولية«.
و�أ�ساف “��سُتهدفت �لبنى �لتحتية للميناء يف منطقة 

ميكوليف«.
عن  كيم  فيتايل  ميكوليف  منطقة  ح��اك��م  وحت���ّدث 
ون�سر  �لثالثاء،  �سباح  �ملدينة  على  قوية”  “�سربة 
ودخاًنا  �لن��ف��ج��ار�ت  م��ن  ع���دًد�  ُيظهر  فيديو  مقطع 

�أ�سود.
وكتب على تلغر�م “��سُتهدفت من�ساأة بنى حتتية بالغة 
تقع  مل  لكن  �سيار�ت،  �سركة  �إىل  بالإ�سافة  �لأهمية 

�سحايا، بح�سب �ملعلومات �لأولية«.
�ملدينة  �أط����ر�ف  ��ا  �أي�����سً ���س��و�ري��خ  “��ستهدفت  وت��اب��ع 

وح�سلت حماولت تدمري �لبنى �لتحتية للميناء«.
يف �ل�سرق، ُقتل ثالثة مدنيني يف �ل�24 �ساعة �لأخرية 
حاكم  �لثالثاء  �أعلن  ح�سبما  دونيت�سك،  منطقة  يف 

�ملنطقة بافلو كرييلينكو.
�لر�سمي  �لأوك����ر�ين  �لتلفزيون  م��ع  مقابلة  يف  وق��ال 
تتعر�س  مل  دونيت�سك  منطقة  يف  بلدة  �أي  تبَق  “مل 

للق�سف �أو ل تز�ل ُتعّد �آمنة ن�سبًيا«.

ترامب يف وا�سنطن لأول مرة منذ هزميته النتخابية 

املجل�س الع�سكري احلاكم يعتربها »عدالة لل�سعب« 

اآ�سيان »م�ستاءة للغاية« من عمليات الإعدام يف بورما

�سربات �ساروخية »مكثفة« على جنوب اأوكرانيا

•• ياوندي-اأ ف ب

و�سل �لرئي�س �إميانويل ماكرون  �أم�س �لأول 
له يف  �لكامريون م�ستهال جولة  �إىل  �لثنني 
منطقة غرب �أفريقيا ت�سمل ثالث دول، وذلك 
يف �إطار �سعيه لإعادة �إحياء عالقة فرن�سا مع 

�لقارة �ل�سمر�ء يف حقبة ما بعد �ل�ستعمار.
ياوندي  مطار  يف  م��اك��رون  ��ستقبال  يف  وك��ان 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ك��ام��ريوين ج��وزي��ف ديون 
رئ��ا���س��ي فرن�سي طلب  م�����س��وؤول  ن��غ��وت��ي.وق��ال 
ملاكرون  �لأوىل  �لرحلة  �إن  هويته  ك�سف  عدم 
خارج �أوروبا يف وليته �جلديدة و�لتي �ستاأخذه 
�أي�سا �إىل بنني وغينيا بي�ساو، يجب �أن ت�سمح 
“باإظهار �لتز�م �لرئي�س يف عملية جتديد  له 

�لعالقة مع �لقارة �لإفريقية«.
مع  حمادثات  ماكرون  يجري  �أن  �ملقرر  وم��ن 
89 عاما  �لبالغ  بيا  �لكامريوين بول  نظريه 

حديدية  بقب�سة  �ل��ك��ام��ريون  يحكم  و�ل����ذي 
يناق�س  �أن  ع���ام���ا.وي���ت���وق���ع   40 ن��ح��و  م��ن��ذ 
ت�سهد  �ل��ت��ي  �ل��ك��ام��ريون  يف  �لأم���ن  �لزعيمان 
عنفا عرقيا ومترد� لنف�ساليني يقاتلون منذ 
مقاطعتني  ��ستقالل  �أج���ل  م��ن   2017 ع��ام 
�أثار  قد  ماكرون  بالنكليزية.وكان  ناطقتني 
��ستياء �لرئي�س �لكامريوين عام 2020 بعد 
�إعالنه �أنه �سيمار�س “�سغوطا ق�سوى” عليه 
ب�سبب �أعمال �لعنف �لتي “ل حتتمل” يف هذه 

�لدولة �لو�قعة يف غرب �إفريقيا.
وت���اأت���ي زي�����ارة م���اك���رون يف وق���ت ت���ر�ج���ع فيه 
يف  �ل�سابقة  �ل�ستعمارية  �لقوة  فرن�سا  نفوذ 
�سيما  و�ملانيا، ل  و�لهند  �ل�سني  �أمام  �فريقيا 

يف �لقطاعني �لقت�سادي و�لتجاري.
وزوجته  بيا  �لرئي�س  مع  �ل��غ��د�ء  تناول  وبعد 
�ل�سباب  مبمثلي  م��اك��رون  �سيلتقي  ���س��ان��ت��ال، 
�ىل  ب��زي��ارة  يومه  ينهي  ث��م  �مل���دين،  و�ملجتمع 

“قرية نو�ه” �لتي ي�ست�سيفه فيها بطل كرة 
مبادرة  �ساحب  ن��و�ه  يانيك  �ل�سابق  �مل�سرب 
تطوير مر�كز ترفيهية يف مناطق �سعبية من 
�إىل بنني  م��اك��رون  ينتقل  ي��اون��دي.و�لأرب��ع��اء 

�إرهابيني  �ل��ت��ي و�ج��ه��ت ه��ج��م��ات د�م��ي��ة م��ن 
خليج  دول  �إىل  �ل�ساحل  منطقة  م��ن  ت�سللو� 
غ��ي��ن��ي��ا، وي��خ��ت��ت��م ج��ول��ت��ه �خل��م��ي�����س يف غينيا 

بي�ساو �لتي متزقها �لأزمات �ل�سيا�سية.

ماكرون بالكامريون يف اأول حمطة غرب اأفريقيا 

•• بريوت-وكاالت

تفاقمت �أزمة �خلبز يف لبنان وز�دت 
طو�بري �ملو�طنني �أمام �لأفر�ن �لتي 
ت��ب��ي��ع ك��م��ي��ات ق��ل��ي��ل��ة م��ن��ه ل تكفي 
�ل�ستهالك �ليومي للبنانيني يف كل 
�ملناطق، و�سط تقاذف لالتهامات بني 
�لقت�ساد  ووز�رة  �لأف����ر�ن  �أ���س��ح��اب 
وت�����ه�����رب م���ع���ظ���م �مل���������س����وؤول����ني من 
�لإ�سر�ب  و����س��ت��م��ر�ر  م�سوؤولياتهم 
�مل��ف��ت��وح مل��وظ��ف��ي �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ام يف 

�لبالد.
�ملناطق  �أف���ر�ن  من  �لعديد  و�أغلقت 
�أب��و�ب��ه��ا ل��ع��دم ت��و�ف��ر م���ادة �لطحني 
�لطو�بري  زح��م��ة  و�ن��ت��ق��ل��ت  ل��دي��ه��ا، 
�إىل �لأف������ر�ن �ل��ت��ي ب��ق��ي��ت ت��ع��م��ل يف 
و����س���ط تخوف  �أخ�������رى  حم���اف���ظ���ات 
�لبنزين  ط��و�ب��ري  م�سهد  ت��ك��ر�ر  م��ن 
�إ�سكالت  ووق��وع   2021 ع��ام  �سيف 
�أمام  �لزحمة  ب�سبب  �ملو�طنني  ب��ني 

�لأفر�ن.

ارتفاع الأ�سعار 
وم���ع ���س��ع��وب��ة ت��وف��ر م����ادة �لطحني 
تباع  �لتي  �خلبز  ربطة  �سعر  �رت��ف��ع 
حالياً ب�25 �ألف لرية، �أّي بزيادة 10 
�آلف لرية على �ل�سعر �لذي حددته 
ثمنها  وو�����س����ل  �لق���ت�������س���اد،  وز�رة 
لرية،  �أل����ف   30 �إىل  �لأح�����د  �أم�������س 
و��ستياء  خبز  �أزم���ة  �إىل  ذل��ك  و�أّدى 
نحو  �جتهو�  �لذين  �ملو�طنني  ل��دى 
تز�منا  لتاأمني �خلبز  �أخرى  مناطق 

مع عطلة نهاية �لأ�سبوع.
حكومة  يف  �لق��ت�����س��اد  وزي�����ر  وك�����ان 
ك�سف  �سالم  �أم��ني  �لأعمال  ت�سريف 
�لطحني  عن  �لدعم  رف��ع  �سيتّم  �أّن��ه 
بعد 9 �أ�سهر ما يعني �أن �سعر ربطة 

�أل��ف لرية   30 �إىل  ي�سل  ق��د  �خلبز 
مع  �لت��ف��اق  �أن  �إىل  لف��ت��اً  لبنانية، 
�لبنك �لدويل هو لإنهاء �لدعم عن 

�لطحني.

و�لتجارة  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  وك��ان��ت 
ق��د ح����ّددت �سعر رب��ط��ة �خل��ب��ز وزن 
نهاية  مع  لبنان  يف  و�ح��د  كيلوغر�م 

�سهر مايو ب�16 �ألف لرية.
وز�رة  يف  خ���ا����س���ة  م�������س���ادر  وق����ال����ت 
عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع  �لقت�ساد 
�إن “�لت�سعرية هذه فر�سها �لرتفاع 
�أ���س��ع��ار �مل��ح��روق��ات �لتي  �ل��ك��ب��ري يف 
توؤثر مبا�سرًة يف �سعر �نتاج �لطحني 
وكلفة  �خلبز  ربطة  �إن��ت��اج  كلفة  ويف 
�سعر  �رت��ف��اع  جانب  �إىل  ه��ذ�  �لنقل، 
�ل��ع��امل��ي��ة نتيجة  �ل��ق��م��ح يف �لأ����س���و�ق 

�حلرب �لرو�سية- �لأوكر�نية«.

م�سهد مذل
لبنان  يف  �لرئي�سية  �ل��ط��رق  وت�سهد 

�أزم�����ة ���س��ري ب�����س��ب��ب �لزدح�������ام �أم����ام 
�ملو�طن  يعتربه  م�سهد  يف  �لأف����ر�ن 
مب�سكلة  و���س��ب��ي��ه��ا  م�����ذًل  �ل��ل��ب��ن��اين 

فقد�ن مادة �لبنزين.
وقال رب عائلة، يبلغ من �لعمر 60 
عاما، من �أمام �أحد �أكرب �لأفر�ن يف 
ملوقع  لبنان  جنوبي  �سيد�  منطقة 
عدة  “�نتظرت  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز  ���س��ك��اي 
���س��اع��ات ل��ت��اأم��ني رب��ط��ة خ��ب��ز و�حدة 

ومل ي�سمح يل بثانية«.

 �سناعة اخلبز
�أ���س��ح��اب �سناعة  نقيب  ق��ال  ب���دوره 
�سيف  �أن��ط��و�ن  لبنان  جبل  يف  �خلبز 
“�أزمة  �إن  عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع 
لبنان  �ل��ت��ي ت�سرب  �حل��ال��ي��ة  �خل��ب��ز 
�لالزمة  �لكمية  توفر  ع��دم  �أ�سا�سها 
م���ن �ل��ق��م��ح ل��ل��م��ط��اح��ن �ل���ك���ربى يف 
عن  �مل�سوؤولني  �أن  وم��ع��روف  لبنان، 
�لقت�ساد  وز�رة  ه��ي  لبنان  يف  �مللف 

و�ملطاحن وم�سرف لبنان«.

دفع  يوؤخر  لبنان  “م�سرف  و�أ�ساف 
�لبو�خر  يف  �مل����وج����ود  �ل��ق��م��ح  ث��م��ن 
�لر��سية يف �ملرفاأ، وتوؤخر �ملخترب�ت 
�ل�سحية عملية فح�س عينات �لقمح 
�لر��سية  �لبو�خر  من  تفريغها  قبل 
يف مرفاأ بريوت، و�ملخترب�ت متوقفة 
�إ�سر�ب  ب�����س��ب��ب  ح��ال��ي��ا  �ل��ع��م��ل  ع���ن 

موظفي �لقطاع �لعام«.
�أن  �أوًل  لبنان  م�سرف  “على  وتابع 
�إىل �خل��ارج لت�سريع  يحول �لأم��و�ل 
�مل���دع���وم بالعملة  �ل��ق��م��ح  ث��م��ن  دف���ع 
�ل�سعبة، لأن �لتاأخري ي�سع �أ�سحاب 
�مل�ستهلك  م��ع  م��و�ج��ه��ة  �لأف�����ر�ن يف 

�للبناين«.

�سل البالد
وطالب �سيف موظفي م�سرف لبنان 
ب�سبب تدين  �ل��ع��م��ل  ع��ن  �مل�����س��رب��ني 
من  بت�سحيحها  و�ملطالبة  �لرو�تب 
ق��ب��ل �حل���ك���وم���ة، ب��ت��اأم��ني �ل��ع��م��ل يف 
�إىل  �ل��ق��م��ح  ث��م��ن  لتحويل  �مل�����س��رف 

�خلارج.
عن  �مل�سوؤولة  �ملخترب�ت  طالب  كما 
�مل�������س���ت���ورد بفتح  �ل��ق��م��ح  ���س��الح��ي��ة 
وفح�س  ب��الإ���س��ر�ب،  �ملقفلة  �أبو�بها 
لت�سليمه  مت���ه���ي���د�ً  �ل��ق��م��ح  ع��ي��ن��ات 
للمطاحن ثم �إىل �لأف��ر�ن كي تقوم 

بعملها يف �سناعة �خلبز وبيعه.
�سيف  ق���ال  �ل��ت��ه��ري��ب،  م�سكلة  وع���ن 
و�لقوى  �ل����وز�رة  م�سوؤولية  م��ن  �إن��ه 
�أو �لحتكار  �لأمنية، و�إثارة �ملو�سوع 
هدفه  يكون  ق��د  �ل�����س��ود�ء  �ل�سوق  �أو 

�أحياناً �لتهرب من �مل�سوؤولية.

حلقة مفرغة 
وق�����ال ي��ا���س��ر م�������س���وؤول ���س��رك��ة نقل 
وتوزيع �خلبز يف لبنان ل�سكاي نيوز 
مفرغة،  ح��ل��ق��ة  يف  “ندور  ع��رب��ي��ة 
�أ�سحاب �لأفر�ن يقولون �إن �لطحني 
يقول  �لقت�ساد  ووزي��ر  متوفر  غري 
كبرية،  ب��ك��م��ي��ات  م���وؤم���ن  �ل��ق��م��ح  �إن 
�إىل  ويهرب  يحتكرون  �لتجار  ولكن 

خارج �حلدود«.
و�أ�ساف “نحن كموزعني ملادة �خلبز 
ل نح�سل على �لكميات �لكافية منه 
وعندما  �لبيع،  نقاط  على  للتوزيع 
عملها  يف  �ل��ت��وزي��ع  ���س��رك��ات  تق�سر 
يذهب �مل�ستهلك �إىل �لأفر�ن مبا�سرة 

وتت�سكل طو�بري �لنتظار �أمامها«.
�سيء  م��ن  ي��رت�ج��ع  “�لو�سع  وخ��ت��م 
�إىل �أ�سو�أ ونحن نعمل مبعدل يومني 
�لأ�سبوع ول حلول جذرية،  فقط يف 
وه���ذه م��ق��دم��ات ل��رف��ع دع���م �لدولة 
�لعاملي غري  بال�سعر  يباع  �لقمح  عن 
بارتفاع  �سيت�سبب  وه����ذ�  �مل���دع���وم، 
�لغذ�ئية  �ملادة  �أ�سعار �خلبز  كبري يف 
�لفقرية  للطبقة  �ملتبقية  �لأ�سا�سية 

من �ل�سعب �للبناين«.

تهرب معظم امل�سوؤولني من م�سوؤولياتهم 

اأزمة الرغيف يف لبنان بني طوابري اخلبز واإذلل املواطن

وا�سنطن تعر�س بناء عالقات بني اأرمينيا واأذربيجان
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أنطوين  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  عر�س 
بني  رو�ب���ط  بناء  يف  ب��الده  م�ساعدة  بلينكن 
�لتو�سل  و�أذربيجان، وح�سهما على  �أرمينيا 
�ىل ت�سوية د�ئ��م��ة، وذل��ك م��ع م��رور عامني 
بو�ساطة  بينهما  �أب��رم��ت  �لتي  �لهدنة  على 

رو�سية.
وقال بلينكن بعد �جر�ئه مكاملتني منف�سلتني 
�إل���ه���ام علييف  م���ع �ل��رئ��ي�����س �لأذرب���ي���ج���اين 
با�سينيان،  نيكول  �لأرميني  �ل��وزر�ء  ورئي�س 

�إن لدى �لبلدين “فر�سة تاريخية لتحقيق 
�ل�سالم يف �ملنطقة«.

و�سرح نيد بر�ي�س �ملتحدث با�سم �خلارجية 
م�ساعدة  “عر�س  بلينكن  �أن  �لأم���ريك���ي���ة 
�لوليات �ملتحدة يف ت�سهيل بناء رو�بط نقل 

و�ت�سالت �إقليمية” بني �لبلدين.
�لحتاد  بو�ساطة  وبا�سينيان  علييف  و�لتقى 
�لأوروبي يف �أيار-مايو ملناق�سة معاهدة �سالم 
خارجيتهما  وزي����ر�  ت��اب��ع  وق���د  م�ستقبلية، 

�ملحادثات يف جورجيا �ملجاورة هذ� �ل�سهر.
�لتو�سل  يف   2020 ع��ام  رو�سيا  وتو�سطت 

لهدنة �أنهت حربا ��ستمرت �ستة �أ�سابيع بني 
�أك��رث من  بحياة  و�أودت  و�أذرب��ي��ج��ان  �رمينيا 

6،500 �سخ�س.
�ألفي جندي حلفظ  نحو  رو�سيا  ن�سرت  كما 
�ل�سالم، مع مو�فقة �أرمينيا على �لتنازل عن 
كانت  �لتي  �لأر����س��ي  م��ن  �سا�سعة  م�ساحات 

ت�سيطر عليها لعقود.
وفرن�سا  ورو�سيا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�سكلت 
قوية  �أرم��ن��ي��ة  ج��ال��ي��ات  جمعيها  ت�سم  �ل��ت��ي 
ما ي�سمى مبجموعة مين�سك خالل �حلرب 
�لأوىل بني �أرمينيا و�أذربيجان يف �لت�سعينات، 

وذلك �سعيا ليجاد حل و�سط حول ناغورين 
قرة باغ، �ملنطقة �ملاأهولة بالأرمن و�ملعرتف 

بها دوليا على �أنها جزء من �أذربيجان.
وق��ل�����س��ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ب�����س��ك��ل كبري 
�ت�����س��الت��ه��ا م��ع رو���س��ي��ا م��ن��ذ غ���زو �لأخ����رية 
�أبقت  لكنها  ���س��ب��اط/ف��رب�ي��ر،  يف  لأوك��ر�ن��ي��ا 
على �ت�سالت غري مبا�سرة مع مو�سكو ب�ساأن 

بع�س �لق�سايا �لدولية مثل �إير�ن.
م�ستعدة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  بر�ي�س  وق��ال 
�لتفكري”  ي�ساطروننا  “�سركاء  مع  للتعامل 

لدعم �ل�سالم بني �أرمينيا و�أذربيجان.

ال�سني ت�سجل 976 اإ�سابة جديدة بكوفيد-19 
•• �صنغهاي-رويرتز

�إ�سابة   976 �سجلت  �ل�سني  �إن  �لأول  �أم�س  �لوطنية  �ل�سحة  قالت جلنة 
جديدة بفريو�س كورونا يوم �لثنني منها 148 �إ�سابة م�سحوبة باأعر��س 

و828 بال �أعر��س.
وكان بر �ل�سني �لرئي�سي قد �سجل 800 �إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف 

�ليوم �ل�سابق منها 150 �إ�سابة م�سحوبة باأعر��س و650 بال �أعر��س.
ومل يتم ت�سجيل �أي وفيات جديدة ليظل عدد �لوفيات كما هو 5226.

و�سجل بر �ل�سني �لرئي�سي حتى �لآن 228946 �إ�سابة موؤكدة م�سحوبة 
باأعر��س.وقالت �حلكومة �ملحلية يف بكني �إن �لعا�سمة �ل�سينية مل ت�سجل 
�أي �إ�سابة حملية جديدة مقارنة بت�سجيل حالة و�حدة م�سحوبة باأعر��س 

يف �ليوم �ل�سابق.
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املال والأعمال
»اأدنوك لالإمداد واخلدمات« ت�ستحوذ على �سركة »زاخر مارين انرتنا�سيونال«

•• اأبوظبي -وام: 

�أعلنت �سركة “�أدنوك لالإمد�د و�خلدمات”، 
ذر�ع �ل�سحن و�للوج�ستيات �لبحرية �ملتكاملة 
“�أدنوك”،  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  ل�سركة 
مارين  “ز�خر  �سركة  على  ��ستحو�ذها  �أم�س 
و�مل�سغلة  �ملالكة  �ل�سركة  �نرتنا�سيونال”، 
متلك  و�لتي  �لبحرية  �لعمليات  دعم  ل�سفن 
�لإ�سناد  مل��ن�����س��ات  �ل��ع��امل  �أ���س��ط��ول يف  �أك����رب 
�ل��ب��ح��ري��ة ذ�ت��ي��ة �ل��رف��ع و�حل���رك���ة.ومل يتم 
�ملتعلقة  �مل���ال���ي���ة  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل  ع���ن  �ل��ك�����س��ف 

ب��ال�����س��ف��ق��ة و�ل���ت���ي ت��خ�����س��ع ل��ل��ح�����س��ول على 
مو�فقات �جلهات �لتنظيمية �ملخت�سة.

وباإمتام �ل�سفقة، �ست�سيف “�أدنوك لالإمد�د 
و�خلدمات” 24 من�سة �إ�سناد بحرية و38 
لي�سل  �ل��ب��ح��ري،  و�لإ���س��ن��اد  ل��ل��دع��م  �سفينة 
 300 �أك��رث من  �إىل  �ل�سركة  �أ�سطول  حجم 
�ل�سفقة يف تو�سيع  قطعة بحرية.و�ست�ساهم 
نطاق خدمات “�أدنوك لالإمد�د و�خلدمات” 
لت�سمل كافة �لأ�سول �حليوية �لالزمة لدعم 
�ل��ب��ح��ري��ة، مب��ا يف ذل���ك عمليات  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ملتجددة  �لطاقة  مل�ساريع  �لبحري  �لإ�سناد 

�نرتنا�سيونال”  مارين  “ز�خر  تنفذه  �لذي 
ل�سركة  �ل���س��ت��ح��و�ذ  ي��ت��ي��ح  �ل�����س��ني.ك��م��ا  يف 
“ز�خر مارين �نرتنا�سيونال” �ل�ستفادة من 
�لفر�س �جلديدة �لتي توفرها ��سرت�تيجية 
�لطموحة للنمو مما ميكنها من  “�أدنوك” 
وتعزيز ح�سورها  عملياتها  وتو�سعة  تطوير 
جديدة  فر�س  وخلق  �ملنطقة  م�ستوى  على 
للتو�ّسع من خالل تكاملها مع �سركة “�أدنوك 
لالإمد�د و�خلدمات” ك�سريك ر�ئد يف جمال 

�لنقل و�خلدمات �لبحرية و�للوج�ستية.
م�����اري�����ن  “ز�خر  ������س�����رك�����ة  و����س���ت�������س���ت���م���ر 

�نرتنا�سيونال” يف ممار�سة عملياتها ككيان 
ل���الإم���د�د  “�أدنوك  م��ظ��ل��ة  حت���ت  م��ن��ف�����س��ل 
ح�سان  ع��ل��ى  �إ����س���ر�ف  وحت���ت  و�خلدمات” 

�لعلي، كرئي�س تنفيذي لل�سركة.
“ز�خر  ���س��رك��ة  وي��ع��ك�����س �ل����س���ت���ح���و�ذ ع��ل��ى 
“�أدنوك”  م�ساعي  �نرتنا�سيونال”  مارين 
�ل�سرت�تيجي  برناجمها  لتنفيذ  �مل�ستمرة 
كما  �مل�ستد�م،  �لنمو  وحتقيق  �لقيمة  خللق 
يوؤكد �لتز�مها بال�ستثمار يف �سر�كات حملية 
�مل���ح���وري يف خ��ل��ق وت��ع��زي��ز �لقيمة  ودوره�����ا 

لإمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت.

�سيولة الأ�سهم املحلية تتجاوز 1.5 مليار درهم يف ختام تداولت اأم�س
•• اأبوظبي-وام:

 1.54 بنحو  �سيولة  �ملحلية  �لأ���س��ه��م  �أ���س��و�ق  ��ستقطبت 
مليار درهم يف ختام ت��د�ولت �أم�س، تركزت معظمها على 

�لأ�سهم �لكربى يف قطاعات �لبنوك و�لعقار و�ل�ستثمار.
�سوق  يف  دره���م  مليار   1.416 ب��و�ق��ع  �ل�سيولة  وت��وزع��ت 
�سوق  دره��م يف  و132.3 مليون  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
228.5 مليون �سهم عرب  �ل��ت��د�ول على  �مل��ايل، بعد  دب��ي 

تنفيذ �أكرث من 12 �ألف �سفقة.
م�ستوى  �إىل  �ل��ع��ام  �أبوظبي  �سوق  فوت�سي  موؤ�سر  وو���س��ل 
9537.51 نقطة مع نهاية �لتعامالت، فيما بلغ موؤ�سر 

�سوق دبي �ملايل م�ستوى 3247.33 نقطة بارتفاع بن�سبة 
 14 من  �أك��رث  �ل�ستثمارية  �ملوؤ�س�سات  %0.35.و�سخت 
حتقيقها  بعد  �ل�سوقني،  يف  �سر�ء  كمح�سلة  دره��م  مليون 
مبيعات  مقابل  دره���م  مليار   1.343 بقيمة  م�سرتيات 

بنحو 1.329 مليار درهم.
بن�سبة  �لأول”  “�أبوظبي  �سهم  �أبوظبي  �سوق  يف  و�سعد 
و”�أغذية”   1.42% بن�سبة  ظبي”  و”�ألفا   ،0.41%
و”�أبوظبي   0.78% �سات”  و”�لياه   0.94% بن�سبة 
�لقاب�سة”  “�لعاملية  ت�سدر  فيما   ،0.78% �لإ�سالمي” 
�لن�ساط م�ستقطباً �سيولة باأكرث من 380.6 مليون درهم 

و�أغلق عند 292.2 درهم.

اإبراهيم الذهلي يف جل�سة حوارية بدائرة البلديات والنقل يف اأبوظبي  :

الإمارات يف مقدمة دول العامل يف اإن�ساء البنى 
التحتية املتطورة لقطاع ال�سياحة

جت�سيدًا لتوجيهات حممد بن را�سد وحتقيقًا مل�ستهدفات ا�سرتاتيجية امليتافري�س

برئا�سة حمدان بن حممد.. ت�سكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا امل�ستقبل والقت�ساد الرقمي

غرفة اأبوظبي تبحث مع بوركينا فا�سو اآفاق التعاون التجاري وال�ستثماري
•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث ه���الل حم��م��د �ل��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
�ل�ست�سارية،  و�ملجال�س  للمر�كز  �أبوظبي  غرفة 
خالل ��ستقباله يف مقر �لغرفة؛ �لدكتورة �غاربا 
باتري�سيا بادولو - نائبة مدير عام غرفة جتارة 
و�سناعة بوركينا فا�سو، و �سليمان نايبي - �لقائم 
بالأعمال يف �سفارة جمهورية بوركينا فا�سو لدى 
�لثنائي يف  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  �لإم����ار�ت  دول��ة 

�ملجالت �لتجارية و�ل�ستثمارية.
وت���ن���اول �ل��ل��ق��اء ���س��ب��ل �ل��ت��ع��ري��ف ب����دور وطبيعة 
فا�سو،  وبوركينا  �أب��وظ��ب��ي  غرفتي  م��ن  ك��ل  عمل 
ل��ل��ق��ط��اع �خلا�س،  ي��ق��دم��ان��ه��ا  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 
تنمية  ت��ن��ّف��ذ يف  �ل���ت���ي  و�ل����رب�م����ج  و�لأن�������س���ط���ة 
�لتعاون  وت��و���س��ي��ع جم����الت  �مل��ح��ل��ى،  �لق��ت�����س��اد 

�لتجاري مع دول �لعامل.
�ل��ه��ام��ل��ي ح���ر����س غرفة  �أك�����د ه����الل حم��م��د  و 
كل  مع  �لتجارية  عالقاتها  تعزيز  على  �أبوظبي 
بهدف  �لأع���م���ال،  وجمتمعات  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف 
�أ�سحاب  ب���ني  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل���ع���الق���ات  ت��ع��م��ي��ق 
�أبوظبي ونظر�ئهم من  �لأعمال و�مل�ستثمرين يف 
وفتح  �لأفريقية،  �لقارة  يف  ل�سيما  �لعامل،  دول 
قنو�ت �لت�سال لتعزيز �ملزيد من �لتعاون وعقد 

�ل�سر�كات �لقت�سادية.
�لبيئة  حم����ف����ز�ت  �ل���ه���ام���ل���ي  �����س���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 

�لت�سريعات  و�أب������رز  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�إطار  يف  �ل��دول��ة  ��ستحدثتها  �ل��ت��ي  �لقت�سادية 
روؤي���ت���ه���ا ل��ل��خ��م�����س��ني ع���ام���اً �مل��ق��ب��ل��ة، ف�����س��اًل عن 
و�لتناف�سية  �لقت�سادية  �مل��وؤ���س��ر�ت  ��ستعر��س 
ح مكانة �أبوظبي كاإحدى �أف�سل  �لعاملية �لتي تو�سّ
و�ل�ستثمار،  �لأعمال  وتاأ�سي�س  ملز�ولة  �لوجهات 
لفتاً �إىل �هتمام غرفة �أبوظبي �إىل تو�سيع �آفاق 
�أمام  �لفر�سة  و�إتاحة  فا�سو  بوركينا  مع  �لتعاون 
�ل�ستثمار  �آفاق  ل�ستك�ساف  �لإمار�تية  �ل�سركات 
و�ل�سناعة  �ل��زر�ع��ة  مثل  خمتلفة،  ق��ط��اع��ات  يف 

�لتحتية وغريها، ومبا يخدم  و�لبنية  و�لتعدين 
جمتمعي �لأعمال يف �لبلدين يف �ستى �ملجالت.

باتري�سيا  �غ��ارب��ا  �ل��دك��ت��ورة  �أ���س��ارت  جهتها،  م��ن 
فر�س  ل�ستك�ساف  �لتن�سيق  �أهمية  �إىل  ب��ادول��و 
جديدة للتعاون خالل �ملرحلة �ملقبلة، يف �لعديد 
�مل�سرتك، م�ستعر�سًة  ذ�ت �لهتمام  �ملجالت  من 
�ل���ت���ي ت��وف��ره��ا بالدها  �ل��ف��ر���س �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
و�جلهود �لتي تتبناها لتهيئة �لبيئة �ل�ستثمارية 
و�لبنية �لتحتية �ملالئمة ل�ستقطاب �ل�ستثمار�ت 

�لأجنبية �ملبا�سرة.

�سراكة بني »Hub71« و«Clara« لرقمنة الحتياجات القانونية لل�سركات النا�سئة 
•• اأبوظبي-وام:

عقد  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لعاملية  �لتكنولوجيا  منظومة   ،Hub71 �أعلنت 
�لقانونية  �لتكنولوجيا  جمال  يف  نا�سئة  �سركة  وهي   ،Clara مع  �سر�كة 

تقدم خدمات قانونية موؤمتتة لل�سركات �لنا�سئة.
و�ستدعم هذه �ل�سر�كة �ل�سركات �لنا�سئة �لتي تتخذ من Hub71 مقر�ً 
لها وتتيح لها �لو�سول �إىل منظومة Clara �لرقمية �ملبتكرة، مما ي�سّهل 
و�حل�سول  وتنميتها  �سركة  باإن�ساء  �ملرتبطة  �ملعقدة  �لقانونية  �لعمليات 
�سركاتها  بتكاليف   Hub71 �ستتكفل  �لتفاقية،  �ل�ستثمار.وبح�سب  على 
 .Clara لنا�سئة �لتي ت�سّجل موؤ�س�ساتها يف �سوق �أبوظبي �لعاملي من خالل�

�لتي  للمنتجات  تف�سيلية  �أ�سعار  على  �حل�سول  �أي�ساً  لل�سركات  و�سيتاح 
تقدمها �ملن�سة، مبا يف ذلك �إن�ساء عقود قانونية لل�سركات �لنا�سئة تلقائًيا، 
وجدول �لر�سملة، ومز�يا غرفة �لبيانات �لرقمية »dataroom«، �إ�سافة 
�إىل وظيفة �لتعليم �لتوّقعي �لتي تطلع �ملوؤ�س�سني على جمموعة كاملة من 

�ملفاهيم �لقانونية �ملهمة لأعمالهم.
Hub71 تتمتع  �ل�����س��رك��ات يف  �ل��ك��ع��ب��ي، م�����س��وؤول خ��دم��ات  وق���ال ه��ا���س��م 
�لتكنولوجيا �لقانونية بالقدرة على �لتاأثري �لإيجابي على وظائف �ل�سركات 
وتدعم  �لوقت.  ت�ستهلك  �لتي  و�ملعقدة  �ملكلفة  �لعمليات  وت�سهيل  �لنا�سئة 
جمموعة �لرب�مج و�حلو�فز و�ل�سر�كات �لتي توفرها Hub71 �ل�سركات 
يف كافة مر�حل �إن�سائها، مما ي�سهل على �ملوؤ�س�سني نقل �ل�سركات �لناجحة 

و�إعد�دها و�إن�سائها وتو�سيع نطاقها و�حلّد من تكاليف �لعملية.
من جهته، قال باتريك روجرز، �لرئي�س �لتنفيذي و�أحد �ملوؤ�س�سني ل�سركة 
تبحث �ل�سركات �لنا�سئة عن نهج جديد مل�ساعدتها على جتّنب   «  :Clara
عقبات وتعقيد�ت �لتعامل مع �مل�سائل �لقانونية. وي�سعدنا �لإعالن عن هذه 
 Hub71 �سركات  �أكرث من ن�سف  �أ�سبح  Hub71، حيث  �ل�سر�كة مع 
�لتي  �جل��دي��دة  �ل�سركات  دع��م  مو��سلة  �إىل  ونتطلع   Clara عمالء  من 
 Hub71 جمتمع  ويحت�سن  لنطالقتها.”  كمن�سة   Hub71 تختار 
�سركات نا�سئة من 25 دولة حول �لعامل تن�سط يف 18 قطاعاً ي�سمل �لذكاء 

�ل�سطناعي و�لبيانات �ل�سخمة و�لتحليالت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�لنقل  �ل���ب���ل���دي���ات  د�ئ��������رة  ن���ّظ���م���ت 
حو�رية  ج��ل�����س��ة  �أم�������س  �أب���وظ���ب���ي  يف 
ل���الإع���الم���ي و�ل����رح����ال����ة �لم����ار�ت����ي  
من  ع��دد  بح�سور   ، �لذهلي  �إبر�هيم 

�ملدر�ء و�ملوظفني بالد�ئرة .
�نه  بالقول  حديثه  �ملحا�سر  و�إ�ستهل 
لب��د من �خ��ذ �حليطة و�حل��ذر �ثناء 
�ل�سفر وعدم �ملبالغة يف �ملظاهر جتنبا 
حلو�دث �ل�سرقة �لتي حتدث عادة يف 
مو�سم �ل�سيف �ملزدحم يف معظم دول 
يف  للت�سجيل  �ملو�طنني  .ودع��ا  �لعامل 
�للكرتوين  باملوقع  ت��و�ج��دي  خدمة 
ل����وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�أينما كانو� ل�سمان �منهم و�سالمتهم.
وقال �نه من �ل�سروري �لقيام باجر�ء 
�حلجوز�ت �لالزمة �سو�ء يف �لطائر�ت 
�إمتام  �مل��و����س��الت قبل  �و  �ل��ف��ن��ادق  �و 
�ل�سفر ل�سمان �سال�سة �لرحلة وعدم 
�أماكن  ع��ن  �لبحث  متاعب  م��و�ج��ه��ة 

�لإقامة  خا�سة للعائالت �لكبرية .
وت��ط��رق �مل��ح��ا���س��ر يف ح��دي��ث��ه �ىل �ن 
دول���ة �لم����ار�ت تعترب م��ن �ك��رث دول 
�لعامل تطور� وتقدما يف جمال �لبنى 
من  ���س��و�ء  �ل�سياحة  لقطاع  �لتحتية 
�مل���ط���ار�ت و���س��رك��ات �لطري�ن  ن��اح��ي��ة 
و�ل�سكك  و�ل��ط��رق  و�مل��و�ن��ئ  �لوطنية 
�ل�سريعة  و�لطرق  و�مل��رتو  �حلديدية 

و�ملنتجعات  و�ل���ف���ن���ادق  و�مل���و�����س���الت 
�ل��ف��اخ��رة و�ملدن  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل���ر�ك���ز 
�لدولة   ق��ي��ادة  �ن  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة.وق��ال 
�أه���م���ي���ة كبرية  ت�����وىل ه�����ذ� �ل���ق���ط���اع 
�لقومي  �لدخل  رو�ف��د  �حد  باعتباره 
�لإمار�ت  �أ�سحت  �لدعم  وبف�سل هذ� 
�أحد �أهم �لوجهات �ل�سياحية �لعاملية.

  وقال �لذهلي: “تبو�أت دولة �لإمار�ت 
�ل�سياحة  يف  لي�س  م��ت��ق��دم��اً،  م���رك���ز�ً 
خارطة  يف  و�إمن���ا  فح�سب،  �لإقليمية 
�أي�ساً، وعلى خالف  �لعاملية  �ل�سياحة 
كثري م��ن �ل��ب��ل��د�ن، ف��اإن من��و �لقطاع 
ب�سورة  �ع���ت���م���د  �مل���ح���ل���ي  �ل�����س��ي��اح��ي 
�ملحلية؛  �ل�ستثمار�ت  على  �أ�سا�سية 
هائلة  ����س��ت��ث��م��ار�ت  توظيف  مت  حيث 
يف �لبنية �لتحتية لل�سياحة، من قبل 
حد  على  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�أتاحت  “ لقد  ق��ائ��اًل  وم�سى  ���س��و�ء، 
تلك �ل�ستثمار�ت �إقامة مر�فق مهمة 
�لقطاع  يتطور  �أن  بالإمكان  يكن  مل 
�ل�سياحي من دونها، وتز�من ذلك مع 
ب�سركات  حل��ق  �ل���ذي  �لكبري  �لتطور 
�لطري�ن �ملحلية، و�لتي تكت�سب يوماً 
بعد �آخر طابعاً عاملياً مميز�ً، و�أ�سبحت 
قادرة على ربط �جلهات �لأربع للكرة 
�أعد�د  ��ستقطاب  �أت��اح  مما  �لأر���س��ي��ة، 
بقاع  خمتلف  م��ن  �ل�سياح  م��ن  كبرية 
�ل���ع���امل.«وج���دد �ل��ذه��ل��ي ت��اأك��ي��ده يف 
�جل���ل�������س���ة �حل�����و�ري�����ة ع���ل���ى ����س���رورة 

�ل�سياحية  �لثقافة  بتدري�س  �لهتمام 
�ل��در����س��ي��ة وت��ك��وي��ن كادر  �مل��ن��اه��ج  يف 
�ل�سياحيني  �مل��ر���س��دي��ن  م��ن  م��و�ط��ن 
ل��ت��ق��دمي �مل��ع��ل��وم��ات �ل�����س��ح��ي��ح��ة عن 
�لمار�ت وح�سارتها وتاريخها للزو�ر 

من �نحاء �لعامل .
وط����ال����ب ب��ت��ك��وي��ن ج���ي���ل ج���دي���د من 
�لقطاع  �لم��ار�ت متخ�س�س يف  �أبناء 
�لقيادة  �ه��ت��م��ام  ي���و�ك���ب  �ل�����س��ي��اح��ي 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  ب��ت��ط��وي��ر  �ل��ر���س��ي��دة 
و�ملر�فق و�لت�سهيالت وتعزيز �لتنمية 

�ل�سياحية �مل�ستد�مة .
وب�����س��ف��ت��ه م��وؤ���س�����س ورئ��ي�����س حترير 
“�أ�سفار “ وهي �ول جملة متخ�س�سة 
يف �ل�����س��ف��ر و�ل�����س��ي��اح��ة يف �لم�����ار�ت، 
وعلم  ثقافة  �ل�سفر  �ن  �لذهلي  ق��ال 
�لبحث  �ىل  ودع���ا   ، ومعرفة  و�ط���الع 
�ليها  �ل���ت���وج���ه  ق���ب���ل  �ل����ب����ل����د�ن  ع����ن 
وتوفري  �لوقت  لك�سب  عنها  و�لقر�ءة 

�ملال و�ل�ستمتاع بالرحلة.  
و�أ�����س����ار �ل���رح���ال���ة �لإم�����ار�ت�����ي �ل���ذي 

����س��ت��ط��اع خ����الل رح���الت���ه وزي����ار�ت����ه 
للعديد من دول �لعامل  �إىل ما يقرب 
من 174 دولة حول �لعامل �أن يدون 
بالعديد  ثقافته  وي��ع��زز  م��الح��ظ��ات��ه 

من �ملعارف و�خلرب�ت،
دولة  يف  �ل�����س��ي��اح��ة  ���س��ن��اع��ة  �أن   �إىل   
�لإم�������ار�ت ح��ّق��ق��ت ن��ق��الت ن��وع��ي��ة يف 

�ل�سنو�ت �ملا�سية ،
�لتاريخية  �لأم�����اك�����ن  �ىل  وت����ط����رق 
و�لإن�سانية و�ملناطق �جلميلة �ملتنّوعة، 
�أ�س�سها  �لتي  »�أ�سفار«،  بد�ية يف جملة 
�سياحية  جم��ل��ة  ك�����اأول  �ب���وظ���ب���ي   يف 
�لمار�ت،  دولة  يف  ت�سدر  �سة  ُمتخ�سّ
�لذي  “�أ�سفاري”  ك��ت��اب  يف  ث��م  وم��ن 
د�سنه قبل 3 �سنو�ت وي�سم معلومات 

عن 64 دولة ز�رها. 
�لذهلي  رد   �مل���ح���ا����س���رة   خ���ت���ام  ويف 
جتربته  وتناول  �حل�سور  �أ�سئلة  على 
�لرثية يف �ل�سفر و�لرتحال و�ملو�قف 
�ل�سعبة �لتي و�جهها وتعلم �لدرو�س 

�مل�ستفادة منها وكيفية مو�جهتها.

•• دبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  جت�سيد�ً 
حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أف�سل  دب��ي  �إم���ارة  يف جعل   ، “رعاه �هلل” 
مع  ومتا�سياً  �ل��ع��امل��ي،  لالقت�ساد  عا�سمة 
�إط�����الق ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
رئي�س  دب��ي  �آل مكتوم ويل عهد  ر����س��د  ب��ن 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة دبي 
جلنة  دب���ي  ح��ك��وم��ة  �سّكلت  للميتافري�س، 
�مل�ستقبل  بتكنولوجيا  تخت�س  ��ستثنائية 
و�لق��ت�����س��اد �ل��رق��م��ي ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ويل 
�لذكاء  م�ستقبل  لر�سم  وتهدف  دب��ي،  عهد 
يف  لال�ستثمار  خطط  وو�سع  �ل�سطناعي 
�لر�مية  �ل�سر�كات  وبناء  �مليتافري�س  عامل 

لتعزيز �لقت�ساد �لرقمي لإمارة دبي.
بن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  و�أك���د 
�ل�سمو  �ساحب  روؤي���ة  �أن  مكتوم  �آل  ر����س��د 
ر�ّسخت  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
مفاهيم  لبتكار  عاملياً  م��رك��ز�ً  دب��ي  مكانة 
ومناذج عمل حتولية يف �ملجال �لتكنولوجي 
توظيفها  خ������الل  م�����ن  و�لق�����ت�����������س�����ادي، 
�ملجالت  �لتكنولوجيا �حلديثة يف خمتلف 
باملجتمعات  للنهو�س  و�لقطاعات �حليوية 

وحت�سني حياة �لنا�س.
رئي�سية  حم��ط��ة  �أ���س��ب��ح��ت  دب���ي  �إن  وق����ال 
لنماذج  وخم��ت��رب�ً  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 
ت�سميم  على  تقوم  �لتي  �مل�ستقبلية  �لعمل 
و�إع�����د�د �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�ل�����س��ي��ا���س��ات يف 
�لقطاعات �حليوية، خللق فر�س �قت�سادية 
متقدمة تعزز موقع دبي عا�سمًة لالقت�ساد 
�لرقمي وتوفر منظومة م�ستد�مة لختبار 

�أر�س  على  وتطبيقها  �مل�ستقبل  تكنولوجيا 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  �ل����و�ق����ع 

و�لزدهار �لقت�سادي.
�ليوم �سمن فريق  “نعمل  و�أ�ساف �سموه: 
مدينة  �أف�����س��ل  دب��ي  جلعل  متكامل  و�ح���د 
يف �ل��ع��امل وم��ن �لق��ت�����س��اد�ت �ل��ر�ئ��دة مبا 
دبي  ��سرت�تيجية  م�ستهدفات  مع  يتو�فق 
للميتافري�س”، م�سري�ً �سموه �إىل �أن ت�سكيل 
�للجنة �لعليا ي�سهم يف ت�سريع وترية تنفيذ 
م�ساريع �لقت�ساد �لرقمي و�ل�ستثمار فيها 
�لفرت��سي  �مليتافري�س  ع��امل  با�ستخد�م 
ل�ستك�ساف  �حلديثة  �لرقمية  و�لتقنيات 
يف  �إيجابي  تغيري  و�إح���د�ث  جديدة  فر�س 
لتحقيق  �لإن�سان  بحياة  �ملرتبطة  �ملجالت 
�زده��������ار خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات و�مل����ج����الت 
�أف�سل  م�ستقبل  و���س��ن��اع��ة  �لتكنولوجية 

لالأفر�د و�ملجتمعات.
وت�سم �للجنة �لعليا لتكنولوجيا �مل�ستقبل 
و�لقت�ساد �لرقمي معايل عمر بن �سلطان 

�ل�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر  �لعلماء 
�لعمل  وت��ط��ب��ي��ق��ات  �ل��رق��م��ي  و�لق��ت�����س��اد 
دبي  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س   ، بعد  عن 
�للجنة،  لرئي�س  نائباً  �لرقمي،  لالقت�ساد 
وع�سوية كل من: �سعادة هالل �سعيد �ملري، 
�ملدير �لعام لد�ئرة �لقت�ساد و�ل�سياحة يف 
�ملدير  �ملن�سوري،  و�سعادة حمد عبيد  دبي، 
خلفان  و�سعادة  �لرقمية،  دبي  لهيئة  �لعام 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بالهول،  جمعه 
عبد�هلل  �أح��م��د  و���س��ع��ادة  للم�ستقبل،  دب���ي 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  بيات،  بن 
�آل مالك،  �لرقمي، ومالك  دبي لالقت�ساد 
�ملدير �لعام ل�سلطة دبي للتطوير، وعارف 
مركز  ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أم��ريي، 
دبي �ملايل �لعاملي، ومها �ملزينة، �ملقرر �لعام 

للجنة.
و���س��ت��ت��وىل �ل��ل��ج��ن��ة م��ه��ام در�����س���ة و�إع�����د�د 
�لرقمي  �لق��ت�����س��اد  وت��وج��ه��ات  �ل�سيا�سات 
�مليتافري�س  ت�سمل  �لتي  �مل�ستقبل  وتقنيات 

و�ل����ذك����اء �ل���س��ط��ن��اع��ي و�ل���ب���ل���وك ت�سني 
و�جليل �ملقبل من �لإنرتنت /ويب 3.0/، 
و�لو�قع �لفرت��سي و�لو�قع �ملُعّزز و�إنرتنت 
و�حلو�سبة  �ل��ب��ي��ان��ات  وم����ر�ك����ز  �لأ����س���ي���اء 
على  و�لإ����س���ر�ف  دب��ي  �إم����ارة  يف  �ل�سحابية 
بالقت�ساد  �ملتعلقة  �ل�سرت�تيجيات  تنفيذ 

�لرقمي وتقنيات �مل�ستقبل يف �لإمارة.
�مل�ستقبلية  �مل��ه��ار�ت  حت��دي��د  �ستتوىل  كما 
�ل��رق��م��ي��ة، وتقدمي  ل��ل��ق��ط��اع��ات  �ل���الزم���ة 
�مل�سورة للقطاعات �لقت�سادية فيما يخ�س 
�لقت�ساد  �أد�ء  �لرقمي، ومتابعة  �لقت�ساد 
�لرقمي و�حلر�س على تعزيز م�ساهمته يف 
ملنهجية  وفقاً  دب��ي  لإم��ارة  �لعام  �لقت�ساد 
موّحدة تدفع عجلة �لقت�ساد �لرقمي مبا 

يعزز تناف�سية دبي يف �ملوؤ�سر�ت �لعاملية.
ك��م��ا ���س��ت�����س��رف �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى و���س��ع خطة 
و�ملوؤمتر�ت  �ملتميزة  �ل�سركات  ل�ستقطاب 
�مل�ستقبل  ب��ت��ق��ن��ي��ات  �مل��خ��ت�����س��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
و�لق����ت���������س����اد �ل���رق���م���ي وب����ن����اء ����س���ر�ك���ات 

����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع �جل��ه��ات �ل��ت��ي تعمل يف 
جم���ال �لق��ت�����س��اد �ل��رق��م��ي م��ن ك��اف��ة دول 
ق�����س�����س �لنجاح  ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن  �ل���ع���امل 
�لعمل  �أ���س��ال��ي��ب  و�ل����س���ت���م���ر�ر يف جت��دي��د 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �لأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر 
�ل�سيخ  �سمو  �أن  ب��ال��ذك��ر  �حل��ي��وي��ة.ج��دي��ر 
حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم �أطلق 
للميتافري�س”  دبي  “��سرت�تيجية  موؤخر�ً 
دب���ي �سمن  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�لر�ئدة  �لقت�ساد�ت  يف  م��دن   10 �أف�سل 
رئي�سياً  ومركز�ً  “�مليتافري�س”،  جمال  يف 
وم�ساعفة  �لعاملي  “�مليتافري�س”  ملجتمع 
لت�سبح  ت�سني”  �ل�”بلوك  ���س��رك��ات  ع���دد 
بعد جناح  �حل���ايل  �ل��ع��دد  �أ���س��ع��اف  خم�سة 
تعمل  ���س��رك��ة   1000 ����س��ت��ق��ط��اب  يف  دب���ي 
و”�مليتافري�س”  ت�سني  �ل��ب��ل��وك  جم��ال  يف 
ت�سهم  �فرت��سية  وظيفة  �أل��ف   40 ودع��م 
بالزدهار �لقت�سادي يف مدينة دبي بحلول 

عام 2030.

- حمدان بن حممد: 
-روؤية حممد بن را�سد ر�سخت مكانة دبي مركزًا عامليًا لبتكار مفاهيم 

ومناذج عمل حتولية يف املجال التكنولوجي والقت�سادي
- نعمل �سمن فريق واحد جلعل دبي اأف�سل مدينة يف العامل ومن القت�سادات 

الرائدة مبا يتوافق مع م�ستهدفات ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س

لبد من اإدخال ثقافة ال�سياحة يف املناهج التعليمية لرفع الوعي لدى ال�سباب 
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املال والأعمال

املا�سي اأبريل  درهم  مليار  اأ�سول امل�سرف املركزي ترتفع اإىل 519.8 

مليار درهم قيمة مقا�سة   389.5
ال�سيكات يف الإمارات خالل 4 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سيكات  مقا�سة  قيمة  �أن  �ملركزي  �لإم���ار�ت  م�سرف  �إح�ساء�ت  �أظهرت 
�لأربعة  خالل  دره��م  مليار   389.54 بلغت  �سورها  با�ستخد�م  �ملتد�ولة 
بنحو  م��ق��ارن��ة   12% بن�سبة  ب��ارت��ف��اع  �جل����اري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأوىل  �أ���س��ه��ر 

347.66 مليار درهم خالل �لفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي 2021.
�ملركزي  �مل�سرف  عن  �ل�سادرة  �مل�سرفية  �لعمليات  �إح�سائيات  و�أو�سحت 
�ل�سيكات  مقا�سة  نظام  عرب  ت�سويتها  متت  �لتي  �ل�سيكات  ع��دد  �أن  �م�س، 
خالل �لأربعة �أ�سهر �لأوىل من �لعام �جلاري ز�د بن�سبة %2.7 لي�سل �إىل 
7.24 مليون �سيك مقارنة بنحو 7.049 مليون �سيك يف �لفرتة نف�سها 

من 2021.
وحاز �سهر مار�س على �لن�سيب �لأكرب من قيمة مقا�سة �ل�سيكات �ملتد�ولة 
مليار   108.03 ب��و�ق��ع  �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �لأوىل  �أ�سهر  �لأرب��ع��ة  خ��الل 
�ل�سيكات  مقا�سة  بلغت  فيما  �سيك،  مليون   1.991 على  م��وزع��ة  دره��م 
�سيك،  مليون   1.797 على  موزعة  دره��م  مليار   92.02 نحو  يناير  يف 
ونحو 90.69 مليار درهم موزعة على 1.735 مليون �سيك يف فرب�ير، 

و98.79 مليار درهم موزعة على 1.71 مليون �سيك يف �أبريل.
�مل�سريف  �لقطاع  يف  �ملنفذة  �لتحويالت  قيمة  �رتفعت  مت�سل،  �سياق  يف 
لنحو   /UAEFTS/ �ملالية  للتحويالت  �لإم���ار�ت  نظام  عرب  بالدولة 
�جلاري،  �لعام  من  �لأوىل  �أ�سهر  �لأرب��ع��ة  خ��الل  دره��م  تريليون   3.963
مليار   823.8 يعادل  ما  �أو   26.2% بن�سبة  �سنوي  �أ�سا�س  على  ب��زي��ادة 
خالل  منفذة  دره���م  تريليون   3.139 بنحو  بتحويالت  م��ق��ارن��ة  دره���م 

�لفرتة �ملقابلة من �لعام 2021.
�أ�سهر  �لأرب��ع��ة  خ��الل  �ملنفذة  �لتحويالت  توزعت  �لإح�سائيات،  وبح�سب 
2.404 تريليون دره��م حت��وي��الت بني  ب��و�ق��ع  �ل��ع��ام �جل���اري  �لأوىل م��ن 

�لبنوك و1.559 تريليون درهم حتويالت بني عمالء �لبنوك.
و��ستحوذ �سهر مار�س على �لن�سيب �لأكرب من �إجمايل �لتحويالت �ملنفذة 
تريليون   1.154 بو�قع  �جل��اري  �لعام  من  �لأويل  �أ�سهر  �لأرب��ع��ة  خ��الل 
درهم،  تريليون   1.082 �إىل  �أب��ري��ل  �سهر  حتويالت  و�سلت  فيما  دره��م، 
ونحو 861.8 مليار درهم لتحويالت �سهر فرب�ير، و864.7 مليار درهم 

لتحويالت �سهر يناير.
ونظام �لإمار�ت للتحويالت �ملالية /UAEFTS/ هو نظام �لتحويالت 
�أغ�سط�س  منذ  �ملركزي  �لإم���ار�ت  تطويره يف م�سرف  �ل��ذي مت  �لرئي�سية 
2001، حيث يقوم �لنظام بت�سهيل حتويل �لأمو�ل بني �جلهات �مل�سرتكة 

يف �لنظام ب�سكل فوري.

•• اأبوظبي-وام:

 519.81 �إىل  �مل��رك��زي  �لإم���ار�ت  مل�سرف  �لعمومية  �مليز�نية  �رتفعت 
مليار درهم يف �أبريل �ملا�سي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة 10.14% 
�أو ما يعادل 47.9 مليار درهم مقارنة بنحو 471.95 مليار درهم يف 

�أبريل 2021.
ووفق �أحدث �إح�سائيات �مل�سرف �ملركزي �ل�سادرة �م�س، توّزعت ميز�نية 
�مل�سرف �ملركزي يف جانب �لأ�سول بو�قع 249.84 مليار درهم للنقد 
بنحو  ����س��ت��ث��م��ار�ت  �إىل ج��ان��ب  �مل��ا���س��ي،  �أب��ري��ل  �مل�سرفية يف  و�لأر����س���دة 
173.68 مليار درهم، و51.97 مليار درهم للود�ئع، و1.14 مليار 

درهم للقرو�س و�ل�سلف، و43.18 مليار درهم لالأ�سول �لأخرى.
�لإمار�ت  مل�سرف  �لأجنبية  �لأ�سول  �إجمايل  �أن  �لإح�سائيات  و�أظهرت 
�ملا�سي  �أب��ري��ل  نهاية  يف  دره���م  مليار   462.18 �إىل  �رتفعت  �مل��رك��زي 
بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بلغت %17.4 �أو ما يعادل 68.4 مليار درهم 
ز�د علي  بينما   ،2021 �أبريل  درهم يف  393.78 مليار  بنحو  مقارنة 
�أ�سا�س �سهري بن�سبة %0.5 �أو ما يو�زي 2.3 مليار درهم مقارنة بنحو 

459.92 مليار درهم يف مار�س 2022.
�لأجنبية  �لأ���س��ول  يف  �ل�سنوي  �لرت��ف��اع  ج��اء  �لإح�����س��ائ��ي��ات،  وبح�سب 
لدى  و�ل��ود�ئ��ع  �جل��اري��ة  �حل�سابات  �أر���س��دة  يف  زي���ادة  نتيجة  للمركزي، 
لتبلغ  دره��م  مليار   23 ي���و�زي  م��ا  �أو   9.2% بن�سبة  ب��اخل��ارج  �لبنوك 

 250.12 بنحو  مقارنة  �ملا�سي  �أب��ري��ل  بنهاية  دره��م  مليار   273.1
�سمن  �لأجنبية  �ملالية  �لأور�ق  2021.وز�دت  �أب��ري��ل  يف  دره��م  مليار 
نهاية  يف  درهم  مليار   127.78 �إىل  �لأجنبية  �ملركزي  �مل�سرف  �أ�سول 
�أبريل �ملا�سي، بارتفاع ن�سبته %23.5 �أو ما يعادل 24.3 مليار درهم، 

مقارنة بنحو 103.44 مليار درهم يف �بريل 2021.
وبالن�سبة لالأ�سول �لأجنبية �لأخرى للم�سرف �ملركزي فقد و�سلت �إىل 
61.3 مليار درهم يف نهاية �أبريل �ملا�سي، مقارنة بنحو 40.22 مليار 
 21.1 يعادل  ما  �أو   52.4% ن�سبته  بارتفاع   ،2021 �أبريل  يف  دره��م 

مليار درهم.
�لإمار�ت  ل��دول��ة  �لنقدية  �ملجاميع  �إح�سائيات  �أظ��ه��رت  �أخ���ر،  �سياق  يف 

مليار   124 �إىل  �مل�سدر  �لنقد  �رت��ف��اع  �مل��رك��زي،  �مل�سرف  عن  �ل�سادرة 
 9.4% بن�سبة  �سنوي  �أ�سا�س  على  بزيادة  �ملا�سي  �أبريل  نهاية  دره��م يف 
113.4 مليار دره��م يف  10.6 مليار دره��م مقارنة بنحو  �أو ما يعادل 

�أبريل 2021.
ووفق �لإح�سائيات، توزع �لنقد �مل�سدر بو�قع 19.6 مليار درهم للنقد 
وذل��ك يف  �لبنوك  �ملتد�ول خ��ارج  للنقد  دره��م  بالبنوك و104.4 مليار 

�أبريل �ملا�سي.
بنمو  �ملا�سي  �أبريل  دره��م يف  مليار   626 �إىل  �لنقدية  �ل��ود�ئ��ع  وز�دت   
بن�سبة %14.5 �أو ما يو�زي 79.2 مليار درهم مقارنة بنحو 546.8 

مليار درهم يف �أبريل 2021.

افتتاح �سوق ال�سمك اجلديد مبنطقة ميناء زايد يف اأبوظبي

»دبي لال�ستثمار« تعزز مكانتها يف �سناعة ال�سلب وتنتج 850 األف طن من الفولذ ب� 50 دولة

مليار درهم متويالت وا�ستثمارات وودائع ال�سندوق بنهاية يونيو 2022  185.2

�سندوق اأبوظبي للتنمية يحتفي مبرور 51 عاما على تاأ�سي�سه
- الروؤية امل�ستقبلية الطموحة للقيادة الر�سيدة �ساهمت يف متكني ال�سندوق من حتقيق التنمية امل�ستدامة يف 103 دول

من�سة ADIB Direct من م�سرف اأبوظبي 
الإ�سالمي توا�سل اجتذاب املزيد من ال�سركات 

••اأبوظبي-الفجر: 

�لإ�سالمي،  �أب��وظ��ب��ي  م�سرف  ك�سف 
جمموعة �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية 
ع���ن من���و معدلت  �أم���������س،  �ل����ر�ئ����دة 
�مل�سرفية  خ���دم���ات���ه  ع��ل��ى  �لإق����ب����ال 
م�ساعف  ب�سكل  لل�سركات  �لرقمية 
يف  �ملا�سية،  �ل��ث��الث  �ل�سنو�ت  خ��الل 
�ت�����س��اع �سريحة  م��وؤ���س��ر و����س��ح ع��ل��ى 
�لعمالء من �ل�سركات �لذين �أ�سبحو� 
يف�سلون �إمتام معامالتهم �مل�سرفية 
�إلكرتونًيا ب�سكل كامل دون �حلاجة �إىل 
�مل�سرف. ويقدم م�سرف  �أف��رع  زي��ارة 
�لرقمية  �لإ�سالمي خدماته  �أبوظبي 
ل��ل�����س��رك��ات م��ن ج��م��ي��ع �لأح���ج���ام من 
 ADIB Direct من�سة  خ���الل 
�لعديد  �إمت���ام  للعمالء  ت�سمن  �لتي 
من �ملعامالت �مل�سرفية باأمان و�سرعة 
و�حدة  م�ستخدم  و�ج��ه��ة  خ��الل  م��ن 
و�لهو�تف  �لإن����رتن����ت  ع��ل��ى  م��ت��اح��ة 
لالرتد�ء  �لقابلة  و�لأجهزة  �ملتحركة 
�ملن�سة  وتقدم  �لذكية.  �ل�ساعات  مثل 
للعمالء �لعديد من �خلدمات �ملوؤمتة 

�لتي توفر لهم �لوقت و�جلهد.
 ADIB Direct من�سة  وك��ان��ت 
قد حققت �لعديد من �لإجناز�ت منذ 
�إطالقها يف عام 2019، حيث يعتمد 
 22،588 ح���ال���ًي���ا  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
، وي�ستفيد  �سركة �سغرية ومتو�سطة 
وتو��سل  ع��م��ي��ل.  منها23،789 
�لعمالء  م��ن  �مل��زي��د  �ج��ت��ذ�ب  �ملن�سة 
����س���ن���وي، وق����د �سجلت  �أ����س���ا����س  ع��ل��ى 
معامالتها �ملبا�سرة ن�سبة منو و�سلت 
ن�سبة  �نخف�ست  ف��ي��م��ا   ،88% �إىل 
زيارة  خ��الل  من  تتم  �لتي  �ملعامالت 
عام  يف   33% م���ن  �مل�����س��رف  ف�����روع 

2019 �إىل %14 يف عام 2022.
وبالإ�سافة �إىل ما �سبق، يعتمد �ليوم 
عمالء  م����ن  �أل������ف   700 م����ن  �أك������رث 
م�����س��رف �أب���وظ���ب���ي �لإ����س���الم���ي على 
�مل�سرفية  خ��دم��ات��ه  ح��ل��ول  خم��ت��ل��ف 
�لرقمية لإجناز معامالتهم، ومن بني 
 ADIB من�سة  �حل��ل��ول  تلك  �أب���رز 
لل�سركات  ت��ت��ي��ح  �ل���ت���ي   Direct
�مل�سرفية،  �خل���دم���ات  �إىل  �ل��و���س��ول 
دون �حلاجة �إىل زيارة �أفرع �مل�سرف، 
و�إمتام �إجر�ء�ت �ملدفوعات مبوثوقية 
و�أمان ، حيث يو��سل م�سرف �أبوظبي 
خدمات  بتقدمي  �لتز�مه،  �لإ�سالمي 

م�سرفية رقمية مبتكرة توفر جلميع 
و�ل�سركات  �لأف���������ر�د  م����ن  ع���م���الئ���ه 

عنا�سر �ملالئمة و�لر�حة و�لأمان.
 ،»ADIB Direct« وُت������ع������د 
�لعمالء  �حتياجات  لتلبية  �مل�سممة 
م�����ن �ل���������س����رك����ات، م���ن�������س���ة خ���دم���ات 
توفر  م���ب���ت���ك���رة  رق���م���ي���ة  م�����س��رف��ي��ة 
�ل�������س���رك���ات حمفظة  م����ن  ل���ل���ع���م���الء 
م��ن �حل��ل��ول �مل�����س��رف��ي��ة ع��رب و�جهة 
�إد�رة  ف��ي��ه��ا  مب��ا  وم���وّح���دة،  مب�سطة 
�لنقدية  �ل��ت��دف��ق��ات  وت��وق��ع��ات  �لنقد 

وخدمات حتويل �لعمالت �لأجنبية.
�لإ�سالمي  �أب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  وك����ان 
ق����د �أط����ل����ق �ل���ع���دي���د م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
خا�سية  �إت��اح��ة  بينها،  م��ن  �لرقمية  
وب�سكل  ُب���ع���د  ع����ن  �حل�������س���اب���ات  ف���ت���ح 
على  �لتعرف  نظام  خ��الل  من  رقمي 
حكومة  ب���ب���ي���ان���ات  �مل���رت���ب���ط  �ل����وج����ه 
م�سرف  وي��ع��ت��رب  �لإم����������ار�ت.  دول�����ة 
م�سرف  �أول  �لإ����س���الم���ي  �أب���وظ���ب���ي 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
�أطلق  كما  يوفر هذه �خلدمة.  �ل��ذي 
�لعمالء  خلدمة  �مل�سرفية  �لدرد�سة 
يف دولة �لإم��ار�ت، عرب تطبيق و�ت�س 
على  ف���وري���ة  ����س��ت��ج��اب��ة  ل��ت��وف��ري  �آب، 
فيما  للعمالء،  �لعامة  �ل�ستف�سار�ت 
يخ�س �حل�سابات و�لأر�سدة. كما قدم 
�لرقمية  �خل��دم��ات  �أك�����س��اك  �مل�سرف 
�لذكي’’  “�ل�سر�ف  ��سم  حملت  �لتي 

وهي قادرة عل تقدمي خدمات طو�ل 
تعادل ما يقدمه فرع  �لأ���س��ب��وع،  �أي��ام 
�إمكانية  للعمالء  ي�سمح  مبا  �سغري، 
�ل��و���س��ول �إىل جم��م��وع��ة و����س��ع��ة من 
�لتي  �مل�سرفية  و�ملنتجات  �خل��دم��ات 
�أجهزة  خ����الل  م���ن  ع�����ادة  ت��ت��وف��ر  ل 
مثل  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  �لآيل  �ل�������س���ر�ف 
بطاقة  ع���ل���ى  �ل������ف������وري  �حل���������س����ول 
م�سرفية �سخ�سية وحتديث تفا�سيل 
من  ن�سيب  لل�سباب  �حل�����س��اب.وك��ان 
حيث  للم�سرف،  �لرقمية  �لتحولت 
توفر  �لتي  “�أمو�يل”  م��ب��ادرة  �أطلق 
م�سرفية،  وم��ن��ت��ج��ات  خ���دم���ات  ل��ه��م 
مت���ك���ن���ه���م م�����ن �إج������������ر�ء م���ع���ام���الت 
م�سرفية كاملة تتو�فق وتف�سيالتهم 
�إجر�ء�ت  تت�سمن  ل  و�لتي  �لرقمية 
�أحد  زي�����ارة  �إىل  �حل���اج���ة  �أو  ورق���ي���ة 
ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �مل�سرف.  ف��روع 
�سعى م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي �إىل 
�لذكاء  ع��ل��ى  تعتمد  تقنيات  تطبيق 
�لروبوتية  �ل�سطناعي و�لربجميات 
و�أمتتة  �ل��ت��ح��ق��ق  ع��م��ل��ي��ات  ل��ف��ح�����س 
ع��م��ل��ي��ات م��ع��ي��ن��ة. ك��م��ا �أط��ل��ق موؤخر� 
�إل��ك��رتون��ي��ة ل��ربجم��ة وتطوير  ب��و�ب��ة 
تتيح  و�ل����ت����ي  �ل���ذك���ي���ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
��ستخد�م  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  مل��ط��وري 
�لتابعة  �لتطبيقات  ب��رجم��ة  و�ج��ه��ة 
�لتطبيقات  ل���ت���ط���وي���ر  ل���ل���م�������س���رف 

�خلا�سة بهم. 

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت د�ئ���رة �ل��ب��ل��دي��ات و�ل��ن��ق��ل �أم�����س ع��ن �ف��ت��ت��اح مبنى �سوق 
�ل�سمك �جلديد يف منطقة ميناء ز�يد يف مدينة �أبوظبي، وذلك 
بالتعاون مع �سركة “مدن” �لعقارية �ل�سركة �ملطورة للم�سروع، 
لالأ�سو�ق  �مل��م��ي��زة  �ملحفظة  �إىل  ت�ساف  مم��ي��زة  وج��ه��ة  لي�سكل 

و�ملعامل �ل�سهرية يف �إمارة �أبوظبي.
�ملتبعة عاملياً  �أف�����س��ل م��ع��اي��ري  ت��وف��ري  �مل�����س��روع ع��ل��ى  وي��ح��ر���س 
�أف�����س��ل �خلدمات  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، و�ع��ت��م��اد  يف ت��ط��وي��ر �لأ�����س����و�ق 
و�لت�سهيالت لأ�سحاب �ملحالت، ليقدم جتربة فريدة للمت�سوقني 
جتمع يف تفا�سيل ت�سميمها �لطابع �لرت�ثي �لأ�سيل ملهنة �سيد 
�لأ�سماك يف �إمارة �أبوظبي، و�حلفاظ على �لتاريخ �لعريق ل�سوق 

�ل�سمك �لذي يعود �إىل �أكرث من �أربعني عاماً.
�مل�ساحات  م��ن  جمموعة  �جل��دي��د  �ل�سمك  ���س��وق  م��وق��ع  وي��وف��ر 
حمطة  و44  مطاعم،   8 تت�سمن  �لتي  و�خل��دم��ات  �لتجارية 
�خلدمات،  متنوع  ماركت  �سوبر  �إىل  بالإ�سافة  �أ�سماك،  تنظيف 

و104 م�ساحات /ب�سطات/ خم�س�سة لالأ�سمال �لطازجة، و8 
4 م�ساحات خم�س�سة  �إىل جانب  �ملجففة،  م�ساحات لالأ�سماك 

للخ�سار و�لفو�كه �لطازجة و3 �أك�ساك جتارية.
وقال �سعادة �لدكتور �سامل �لكعبي، �ملدير �لعام ل�سوؤون �لعمليات 
يف د�ئرة �لبلديات و�لنقل، �إن �ملوقع �جلديد يعك�س �لإرث �لعريق 
ملهنة �سيد وجتارة �لأ�سماك يف �إمارة �أبوظبي و�لذي ُعرف على 
ت��ر�ع��ي �سمن  �ل��د�ئ��رة  �أن  ت��اري��خ��ي��اً.. منوها  �لإق��ل��ي��م  م�ستوى 
�لثقافية  �ملالمح  �لإم��ارة �حلفاظ على  ��سرت�تيجيتها لتطوير 
يف  �لر�سيدة  �لقيادة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  �ل��ع��ام،  للمظهر  و�لأ���س��ال��ة 
�جلديد  �ملوقع  �أن  �سك  ول  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق 
�لإمارة  و�سيوف  ل�سكان  مميزة  وجهة  �سي�سكل  �ل�سمك  ل�سوق 
�لتجارية  لالأعمال  �مل�ستد�م  بالنمو  نف�سه  �لوقت  يف  و�سي�ساهم 

�ملرتبطة بهذه �ملهنة �لعريقة.
يف  �لتنفيذ  �إد�رة  مدير  �لزعابي،  �ل�سيخ  �أحمد  �أك��د  جهته  من 
ز�يد  ميناء  منطقة  تطوير  عملية  �أن  �ل��ع��ق��اري��ة،  ُم���دن  �سركة 
و�أ�ساف  لها،  �ملحدد  �لزمني  �لإط��ار  تتم على قدم و�ساق �سمن 

�أن “مدن” �لعقارية تركز �سمن ��سرت�تيجيتها على ��ستخد�م 
باملعايري  و�للتز�م  �مل�ساريع،  كافة  يف  �ملعمارية  �لتقنيات  �أحدث 
�لبيئية و�ل�ستد�مة �لتي تعتمدها حكومة �أبوظبي، وتعمل فرق 
�لع�سرية  �لتجارب  م��ن  �مل��زي��د  توفري  على  “مدن”  يف  �لعمل 
�مل�سّممة خ�سي�ساً لتحقيق رفاهية �سكان و�سيوف �إمارة �بوظبي 
و�لعمل  للحياة  ع��امل��ي��اً  �ل��وج��ه��ات  كاأف�سل  مكانتها  ي��ع��زز  ومب��ا 

و�لزيارة«.
وياأتي جتديد �لأ�سو�ق و�ملناطق �لتجارية �سمن �أعمال م�سروع 
�لذي ياأتي متا�سياً مع روؤية  “�إعادة تطوير ر�سيف ميناء ز�يد”، 
حكومة �أبوظبي للتنمية �لعمر�نية �مل�ستد�مة لالإمارة، وتت�سمن 
خطط �مل�سروع �إجر�ء جتديد �سامل لالأ�سو�ق �لقائمة يف منطقة 
�مليناء، و�إ�سافة �أ�سو�ق مو�سمية جديدة، �إىل جانب �إعادة تطوير 
كو�حد من  ز�ي��د، لالرتقاء مبكانته  ميناء  �ل�سيادين يف  ميناء 
�أبوظبي، ويتاألف �مل�سروع من �سوق �ل�سمك، و�سوق  �أبرز معامل 
و�سوق  �للحوم،  و�سوق  و�خل�سر�و�ت،  �لفو�كه  و�سوق  �لنباتات، 

�ل�سجاد، و�سوق �لتمور، و�سوق �جلملة.

•• دبي-وام: 

�ملباين  لأن���ظ���م���ة  �لإم����������ار�ت  ����س���رك���ة  ���س��اه��م��ت 
ك�سركة   1997 عام  تاأ�س�ست  �لتي   - �حلديدية 
تابعة لدبي لال�ستثمار، يف تعزيز حمفظة �أعمال 
�ل�سلب يف  يف قطاع �سناعة  “دبي لال�ستثمار” 
�أنتجت  ح��ي��ث  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  �أن��ح��اء  خمتلف 
��ستخد�مها يف  �ل��ف��ولذ مت  �أل��ف طن من   850

6200 م�سروع يف �أكرث من 50 دولة.
�ل��ف�����س��ي ل�سركة  ب��ال��ي��وب��ي��ل  وي���اأت���ي �لح���ت���ف���ال 
�مل���ب���اين �حل��دي��دي��ة ليوؤكد  �لإم�������ار�ت لأن��ظ��م��ة 
جناحها يف مو�كبة �لطلب �ملتنامي على منتجات 

�ل�سلب حيث متتد مر�فق �ل�سركة على م�ساحة 
�سنوية  ت�سنيع  بطاقة  م��رب��ع  م��رت  �أل���ف   140

تزيد عن 75 �ألف طن.
�لرئي�س  �ل�سركال،  يعقوب  بن  عبد�لعزيز  و�أك��د 
�سركة  يف  �لبناء  م��و�د  �سركات  لق�سم  �لتنفيذي 
�إن �ل�سركة ناف�ست ب�سكل كبري  دبي لال�ستثمار، 
عاماً،   25 م��دى  على  �ل�سلب  �سناعة  قطاع  يف 
ويعد تو�سع �ل�سركة يف ت�سدير منتجاتها جزًء� 
من ��سرت�تيجية �لنمو �ملدرو�س و�لقوي لتنويع 
م�����س��ادر �لإي�������ر�د�ت، وت��ع��زي��ز �مل���رون���ة وحت�سني 
�ملا�سية،  عاماً   25 �ل���  خ��الل  �لتناف�سية  �لقدرة 
على  رك��زت  لال�ستثمار”  “دبي  �أن  �إىل  م�سري� 

�أف�سل  لتنفيذ  و�مل���و�رد  �لبتكار  م��ن  �ل�ستفادة 
�ملمار�سات يف �لت�سنيع مع �لرتكيز على حت�سني 
و�عتماد  �ل��ت��وري��د  �سل�سلة  وحت�سني  �لإن��ت��اج��ي��ة 

�لت�سغيل �لآيل لعملياتها.
لأنظمة  “�لإمار�ت  حتافظ   .. تاأ�سي�سها  ومنذ 
جودة  �إد�رة  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  �حلديدية”  �مل��ب��اين 
�لد�خلية،  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا  �أن��ظ��م��ت��ه��ا  ع��رب  ���س��ارم��ة 
�لأيزو/9001/  �سهادة  على  �ل�سركة  وح�سلت 
�لأيزو/14001/،  و����س���ه���ادة   ،2015 ل��ع��ام 
و�سهادة   ،2018 ل��ع��ام   /45001/ و�لأي�����زو 
عالمة �جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة �لبيئية /�سي 

�إي/ من �لحتاد �لأوروبي.

وق����ال ج���وزي���ف ���س��دي��اق، �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل�سركة 
�لإم��ار�ت لأنظمة �ملباين �حلديدية، �إن �ل�سركة 
ت��ت��و���س��ع يف م��ن��اط��ق خ�����ارج �ل�������س���رق �لأو�����س����ط، 
�ل�سركات  م��ن  ك��و�ح��دة  �سمعتها  م��ن  وت�ستفيد 
�مل�����س��ن��ع��ة �ل����ر�ئ����دة ل��ه��ي��اك��ل �ل����ف����ولذ يف دول���ة 
�لإم��ار�ت، عالوة على ت�سدير �أكرث من 40% 
من �ملنتجات �إىل �أ�سو�ق �إفريقيا و�آ�سيا �لتي تعّد 
�إىل و�سع  �أ�سو�ًقا مربحة لأعمال �ل�سلب، لفتاً 
و��ستك�ساف  لتو�سيع  �إ�سرت�تيجية  عمل  خطط 
�ل�سركة  �أعمال  تتو�سع  �أن  وتوقع  �لفر�س،  هذه 
�لعامني  �ملناطق يف  ه��ذه  %75 يف  م��ن  ب��اأك��رث 

�لقادمني.

•• اأبوظبي -وام:

للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  �سندوق  يو��سل 
تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  �ل���ري���ادي���ة  م�����س��ريت��ه 
�إجن����از�ت  بتحقيق   1971 ع���ام  يف 
�ملجالت،  خم��ت��ل��ف  ���س��م��ل��ت  ن��وع��ي��ة 
ح���ي���ث و�����س����ل �إج�����م�����ايل مت���وي���الت 
�إيل  �ل�سندوق  وود�ئ��ع  و��ستثمار�ت 
يونيو  بنهاية  درهم  مليار   185.2

.2022
�لتنمية  من  عاماً   51 م��دى  وعلى 
�حلافل  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل�سجل  ي�سهد 
�لنجاحات  م��ن  �ل��ع��دي��د  لل�سندوق 
�لباهرة �لتي �ساهمت يف ت�سدر دولة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مر�كز 
�ل�ستثنائية  �لإجن���از�ت  و�إن  عاملية، 
�ل���ت���ي حت��ق��ق��ت ج������اءت ب��ف�����س��ل ما 
ُح����ظ����ي ب�����ه �ل���������س����ن����دوق م�����ن دع���م 
م�ستمر و�هتمام مبا�سر من �لقيادة 
�لر�سيدة، فكانت لروؤيتهم �مل�ستقبلية 
�ل��ط��م��وح��ة �لأ���س�����س �ل��د�ع��م��ة �لتي 
�لدول  �ق��ت�����س��اد�ت  ب��ن��اء  يف  �ساهمت 
�لوطني  �لقت�ساد  ودع���م  �لنامية، 

وتعزيز تناف�سيته عاملياً.
للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ور���س��خ 
�ل�سعد  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى  م���ك���ان���ت���ه 
ك���ن���م���وذج���اً م����ت����ف����رد�ً ُي���ح���ت���ذى به 
يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة، ف���الأرق���ام 
يونيو  ل��غ��اي��ة  �مل��ح��ق��ق��ة  و�ل���ن���ت���ائ���ج 
وت����رية منو  �رت���ف���اع  ت��ث��ب��ت   2022
�إذ  و�ل�ستثماري،  �لتنموي  ن�ساطه 
�لتي  �ملي�سرة  �لقرو�س  قيمة  بلغت 

�لنامية  ل��ل��دول  �ل�����س��ن��دوق  ق��دم��ه��ا 
و�مل���ن���ح  دره���������م،  م���ل���ي���ار   58.12
درهم،  م��ل��ي��ار   59.30 �حل��ك��وم��ي��ة 
�إجمالية  مت��وي��الت  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��اً 
دره����م  م���ل���ي���ار   117.42 ب��ق��ي��م��ة 
م�ساريع  وتطوير  لتنفيذ  خ�س�ست 
���س��اه��م��ت يف حتقيق  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية 
خمتلف  م��ن  دول   103 ملجتمعات 
ق����������ار�ت �ل������ع������امل. وم�������ن �جل����ان����ب 
��ستثمار�ت  و���س��ل��ت  �ل���س��ت��ث��م��اري، 
درهم،  مليار   11.7 �إىل  �ل�سندوق 
��ستثمارية  �أدو�ت   6 ع��ل��ى  م��وزع��ة 
متنوعة،  ق��ط��اع��ات  �سملت  رئي�سية 
�ل�ستثمارية  �ل�����س��رك��ات  ع���دد  وب��ل��غ 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، وع���دد  ���س��رك��ة   14
23 دولة من  �مل�ستثمر فيها  �لدول 
خم��ت��ل��ف ق����ار�ت �ل���ع���امل، ك��م��ا يقوم 
�لحتياطيات  ب���دع���م  �ل�������س���ن���دوق 
�إيد�ع  طريق  عن  ل��ل��دول،  �لأجنبية 
�ملركزية  �ل��ب��ن��وك  يف  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ 
لدى تلك �ل��دول، حيث بلغت قيمة 

هذه �لود�ئع 56.1 مليار درهم.
على  �ل�سنوية  �ل��ذك��رى  ومبنا�سبة 
�سعادة  ق����ال  �ل�������س���ن���دوق،  ت��اأ���س��ي�����س 
�ل�������س���وي���دي، مدير  ���س��ي��ف  حم���م���د 
للتنمية:  �أب���وظ���ب���ي  ���س��ن��دوق  ع����ام 
بخطى  �مل�������س���ت���ق���ب���ل  ن����ح����و  ن�������س���ري 
لتحقيق  ع��ال��ي��ة  وت��ط��ل��ع��ات  ث��اب��ت��ة 
�لإمار�ت  لدولة  �لطموحة  �ل��روؤي��ة 
�لعربية �ملتحدة و�لأه��د�ف �لو�عدة 
جمتمعات  م�����س��ان��دة  يف  ل��ل�����س��ن��دوق 

�لنامية و�لعمل على حتقيق  �لدول 
تطلعاتهم وخططهم �لتنموية.

�لنجاحات  ح�سيلة  �ن   : و�أ����س���اف 
�ل���ي���وم ج�����اءت نتيجة  ن���ر�ه���ا  �ل���ت���ي 
لقيادتنا  �حلكيم  �لنهج  على  �ل�سري 
�لر�سيدة، ونحن فخورون باأننا ومن 
�ملتنوعة  �لرئي�سية  �أن�سطتنا  خالل 
��ستطعنا �أن نبلغ �لغايات �ملن�سودة يف 
و�قت�ساد�ت  �لوطني  �قت�سادنا  دعم 
لتحقيق  ونتطلع  �ل��ن��ام��ي��ة،  �ل����دول 
ن��وع��ي��ة خ���الل �خلم�سني  �إجن������از�ت 
�أعيننا  ن�سب  و��سعني  �ملقبلة  عاماً 
على  �ملحافظة  وه��و  �أ�سا�سياً  ه��دف��اً 
�سد�رة دولة �لإمار�ت ل�سيما و�أنها 
يف  متقدمة  م�ستويات  �إىل  و�سلت 
�لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لعاملية.
وعلى �ل�سعيد �ملحلي، �ساهم �سندوق 
يف  حم��وري  ب���دوٍر  للتنمية  �أبوظبي 

دعم �لقت�ساد �لوطني، حيث �سملت 
�لعديد  �لوطنية  �إجن��از�ت��ه  م�سرية 
من �ملحطات �لر�ئدة، �إذ� يعمل على 
لل�سركات  �ل��و�ع��دة  �لفر�س  توفري 
�لإمار�تية ومنحها �لأولوية لتنفيذ 
وت���ط���وي���ر م�����س��اري��ع �ل�������س���ن���دوق يف 
خمتلف �لدول �مل�ستفيدة من ن�ساطه 
�لتنموي و�ل�ستثماري، كما يحر�س 
��ستثمار�ت  و����س��ت��د�م��ة  دع���م  ع��ل��ى 
�ل����ق����ط����اع �خل���ا����س  �ل���������س����رك����ات يف 
�ل�سندوق  ق�����دم  ح���ي���ث  �ل���وط���ن���ي، 
متويالت بقيمة 1.94 مليار درهم 
من  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  لتمكني 
�أعمالها د�خل �لدولة  تو�سيع نطاق 
وخ���ارج���ه���ا، �لأم�����ر �ل����ذي ���س��اه��م يف 

تنمية �لقت�ساد �ملحلي.
لل�سادر�ت  �أبوظبي  ملكتب  ك��ان  كما 
�أبوظبي  �لتابع ل�سندوق  “�أدك�س”، 
للتنمية دور�ً جوهرياً يف دعم وتنويع 
�أ�سهمت  حيث  �ل��وط��ن��ي،  �لق��ت�����س��اد 
�لقدرة  ت��ع��زي��ز  �ل��ف��ّع��ال��ة يف  ج��ه��وده 
�لإمار�تية من  لل�سركات  �لتناف�سية 
خالل تقدمي متويالت بقيمة 316 
مليون درهم لزيادة حجم �ل�سادر�ت 
كما  �لعاملية،  �لأ���س��و�ق  يف  �لوطنية 
توفري  ع���ل���ى  “�أدك�س”  وي���ع���م���ل 
�حللول  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  جم���م���وع���ة 
�لتمويلية و�ل�سمانات للم�ستوردين 
�لت�سهيالت  وت����ق����دمي  �خل�������ارج  يف 
�ل�سلع  ل����س���ت���ري�د  ل���ه���م  �ل���د�ع���م���ة 
�سروط  وفق  �لإمار�تية  و�خلدمات 
و�ساهمت  تناف�سية،  ومز�يا  مالئمة 

جهود “�أبوظبي لل�سادر�ت” يف دعم 
��سرت�تيجية دولة �لإمار�ت �لهادفة 

�إىل ��ستد�مة منو �لقت�ساد �لوطني 
وتنويع م�سادر �لدخل.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :عيادة �لأردن لال�سنان ذ.م.م

  رخ�سة رقم :CN 1179034 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة تي�سري فا�سل �ل�سهو %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ر�مى عبد�جلليل حممد �لعو�وده
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عو�سه مبارك حممد �ملهريى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ عيادة �لأردن لال�سنان ذ.م.م

JORDAN DENTAL CLINIC L.L.C

�إىل/ عيادة �لأردن لال�سنان - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
JORDAN DENTAL CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203026/1 /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : بر�مي �سوبر ماركت ) �س.ذ.م.م( - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 244،368.00  
درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر 
 " �ل�سالمى  دبى  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع  لالذن  �ملخت�سة  �ملحكمة  �ىل  باللجوء 
ميت�سوبي�سي روز�     – لوحة رقم 99524  - خ�سو�سي – كود  I – �إمارة دبي – �للون �بي�س  
–  مويل �ل�سنع 2012 - وفاء للدين �مل�ستحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 244،368.00  
درهم ، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية قد تكون 

موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203031/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : عمري جماين غوث بخ�س جماين   - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 76،200 درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى " تويوتا كرول      
– لوحة رقم 39586  - خ�سو�سي – كود  T – �إمارة دبي – �للون �بي�س لوؤلوؤي  –  مويل 
مع   ، درهم   76،200 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  علي  �مل�ستحق  للدين  وفاء   -  2020 �ل�سنع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  �أية ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخالء طرف 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 197523/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : زيد �سفيان عزت حامد - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 26542 درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�يدج   " فورد  �ل�سالمى  دبى  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع  لالذن  �ملخت�سة  �ملحكمة  �ىل 
–  مويل  �بي�س   – �للون  دبي  – �إمارة   D – كود   خ�سو�سي   -   54658 رقم  – لوحة 
مع   ، درهم   26542 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  علي  �مل�ستحق  للدين  وفاء   -  2014 �ل�سنع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  �أية ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخالء طرف 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203027/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : بر�مي �سوبر ماركت ) �س.ذ.م.م( - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 244،368.00  
درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر 
باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى تويوتا 
هاي ��س     – لوحة رقم 88574  - خ�سو�سي – كود  B – �إمارة دبي – �للون �بي�س  –  مويل 
�ل�سنع 2012 - وفاء للدين �مل�ستحق علي �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 244،368.00  درهم ، 
مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203046/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : �سينا ي�سيولو� �ديبوي - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 46355    درهم 
يف خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
د��سرت     �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى   رينو  �ل�سيارة  ببيع  �ملخت�سة لالذن  �ملحكمة  �ىل 
–  مويل  �بي�س   – �للون  دبي  – �إمارة   P – كود   خ�سو�سي   -   81948 رقم  – لوحة 
، مع  درهم   46355 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  �مل�ستحق علي  للدين  وفاء   -   2015 �ل�سنع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  �أية ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخالء طرف 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203028/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : جوهر عبد�لرحمن حممد �حمد عبد�لرحمن  - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 19،479 درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى   ني�سان �سنرت�      
–  مويل  – �للون ر�سا�سي   – �إمارة دبي   W – كود   72710  - خ�سو�سي  – لوحة رقم 
، مع  19،479  درهم  �ليه و�لبالغ قيمته  �ملنذر  �مل�ستحق علي  2015 - وفاء للدين  �ل�سنع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  �أية ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخالء طرف 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203047/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : �سرين جوبالد��س دود�ين جوبالد��س - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 36689  درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى   ميت�سوبي�سي 
مري�ج   – لوحة رقم 34237  - خ�سو�سي – كود  B – �إمارة دبي – �للون ف�سي  –  مويل 
، مع  درهم    36689 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  �مل�ستحق علي  للدين  وفاء   -  2014 �ل�سنع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  �أية ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخالء طرف 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203045/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : دليب د�في�س بايناد�ت لونابان ديفا�سي - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 46450   درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى " تويوتا كرول  
–  مويل  �بي�س   – �للون  دبي  – �إمارة   Q – كود   خ�سو�سي   -   25844 رقم  – لوحة 
 ، درهم   46450 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  علي  �مل�ستحق  للدين  وفاء       -  2012 �ل�سنع 
مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 203022/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : حممد ر�فييز كاروثوكوزهي حميد كاروثوكوزهي  - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 34555  درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى " ني�سان مك�سميا    
– لوحة رقم 92623  - خ�سو�سي – كود  J – �إمارة دبي – �للون ��سود  –  مويل �ل�سنع 
�إخالء  مع   ، درهم    34555 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  علي  �مل�ستحق  للدين  وفاء   -  2010
د�خل  موجودة  تكون  قد  �سخ�سية  ممتلكات  �أية  جتاه  م�سوؤولية  �أي  من  �ملخطر  �لبنك  طرف 

�ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 197521/1  /2022 
�ملن�����ذر : بنك دبي �ل�سالمي ) �س م ع (

�ملنذر �ليه : فارون باند�ر �بار� �مبيل �سيتهامبار�ن - ) جمهول حمل �لقامة (  
�سيغة �لعالن بالن�سر 

) ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : �ول – �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 23707 درهم يف 
خالل �ملو�عيد �لقانونية ثانيا -  �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبى �ل�سالمى " ني�سان �لتيما  
– لوحة رقم 95796  - خ�سو�سي – كود  U – �إمارة دبي – �للون بني  –  مويل �ل�سنع 
�إخالء  مع   ، درهم   23707 قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  علي  �مل�ستحق  للدين  وفاء   -  2014
د�خل  موجودة  تكون  قد  �سخ�سية  ممتلكات  �أية  جتاه  م�سوؤولية  �أي  من  �ملخطر  �لبنك  طرف 

�ل�سيارة �ملرهونة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

 70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  جت��اري   2018/2388 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)32،172،529.38  درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �لدويل - �س م ب - مكتب متثيل - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �جتاه �إمارة 
�بوظبي - برج �ملو�سى 2 ، بجانب مطعم �سدف ، بالقرب من �سوبر ماركت ليفكو - �لطابق �لتا�سع - مكتب رقم 901 ، رقم 

مكاين 2646090014 - وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن �ملرزوقي  
حممد  �ل�سيخ  �سارع   - دب��ي  �إم���ارة   : عنو�نه   - عامة(  م�ساهمة  )�سركة  �نرتنا�سيونال  �سكل  �آن��د  دري��ك   : �إع��الن��ه  �ملطلوب 
 -  1498763234 مكاين  رق��م  لال�ستثمار،  دب��ي  جممع  ملك   )4( رق��م  م�ستودع   ، لال�ستثمار  دب��ي  جممع   ، ز�ي��د  بن 

na@na.com  -  045514854  -  0505500891
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/8/10 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
 1272.08 2 - م�ساحة �حل�سة :  146 - �ملنطقة : �سيح �سعيب  �أر�س ف�ساء - رقم �لر�س  1- نوع �لعقار : ح�سة يف 

مرت مربع - قيمة �حل�سة : 1،779،569/97 درهم يباع لعلى عطاء 
 2308.28 2 - م�ساحة �حل�سة :  144 - �ملنطقة : �سيح �سعيب  �أر�س ف�ساء - رقم �لر�س  2- نوع �لعقار : ح�سة يف 

مرت مربع - قيمة �حل�سة : 6،209،273/2 درهم يباع لعلى عطاء 
 1847.15 2 - م�ساحة �حل�سة :  149 - �ملنطقة : �سيح �سعيب  �أر�س ف�ساء - رقم �لر�س  3- نوع �لعقار : ح�سة يف 

مرت مربع - قيمة �حل�سة : 2،584،162/85 درهم يباع لعلى عطاء 
1874 مرت  2 - م�ساحة �حل�سة :  150 - �ملنطقة : �سيح �سعيب  4- نوع �لعقار : ح�سة يف �أر�س ف�ساء - رقم �لر�س 

مربع - قيمة �حل�سة : 2،621،726  درهم يباع لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  2536/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/1780 جتاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)13146682.76 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع بور�سعيد - بجو�ر ديرة - �سيتي �سنرت - 
بناية بنك دبي �لتجاري / بوكالة �ملحاميني ر��سد بوج�سيم وعبا�س �ملالكي - وميثله : عبا�س م�ستت فندي �ملالكي  

دي��رة -  �إم��ارة دبي -  �لإحت��اد للبناء و�ل�ستثمار /  �لدين - عنو�نه : �سركة  �إعالنه : �سيد حممد �سالح  �ملطلوب 
�ملطينة / مكتب )512-513( ملك �سركة �لغرير لال�ستثمار / مقابل �لريف مول / �س ب 5238 دبي - هاتف 
 -  3072396004  : مكاين   /  mail@ascon.uae.com  : �لكرتوين  بريد   -  045118999 رقم 

 mail@ascon.uae.com  -  00971505693366
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سدهم :  خالد عبد هلل �حمد �لغرير - عارف بخاري رحمن - �سركة �لإمار�ت للوكالت 
�لتجارية - ذ م م - �بر�هيم ع600بد هلل �حمد �لغرير - مري� قا�سم كليم �هلل - �سركة �لإحتاد للبناء و�ل�ستثمار - ذ 

م م 
�ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  �لتالية  05:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2022/8/10 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لربعاء 
http:// لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  وعلى   )www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د 
باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما  �أن يقوم  �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على  ب�سرط 
يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ر�س ف�ساء - �ملنطقة : �سيح �سعيب 2 - رقم �لر�س 91 - رقم �لبلدية : 379-531 �مل�ساحة : 

، فور�  �ملبلغ  يدفع   -1: مالحظات  عطاء.   لعلى  درهم   8197674  : �لتقييم   - مربع  مرت   6346.58

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  7805/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د   ، جت���اري  ن���ز�ع   2020-913 رق��م  �ل��ن��ز�ع  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 
)432903895.16 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - و�آخرون  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى ��سبكت تاور - �سقة مكتب رقم 404  

وميثله :نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي  
�إم��ارة دبي - �لرفاعة - بردبي - دبي - �سارع خالد بن �لوليد  �ملطلوب �إعالنه : يو�سف حنا زهرة - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 
- مبنى مكتب فاطمة بنت حممد بن �سليمان - �سقة �لطابق �لول - مقابل جمارك دبي - 00971508884567 - 

 fncdxb@fnc.ae  -  0097143938887
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سدهم : �سركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت )ذ م م( - �سركة زد كليم لال�ستثمار�ت �ملحدودة �نك 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  05:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2022/8/10 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
 : �مل�ساحة   -  111 �لر�س  رقم   - �لثاين  لال�ستثمار  دبي  جممع   : �ملنطقة   -  2098/1/31 يف  ينتهي  منفعة  حق   -1
WH-5 �لتقييم :  7 - رقم �لوحدة :  7 - ��سم �ملبنى : �لوحد�ت �ل�سناعية �خلفيفة  777 مرت مربع - رقم �ملبنى : 
7061072.69 درهم ويباع لعلى عطاء.  2- حق منفعة ينتهي يف 2098/1/31 - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار 
�لثاين - رقم �لر�س 111 - �مل�ساحة : 774.41 مرت مربع - رقم �ملبنى : 7 - ��سم �ملبنى : �لوحد�ت �ل�سناعية �خلفيفة 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   7037535.87  : �لتقييم   WH-7  : �لوحدة  رقم   -  7
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن �شطب قيد

ليميتد  بر�يفت  ديفيلومبنت�س  �سركة جري�  �ل�سادة/  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
فرع دبي - مكتب متثيل )�جلن�سية : �لهند( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 

�ل�سركة يف �مارة دبي - �لعنو�ن :
Business Bay - Office - OF502، ACICO Khalilia 
Real Estate Company LLC Dubai ، UAE 
�س ب 121828(  و�ملقيدة حتت رقم )5633( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية 

بالوز�رة.
�ل�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  �لحت��ادي  �لقانون  لأحكام  وتنفيذ�ً 
�سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته  �لتجارية 
باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب  ل��ف��روع  �لرتخي�س  �إج����ر�ء�ت  دليل  �عتماد 

و�ملناطق �حلرة بالدولة.
�ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �لع��رت����س  يف  �حل��ق  �أ�سحاب  �ل�سادة  من  يرجى 

�لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�ساد

ادارة الت�سجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4601/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )1.192.417.36( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:�سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة - عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة - �سارع �سارع �ل�سيخ حممد بن 

ز�يد - مبنى جممع م�سانع نا�سيونال - دو�ر نا�سيونال
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سيفيلد �لقاب�سة �ملحدودة  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/5/24 ح�سوريا للمدعي عليها �لوىل 
ومبثابة �حل�سوري للثانيه بالز�م �ملدعي عليها �لثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.192.417.36( درهم و�حد 
مليون ومائة و�ثنان وت�سعون �لف و�ربعمائة و�سبعة ع�سر درهم و�ستة وثالثون فل�س و�لفائدة بو�قع 5% �سنويا من 
2021/2/5 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتها بامل�ساريف و�لر�سوم ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� 
ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7039/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

و�ملعدل  جزئي  عمايل   10163/2020 رق��م  �لعمالية  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )649.284.55( درهم ل�سالح  بال�ستئناف رقم 1523/2021 ��ستئناف عمايل 

�لعامل .
طالب �لتنفيذ : حممود حممدي حممود عبد�هلل حجازي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - مدينة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري
وميثله:بطي �سلطان بطي علي �ملهريي

�ملطلوب �إعالنهما : 1- علي �سعيد �سليمان عبيد �ل�سالمي 2- �لو�دي �لخ�سر للو�ساطه �لعقاريه - �سفتهما 
: منفذ �سدهما

م��و���س��وع �لإع����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت �حل��ج��ز على �م��و�ل��ك��م �خل��ا���س��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن قطعة �لر����س رقم 
054BAFC - 3078 وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4626/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )56.53( و�ل�سادر عن قيمة )37247( درهم 
�ساملة �لر�سوم و�مل�ساريف 

طالب �لتنفيذ : م�ستودع �ل�سحة و�جلودة لالدوية
�مام   - �ستار  �لقرهود  بناية   - ر����س��د  �ل�سيخ  ���س��ارع   - �لقرهود   - دب��ي  �م���ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت 

م�ست�سفى �لقرهود �خلا�س - �لطابق 2 - مكتب 216
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سيدلية بانافع كري �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

�ملنفذ  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �لإع��الن :قد  مو�سوع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )37812( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6507/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

عن  و�ل�سادرين   )003061  ،  000072( رقمي  �ملرجتعني  �ل�سيكني  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�لتبليغ و�ل�سيغة  �لتجاري بقيمة )299.292.19( درهم �ساملة ر�سم  �لتجاري وينك دبي  �بوظبي  بنك 

�لتنفيذية ور�سم �لتنفيذ 
طالب �لتنفيذ : �لكندي للكهربائيات و�لت�سغيل �ليل �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى �سنجل بزن�س 
- �سقة 38 - مكتب 3804 - بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز �لهنائي

�ملطلوب �إعالنه : 1- مفيد �ل�سود - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن :قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )304792.19(
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6846/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة كال من �ل�سيك �ملرجتع رقم )50028( و�ل�سيك �ملرجتع رقم )50031(  
و�ل�سادر�ن عن م�سرف �بوظبي �ل�سالمي بقيمة )73.500( درهم 

طالب �لتنفيذ : تعاونية �لحتاد - فرع
تاور  بري�سم  �ل�سعادة - مبنى  �سارع   - - دبي  �لتجاري  �م��ارة دبي - منطقة �خلليج   - عنو�نه:�لمار�ت 

- �سقة 1901
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �حمد �سينجيزهان �ير 2- �ملهزة للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ���س.ذ.م.م - �سفتهما: 

منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن :قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)74065( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1675/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )3761( و�ل�سادر عن بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني 
بقيمة )216897( درهم 

طالب �لتنفيذ : �سركة دبي �ل�سالمية للتاأمني و�عادة �لتاأمني )�أمان( �س.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �ل�سعادة - مبنى بري�سم تاور - 
�سقة 1901 - بريد �لكرتوين:info@aldhaheriinternational.com - مكاين رقم:2477286838

�سعيد حممد  �لدين حممد  2- عالء  ذ.م.م  �لتاأمني  �ل�سرفاء خلدمات  �سركة   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�ل�سرفاء - �سفتهما: منفذ �سدهما

مو�سوع �لإعالن :قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)226307( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2178/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لثانية ع�سر رقم 761

مو�سوع �ملنازعة : 1- �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ )27.000( درهم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية %12 
من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 

�ملتنازع:مب�سر �سريف �سودهري ريا�ست علي
�م��ارة دبي - �لنهدة �لوىل - دبي - �سارع �سارع عمان - مبنى بناية �جلربي 1 - �سقة  عنو�نه:�لمار�ت - 

�لطابق �لول �سقة 3   
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد �كر�م �ساجد حممد �سادق  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ )27.000( درهم 
و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2022/8/1 �ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
 ))ASMAK )ُفقدت �سهاد�ت �أ�سهم �سادرة من �ل�سركة �لعاملية لزر�عة �لأ�سماك )�س.م.ع( )�أ�سماك

بال�سماء �لتالية: 
 ASMAK176011 رقم �سهادة   - �حلو�سني  دروي�س  خمي�س  ح�سن  خمي�س   -1

عدد �لأ�سهم 1200 �سهم
 ASMAK176009 دروي�س �حلو�سني - �سهادة رقم خمي�س  ح�سن  علي   -2

عدد �لأ�سهم 1200 �سهم
 ASMAK176012 فاطمة ح�سن خمي�س دروي�س �حلو�سني - �سهادة رقم  -3

�سهم عدد �لأ�سهم 1200 
 ASMAK176010 رقم  �سهادة   - �حلو�سني  دروي�س  خمي�س  ح�سن  4-�بر�هيم  

عدد �لأ�سهم 1200 �سهم
 ASMAK176007  سهادة رقم�  - �حلو�سني   دروي�س  خمي�س  ح�سن   -5

عدد �لأ�سهم 1200 �سهم
ASMAK176008  خمي�س - �سهادة رقم عبد�هلل  �مينة   -6

عدد �لأ�سهم 1200 �سهم
�لرجاء ممن يجدهم يقوم بت�سليمها لل�سركة �ملذكورة �عاله

�أو �لت�سال على موبايل رقم  0504100040 / 0505665566  م�سكور�.

فقدان �شهادات اأ�شهم

70197
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•• كوبنهاجن-وام:

ببطولة  م�سريته  �ليوم  �لإلكرتونية  �لقدم  لكرة  �لوطني  منتخبنا  يد�سن 
 27 من  كوبنهاجن  �لدمناركية  �لعا�سمة  ت�ست�سيفها  �لتي   ، للعبة  �لعامل 

�إىل 30 يوليو �جلاري.
�ل��دويل لكرة  �إ�سر�ف �لحت��اد  24 منتخبا، حتت  �لبطولة مب�ساركة  وتقام 

�لقدم /فيفا/.
ومت توزيع �ملنتخبات على 4 جمموعات ت�سم كل منها 6 منتخبات، تتناف�س 
�ساحبة  �ملنتخبات  تتاأهل  �أن  على  و�ح��د،  دور  من  دوري  بنظام  بينها  فيما 

�ملر�كز �ل�4 �لأوىل بكل جمموعة �إىل �لدور ثمن �لنهائي.
و��ستعد  �لأوىل،  للمرة  �لعاملية  �لبطولة  ه��ذه  �لوطني  منتخبنا  ويخو�س 
�لفريق لها من خالل �ملع�سكر�ت �لد�خلية و�مل�ساركات �خلارجية بعدد من 
يوليو   25 �إىل   20 من  كوبنهاجن  يف  خارجي  ملع�سكر  �إ�سافة  �لبطولت، 

�جلاري.

كما ��ستعد �لفريق للبطولة من خالل م�سريته يف �لت�سفيات ، و�لتي �أقيمت 
يف يونيو �ملا�سي، حيث تاأهل مت�سدر� ملجموعة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا.

وميثل منتخب �لإمار�ت، يف هذه �لبطولة بكوبنهاجن، 3 لعبني هم �أحمد 
�ملدير  �لكربي  ملحمود  �إ�سافة  �حلمادي،  وعلى  �حلمادي  و�سامل  �ل�سويدي 

�لإد�ري للمنتخب.
ويخو�س منتخبنا فعاليالت �لدور �لأول للبطولة �سمن �ملجموعة �لثانية 

�لتي ت�سم معه كال من منتخبات �أملانيا وبريو وفرن�سا و�ليابان و�ل�سويد.
للريا�سات  �لإم������ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �ل��ظ��اه��ري  ري���د  و�أك����دت 
�ملناف�سات،  ��ستعدو� متاما خلو�س  �لالعبني  �أن  �لبعثة  رئي�س  �لإلكرتونية 
�لإم����ار�ت  لت�سريف  �لإي��ج��اب��ي��ة و�حل��م��ا���س  �لبعثة ح��ال��ة م��ن  ت�����س��ود  ح��ي��ث 

باملونديال، حيث يرغب �لالعبون يف ترك ب�سمة مميزة يف �لبطولة.
و�أ�سافت �أنه يف �ليومني �ملا�سيني، كانت هناك تدريبات مكثفة خالل �ملع�سكر 
حتت �إ�سر�ف مدرب �ملنتخب �سيد �سلمان باإقامة �لعديد من �ملباريات �لودية 

بني �لالعبني، وبع�س �مل�ساركني من �ملنتخبات يف �لبطولة.

•• اأبوظبي-وام:

للمو�ي  �لإم���ار�ت  �سباب  منتخب  ب��د�أ 
يف  للم�ساركة  �جل��ادة  ��ستعد�د�ته  تاي 
ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��م��و�ي ت���اي للفئات 
�لعمرية، و�ملقررة بالعا�سمة �ملاليزية 
�أغ�سط�س   21 �إىل   9 م��ن  ك��و�لمل��ب��ور 

�ملقبل.
�ملنتخبات  م�ساركة  �لبطولة  وت�سهد 
�لعامل  بطولة  م��وؤخ��ر�  خا�ست  �ل��ت��ي 
�أحرز  �لتي  �أب��وظ��ب��ي،  يف  ت��اي  للمو�ي 
لقبها  ل��ل�����س��ب��اب  �ل���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ووجه  عريقة.  منتخبات  ح�ساب  على 
�سعادة عبد�هلل �سعيد �لنيادي ، رئي�س 
ت��اي و�لكيك  �حت��اد �لإم���ار�ت للمو�ي 
�لعربي  �لحت��ادي��ن  رئي�س  بوك�سينج 
�للجنة   ، ت����اي  ل���ل���م���و�ي  و�لآ����س���ي���وي 
و�جلهاز  ت��اي  �مل��و�ي  ملنتخبات  �لفنية 
�ل�ستعد�د  ب�����س��رورة  ملنتخبنا  �لفني 
�لعامل و�حلفاظ على  �جليد لبطولة 
�لتي حققها منتخب  �لطيبة  �ل�سمعة 

�ل�����س��ب��اب خ���الل م�����س��ارك��ت��ه �مل��م��ي��زة يف 
بطولة �لعامل باأبو ظبي.

يف �لوقت نف�سه ، تلقى �حتاد �لإمار�ت 
دعوة  بوك�سينج  و�لكيك  ت��اي  للمو�ي 
�لعامل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
للريا�سات �لقتالية للجامعات �لعاملية 
 20 �ملقررة برتكيا من   ،  /FISU/
وت�ستمل  �ل���ق���ادم.  �سبتمرب   30 �إىل 
ريا�سات   6 على  �لبطولة  مناف�سات 
�ملالكمة،  ت������اي،  :"�ملو�ي  ق���ت���ال���ي���ة 

و�مل�سارعة،  و�ل�����س��ام��ب��و،  و�ل��ك��ار�ت��ي��ه، 
�ملقاتلني  �أب����رز  مب�����س��ارك��ة  و�لوو�سو" 
�ل�سباب. ومتثل �لبطولة خطوة جيدة 

ل���دورة  منتخبنا  ����س��ت��ع��د�د�ت  ���س��م��ن 
�لقتالية  ل��ل��ف��ن��ون  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل���ع���اب 
�ل�سعودية  بالعا�سمة  �ملقررة   2023

�مل�ساركات  ك��اف��ة  وت���ه���دف  �ل���ري���ا����س. 
وتنظيم بطولت  و�لدولية  �لإقليمية 
بقوة  �ل����س���ت���ع���د�د  �إىل  ت�����اي  �مل�������و�ي 

�لأوملبية  �لأل���ع���اب  دورة  �إىل  ل��ل��ت��اأه��ل 
وي�سهد   .  "2024 "باري�س  �لقادمة 
�لأول للمو�ي  �لظهور  باري�س  �أوملبياد 

بناًء  �لأومل���ب���ي،  �ل��ربن��ام��ج  ت���اي �سمن 
على تو�سية �ملجل�س �لتنفيذي للجنة 
تاي  �مل��و�ي  باعتماد  �لدولية  �لأوملبية 

�لألعاب  ���س��م��ن  ب��وك�����س��ي��ن��ج،  و�ل��ك��ي��ك 
�سروط  كافة  ��ستيفاء  بعد  �لأومل��ب��ي��ة، 

�لن�سمام.

اليوم.. منتخبنا الوطني يد�سن م�سريته 
بكاأ�س العامل للريا�سات الإلكرتونية

�سباب »املواي تاي« يكثف ا�ستعداداته لبطولة العامل

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

حقق �لعني فوزه �لأول يف �ملو�سم �جلديد يف �أوىل جتاربه �لودية �لإعد�دية 
فريق  ح�ساب   على    33 �لدقيقة  يف  رحيمي  �سفيان  �سجله  نظيف  بهدف 

هانكوفني هيلنج  �لذي ينتمي لدوري �لدرجة �لر�بعة �لأملاين.
�لتي يخو�سها   �لإع��د�دي��ة  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة �سمن ج��دول مبارياته  و�أقيمت   

، وتعقبها  �أملانيا  �إط��ار حت�سري�ته للمو�سم �جلديد �سمن مرحلة  �لعني يف 
�لدرجة  �ل��ذي ين�سط يف دوري  �أم���ام فريق غ��ر�وث��ر  �إع��د�دي��ة ثانية  م��ب��ار�ة 
�ل�سهر  من   31 يف  �لنم�سا  مع�سكر  مرحلة  �نطالق  قبل   ، �لأمل��اين  �لر�بعة 

�جلاري وت�ستمر حتى 20 من �أغ�سط�س �ملقبل.
وُيذكر �أن مدرب �لعني �لأوكر�ين ريربوف دفع بعدد جيد من �لالعبني يف 
وجاهزيتهم  و�لذهنية  �لبدنية  على معدلتهم  للوقوف  19 لعباً  �ملبار�ة  

خلو�س �ملبار�ة �لثانية �أمام  فريق نادي غر�وثر.
و��ستملت قائمة �لعني على �لالعبني : حممد بو�سندة ) حار�س �ملرمى( ، 
�إيريك جورجيني�س، حممد علي �ساكر، د�نيلو �أربوليد�، �سعيد جمعة، خالد 
�لبلو�سي، نا�سر �ل�سكيلي، عمر �سعيد، �سعيد �أحمد، جوناتا�س دي �سانتو�س 
�لالعبني   بدخول  تبديالت  ثمانية  �مل���درب   �أج��رة  حيث   ، رحيمي  و�سفيان 
�سلطان �ملنذري ) حار�س مرمى(  رفائيل بريير� وماتيا�س بال�سيو�س وفالح 

وليد وحممد �أحمد و�أندري يارملينكو و�سلطان �ل�سام�سي ومن�سور �سعيد.
ما يجدر ذكره �أن مبار�ة �لعني �لأوىل ُحظيت بتغطية  من �لعالم �لأملاين 
خا�سة يف ولية بافاريا ، و�أجريت لقاء�ت مع رئي�س �لبعثة �لعيناوية �سامل 

�جلنيبي للحديث حول مع�سكر �لعني يف �أملانيا.
ومن �ملقرر �أن يلتحق لعبو �لعني �لدوليني �ليوم �أو غد�ً مبع�سكر �لفريق يف 

�أملانيا  بعد �أن منحهم �ملدرب ريبريوف ر�حة ملدة 5 �أيام.

يواجه غراوثر اليوم قبل التوجه اإىل النم�سا 

العني يفوز على هانكوفني الأملاين يف اأوىل جتاربه الإعدادية 

و�آخرها  �لقيا�سية  �لأرق��ام  حتطيم  ثاين  �آل  ثاين  بنت  �أ�سماء  �ل�سيخة  و��سلت 
"ما  �لتي حتمل �سعار  �إطار مبادرتها  و�سولها �إىل قمة جبل "كي 2"، وذلك يف 

ور�ء �حلدود" �لتي تهدف �إىل ت�سجيع �لآخرين لكت�ساف �إمكاناتهم. 
وتطمح �ل�سيخة �أ�سماء من خالل مبادرتها "ما ور�ء �حلدود" �إىل �إكمال م�سرية 
وو�سولها  �ل�سبع  �لعامل  لقمم  )بت�سلقها  باملكت�سفني  �خلا�سة  �سالم  �لغر�ند 
للقطبني �ل�سمايل و�جلنوبي( و�إىل �سعود �ل� 14 قمة �لتي يزيد �إرتفاعها عن 
لإلهام �ل�سباب  وت�سعى  و�لقر�قرم،  �لهيماليا  جبال  �سل�سلتي  يف  مرت  �لآف   8

ودعم مبادر�ت متكني �ملر�أة وبناء �جل�سور بني �لثقافات و�ملجتمعات �ملختلفة. 
�أ�سماء �آل ثاين: ل يقت�سر �لهدف من مبادرة ما ور�ء �حلدود  وقالت �ل�سيخة 
�أن  �إث��ب��ات  و�إىل  �لآخ��ري��ن  �إل��ه��ام  �إىل  تهدف  ولكنها  �جل��ب��ال  ت�سلق  على جم��رد 
�ل�سعي  �لو�قع حتقيقها من خالل  �لتي تبدو م�ستحيلة، ميكن يف  �لطموحات 

نحوها باقتناع وب�سغف. 
ويف  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف  و�ل�سباب  �ل�سيد�ت  ت��رى  �أن  �أمتنى  و�أ�سافت: 
�لعمل  خ��الل  من  تتحقق  �أن  لأحالمهم  ميكن  �أن��ه  �لعامل  مناطق  من  غريها 

�لدوؤوب و�للتز�م. 
�ل�سمايل و�لقطب �جلنوبي  �لقطب  تتزلج نحو  �أول قطرية  �أ�سبحت  �أن  وبعد 
جبل  �أ�سماء  لل�سيخة  يتبقى  �ل�سبع،  �لعامل  قمم  من  بالإ�سافة �إىل ت�سلقها 6 
بونت�ساك جايا لتحقق حلمها باإكمال غر�ند �سالم �مل�ستك�سفني وباأن ت�سبح �أول 
عربية حتقق هذ� �لإجناز بعد ك�سرها للعديد من �لأرقام �لقيا�سية �لتاريخية. 

ودخلت �ل�سيخة �أ�سماء يف �سر�كة مع �ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون 
بق�سايا  �ل��وع��ي  م�ستويات  ل��رف��ع  �ملفو�سية  جل��ه��ود  رئي�سي  ك��د�ع��م  �لالجئني 

وحقوق �لأ�سخا�س �ملجربين على �لنزوح حول �لعامل. 

املت�سلقة القطرية ال�سيخة اأ�سماء توا�سل حتطيم الأرقام القيا�سية 

الأوملبية الفل�سطينية تنظم 
اأ�سبوعا اأوملبيا 

•• القد�س-الفجر:

تنظم �للجنة �لأوملبية �لفل�سطينية بدء� من �ل�سبت �ملا�سي �أ�سبوعا �أوملبيا 
وطنيا يت�سمن �أن�سطة ريا�سية و�أكادميية ت�ستهدف خمتلف فئات �ملجتمع، 

بهدف �لرتويج للثقافة و�لقيم �لأوملبية. 
هذ�  �إن  �لفل�سطينية:  �لأوملبية  �للجنة  عام  �أم��ني  حجة  �ملجيد  عبد  وق��ال 
�لأ�سبوع يحمل ر�سالة بوحدة منظومة �لعمل �لريا�سي بقيم وطنية �سامية. 

�إن �لأ�سبوع �لأوملبي �سيظل ركنا �أ�سا�سيا على رزنامة �للجنة �لأوملبية.

لبنان و�سيف اآ�سيا يف كرة ال�سلة 
••  جاكرتا-الفجر:

حل منتخب لبنان لكرة �ل�سلة و�سيفا يف بطولة �آ�سيا �لتي ��ست�سافها �لعا�سمة �لإندوني�سية جاكرتا 
بخ�سارته ب�سعوبة �أمام ��سرت�ليا بفارق نقطتني يف �ملبار�ة �لنهائية. 

قدم �ملنتخب �للبناين عرو�سا قوية يف م�ساركته �لر�بعة يف �لبطولة �ل�سيوية فو�سل �ىل �ملبار�ة 
�لنهائية من دون خ�سارة بفوزه على �لفيلبني ونيوزيلند� و�لهند يف �لدور �لول، و�ل�سني يف ربع 
-73 �أمام نظريه �ل�سرت�يل يف مبار�ة �لقمة  �أن ي�سقط  �لنهائي، و�لردن يف ن�سف �لنهائي، قبل 

 .75
و�ختري �للبناين و�ئل عرقجي �أف�سل لعب يف �لبطولة. 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

تغادر بعثة منتخب �لإمار�ت لل�سطرجن �لبالد �ليوم �لأربعاء متوجهة �إىل �لهند 
للم�ساركة يف �لأوملبياد �لعاملي لل�سطرجن رقم 44 و�لذي �سيقام يف مدينة ت�سيناي 
�لهندية خالل �لفرتة من 27 يوليو �جلاري �إىل 10 �أغ�سط�س �ملقبل، وترت�أ�س 
خلود عي�سى �لزرعوين ع�سو جمل�س �لإد�رة �لبعثة و�لالعبون �مل�ساركون عثمان 
مو�سى و�إبر�هيم �سلطان وعمر�ن �حلو�سني وحممد �سعيد �لليلي وعبد�لرحمن 
ومرمي  �سرحان  وعائ�سة  �ل�سركال  ورو�سة  دروي�س  و�فية  و�لالعبات  �لطاهر 
عي�سى وموزة �ملن�سوري بجانب �جلهاز �لفني �لذي ي�سم �لرتكي مريت �إردوجو 

مدرب منتخب �لرجال و�لكوبي و�لرت �أر�ن�سيبيا مدرب منتخبنا لل�سيد�ت.
ومن �ملنتظر �أن يلحق ترمي مطر ترمي رئي�س �لحتاد بالوفد حل�سور �جتماعات 
�جلمعية �لعمومية لالحتاد �لدويل و�لذي �ستقام على هام�س �لأوملبياد و�لتي 

�ست�سهد �نتخابات جمل�س �إد�رة جديد لالحتاد �لدويل. 
ك��ان ت��رمي مطر ت��رمي رئي�س �لحت���اد ق��د عقد �جتماع م��ع �ل��وف��د �مل�����س��ارك يف 
عي�سى  وخ��ل��ود  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �مل��رزوق��ي  عبد�لكرمي  بح�سور  �لعاملي  �لأومل��ب��ي��اد 
عبد�هلل  وحممد  ب��الحت��اد  و�لإع��الم��ي��ة  �لن�سائية  �للجنتني  رئي�سة  �ل��زرع��وين 
�ملدير �لفني لالحتاد بح�سور جميع �لالعبني و�لالعبات و�لأجهزة �لفنية ومت 
ما  وكل  لالأوملبياد  �لفني  و�لجتماع  �ل�سفر  ترتيبات  مناق�سة  �لجتماع  خالل 
يخ�س ترتيبات �حلدث.  وحث رئي�س �لحتاد جميع �لالعبني و�لالعبات على 
بذل �أق�سى �جلهد يف �لأوملبياد �لعاملي �لذي ي�سارك فيه ما ليقل عن 190 دولة 
على م�ستوى �لعامل و�لظهور بال�سكل �لذي يليق با�سم وتاريخ �لإمار�ت يف لعبة 
�لأذكياء موؤكد� �أن ��سرت�تيجية �لحتاد ت�ستهدف �لو�سول �إىل من�سات �لتتويج 
�لإجن����از�ت مبديا  م��ن خ��الل حتقيق  �ل��دول��ة  ورف��ع علم  �ملحافل �خلارجية  يف 
�رتياحه للتح�سري�ت �لتي �سبقت �لأوملبياد من خالل تعاون �لأندية �لأع�ساء 

�لالعبني  يف  كبرية  ترمي:" ثقتنا  مطر  ت��رمي  و�أ���س��اف  �ل��الع��ب��ني.  جتهيز  يف 
و�لالعبات يف حتقيق مكا�سب كبرية يف �حلدث �لعاملي و�لظهور مبظهر م�سرف، 

�أمام هذ� �حل�سد �لكبري من �لالعبني من خمتلف دول �لعامل".
د�ئما هي حتقيق  �أن �لطموحات  �أم��ني عام �لحت��اد  �ملرزوقي  و�أك��د عبد�لكرمي 
�لالعبني  بزيادة ت�سنيف  �سو�ء  �لبطولت �خلارجية  �مل�ساركة يف  �لأه��د�ف من 
و�أي�سا  لع��ب  �أي  فيها  ي�سارك  �لتي  �لفئة  يف  ميد�لية  على  و�حل�سول  �ل��دويل 
��ستغالل مثل هذه �لأحد�ث �لعاملية لالحتكاك مع مد�ر�س �سطرجنية خمتلفة 
وزيادة خربة �لالعبني. وقالت خلود �لزرعوين:" يف �لن�سخة �ملا�سية لالأوملبياد 
�أدن��ى من حتقيق  �أو  وك��ان قاب قو�سني  �ل�سيد�ت م�ستوى متميز�ً  قدم منتخب 
م��ي��د�ل��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة وه���و م��ا ي��وؤك��د �أن �ل�����س��ط��رجن �لإم���ار�ت���ي ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
�لإجناز�ت وناأمل �أن نعود �إىل �لإمار�ت ونحن نحمل �إجناز� تاريخيا �سو�ء بالفوز 

مبيد�ليات على �لطاولة �أو ميد�لية �لفئة".

•• عمان-الفجر: 

دعت �للجنة �لأوملبية �لأردنية ريا�سييها �إىل ح�سور م�سرف يف دورة �ألعاب 
9 �إىل  �لت�سامن �ل�سالمي �خلام�سة �ملقررة يف مدينة قونية �لرتكية من 

�ملقبل.  �أغ�سط�س   18
وعقدت �للجنة �لوملبية �لردنية �لجتماع �خلا�س بالبعثة �لردنية �مل�ساركة 

يف �لن�سخة �خلام�سة من �للعاب ح�سره نائبا رئي�س �للجنة �ساري حمدلن 
�لوفد  و�أع�ساء  �لبعثة،  رئي�س  �ملجايل  نا�سر  �لعام  و�لم��ني  وخالد عطيات 

و�لجهزة �لفنية للمنتخبات ف�سال عن �لريا�سيني �مل�ساركني. 
11 ريا�سة هي �لرماية و�ل�سباحة و�جلمباز  ب�  وي�سارك �لأردن يف �لألعاب 
و�لكار�تيه ورفع �لأثقال و�مل�سارعة و�لكيك بوك�سينغ و�ملبارزة و�لتايكو�ندو 

وكرة �ل�سلة �مل�سغرة و�لعاب �لقوى. 

و�أكد �لأمني �لعام للجنة �لأوملبية �لأردنية نا�سر �ملجايل على �سرورة متثيل 
�لأردن باأف�سل �سورة خالل �لدورة، م�سيد� باجلهود �لتي بذلتها �ملنتخبات 
من  م�ستوى  �أعلى  �إىل  �لو�سول  �أج��ل  من  �ملا�سية  �لفرتة  خ��الل  �لردن��ي��ة 

�جلاهزية. 
وت�سمن �لجتماع �سرح �لتعليمات �لو�جب �للتز�م بها خالل �لدورة منها 

��ستخد�م �لعقاقري �لطبية... 

•• اأبوظبي -وام:

ُي��ن��ظ��م��ه �حت����اد �لإم�����ار�ت  جن��ح مع�سكر �جل��وج��ي��ت�����س��و �ل�����س��ي��ف��ي، �ل����ذي 
للجوجيت�سو بال�سر�كة مع �سركة �لروؤية �لعاملية لال�ستثمار /IVI/، باأن 
�لريا�سة، حيث �سارك ما يزيد عن  لة لع�ساق هذه  �ملُف�سّ ي�سبح �لوجهة 

حُمبي �جلوجيت�سو �ليافعني يف �لأ�سبوع �لأول من فعالياته. من   120
ويرحب �ملع�سكر بالريا�سيني �ل�سغار ممن ترت�وح �أعمارهم بني 16-6 

عاماً، وت�ستمر �أن�سطته على مد�ر 6 �أ�سابيع حتى 26 �أغ�سط�س �ملقبل.
و�نطلقت فعاليات �ملع�سكر �ل�سيفي يف 18 يوليو �جلاري يف �سالة "�لحتاد 
�أرينا" وجمموعة خمتارة من �ملن�ساآت �لريا�سية �لأخرى �لتابعة لحتاد 

�لإم��ار�ت للجوجيت�سو يف كّل من �أبوظبي ودبي، و�سهدت منذ �نطالقها 
"�لحتاد  �سالة  يف  �لريا�سة  ه��ذه  ع�ساق  من   75 �إىل  ي�سل  ما  م�ساركة 
م�ساركاً.  و24  وم���ردف   31 �لباهية  مع�سكر�  ��ستقطب  فيما  �أرينا"، 
وقال حممد عبد�ن تعليقاً على م�ساركة �أبنائه �لأربعة يف �ملع�سكر: يتيح 
�ملع�سكر لليافعني من ع�ساق هذه �لريا�سة فر�سة مثالية خالل �لعطلة 

�ل�سيفية و�سقل مهار�تهم وحت�سني �أد�ئهم بف�سل جمموعة متنوعة من 
�لأن�سطة �لريا�سية و�لبدنية �ملنظمة بعناية. و�أ�ساف �ن هذه �ملع�سكر�ت 
تقدم جمموعة و��سعة من �ملز�يا ملن ي�ستهدفون خو�س م�سرية �حرت�فية 
�لتدريب  و�إتقان مهار�ت جديدة من خالل بر�مج  يف عامل �جلوجيت�سو 

�ل�ساملة �مل�سممة مبا ين�سجم مع �أعلى �ملعايري يف هذ� �ملجال.

الأوملبية الأردنية تدعو ريا�سييها حل�سور م�سرف يف األعاب الت�سامن الإ�سالمي 

اإقبال كبري على املع�سكر ال�سيفي للجوجيت�سو

الإمارات ت�سارك يف الأوملبياد العاملي لل�سطرجن 44

•• دبي -وام:

ح�سدت �لإم��ار�ت 6 ميد�ليات ملونة 
�ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف 
�أكرث  م�ساركة  �سهدت  �لتي  ببولند�، 
دول���ة حول   33 م��ن  در�ج   300 م��ن 
�لعامل ، ليكون �إجناز� جديد� لريا�سة 
ذهبية  ميد�ليات   3 باإحر�ز  �لإم���ار�ت 
�إ�سافة  و�ح�������دة  ف�����س��ي��ة  وم���ي���د�ل���ي���ة 

لربونزيتني يف هذه �لبطولة.
وكانت �مليد�ليات �لذهبية من ن�سيب 
�لعو�سي  �سعيد  �ل�����س��اع��د  �ل��الع��ب��ني 
"15 عاما" يف فئة "و�قف مبتدئني"، 
ف��ئ��ة حمرتفني  يف  �مل����ازم����ي  وخ���ال���د 
فريق  لفوز  �إ�سافة  �ستوك"،  "�سوبر 
بقيادة  �لإمار�ت  جي" من  بي  "�إك�س 
باملركز  م���وري���ن  �ل��ف��رن�����س��ي  �ل�����س��ائ��ق 
و�قف،  �ملحرتفني  فئة  وذهبية  �لأول 

�أقوى فئة حمرتفني يف �لبطولة.
و�سهيل  ع��ل��ي  �آل  ع��ل��ي  م���ن  ك���ل  وف����از 

�لف�سية  بامليد�ليتني  �ل��ط��اي��ر  ر����س��د 
�لرب�عم  ف��ئ��ة  ���س��ب��اق  و�ل���ربون���زي���ة يف 

�لذي  ع��ام��ا،   12 �إىل   10 م��ن  لعمر 
لعبني،  ب�4  �لإم������ار�ت  ف��ي��ه  ���س��ارك��ت 

ح�������س���دو� �مل�����ر�ك�����ز م����ن �ل����ث����اين �إىل 
�خلام�س؛ حيث ح�سل �سعود �لعو�سي 
�ملركزين  على  �لطاهر  �سامل  و�أح��م��د 
�لرتتيب.  ع��ل��ى  و�خل���ام�������س  �ل����ر�ب����ع 
وكانت �مليد�لية �لربونزية �لثانية من 
ن�سيب �لالعب مانع �ملرزوقي يف فئة 

�جلال�س مبتدئني.
و�أك�����د ج��م��ال ع��ل��ى �جل��ن��اح��ي، ع�سو 
�لإم������������ار�ت  �حت��������اد  �إد�رة  جم���ل�������س 
للريا�سات �ملائية، �أن �لإمار�ت �ساركت 
يف �لبطولة ب�15 لعبا، من بينهم 4 
لعبني من فئة �لرب�عم، و�أنهم حققو� 
�أقوى  م��ن  و�ح���دة  م��ر�ك��ز متباينة يف 
ما  �ملائية،  للدر�جات  �لعامل  بطولت 
ج�سد �ل�سورة �مل�سرفة للتطور �لكبري 
يف  �لبحرية  �لريا�سات  ت�سهده  �ل��ذي 

�لدولة.
�لريا�سات  �حت������اد  ح���ر����س  وق��������ال: 

�ل���ب���ح���ري���ة ب���رئ���ا����س���ة �ل�����س��ي��خ حممد 
نهيان،  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
�أبوظبي  ن���ادي  رئي�س  �لحت���اد  رئي�س 
�ل��ب��ح��ري��ة، ع��ل��ى توفري  ل��ل��ري��ا���س��ات 
�إع������د�د وت��اأه��ي��ل �لالعبني  ���س��ب��ل  ك���ل 
�سمن  �ل����ب����ط����ول����ة،  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
لالإمار�ت،  �لدولية  �مل�ساركات  �أجندة 
مع  �مل�ستويات،  �أف�سل  �إىل  للو�سول 
�إ����س���ر�ك ع���دد م��ن �لالعبني  م���ر�ع���اة 
�إعد�دهم ليكونو�  �لرب�عم �لذين يتم 

�أبطال �مل�ستقبل.
�لذين  �لرب�عم  �أن  �جلناحي  و�أو���س��ح 
����س���ارك���و� يف �ل��ب��ط��ول��ة مي��ث��ل��ون ن���و�ة 
مل��ن��ت��خ��ب �لإم�������ار�ت ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني �لذي 
�جلهود  �إن  وق��ال  حاليا.  �إع���د�ده  يتم 
منتخب  تكوين  على  ترتكز  �حلالية 
يلبي  �مل����ائ����ي����ة،  ل����ل����در�ج����ات  وط����ن����ي 
ويج�سد  �ل��ري��ا���س��ة  ه����ذه  ط��م��وح��ات 

بف�سل  مل�ستقبلها،  �ملرجوة  �لتطلعات 
�ملتميزة،  و�ل��ق��در�ت  �جليدة  �لعنا�سر 
نحو  وم�سرفاً  قوياً  د�ف��ع��اً  متثل  �لتي 
�لريا�سات  �لتميز يف فروع  �ملزيد من 

حاليا  يتم  �أن���ه  �إىل  و�أ���س��ار  �لبحرية. 
�لعامل  بطولة  يف  للم�ساركة  �لإع���د�د 
�لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  �ملقبلة 

يف �أكتوبر �ملقبل.

الإمارات حت�سد 6 ميداليات يف بطولة العامل للدراجات املائية ببولندا
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�إىل  ي�سافر  مل  �ل��ذي  بنزميا  ك��رمي  �لفرن�سي  ت��درب 
يف  طبيعية  ب�سورة  بر�سلونة  ملو�جهة  فيغا�س  ل���س 
لو�س �أجنلو�س وي�سعى خلو�س دقائقه �لأوىل يف فرتة 
�سان  يف  �ملك�سيكي  �أم��ري��ك��ا  "ودية" كلوب  يف  �لإع����د�د 

فر�ن�سي�سكو.
كان قد ح�سل  �لذي  �لفرن�سي،  �لالعب  و�ن�سم 

على �إذن ليحظى باأيام ر�حة �أكرث، �إىل مع�سكر 
�لفريق يوم �لثالثاء �ملا�سي، لكن �ملدرب كارلو 
�أن�سيلوتي قرر �أل ي�سافر مع �لفريق �إىل ل�س 
فيغا�س خلو�س مو�جهة "�لكال�سيكو" �لودية 

�لتي فاز بها "�لرب�سا" بهدف نظيف.
و�سارك يف �لتدريب بورخا مايور�ل �لذي و�سل 

�لفريق  �إىل  و�ن�سم  �ملدينة  �إىل 

خالل فرتة �لإعد�د.
يوم  �ملو�سم  يف  ر�سمية  م��ب��ار�ة  لأول  �لفريق  وي�ستعد 
كاأ�س  يف  �إي��ن��رت�خ��ت  �أم���ام  �ملقبل  �ل�سهر  م��ن  �لعا�سر 

�ل�سوبر �لأوروبي.
�لتدريبات  يف  �أن�سيلوتي  وركز 
ع���ل���ى ب���ن���اء �ل���ه���ج���م���ات من 
�سورة  ب���اأف�������س���ل  �ل��������ور�ء 

ممكنة.
�ل��ت��دري��ب حالة  و�أظ���ه���ر 
ت��رك��ي��ز ك���ب���رية م���ن قبل 
مودريت�س  لوكا  �لكرو�تي 
و�لأملاين توين كرو�س، وباملثل 

�أي�ساً د�ين �سيبايو�س.

ت��ع��ّر���س لع���ب �ل��و���س��ط �ل����دويل �ل��ف��رن�����س��ي ب���ول بوغبا 
�ملنتقل موؤخر�ً �إىل يوفنتو�س �لإيطايل، لإ�سابة يف ركبته 

�لعجوز  �ل�سيدة  ن��ادي  مع  ي�سافر  ول��ن  �ليمنى، 
�لإ�سباين  بر�سلونة  ملو�جهة  تك�سا�س  �إىل 

�أعلن  م����ا  ب��ح�����س��ب  ودي�������ة،  م����ب����ار�ة  يف 
"بيانكونريي" .

ون�����س��ر ي��وف��ن��ت��و���س ب��ي��ان��اً ع���رب موقعه 
�لإلكرتوين �أو�سح فيه �أنه "بعد �لإبالغ 

بول  خ�سع  �ل��ي��م��ن��ى،  رك��ب��ت��ه  يف  �أمل  ع��ن 
وجود  عن  ك�سفت  بالأ�سعة  ل�سورة  بوغبا 

�سرر يف �لغ�سروف �ملف�سلي".
ل�ست�سارة  "�سيخ�سع  بوغبا  �أن  و�أ���س��اف 
�أخ�سائي بجر�حة �لعظام خالل �ل�ساعات 

�لقليلة �ملقبلة".
�لعجوز"  "�ل�سيدة  ن���ادي  على  ويتعني 

�ل���ذي ي��خ��و���س ح��ال��ي��اً ج��ول��ة �سيفية 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  يف  حت�����س��ريي��ة 

م���غ���ادرة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا م���وؤق���ت���اً �إىل 
يرتقب  حيث  د�ل���س،  يف  تك�سا�س 
ب��ر���س��ل��ون��ة يف  ن�����ادي  ي���و�ج���ه  �أن 
مبار�ة ودية فجر �لأربعاء. لكن 

�ل�����دويل �ل��ف��رن�����س��ي لن 

بوغبا  �لعامل  بطل  وع��اد  �لرحلة.  ه��ذه  من  على  يكون 
�إىل يوفنتو�س للمرة �لثانية هذ� �ل�سهر بعقد حّر، قادماً 
�إليه  �ن�سم  �ل��ذي  �لإنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  من 
105 ماليني  2016 بلغت  ب�سفقة قيا�سية يف 
يف  �أ�سا�سياً  و�لع�سرين  �لتا�سعة  �بن  وكان  يورو. 
ت�سكيلة �ملدرب ما�سيميليانو �أليغري �لتي فازت 
ت�سيفا�س  على  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �ف��ت��ت��اح  يف 
-2�سفر  �ملك�سيكي  غ����و�د�لخ����ار� 

�جلمعة.

•• اأبوظبي-وام:

�أحرزت ر�بطة �أبوظبي ملحرتيف �جلوجيت�سو جناحا جديد� ي�ساف 
�إىل �سجل �إجناز�تها ودورها �ملميز و�لفعال يف ن�سر وتطوير �للعبة 
�آن  بثالث  3 فعاليات خمتلفة يف  �لر�بطة  عامليا ؛ حيث نظمت 

دول هي �لأردن و�لربتغال ومنغوليا.
وحققت �لر�بطة جناحا كبري� يف تنظيم هذه �لفعاليات �لثالثة 
يف �لوقت نف�سه حيث �أقيمت �لفعاليات يف �لأردن يوم 22 يوليو 
�حل���ايل ، ك��م��ا �أق��ي��م��ت �مل��ن��اف�����س��ات يف �ل��ربت��غ��ال يف �ل��ي��وم �لتايل 
بالتز�من مع �إقامة �لفعاليات مبنغوليا يف 23 و24 من �ل�سهر 

نف�سه.
مل��ح��رتيف �جلوجيت�سو  �أب��وظ��ب��ي  ل��ر�ب��ط��ة  �ملحلي  �ل����دوري  و�أق��ي��م 
م��ف��ت��وح��ة جلميع  ، مب�����س��ارك��ة  �لأردن  ب��دل��ة يف  وب����دون  ل��ل��ب��دل��ة 
ذهبية  121 ميد�لية  توزيع  و�لفئات ومت  و�لأحزمة  �جلن�سيات 

و89 ف�سية و49 برونزية.
ويف مناف�سات �حلز�م �لبني للمحرتفني فئة وزن 77 كجم ، فاز 
�لف�سية  وكانت  �لذهبية  بامليد�لية  �حلو�سني  يو�سف  �لإم��ار�ت��ي 

لالأردين جعفر متيمي.
و�أحرز �لإمار�تي يو�سف �حلمادي من جمعية �ل�سرطة �لريا�سية 
ذهبية نز�لت �حلز�م �لبني للمحرتفني وزن 120 كجم .. فيما 
فاز �لأردين عبد �ملجيد فاعوري بذهبية مناف�سات �حلز�م �لأ�سود 
لالإمار�تي  �لف�سية  وك��ان��ت   ، كجم   77 وزن  فئة  للمحرتفني 

�سلطان �لعوي�س من نادي �ل�سارقة لريا�سات �لدفاع عن �لنف�س.
توج   ، 94 كجم  �لبني لالأ�ساتذة فئة وزن  ويف مناف�سات �حل��ز�م 
�أحمد  �لإم��ار�ت��ي  و�أح���رز  بالذهبية  �ل��ه��ادي  عبد  �لأردين حممد 

عمر "�أكادميية نادي �لوحدة للجوجيت�سو" بالف�سية.
مروى  ح�سدت  حيث  �لإم���ار�ت؛  لعبات  تاألق  �لبطولة  و�سهدت 
�لنف�س" ذهبية  عن  �لدفاع  لريا�سات  �ل�سارقة  "نادي  �حلو�سني 

مناف�سات �حلز�م �لأزرق فئة وزن 70 كجم بدون بدلة.
�أي�سا  �حلو�سني  م��روى  ف��ازت  للبدلة،  نف�سها  �لفئة  ن��ز�لت  ويف 
بالذهبية على ح�ساب زميلتها نورة �لياقوت "�ل�سارقة لريا�سات 
�أ�سفرت مناف�سات �حلز�م �لبني"�لأ�سود  �لدفاع عن �لنف�س" كما 
"نادي  �ليافعي  ودمي��ة  فوز  62 كجم عن  وزن  فئة  للمحرتفات 
جابريال  �لرب�زيلية  مع  نز�لها  بعد  �لف�سية  بامليد�لية  �لعني" 

بريير�.
وع��ل��ى �سعيد �ل���دول، ك��ان��ت �ل�����س��د�رة ل���الأردن وتلتها �لإم���ار�ت 

و�لكويت يف �ملركزين �لثاين و�لثالث على �لرتتيب.
وع��ل��ى م�����س��ت��وى �لأك���ادمي���ي���ات ، ف����ازت �أك��ادمي��ي��ة ���س��ام��ي �جلمل 
�لنايت�س  �أك��ادمي��ي��ة  وج���اءت   ، �أك��ادمي��ي��ة  �أف�سل  بجائزة  �لأردن��ي��ة 
لريا�سات  �ل�سارقة  نادي  و�أكادميية  �لأردن  من  �لقتالية  للفنون 

�لدفاع عن �لنف�س يف �ملركزين �لثاين و�لثالث على �لرتتيب.
مل��ح��رتيف �جلوجيت�سو  �أب��وظ��ب��ي  ر�ب��ط��ة  �أق��ام��ت  ي��ول��ي��و،   23 ويف 
لنز�لت  وذل��ك   ، �لربتغالية  كا�سكي�س  �ل��دويل يف مدينة  دوريها 
و86  ذهبية  ميد�لية   102 توزيع  ومت  �لبدلة،  وب��دون  �لبدلة 

ف�سية و41 برونزية.
كجم   69 فئة  للمحرتفني  �لأ���س��ود  �حل���ز�م  مناف�سات  و�أ���س��ف��رت 
عن فوز �لرب�زيلي فيتور بورجيز بالذهبية على ح�ساب مو�طنه 
بذهبية  لن���ز�  ج��اب��ري��ي��ل  �ل��رب�زي��ل��ي  وف���از   ، �سانتو�س  م��ات��ي��و���س 
مناف�سات �حلز�م �لأ�سود للمحرتفني فئة وزن 77 كجم �ثر فوزه 

على لوكا�س د� بينها.
ك��م��ا ف����از ل��وك��ا���س ج��ا���س��ي ب��ذه��ب��ي��ة م��ن��اف�����س��ات �حل�����ز�م �لأ�سود 

للمحرتفني فئة 85 كجم على ح�ساب لوكا�س �زفيدو.
 62 وزن  �سان�سيز ذهبية  د�نييال  �أح��رزت   ، �ل�سيد�ت  ن��ز�لت  ويف 
كجم على ح�ساب �لأملانية جميال كانيو ، وفازت كاتيو�سكا يا�سمري� 

بذهبية نز�ل �حلز�م �لبني"�لأ�سود فئة 95 كجم.
و24   23 يومي  م��د�ر  وعلى   ، باتار عا�سمة منغوليا  �أولن  ويف 
�ل��دويل لر�بطة  �أخ��رى بالدوري  �أقيمت فعالية   ، يوليو �جل��اري 
بدلة،  وب���دون  �ل��ب��دل��ة  ملناف�سات  �جلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  �أب��وظ��ب��ي 
وكانت �ملناف�سات مفتوحة جلميع �جلن�سيات و�لأحزمة و�لفئات، 
برونزية  و93  ف�سية  و142  ذهبية  ميد�لية   156 توزيع  ومت 
و�أ�سفرت مناف�سات �حلز�م �لأزرق لل�سباب، فئة وزن 55 كجم عن 
بالذهبية على ح�ساب مو�طنه  تيمفلني  �ملنغويل دورجتوف  فوز 
منغوليا  ف��ازت   ، �ل��دول  �سعيد  وعلى  باجترييل.  مونخاورجيل 
يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  رو�سيا  وج���اءت  �لأول  باملركز 
�ملركزين �لثاين و�لثالث على �لرتتيب. وفازت �أكادميية جارود� 

�ملنغولية بجائزة �أف�سل �أكادميية.

�لنكليزي  �ساوثمبتون  ن���ادي  �أع��ل��ن 
�ملهاجم  �ن�سمام  ر�سمياً  �ل��ق��دم  لكرة 
�سفوفه  �إىل  م����ار�  �سيكو  �ل��ف��رن�����س��ي 
قيمتها  �سفقة  يف  ب����وردو  م��ن  ق��ادم��اً 
13 مليون يورو، مبا يف ذلك �ملكافاآت، 
بع�س  ت���وف���ر  �أن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  و�ل���ت���ي 
�ل�سيولة �ملالية للنادي �لفرن�سي �لذي 

يكافح للبقاء يف �لدرجة �لثانية.
 19 �ل���  �ب��ن  �ل�����س��اب،  �ملهاجم  وتعاقد 
�أعو�م،   4 مل��دة  �ساوثمبتون  مع  عاماً، 
على  �حل�سول  �إىل  بحاجة  ي��ز�ل  ول 

ت�سريح عمل.
�ملا�سي  �لأ����س���ب���وع  �ل���ن���ادي���ان  و�أع���ل���ن 
حني  يف  مبدئي،  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�سل 
كان بوردو ميثل �أمام �للجنة �لوطنية 
�لتي  �لفرن�سية  و�لريا�سية  �لأوملبية 
خو�سه  ب�ساأن  �إيجابياً  ق��ر�ر�ً  ��سدرت 

مناف�سات �لدرجة �لثانية.
وكان بوردو �لذي يعاين من �سعوبات 
مالية بعد هبوطه �إىل �لدرجة �لثانية 
يف نهاية �ملو�سم �ملا�سي باحتالله قاع 
�لرقابة  د�ئ��رة  تعنت  و�ج��ه  �لرتتيب، 
و�ل��ت��ي ه��ي مبثابة  �لوطنية  �لإد�ري����ة 
�ل�سرطة �ملالية لكرة �لقدم �لفرن�سية 
�لدرجة  �إىل  �ن��ز�ل��ه  ل�سالح  م��رت��ني 

�لثالثة.
هذه  يف  �لأخ��������رية  �ل��ك��ل��م��ة  �أن  غ����ري 

�لتنفيذية  للجنة  �ستكون  �لق�سية 
لالحتاد �لفرن�سي لكرة �لقدم، و�لتي 
لديها حتى 30 �ل�سهر �حلايل، موعد 
�لثانية،  �لدرجة  مناف�سات  ��ستئناف 

للبت بالق�سية.
و���س��ج��ل م������ار�، لع����ب ب���اري�������س �سان 
ج���رم���ان �ل�����س��اب��ق ق��ب��ل �ن��ت��ق��ال��ه عام 
بوردو، 6 �أهد�ف يف 26  �إىل   2017
�ملو�سم  "ليغ1"  يف  خ��ا���س��ه��ا  م���ب���ار�ة 

�ملا�سي.
هازنهوتل  ر�ل����ف  �ل��ن��م�����س��وي  وح�����ّذر 
�جلديد  �ل��و�ف��د  �ساوثمبتون  م���درب 

جهده"،  ق�سارى  يبذل  "�أن  عليه  �أن 
"هو لعب �ساب �سيحتاج �إىل  م�سيفاً 
ودوري  جديد  بلد  م��ع  للتكّيف  وق��ت 
وما  لإم��ك��ان��ات��ه  نتطلع  لكننا  ج��دي��د، 

ميكن �أن ي�سبح عليه يف �مل�ستقبل".
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق����ال �مل��ه��اج��م �ل����دويل 
جد�ً"  "�سعيد  �ن���ه  �ل�����س��ب��اب  ملنتخب 

لالن�سمام �إىل نادي جنوب �إنكلرت�.
علّي  و���س��ي��ت��ع��ني  ����س���اب  "�أنا  و�أردف 
�أن ���س��اوث��م��ب��ت��ون هو  �أع��ت��ق��د  �ل��ع��م��ل. 
وكي  ولتقدمي  لتطوري  ن���اٍد  �أف�سل 

�أ�سبح من بني �لأف�سل".

رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو توا�سل 
جناحاتها بتنظيم فعاليات متزامنة يف 3 دول

 �ساوثمبتون ي�سم املهاجم الفرن�سي مارا 

بعد غيابه عن مواجهة بر�سلونة.. 
بنزميا ي�ستهدف كلوب اأمريكا

بوغبا يغيب عن مواجهة 
بر�سلونة وديًا 

جلنة ت�سيري الأعمال باحتاد ال�سباحة  
توزع مهامها وتعتمد امل�ساركات اخلارجية

دبي - و�م:
عقدت جلنة ت�سيري �لأعمال باحتاد �لإمار�ت لل�سباحة �جتماعها �لأول 
لل�سباحة  �ل���دويل  �لحت���اد  ر���س��ال��ة  ملناق�سة  �لوهيبي  ع��ب��د�هلل  برئا�سة 

و�خلا�سة بت�سكيل جلنة ت�سيري �أعمال �لحتاد و�ملهام �ملوكلة لها.
�ل��الزم��ة على لئحة  �لتعديالت  �إج���ر�ء  �مل��ه��ام  ه��ذه  وي��اأت��ي يف مقدمة 
�لنظام �لأ�سا�سي لالحتاد يف ن�سخته �لأخرية متهيد�ً لإجر�ء �لنتخابات، 
�ملحلية  �لبطولت  وتنظيم  لالحتاد  �ليومية  �لأعمال  لت�سيري  �إ�سافة 

وبحث خطط �ملنتخبات �لوطنية.
وطبقا لبيان من �لحتاد، �سهد �لجتماع ح�سور جميع �أع�ساء �للجنة، 
ويو�سف  �ملطوع  �أحمد  و�لدكتور  �للجنة  رئي�س  �لوهيبي  �هلل  عبد  وهم 
�لرحيم  عبد  وحممد  �ل�سويدي  �هلل  عبد  وحممد  �لرئي�سي،  عبد�هلل 

�حلمادي.
رئي�س  يكون  �أن  على  بالحتاد  �لعاملة  �للجان  تكوين  �لجتماع  و�سهد 
�للجنة عبد�هلل �لوهيبي متحدثاً ر�سمياً وم�سوؤوًل عن متابعة �لأعمال 

�ليومية لالحتاد.
و�ملالية،  �لإد�ري��ة  �ل�سوؤون  �حلمادي ملف  �لرحيم  عبد  ويتوىل حممد 
�ملطوع  �أحمد  و�لدكتور  �ملنتخبات  جلنة  �لرئي�سي  يو�سف  يتوىل  فيما 
�لنظام  لئحة  تعديل  على  �لعمل  يف  للبدء  �لقانونية  �ل�����س��وؤون  جلنة 
عليها  للمو�فقة  لالحتاد،  �لعمومية  �جلمعية  على  وعر�سها  �لأ�سا�سي 
�إجر�ء  يف  �ل��ب��دء  ث��م  للمو�فقة  �ل���دويل  ل��الحت��اد  و�إر���س��ال��ه��ا  وترجمتها 

�لعملية �لنتخابية لالحتاد.
خالل  �لوطنية  للمنتخبات  �لدولية  �مل�ساركات  على  �للجنة  وو�ف��ق��ت 
�لفرتة �ملقبلة ومنها بطولة �لعامل لل�سباب يف بريو، و�لبطولة �لعربية 

لل�سباحة للفئات �لعمرية يف م�سر خالل �سبتمرب �ملقبل.
كما �عتمدت �للجنة �مل�ساركة يف دورة �لت�سامن �لإ�سالمي يف تركيا ب� 5 
�سباحني، كما �ستتم خماطبة �لهيئة �لعامة للريا�سة، لو�سع �لربنامج 

�لزمني للبطولت �ملحلية.

املهاجم التون�سي العبديّل 
اإىل الأهلي 

�لعبديّل  يو�سف  �لتون�سي  مع  تعاقده  �ل�سعودي  جدة  �أهلي  نادي  �أعلن 
�لنتقالت  ف��رتة  خ��الل  �ملن�ستريي  �لريا�سي  �لحت���اد  ف��ري��ق  مهاجم 
�لتجديد  ف�سلية  مع  ملو�سمني  ميتد  "بعقد  وذل��ك  �جل��اري��ة،  �ل�سيفية 

ملو�سم �آخر".
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع  على  ح�سابه  عرب  �ل�سعودي  �لأهلي  ون�سر 
"�لن�سر  بالتعليق  مكتفيا  �لالعب،  �أه��د�ف  يت�سمن  مقطعا  "تويرت" 
نادي  نا�سئي  مع  �لكروية  م�سريته  �لعبديّل  وب��د�أ  �لأهلي".  يف  يو�سف 
�إىل  �نتقل  �لرديف ومنه  �أن يتم ت�سعيده للفريق  ني�س �لفرن�سي، قبل 

رديف لن�س يف 2018.
�ل��ت��ون�����س��ي يف كانون  �ل���رتج���ي  �إىل ���س��ف��وف  �ل�����س��اب  �مل��ه��اج��م  و�ن�����س��م 
�لحتاد  ل�سفوف  �نتقل  ذ�ته  �لعام  نهاية  وقبل   ،2020 �لثاين-يناير 

�ملن�ستريي.
23 عاما مع �لحت��اد �ملن�ستريي يف  و�سارك �لعبديّل �لبالغ من �لعمر 
20 مبار�ة خالل �ملو�سم �لأخري م�سجال 5 �أهد�ف، كما لعب متريرتني 
�أهلي جدة هبط �إىل �لدرجة �لثانية لأول مرة يف  �أن  حا�سمتني. ُيذكر 
ترتيب  ب�سلم  �لأخ��ري  قبل  ع�سر  �خلام�س  �ملركز  �حتل  بعدما  تاريخه، 

�لدوري �ل�سعودي يف �ملو�سم �ملن�سرم.

�لقدم،  لكرة  �ل�سعودي  ج��دة  �حت��اد  ن��ادي  �إد�رة  �أن  �إخ��ب��اري،  تقرير  ذك��ر 
�أحدهم  �لأجانب لختيار  �لالعبني  بخ�سو�س  �مللفات  من  ع��دد�ً  تدر�س 

لالن�سمام �إىل �لفريق.
و�أو�سح �ملوقع �لإلكرتوين ل�سحيفة عكاظ، �أن �د�رة �لحتاد، وبالتن�سيق 
مع �ملدرب �لربتغايل نونو �سبريتو �سانتو، قامت بدر��سة ملفات �لعديد 
�سرقي  بن  �أ�سرف  �ملغربي  �أبرزهم  وج��اء  �لو�سط،  �لالعبني يف خط  من 

و�لربتغايل جو�و فيلبي.
نهاية عقده مع  بعد  �لزمالك  �سرقي رحل عن �سفوف  �أن بن  و�أ�سافت 
�لفريق �مل�سري، و�أبلغ �مل�سوؤولني برغبته يف عدم �لبقاء حتى 30�أغ�سط�س 

�أحد  لي�سبح  م�سر،  يف  �ل��ك��روي  �ملو�سم  نهاية  موعد  وه��و  �ملقبل  )�آب( 
�إد�رة �لحتاد يف �لتفاو�س معهم متهيد� ل�سمه،  �لالعبني �لذي ترغب 

ومز�ملة طارق حامد �ملن�سم حديثاً للفريق.
على �جلانب �لأخر، وقع فيليبي، �لذي كان معار�ً ل�سيلتك �ملو�سم �ملا�سي 
مو��سم  �أربعة  م��دة  �لفريق  مع  يبقيه  عقد  على  �لربتغايل،  بنفيكا  من 

�أخرى، لكنه يظل �أحد �لالعبني �ملطلوبني يف �لحتاد.
�لدوري  ببطولة  �لثاين  �ملركز  �ملا�سي يف  �ملو�سم  �أنهى  �لحت��اد  �أن  يذكر 
�ملتوج  �ل��ه��الل  ب��ف��ارق نقطتني خ��ل��ف  ن��ق��ط��ة،   65 ب��ر���س��ي��د  �ل�����س��ع��ودي، 

باللقب.

»بن �سرقي« يطارد قائد الزمالك طارق حامد
•• القاهرة - وام:

و  �لإم��ار�ت للقو�س  �لكعبي رئي�س �حتاد  �سعيد م�سبح  �لدكتور  �أكد 
�ل�سهم �أهمية تعاون �لحتاد مع نظريه �مل�سري، وتعزيز �لأطر �لتي 
�للعبة،  تطوير  خطط  م��ع  يتما�سى  مب��ا  �مل�سرتكة  �لأه���د�ف  حتقق 
جاء  بالدولة.  و�ل�سهم  �لقو�س  لريا�سة  �لفني  بامل�ستوى  و�لرت��ق��اء 
�ل�سهم  و  للقو�س  �لإم���ار�ت  رئي�س  بني  �مل�سرتك  �للقاء  خ��الل  ذل��ك 
ون��ظ��ريه �مل�����س��ري �ل��دك��ت��ور ع���الء ج��رب يف �ل��ق��اه��رة و�ل����ذي تبادل 
�جلهود  وتن�سيق  �للعبة،  لتطوير  و�ل���روؤى  �لأف��ك��ار  من  �لعديد  فيه 

�مل�سرتكة �لتي حتقق تطلعات �لحتادين.

�إن  وق��ال  بها  قوبل  �لتي  �ل�ستقبال  وح�سن  �حلفاوة  �لكعبي  ثمن  و 
هناك �لكثري من �جلو�نب �لتي �سيتم �لعمل عليها يف �لفرتة �ملقبلة، 
ترجمة للم�ساور�ت مع رئي�س �لحتاد �مل�سري �إىل جانب �لعمل على 
باأهد�ف  �خلا�سة  �لتوقعات  تلبي  �لتي  �لظروف  كل  من  �ل�ستفادة 

�لحتادين.
و �أ�سار �إىل �أهمية مثل هذه �للقاء�ت يف دعم �جلهود �لر�مية لتطوير 
�ملرجوة يف  �لأه��د�ف  ت��وؤدي لتحقيق  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �للعبة، وتقدمي 

�ستى �ملجالت.
ع��الء جرب  للدكتور  ت��ذك��اري��ة  درع���ا  �لكعبي  �سعيد  �ل��دك��ت��ور  ق��دم  و 

متمنيا تطور �لعالقات و تعزيز �لتعاون بني �جلانبني.

»احتاد القو�س وال�سهم« يبحث تعزيز التعاون مع نظريه امل�سري



ترتك الطب لت�ساعد الن�ساء على الطالق
قررت �سيدة �أ�سرت�لية ترك عملها كطبيبة �أ�سنان و�لتفرغ لعملها 
�لطالق  ح��الت  خ��الل  �لن�ساء  مل�ساعدة  حياتية  كمدربة  �جلديد 

�خلا�سة بهن.
من  عاماً(   39( كو�ستا  د�  د�رل  �لأ�سنان  �سحة  �أخ�سائية  وكانت 
�أماً متفرغة  �أ�سرت�ليا، قد تخلت موؤقتاً عن �لعمل لتكون  بريث، 
لبنتيها، لكنها �سعرت بالنزعاج لفقد�ن �سيء ما، وكانت متزوجة 

وحتب زوجها ولكن عالقتهما مل تكن يف و�سع جيد.
وبعد �أن �نف�سلت عن زوجها �نتقلت للعمل يف جمال �آخر ل عالقة 
بالطالق،  �لر�غبات  �لن�ساء  ت�ساعد  باتت  �لأ�سنان، حيث  له بطب 
وتك�سب من هذ� �لعمل �جلديد �سعفي ما كانت تك�سبه يف عيادة 

طب �لأ�سنان.
�لنف�سال،  �سبقت  �لتي  �ل��ف��رتة  ع��ن  فابيول�س  ملجلة  حديثة  ويف 
معهن،  �لوقت  ق�ساء  و�أردت  بناتي  �أحببت  "لقد  ك��ارل  �أو�سحت 
لكنني �أي�ساً بد�أت �أ�سعر بامللل و�ل�سياع يف نف�سي، وكنت غري و�ثقة 
عيادة  �إىل  �ل��ع��ودة  �إىل  �ل�سطر�ر  ب�ساأن  متز�يد  ب�سكل  وع�سبية 
�لأ�سنان. مل �أكن �سعيدة يف نف�سي ومل يكن زوجي يف ذلك �لوقت 
و�سع  يف  زو�ج��ن��ا  يكن  ومل  �لعمل  �سغوط  ب�سبب  بنف�سه  �سعيد�ً 
جيد". وقررت كارل وهي و�أم لبنتني �إميلي )11 عاماً( وجي�سي 
و�ل��ت��دري��ب على �حل��ي��اة، وفجاأة  �ل��ت��دوي��ن  ت��ت��وىل  �أن  �أع����و�م(   9(
�لتدريب  دورة  "بد�أت  وتابعت  للحياة.  ج��دي��دة  فر�سة  �خ��ت��ربت 
وتخرجت يف عام 2016 لأنني �أردت �أن �أفعل �سيئاً �إيجابياً لنف�سي 
على  �لن�ساء  م�ساعدة  يف  �أرغ��ب  كنت  �لوقت  ذل��ك  يف  ولالآخرين. 

�ل�سعور بالثقة مرة �أخرى".

فنانة �سودانية حتارب ال�سرطان بطريقة مبتكرة
تظهر  فيديو  ومقاطع  �سور  مع  كبري  ب�سكل  �ل�سود�نيون  تفاعل 
�لفنانة منى جمدي وهي تغني بروح معنوية عالية مع كور�ل كلية 
�ملو�سيقى، عند ��ستقبالها يف مطار �خلرطوم، بعد عودتها من رحلة 

��ست�سفاء من مر�س �ل�سرطان يف �لعا�سمة �مل�سرية �لقاهرة.
كانت  �لتي  "�لب�سو�سة"  �لطريقة  ومو�سيقيون  مغردون  و�عترب 
تغني بها جم��دي م��ع زم��الئ��ه��ا يف �ل��ك��ور�ل حلظة خ��روج��ه��ا من 
هزمية  على  �لإن�����س��ان  ق���درة  ع��ن  تعبري  مبثابة  �ل��و���س��ول،  �سالة 

�ملر�س نف�سيا.
باجلامعات  �ملو�سيقى  و�أ�ستاذ  �لكور�ل  قائد  مهدي،  �ل�سايف  وقال 
معظم  يف  يكون  �لفنان  �إن  عربية،  نيوز  �سكاي  ملوقع  �ل�سود�نية 
من  متكنه  �ل��ت��ي  �جلميلة  �لإن�����س��ان��ي��ة  ب��امل��ع��اين  م�سبعا  �لأح���ي���ان 
"حتويل �ملعاناة �إىل باقات من �لفرح يوزعها ملجتمعه و�ملحيطني 

به".
�أن  �لذين يعتربون  �ملبدعني  �أن جم��دي هي و�ح��دة من  و�أ���س��اف 
كان  لذلك  للنا�س،  �لأم��ل  وتعطي  �مل�ساعر  تخاطب  ر�سالة  �لفن 
من �لطبيعي �أن تبعث بر�سالة للجميع تلخ�س قدرة �لإن�سان على 

هزمية �ملر�س.
�أن منى جم��دي، ومبا عربت عنه من م�ساعر  �إىل  وي�سري مهدي 
�إن�سانية، توؤكد قدرة �لفن على منح جرعات �لأمل لكل من يعاين 

من �ملر�س.
وتنحدر جمدي من �أ�سرة لها تاريخ عريق يف �لتفاعل مع �لق�سايا 
�لجتماعية، فقد كان و�لدها جمدي �سليم �أحد �أبرز �ملد�فعني عن 

حقوق �لإن�سان.
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كورونا ينقذ حياة امراأة !
لأن فح�س  �أنقذ حياتها،  كورونا  تعاين من فريو�س  �مل�ست�سفى وهي  �أن وجودها يف  كيف  بريطانية  �سيدة  ك�سفت 

�ل�سدر ك�سف �أنها م�سابة ب�سرطان �لثدي.
تتذكر �ملمر�سة �ملتقاعدة جان ديا )61 عاماً( وهي يف حالة تعايف �لآن كيف �أخربها طبيبها �أنه بحلول �لوقت �لذي 

ميكن �أن تالحظ فيه �أي عر�س من �أعر��س �ل�سرطان �لعدو�ين، يكون �لأو�ن قد فات.
وخ�سعت جان، من �ستوكتون �أون تيز دورهام، لت�سوير �لثدي بالأ�سعة �ل�سينية بانتظام، لكن �أد�ة �لفح�س �لتقليدية 
ميكن �أن تكون �أقل موثوقية بالن�سبة للن�ساء ذو�ت �أن�سجة �لثدي �لكثيفة. ووجدت جان، �لتي عملت ممر�سة ملدة 
20 عاماً نف�سها يف م�ست�سفى نورث تيز، مكان عملها �لقدمي، عندما �أ�سيبت بفريو�س كورونا يف �أو�خر عام 2020، 

مع �بنتها كاتي.
�أن يوؤدي فريو�س كورونا �حلاد �إىل حدوث جلطات دموية يف �لرئتني، لذ� خ�سعت جان لفح�س بالأ�سعة  وميكن 
�ملقطعية على �سدرها، و�لذي ك�سف عن �لورم. وقالت "كنت يف نهاية فرتة �لعزل لكنني مل �أ�سعر �أنني على ما ير�م. 
�إن حر�رتي  �أ�ساهد فيلماً مع �بنتي عندما ��سطررت �إىل �لنوم. كنت �أجتمد و�أرجت��ف لكن �بنتي كاتي قالت  كنت 

كانت مرتفعة للغاية".
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حفل زفاف م�ستوحى من فيلم �سينمائي
يف �لكثري من �حلالت، قد يعجب بع�س �لأ�سخا�س باأفالم معينة لدرجة 
�أنهم ي�سبحون �سغوفني بها، وهذ� ما ح�سل مع زوجني بريطانيني، �أقاما 

حفل زفاف م�ستوحى من فيلم �لعودة �إىل �مل�ستقبل.
�أي��ري�����س، م��ن ر�فين�سوود،  ق���رر ع�����س��اق �خل��ي��ال �ل��ع��ل��م��ي، ج�����ورد�ن وب��ي��ت 
�مل�ستقبل،  �إىل  �لعودة  فيلم  زفاف م�ستوحى من  �خل��روج بحفل  �سوفولك، 
مع �سيارة ديلورين، بعد �أن مت تاأجيل زفافهما لفرتة طويلة ب�سبب �لإغالق 

�لناجم عن وباء كورونا.
و�أمني  و�لدتيهما فقط  ر�سمياً، بوجود  �لعرو�سان قد عقد� قر�نهما  وكان 
�سجل �لزو�ج يف �سهر مايو 2021 ب�سبب �لإغالق، لذ� كانا مت�سوقني لإقامة 
حفل زفاف مميز يح�سره �لأ�سدقاء و�لأقارب، وهذ� ما حدث بالفعل حيث 
�أقاماً زفافهما يف 11 يونيو 2022، و��ستقبال خالله 70 مدعو�ً، يف مانور 

روم، بق�سر كر�ي�ست�سري�س.
وو�سل �لعرو�سان يف �سيارة دي لورين �لتي حتمل �لعالمة �لتجارية لفيلم 
�لعودة �إىل �مل�ستقبل. وقالت بيت، �إنها وعري�سها من ع�ساق فيلم �لعودة �إىل 
�مل�ستقبل، وخا�سة �سيارة ديلورين �لتي حتتوي على كل �سيء بد�خلها، مبا 

يف ذلك �لدو�ئر �لزمنية، و�لعديد من �ملعد�ت �لأخرى.

»ميتا« تقا�سي »ميتا« بتهمة الختطاف
�لذي  �ل�سغرية  �سركتك  ����س��م��ك،  �أن  وتكت�سف  ي��وم��ا  ت�ستيقظ  �أن  تخيل 
"�ختطف" فجاأة من طرف و�ح��دة من  �أك��رث من عقد،  �أن��ت منذ  �بتكرته 
�أقوى �ل�سركات يف �لعامل. هذ� ما حدث بالفعل، كما تقول �سبكة "�سي �أن 
�سركة  �ل��ذي ميلك  بولونينو،  ي�سمى جا�سن  لرجل  �سي" �لأمريكية،  بي 
كان  �إذ  �سرياليا،  �لأم��ر  "كان  بولونينو:  ويقول  "ميتا".  ��سم  عليها  �أطلق 
�أ�سبه مب�ساهدة فيلم". وروى لل�سبكة �لأمريكية تفا�سيل ما حدث، عندما 
�سمع للمرة �لأوىل، �لعام �ملا�سي، �أن �سركة "في�سبوك" �أعادت ت�سمية ��سمها 
�إىل "ميتا". وقال:" �إن �لذي ح�سل هو �ل�سيناريو �لذي ل �أريده، ول �أمتناه 
 12 �أنه بد�أ عمله يف م�سروعه �ل�سغري قبل  �أعد�ئي". وي�سيف  حتى لألد 
لكن  �ملعزز،  و�لو�قع  �لفرت��سي  جمال" "�مليتافري�س" و�لو�قع  يف  عاما، 
هذ� �لعمل توقف بعد خطوة "في�سبوك". وقال �إن �ل�سبب يعود يف ذلك �إىل 
�أن �خلدمات �لتي تقدمها �سركته تتطابق متاما ما مع �إعالن "في�سبوك" 
عن تقدميه خدمات مثل �لنغما�س �لجتماعي يف �مل�ساحات �لفرت��سية. 
�إىل  ��سمها  تغيري   ،2021 عام  �أكتوبر  "في�سبوك" �أعلنت يف  �سركة  وكانت 

"�مليتافري�س". �إىل  وحتولها  جديدة،  خلدمات  تطويرها  "ميتا" بعد 
�أو  "ميتا"  �سركة  م��ع  تو��سلت  �إن��ه��ا  بولونينو،  جا�سن  حمامية،  وق��ال��ت 
"في�سبوك" �سابقا، لإخبارها باأنها تنتهك حقوق �مللكية �لفكرية لوكيلها.
�أي  "ميتا" �لعمالقة  �ملفاو�سات مل تطرح  �سهور من   8 بعد  �أن��ه  و�أ�سافت 

كو�سرن اأ�سيب بال�سرطان 
يف البيت الأبي�س

ق����ال ج���اري���د ك��و���س��ر، �أح�����د كبار 
للرئي�س  �ل�����س��اب��ق��ني  �مل�����س��اع��دي��ن 
تر�مب  دونالد  �ل�سابق  �لأمريكي 
مذكر�ت  يف  �إي��ف��ان��ك��ا،  �ب��ن��ت��ه  وزوج 
�أ�سيب  �إن����ه  �مل��ق��ب��ل  ُت��ن�����س��ر �ل�����س��ه��ر 
ب�������س���رط���ان �ل����غ����دة �ل���درق���ي���ة عام 

.2019
�لكتاب  م��ن  م��ق��ت��ط��ف��ات  وب��ح�����س��ب 
�طلعت عليها رويرتز، كتب كو�سر 
�سون  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ط��ب��ي��ب  �أن 
كونلي �أخربه على �نفر�د على من 
بينما  �لأمريكية،  �لرئا�سة  طائرة 
تك�سا�س،  �إىل  متجها  ت��ر�م��ب  ك��ان 
و�لرت  مبركز  فحو�سه  نتائج  ب��اأن 
ري���د �ل��ط��ب��ي �أظ���ه���رت �أن����ه م�ساب 
�إىل  "بحاجة  و�أن��ه��م  ب��ال�����س��رط��ان، 
عملية  لإج��������ر�ء  م���وع���د  حت���دي���د 

جر�حية على �لفور".
و�أج�������رى ك��و���س��ر �جل����ر�ح����ة قبل 
عيد �ل�سكر مبا�سرة يف ذلك �لعام، 
�إ�سابته  �أم����ر  �إب���ق���اء  م���ن  ومت��ك��ن 
من  �ل��رغ��م  على  ���س��ر�  بال�سرطان 
عمله يف �لبيت �لأبي�س حيث كان 
ت�����س��ري��ب �لأخ���ب���ار ���س��ائ��ع��ا يف ذلك 
�لكتاب  مقتطفات  وُن�سرت  �حلني. 
نيويورك  �سحيفة  يف  م���رة  لأول 

تاميز.
ودون علم كو�سر، كان تر�مب على 
بال�سرطان،  �سهره  باإ�سابة  در�ي��ة 
�ل�سابق  �ليوم  "يف  �لكتاب  يف  وورد 
تر�مب  �����س���ت���دع���اين  ل���ل���ج���ر�ح���ة، 
من  وطلب  �لبي�ساوي  �ملكتب  �إىل 
فريقه �إغالق �لباب، ثم �ساأل ’هل 
�أنت قلق ب�ساأن �جلر�حة؟" وت�ساءل 

كو�سر "كيف علمت بذلك؟"

حوت ينق�س على 
قارب �سيد 

�أ����س���اب ح���وت �أح����دب ر�ك����ب قارب 
�سيد �سغري قبالة �ساحل بليموث 
يف ولية ما�سا�سو�ست�س �لأمريكية 
�لقارب  ه��اج��م  �أن  ب��ع��د  ب��ال��رع��ب، 
مفاجئ،  ب�سكل  �ل��ث��ق��ي��ل  ب��ج�����س��ده 
�نت�سرت  ل��ق��ط��ات  وت��ظ��ه��ر  �لأح����د. 
على نطاق و��سع مبن�سات �لتو��سل 
وهو  �لعمالق  �لكائن  �لجتماعي، 
�لقارب،  ف��وق  ويهبط  عاليا  يقفز 

قرب �ساطئ و�يت هور�س.
�سي"  ب��ي  "�إي  ل�سبكة  وف��ق��ا  ل��ك��ن 
�لأمريكية، مر �حلادث  �لإخبارية 
�أحد  ي�����س��ب  ب�����س��الم ومل  �مل��خ��ي��ف 

باأذى.
�ساهد  باركور�ست، وهو  ر�يد  وقال 
"�لأمر  �إن  �ل���و�ق���ع���ة،  ع��ل��ى  ع��ي��ان 
�ملكان  �لرجل يف  كان  كان جنونيا. 

�خلطاأ يف �لوقت �خلطاأ".
و�أو�سح م�سوؤول �ملر�سى ت�ساد هنرت 
�إن �حلوت مل ي�سب باأذى، و�أ�ساف: 
�أن يحدث ما هو  "كان من �ملمكن 

�أ�سو�أ بكثري".
يتكئو�  �أل  �لأط��ف��ال  هنرت  ون�سح 
مل�ساهدة  �ل����ق����و�رب  ج���و�ن���ب  ع��ل��ى 
يف  ���س��ق��وط��ه��م  لتجنب  �لأ����س���م���اك، 
�أي حركة مفاجئة  �مل��اء من ج��ر�ء 

للكائنات �لبحرية �لكبرية.
�حليتان  �أن  متخ�س�سون  وي���رى 
نتيجة  �ل�سيد  �أم��اك��ن  نحو  تتجه 
زيادة كميات "�لُطعوم" �لتي يلقيها 

�ل�سيادون جلذب �لأ�سماك.
�حلدباء  �حليتان  ط��ول  يبلغ  وق��د 
ق���د ي�سل  ف��ي��م��ا  م�����رت�،   19 ن��ح��و 

وزنها �إىل 53 طنا.

جوين ميت�سل حتيي اأول حفلة منذ عقدين 
�ل�سهرية  �لكندية  �لفولك  مو�سيقى  مغنية  قدمت 
�لفنية  �ل�����س��اح��ة  ع��ن  �ن��ك��ف��اأت  �ل��ت��ي  ميت�سل،  ج���وين 
�لدموية،  �لأوع����ي����ة  يف  مت����زق  ب�����س��ب��ب   2015 م��ن��ذ 
حفلة مفاجئة يف مهرجان نيوبورت ب�سرق �لوليات 
�أول عر�س  �لأح��د، يف  �لأول  �أم�س  �أول من  �ملتحدة  

كامل حتييه منذ عقدين.
�لفولك  مو�سيقى  �أ�سطورة  عزفت  �حلفلة،  وخ��الل 
مو�سيقى  جن���م���ة  م����ع  وغ���ن���ت  ع����ام����ا،   78 �ل���ب���ال���غ���ة 
بع�س  بينها  �أغنية   13 ك��ارلي��ل،  ب��ر�ن��دي  �لكانرتي 
من �أ�سهر �أعمالها، مثل "�إيه كاي�س �أوف يو" و"بوث 
�ملنفرد على  بعزفها  و�أ�سعدت �جلمهور  ناو".  �سايدز 
"جا�ست ليك  �أغنية  نغمات  �لكهربائي على  �لغيتار 
هذ�  �سابق  وق��ت  يف  ميت�سل  وظ��ه��رت  تر�ين".  ذي�س 
�لعام على �مل�سرح عند تكرميها من فنانني �آخرين يف 
ي�سبق  فيغا�س، خالل حفل ميوزيكريز" �لذي  ل�س 
"غر�مي"، لكن هذه �ملرة �لأوىل �لتي  توزيع جو�ئز 

حتيي فيها حفلة كاملة منذ 2002.
وت��ع��ر���س��ت ج����وين م��ي��ت�����س��ل ع����ام 2015 ل��ت��م��زق يف 
وحرمها  �جلزئي  بال�سلل  �أ�سابها  �لدموية  �لأوعية 

�لقدرة على �لنطق لفرتة من �لوقت.

ل�س يعيد �ساعة بعد �سرقتها ويعتذر
كان  �سائح  من  �ساعة  ي�سرق  ل�سا  مر�قبة  كامري�  �أظهرت 
�إعادتها  يقرر  �أن  قبل  �إيطاليا،  مقاهي  �إح��دى  يف  جال�سا 
"ذ� �سن" �لربيطانية. وتوثق  له، وفق ما ذكرت �سحيفة 
لقطات كامري �ملر�قبة �سائحا �سوي�سريا يجل�س مطمئنا يف 
�إحدى مقاهي �ساحة "بياز� يونيتا" يف مدينة تري�ستا، �سمال 
�إيطاليا، ثم فاجاأه ل�س من �خللف يهدده بال�سالح  غرب 
�لأبي�س وياأمره باإز�لة �ساعته. وبعدما �سرق �ل�ساعة غادر 
�مل��ك��ان ب�����س��رع��ة خ��وف��ا م��ن م��الح��ق��ت��ه م��ن �ل�����س��رط��ة. لكن 
�ملفاجاأة �أن �لل�س قرر بعد ثو�ن قليلة �لعودة لإعادة �ل�ساعة 
�مل�سروقة و�لعتذ�ر من �ل�سائح. وجرى ن�سر �لفيديو على 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي من قبل فر�ن�سي�سكو بوريلي، 
وقال  كامبانيا.  �إقليم  يف  �ملحلية  �ملجال�س  ب��اإح��دى  ع�سو 
بوريلي، على ح�سابه يف تويرت، �إنه تبني يف وقت لحق �أن 
له  تبني  بعدما  �ل�سوي�سري  لل�سائح  �ل�ساعة  �أع��اد  �ل�سارق 
�أنها "رخي�سة وبدون قيمة". وكان �لل�س يعتقد �أن �لأمر 
يف  قيمتها  ت�سل  قد  �لتي  ميل"،  "ريت�سارد  ب�ساعة  يتعلق 

بع�س �لأحيان �إىل ماليني �لدولر�ت.

هكذا لعب الفراعنة ال�سطرجن قبل اآلف ال�سنني
�ل�سطرجن،  للعبة  �لعاملي  باليوم  م��وؤخ��ر�  �لعامل  �حتفل 
لكن  �سنو�ت فقط،   3 قبل  �ملتحدة  �لأمم  �عتمدته  �لذي 
مار�سو�  �مل�سريني  قدماء  �أن  �لكثريون  يعلمه  ل  قد  ما 
هذه �للعبة �أو لعبة م�سابهة لها �إىل حد كبري، قبل �آلف 
�لعامة لالأمم  �أق��رت �جلمعية   ،2019 عام  �ل�سنني. ويف 
�ملتحدة 20 يوليو يوما عامليا لل�سطرجن، وهو يوم �إن�ساء 
�لحتاد �لدويل للعبة يف باري�س عام 1924، وذلك بهدف 
"�لن�سجام �لودي بني �سعوب �لعامل"، ولتوفري  حت�سني 
من�سة مهمة لتعزيز �حلو�ر و�لت�سامن وثقافة �ل�سالم. 
وقالت وز�رة �ل�سياحة و�لآثار �مل�سرية عرب �سفحتها على 
لل�سطرجن،  �لعاملي  �ليوم  "مبنا�سبة  "في�سبوك":  موقع 
ت��ع��رف ع��ل��ى ل��ع��ب��ة �ل�����ِس��ِن��ت ع��ن��د �مل�����س��ري �ل���ق���دمي، لقد 
مقابرهم  جدر�ن  على  و�سورت  و�لعامة،  �مللوك  مار�سها 
مثل مقربة �مللكة نفرتاري". و�أ�سافت �لوز�رة: "عرث على 
�لعديد منها �سمن �ملتاع �جلنائزي، مثلما وجد مبقربة 
�لقدمية  �للعبة يف م�سر  �آم��ون. �سنعت  ت��وت عنخ  �مللك 
م��ن �ل��ع��اج و�خل�����س��ب و�ل��ق��ي�����س��اين، وطعمت من���اذج منها 
�مللوك  و�دي  �آث��ار  وق��ال مدير منطقة  �أحيانا".  بالذهب 
يف �لأق�سر علي ر�سا، �إن لعبة �ل�سطرجن كان يطلق عليها 

�أيام �لفر�عنة ��سم "�ل�ِسِنت" �أو "�لد�ما".

اإعدام مدان بارتكاب عملية قتل جماعي 
ن��ف��ذت �ل��ي��اب��ان �أم�����س �ل��ث��الث��اء ح��ك��م �لإع�����د�م ب��ح��ق رجل 
�لعا�سمة طوكيو يف  بارتكاب عملية قتل جماعي يف  �أدي��ن 
وقالت   .2011 ع��ام  ب��الإع��د�م  عليه  وح��ك��م   ،2008 �ل��ع��ام 
و�سائل �إع��الم حملية �أن طوكيو نفذت حكم �لإع��د�م بحق 
�أ�سخا�س يف   7 بقتل  �إد�ن��ت��ه  �ل��ذي مت��ت  ك��ات��و،  توموهريو 
عملية ده�س جماعي يف منطقة �أكيهابار� لبيع �لإلكرتونيات 
�ليابانية  �لعدل  وز�رة  ورف�ست   .2008 ع��ام  �لعا�سمة  يف 
�إعالم  وو�سائل  �لر�سمية  كاي"  �أت�س  "�أن  لإذ�ع���ة  �لتاأكيد 
�أخرى �إعد�م كاتو، �لذي قاد �ساحنة تزن طنني نحو ح�سد 
لألعاب  �سوقا  ت�سم  �لتي  �ل�سعبية  �ملنطقة  يف  �لنا�س  من 

�لفيديو وجمالت �لر�سوم، يف 8 يونيو 2008.

املغرب.. خرباء يدعون ملواجهة »ت�سونامي الطالق«
بلغت �أرقام حالت �لطالق يف �ملغرب م�ستويات 
يدقون  ون�����س��ط��اء  حقوقيني  جعلت  ق��ي��ا���س��ي��ة، 
ن��اق��و���س �خل���ط���ر، ب��ي��ن��م��ا ُي���رج���ع خ����رب�ء هذه 
�ل��ظ��اه��رة �إىل ع���دد م��ن �لأ���س��ب��اب، م��ن بينها 
نف�سية  و�أ�سباب  �لثقة،  وتر�جع  �ملادية  �مل�ساكل 

�أججتها جائحة كورونا.
�أن  �ل��ع��دل  ل���وز�رة  ر�سمية  �إح�����س��اء�ت  وك�سفت 
حالة   20372 ���س��ج��ل��ت  �ل���س��ت��ئ��ن��اف  حم��اك��م 
طالق باملغرب خالل �سنة 2020، بينما �سجلت 
طالق  ق�����س��ي��ة   68995 �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �مل��ح��اك��م 
�لطالق  ح��الت  ع��دد  بلغ  فيما  فقط،  لل�سقاق 
�لتفاقي 24257 حالة، وطالق �خللع 6611 
ح���ال���ة. يف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى �مل���و����س���وع، ق����ال عبد 
�ملغربي حلقوق  �ملركز  رئي�س  �لإل��ه �خل�سري، 
ب�سكل  تفاقمت  �ل��ط��الق  ح���الت  �إن  �لإن�����س��ان، 
�أن  �ملحتمل  �ل�سنة �جلارية، ومن  مريع خالل 
بال�سنو�ت  م��ق��ارن��ة  �لقيا�سية  �لأرق����ام  حتطم 
فاإن  �مل��ت��د�ول��ة،  �مل��ع��ط��ي��ات  ح�سب  �إذ  �مل��ا���س��ي��ة، 

ط��ل��ب��ات �ل��ط��الق ق��د ت��ق��رتب يف ن��ه��اي��ة �ل�سنة 
�ألف   100 �أل��ف، يف وق��ت مل تتجاوز   300 من 
يف  �ألفا   50 على  يربو  وم��ا   ،2021 �سنة  حالة 

�سنة 2019.
ويف حديثه عن �أ�سباب هذ� �لرتفاع �ل�ساروخي، 
عربية"،  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  �خل�����س��ري  ق���ال 
وعدم  �ملز�جية  و�لنزعة  �مل��ادي��ة  �خل��الف��ات  �إن 
للم�سوؤولية  �أو كالهما  �لطرفني  �أحد  �كرت�ث 
�لتي جتعل  �لدو�فع  تاأتي يف مقدمة  �لأ�سرية 
�لزوجني ي�سالن �إىل �لنفق �مل�سدود، حيث �إن 
تد�عيات �جلائحة فاقمت تلك �لعو�مل، ف�سال 
�لعديد من  رزق  م��ورد  �لكبري على  �أثرها  عن 
�أرباب �لأ�سر. و�أبرز �ملتحدث �أن "بع�س مظاهر 
�ل�سك ��ستقرت د�خل �لأ�سر، على خلفية �رتفاع 
مو�قع  �أذكتها  �لتي  �لزوجية  �خليانة  من�سوب 
�أن �سهولة م�سطرة  �لتو��سل �لجتماعي. كما 
�لطالق، جعلت جهود مل �ل�سمل عرب م�سطرة 

�ل�سلح تبوء بالف�سل يف معظم �لأحيان".

جموع النا�س ي�ساركون يف يوم كري�ستوفر �سرتيت ال�سنوي يف برلني، اأملانيا.  رويرتز

كاردا�سيان تتحدث عن 
هو�سها بجوين ديب

" كيم كارد��سيان  بلبلة يف مو�قع  �أحدثت مقابلة قدمية لنجمة تلفزيون �لو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، بعدما عادت هذه �ملقابلة و�نت�سرت بعد مرور ثماين �سنو�ت 

عليها.
وت�سمنت �ملقابلة ت�سريحات ل� "كيم كارد��سيان" حول  جوين ديب  خالل مقابلة 

قدمية لها تعود �إىل عام 2014 مع �سحيفة ديلي ميل �لأ�سرت�لية.
بالنجم  ج��د�ً  مهوو�سة  كانت  باأنها  �ملقابلة  خالل  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  وقالت 
�لهوليوودي �ل�سهري "جوين ديب" و�سقيقتها كورتني معجبة بالنجم “ليوناردو 

دي كابريو".
وتابعت كيم خالل �ملقابلة: "لقد كنت مهوو�سة بجوين ديب عندما كنت مر�هقة، 
و�أعتقد باأن �ل�سبب هو �أنه كان مثري�ً جد�ً وكان مذهاًل للغاية، وكنت �أت�ساءل كيف 

�جنذب جوين ديب �إىل كيت مو�س، حيث �سعرت باأنني �جنذبت �إليه ج�سدياً".


