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رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان ملك �إي 
�سو�تيني بذكرى �ليوم �لوطني لبالده 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�مللك م�شو�تي  �إىل جاللة  تهنئة  برقية  �لدولة »حفظه �هلل« 
�ليوم  ذك���رى  مبنا�شبة  ���ش��و�ت��ي��ن��ي،  �إي  مملكة  م��ل��ك  �ل��ث��ال��ث، 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �لوطني لبالده.  كما بعث �شاحب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�إىل جاللة �مللك  حاكم دبي »رع��اه �هلل« برقية تهنئة مماثلة 
م�شو�تي �لثالث. وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�شيفو  كليوبا�س  معايل  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية  مكتوم  �آل 

دالميني، رئي�س وزر�ء مملكة �إي �شو�تيني.

�لإمار�ت تدين ب�سدة عمليات �لطعن يف كند� 
•• اأبوظبي- وام:

��شتهدفت  �لتي  �لطعن  ب�شدة عمليات  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أد�ن��ت 
عدد� من �الأ�شخا�س يف مناطق عدة مبقاطعة �شا�شكات�شو�ن، 
غرب كند� و�أ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى. و�أكدت وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل يف بيان لها �أن دولة �الإمار�ت تعرب 
ورف�شها  �الإجر�مية،  �الأعمال  لهذه  �ل�شديد  ��شتنكارها  عن 
�لد�ئم جلميع �أ�شكال �لعنف و�الإرهاب �لتي ت�شتهدف زعزعة 
�الأخالقية  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  م��ع  وتتنافى  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر  �الأم���ن 

و�الإن�شانية.
و�أعربت �لوز�رة عن خال�س تعازيها ومو��شاتها حلكومة كند� 
و�شعبها �ل�شديق، والأهايل وذوي �ل�شحايا جر�ء هذه �جلرمية 

�لنكر�ء، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.
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�لرئي�س �لرو�شي ورئي�س �الأركان ي�شرفان على �لتدريبات �لع�شكرية يف �شريجيف�شكي      )رويرتز(

ملكة بريطانيا ت�شافح رئي�شة �لوزر�ء �جلديدة  )رويرتز(

رئي�س �لدولة ي�ستقبل رئي�س جمل�س �ل�سورى يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية
رئي�س �لدولة خالل ��شتقباله رئي�س جمل�س �ل�شورى يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة    )و�م(

�لرئي�س �لرو�سي يتحّرك للتقارب مع �آ�سيا 

بوتني يح�سر مناور�ت ع�سكرية مب�ساركة �سينية 
بعد �جتماعها مع �مللكة 

تر��س تتوىل ر�سمًيا رئا�سة وزر�ء بريطانيا 

�ملجاعة تفتك باأطفال 
�ل�سومال..700 حالة وفاة

•• جنيف-رويرتز:

قالت منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة )يوني�شف( �لثالثاء �إن مئات �الأطفال 
لقو� حتفهم بالفعل يف مر�كز �لتغذية يف �أنحاء �ل�شومال، وذلك بعد يوم 
من حتذير �ملنظمة �لعاملية من �أن �أجز�ء من �ل�شومال �شتتعر�س للمجاعة 
للعام  لالأمطار  غيابا  �الأفريقي  �لقرن  وت�شهد منطقة  �ملقبلة.  �الأ�شهر  يف 
�خلام�س على �لتو�يل. وت�شببت جماعة يف �ل�شومال عام 2011 يف مقتل 

�أكرث من ربع مليون �شخ�س، معظمهم من �الأطفال.
وقالت وفاء �شعيد، ممثلة يوني�شف يف �ل�شومال، يف �إفادة �شحفية »�أفادت 
�أنحاء  �لتغذية يف  730 طفال لقو� حتفهم يف مر�كز  ب��اأن ح��و�يل  تقارير 
�أك��ر الأن  �الأرق���ام قد تكون  �لعام، لكن  ه��ذ�  يناير ويوليو من  �لبالد بني 

�لعديد من �لوفيات ال يتم �الإبالغ عنها«.

•• اأو�سوريي�سك-اأ ف ب:

ح�شر �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
و��شعة  ع�شكرية  م��ن��اور�ت  ب��وت��ني 
ت�شارك  �ل��ث��الث��اء  �أم�������س  �ل��ن��ط��اق 
�أخ����رى  �ل�����ش��ني وع����دة دول  ف��ي��ه��ا 
ل���رو����ش���ي���ا، فيما  ت��ع��ت��ر ���ش��دي��ق��ة 
ت�شعى مو�شكو لتعزيز �شر�كاتها يف 

�آ�شيا مبو�جهة �لعقوبات �لغربية.
وجدت رو�شيا نف�شها يف حالة عزلة 
متز�يدة يف ظل تفاقم �لتوتر بني 
منذ  �لغربية  و�ل��ع��و����ش��م  مو�شكو 
�ملو�لية  �أوكر�نيا  �إىل  قو�ت  �أر�شلت 

للغرب يف 24 �شباط-فر�ير.
و�����ش���ن���ط���ن  ف����ر�����ش����ت  وق�������ت  ويف 
م�شبوقة  غ��ري  عقوبات  وبروك�شل 
للتقّرب  �شعى بوتني  على مو�شكو، 
و�أم����ريك����ا  �إف���ري���ق���ي���ا  يف  دول  م����ن 
خ�شو�شا  و�آ������ش�����ي�����ا،  �جل���ن���وب���ي���ة 

�ل�شني.
مناور�ت  �ل��ث��الث��اء  ب��وت��ني  وح�شر 
جتري  �لتي  »فو�شتوك2022-« 
�ل�شرق  يف  ت���دري���ب���ي���ة  م����و�ق����ع  يف 
�الأق�شى �لرو�شي ويف �لبحر قبالة 
�ل�����ش��رق��ي، بح�شب  ���ش��اح��ل رو���ش��ي��ا 

•• لندن-وكاالت:

حزب  بزعامة  فوزها  �أعلن  بعدما 
�حلكومة  ورئ���ا����ش���ة  �مل���ح���اف���ظ���ني 
لبوري�س  خ���ل���ف���ا  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
ل��ي��ز تر��س  �أ���ش��ب��ح��ت  ج��ون�����ش��ون، 
ر�����ش����م����ًي����ا �ل���رئ���ي�������ش���ة �جل�����دي�����دة 
خالل  �لثالثاء،  �أم�س  للحكومة، 
�جتماع مع �مللكة �إليز�بيث �لثانية 

يف مقر �إقامتها با�شكتلند�.
وظ���ه���رت �مل��ل��ك��ة م���ع ت���ر�����س وهما 
ت�شفي  جل�شة  خ��الل  تت�شافحان 
�لطابع �لر�شمي على تعيني تر��س، 
يف  جون�شون  ب��وري�����س  ق���ّدم  بعدما 

وقت �شابق من �أم�س ��شتقالته.
�أعلن ق�شر بكنغهام يف بيان،  فيما 
�إليز�بيث  �مللكة  �أن  �لثالثاء،  �أم�س 
للوزر�ء  رئي�شة  ت��ر����س  ليز  عينت 
باملور�ل  ق��ل��ع��ة  يف  �ج��ت��م��اع  خ���الل 

با�شكتلند�.
»��شتقبلت  �مللكة  �أن  �لبيان  وذك��ر 
�إليز�بيث  �ل���رمل���ان  ع�����ش��و  �أم�������س 
ت�شكيل  م��ن��ه��ا  وط���ل���ب���ت  ت�����ر�������س، 
�ل�شيدة  وقبلت  ج��دي��دة.  حكومة 

تر��س عر�س �مللكة �لريطانية«.

ويف وق���ت ���ش��اب��ق �م�����س ق���ال ق�شر 
بكنغهام يف بيان، �إن �مللكة �إليز�بيث 
جون�شون  بوري�س  ��شتقالة  قبلت 
�ل���وزر�ء خالل  رئي�س  من من�شب 

�جتماع يف نف�س �لق�شر.
وت��ع��ّه��د ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون بدعم 
بينما  ب��ث��ب��ات  ت��ر����س  ل��ي��ز  خليفته 
مرة  الآخ��ر  �شرتيت  د�ونينغ  غ��ادر 
��شتعد�د�  ل��ل��وزر�ء  رئي�شا  ب�شفته 

لتقدمي ��شتقالته.
تخللت  �ل���ذي  جون�شون  وّدع  كما 

والي���ت���ه حل���ظ���ات م��ف�����ش��ل��ي��ة على 
و�نتهت  وكوفيد  بريك�شت  ر�أ�شها 
قبل �أو�نها بفعل �لف�شائح، �أن�شاره 
�ل��ذي��ن ه��ت��ف��و� و���ش��ف��ق��و� ل���ه، قبل 
�إليز�بيث  �مللكة  للقاء  ي��ت��وّج��ه  �أن 

�لثانية.
�مل��ح��اف��ظ �حلاكم  وح�������ّس ح��زب��ه 
ع���ل���ى ت��ن��ح��ي��ة �خل�����الف�����ات د�خ����ل 
�شفوفه للتعامل مع �أزمة �لطاقة 
�لتي يبدو �أنها �شتطغى على عهد 

تر��س.

مينيًا  ع�سكريًا   21 مقتل 
�أبييني لييلييقيياعييدة يف  بييهييجييوم 

•• اليمن-وكاالت:

�ل���ق���و�ت  21 م����ن م���ق���ات���ل���ي  ق���ت���ل 
�الأمنية �ليمنية، و�شتة من عنا�شر 
تنظيم �لقاعدة يف هجوم للجماعة 
�أمنيا  ����ش��ت��ه��دف م��وق��ع��ا  �مل��ت��ط��رف��ة 
ج��ن��وب �ل��ي��م��ن، �أم�������س، ح�����ش��ب ما 
و�أو�شح  م�����ش��وؤول��ني.  ث��الث��ة  �أف�����اد 
�حلكوميون  �الأم��ن��ي��ون  �مل�شوؤولون 
�أن عنا�شر �لقاعدة هاجمو� �ملوقع 
�الأم��ن��ي« يف  »�حل���ز�م  �لتابع لقو�ت 
�أدى  م��ا  �جلنوبية،  �أب��ني  حمافظة 
��شتمرت  ����ش��ت��ب��اك��ات  �ن�����دالع  �إىل 

حو�يل ثالث �شاعات.
�أفادت قو�ت »�حلز�م �الأمني«  فيما 
�إثر حملة  �أتى  �أن �لهجوم  يف بيان، 
ع�شكرية �أطلقت قبل �أيام يف مناطق 

�أبني ملكافحة �الإرهاب.
كما ذكرت �أن �لقو�ت �الأمنية متكنت 
من �أ�شر عدد من عنا�شر �لتنظيم. 
بعد  �مليد�نية  �لتطور�ت  تلك  �أت��ت 
�ل�شبت  �ملتطرف،  �لتنظيم  ب��ث  �أن 
�ملا�شي، ر�شالة م�شّجلة ينا�شد فيها 
موظف يف �الأمم �ملتحدة خمتطف 
يف �ليمن منذ �أكرث من �شتة �أ�شهر، 
الإنقاذ  �جل��م��اع��ة  م��ط��ال��ب  ت��ل��ب��ي��ة 

حياته.

�أف����اد �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م �لكرملني  م��ا 
دميرتي بي�شكوف وكاالت �إخبارية 

حملية.
وُنقل عن بي�شكوف قوله �إن بوتني 
�لدفاع  وزي���ر  م��ع  �ج��ت��م��اع��ا  يعقد 
�الأرك���ان  ورئ��ي�����س  �شويغو  �شريغي 
يف  غري��شيموف  فالريي  �لرو�شي 
�لع�شكري  �شريغيف�شكي  م��ي��د�ن 
�الأخرية  �ملرحلة  يتابع  �أن  وميكن 

من �لتدريبات �لع�شكرية الحقا.
�ن��ط��ل��ق��ت �مل����ن����اور�ت »ف��و���ش��ت��وك-
من-�شبتمر  �الأول  يف   »2022
حتى  ت�����ش��ت��م��ر  �أن  �مل����ق����رر  وم������ن 
�مل�شاركة  �ل��دول  وت�شمل  �الأرب��ع��اء. 
عدد� من �لبلد�ن �ملجاورة لرو�شيا 
و�لهند  ����ش���وري���ا  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�لتدريبات  يف  و�ل�شني.و�شي�شارك 
�أكرث من 50 �ألف جندي و5000 

�لع�شكرية  �مل����ع����د�ت  م����ن  وح������دة 
و60  ط���ائ���رة   140 ذل���ك  مب���ا يف 
وُنّظمت  مو�شكو.  بح�شب  �شفينة، 
 .2018 م���ن���اور�ت م�����ش��اب��ه��ة ع���ام 
و�شت�شتمر زيارة بوتني �إىل �ل�شرق 
�الأق�������ش���ى �ل���رو����ش���ي �الأرب�����ع�����اء يف 
�ل�شاحلية  فالديفو�شتوك  مدينة 
حيث يتوقع باأن يلقي خطابا �أمام 

»منتدى �القت�شاد �ل�شرقي«.

حكومة �لوحدة �لوطنية 
�لليبية تتم�سك بالنتخابات

•• القاهرة-وكاالت:

فيما �لتوتر ال يز�ل يهيمن على �ملوقف بني حكومة طر�بل�س برئا�شة عبد �حلميد 
وزي��رة خارجية حكومة  �ملنقو�س  �أك��دت جنالء  �شرت،  با�شاغا يف  �لدبيبة وحكومة 

�لوحدة �لوطنية �أنه يجب �ل�شعي الإجر�ء �النتخابات �لنيابية.
�إىل  �لثالثاء،  �أم�س  بالقاهرة  �لعرب  وزر�ء �خلارجية  �جتماع  �أمام  �ملنقو�س  ودعت 
�الأول  دي�شمر-كانون  �إجر�وؤها يف  تعذر  �لتي  �النتخابات،  الإج��ر�ء  �الأج��و�ء  تهيئة 
�ملا�شي »2021«. كما طالبت �لرملان �لليبي »�لتعاون« يف �شبيل �لو�شول �إىل هذ� 
�ال�شتحقاق، ودعت �أي�شاً لعقد �للقاء �لت�شاوري �لقادم على م�شتوى وزر�ء �خلارجية 

يف �لعا�شمة �لليبية طر�بل�س.
يف م��و�ز�ة ذلك، �ن�شحب �لوفد �مل�شري برئا�شة وزير �خلارجية �شامح �شكري من 

�جلل�شة قبيل �إلقاء �ملنقو�س كلمتها دون �إ�شد�ر �أي بيان حول ذلك
وتر�أ�شت وزيرة �خلارجية �لدورة 158 ملجل�س جامعة �لدول �لعربية، رغم معار�شة 

�حلكومة �ملكلفة من �لرملان برئا�شة فتحي با�شاغا لهذه �خلطوة..

�ص 04

�ص 08

�ص 19

خلود �ملري .. �أول عن�رش ن�سائي ب�رشطة 
دبي تعمل يف ك�سف �ملتفجر�ت حتت �ملاء

�أخبار �لإمار�ت

�أوروبا بني رحى �لغاز �لرو�سي.. 
خماوف من »م�ستقبل �سعب«

عربي ودويل

�إنرت يتحدى بايرن يف �ملجموعة �حلديدية .. 
وليفربول ي�سعى للخروج من كبوته �أمام نابويل

�لفجر �لريا�سي

�لإمار�ت تو��سل جهودها �لإغاثية و �لإن�سانية 
دعما ملت�سرري �ل�سيول و �لأمطار يف �ل�سود�ن

•• اخلرطوم -وام:

وزعت �لفرق �مليد�نية لهيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي 300 �شلة غذ�ئية 
و �أكرث من 300 خيمة ��شتفاد منها 2100 �شخ�س من �الأ�شر �ل�شود�نية 
�ملت�شررة جر�ء �ل�شيول و �الأمطار يف قرى وحدة �ل�شريق مبحلية �أبو حمد 
�لتابعة لوالية نهر �لنيل �شمال �ل�شود�ن مل�شاعدتهم يف مو�جهة �لظروف 

�الإن�شانية �ل�شعبة �لتي يعي�شونها.
تاأتي �مل�شاعد�ت يف �إطار جهود �الإمار�ت �الإغاثية و�الإن�شانية على �ل�شاحة 
مل�شاعدة  �لدولة  �شريته  �ل��ذي  �الإغاثي  �جل��وي  �جل�شر  �شمن  �ل�شود�نية 
�الأ�شقاء �لذين ت�شررو� جر�ء �ل�شيول و �الأمطار �لتي �شربت عدد� من 

�لواليات و �لقرى و خلفت خ�شائر يف �الأرو�ح و �ملمتلكات.
ف��ق��د و����ش��ل��ت ف���رق �ل��ه��الل �الأح��م��ر �الإم���ار�ت���ي �ل��ع��م��ل م��ن �أج���ل تعزيز 
�مل�شاعدة و�لتخفيف  �الأ�شقاء وتقدمي يد  �إغاثة  �ل�شرعة يف  و  �ال�شتجابة 
�ملناطق  �لتي خيمت على خمتلف  �لقا�شية  �الإن�شانية  �لظروف  من حدة 
�ل�شود�ين  �ل�شعب  �أب��ن��اء  نفو�س  �الأث���ر يف  �أك���ر  ل��ه  ك��ان  �ل���ذي  و  �ملنكوبة 

�ل�شقيق.           
)�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام: 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
)حفظه �هلل( �م�س يف جمل�س ق�شر �لبحر.. معايل �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل 
بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ رئي�س جمل�س �ل�شورى يف �ململكة �لعربية 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  ير�فقه معايل �شقر غبا�س  �ل�شقيقة..  �ل�شعودية 

�الحتادي.
�لذي نقل  �ل�شيخ  �آل  �لدكتور عبد�هلل  �للقاء مبعايل  �شموه خالل  ورحب 

�إىل �شموه حتيات خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل 
�شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري حممد 
بن �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير دفاع �ململكة �لعربية �ل�شعودية ومتنياتهما لدولة �الإمار�ت و�شعبها 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  فيما حمله  و�الزده���ار..  �لتقدم  من  مزيد�ً 
للمملكة  ومتنياته  ع��ه��ده  وويل  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �إىل  حتياته 
خلادم  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  و�ل��رف��ع��ة  �ل��ع��زة  دو�م  �ل�شقيق  و�شعبها 

�حلرمني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود. )�لتفا�شيل �س2(

�لربهان يطالب �ل�سيا�سيني �لبتعاد عن �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية
•• اخلرطوم-وكاالت:

رئي�س  ح���ذر  �ل�����ش��ود�ن،  يف  �ل�شيا�شية  �الأزم����ة  ����ش��ت��م��ر�ر  م��ع 
جمل�س �ل�شيادة، �لفريق �أول عبد �لفتاح �لرهان من تدخل 

�ل�شيا�شيني يف �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية.
�أم�س  للجي�س،  �ح��ت��ف��االت  خ���الل  �أل��ق��اه��ا  كلمة  يف  وط��ال��ب 
�لع�شكرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد  �ل�شيا�شيني  �ل��ث��الث��اء، 

و�الجتاه لت�شكيل �حلكومة.
كما �شدد على �أن خروج �لع�شكر من �لعمل �ل�شيا�شي ال يعني 

وفق  ي��ري��دون،  م��ا  باملوؤ�ش�شة  يفعلو�  �أن  ل��الآخ��ري��ن  �ل�شماح 
تعبريه.

خمتلف  د�خ���ل  �ل�شقاق  ب��ث  �إىل  �ل�شاعني  م��ن  ح��ذر  ك��ذل��ك، 
بني  �ل��وق��ي��ع��ة  ع��ل��ى  يعمل  »م���ن  ق��ائ��ال  �لع�شكرية،  �الأج���ه���زة 

�جلي�س و�لدعم �ل�شريع و�هم«.
م��وح��دة ولن  �شتظل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 

ي�شتطيع �أحد تفكيكها.
�إىل ذلك، �أ�شاف: هناك من يريد �لق�شاء على �لبالد ويجب 

�أن نقف موحدين �شدهم.

�شومالية تقف بالقرب من قري حفيدتيها �لتو�أم �للتني توفيتا جوعا    )رويرتز(

خملب �إيطايل �سد فرن�سا
�سعود ميلوين ينهي �سهر �لع�سل بني روما وباري�س؟

•• الفجر -خرية ال�سيباين

�إذ� مل تكن �لرومانية �ملنتخبة، يف �ملا�شي، لطيفة مع فرن�شا، فقد �أ�شبحت نرتها 
�أكرث لينا و�عتد�ال منذ �أن توقعت ��شتطالعات �لر�أي فوزها يف �النتخابات �ملقبلة.

ق��د ي�شطر  �ل��ق��وي��ة:  و�ل�شخ�شية  �حل����اد،  و�ل�����ش��وت  �ل��ث��اق��ب��ة،  �ل���زرق���اء  �ل��ن��ظ��رة 
�لفرن�شيون �إىل �لتعود على �شورة جيورجيا ميلوين. فوفًقا ال�شتطالعات �لر�أي، 
ما  )مي��ني  �يطاليا  دي  وفر�تلي  عاًما،  �أربعني  �لعمر  من  �لبالغة  �لرومانية  ف��اإن 
 25 يف  �لت�شريعية  �النتخابات  م�شاء  �لت�شويت  يت�شدرو�  �أن  �لفا�شية( ميكن  بعد 
�شبتمر �جلاري، ورمبا ي�شيطرون على �حلكومة �الإيطالية �مل�شتقبلية. مبا ي�شدل 
�ل�شتار نهائياً على »�شهر �لع�شل« بني باري�س وروما حتت رعاية رئي�س 
�لوزر�ء �ملنتهية واليته ماريو در�جي.      )�لتفا�شيل �س10(

خملب �إيطايل �سد فرن�سا
�سعود ميلوين ينهي �سهر �لع�سل بني روما وباري�س؟

رو�سيا تتهم �أوكر�نيا با�ستهد�ف حميط »ز�بوريجيا« بـ20 قذيفة

رو�سيا: �أمريكا تدفع �لأوروبيني نحو �لنتحار
•• عوا�سم-وكاالت:

بينما تتجه �الأنظار �إىل �لتقرير �لذي �شتقدمه 
جمل�س  �إىل  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
�لقو�ت  مو�شكو  �تهمت  ز�بوريجيا،  حول  �الأم��ن 
�لو�قعة  �لنووية  �ملحطة  با�شتهد�ف  �الأوكر�نية 
جنوب �أوكر�نيا، ب� 20 قذيفة خالل 24 �شاعة. 
وذكرت وز�رة �لدفاع �لرو�شية �أن �أوكر�نيا �أطلقت 
20 قذيفة مدفعية على بلدة �إنرهود�ر و�ملنطقة 
�ملحيطة باملحطة خالل �الأربع و�لع�شرين �شاعة 

�ملا�شية.
�أن  �ل��ي��وم��ي،  �لع�شكري  بيانها  يف  �أ���ش��اف��ت  ك��م��ا 
ث����الث ق���ذ�ئ���ف ���ش��ق��ط��ت ع��ل��ى �أر������ش����ي حمطة 
من  بالقرب  �نفجرت  �إح��د�ه��ا  �لنووية،  �لطاقة 

وحدة �لطاقة رقم 2.
�ملوقع  يف  �الإ���ش��ع��اع  م�شتويات  �أن  �أك���دت  �أن��ه��ا  �إال 

ظلت طبيعية، وفق ما نقلت وكالة »رويرتز«.
قطع  م��ع  ق��ا���س  ل�شتاء  �أوروب����ا  تتح�شر  وبينما 
�إمد�د�ت �لغاز �لرو�شية، �تهمت مو�شكو �لواليات 

�ملتحدة ب�»دفع �الأوروبيني نحو �النتحار«.
�خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  �ع��ت��رت  فقد 
�أن و��شنطن  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س  م��اري��ا ز�خ���اروف���ا، 
هي من �أث��ار �أزم��ة �إم���د�د�ت �لغاز يف �أوروب���ا من 
خ���الل دف���ع �ل��زع��م��اء �الأوروب����ي����ني ن��ح��و خطوة 

�القت�شاد  جمايل  يف  �لتعاون  بوقف  »�نتحارية« 
و�لطاقة مع مو�شكو. وعندما �ُشئلت على هام�س 
�ملنتدى �القت�شادي �ل�شرقي يف فالديفو�شتوك، 
�لغاز  �شخ  ��شتئناف  �أج���ل  م��ن  فعله  يجب  عما 
»�أنتم  1«، قالت  �أنابيب »نورد �شرتمي  عر خط 
ت�شاألونني �أ�شئلة حتى �الأطفال يعرفون �الإجابة 

عنها، فمن بد�أ هذ� �الأمر عليه �إنهاوؤه«.
منذ  �شعت  �مل��ت��ح��دة  »�ل���والي���ات  �أن  �أ���ش��اف��ت  كما 
ف���رتة ط��وي��ل��ة �إىل ق��ط��ع ع��الق��ات �ل��ط��اق��ة بني 
�أملانيا  مثل  �ل��ك��رى  �الأوروب���ي���ة  و�ل��ق��وى  رو�شيا 
للطاقة  م��ورد�  كانت  بالدنا  �أن  من  �لرغم  على 
�ل�شوفيتية«.  �حلقبة  منذ  عليه  �لتعويل  ميكن 
و�أردفت قائلة »�إنه �نتحار ولكن �شيتعني عليهم 

فيما يبدو �جتياز ذلك«.
�أوروبا  ت��و�ج��ه  وق��ت  يف  �لت�شريحات  تلك  ت��اأت��ي 
�أ�شو�أ �أزم��ة يف �إم���د�د�ت �لغاز على �الإط��الق، مع 
�مل�شتوردين  �أن  ل��درج��ة  �ل��ط��اق��ة  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع 
�الأمل����ان ن��اق�����ش��و� �ح��ت��م��ال تقنني �ال���ش��ت��ه��الك يف 
�أكر �قت�شاد يف �الحتاد �الأوروبي بعد �أن خف�س 

�لرو�س تدفقات �لغاز غربا.
يف حني �تهمت �أمريكا و�الحتاد �الأوروبي رو�شيا 
ب��االب��ت��ز�ز يف جم���ال �ل��ط��اق��ة. يف �مل��ق��اب��ل، نفى 
�الأيام  خ��الل  وت��ك��ر�ر�ً  م��ر�ر�ً  �لرو�س  �مل�شوؤولون 

�ملا�شية تلك �التهامات.
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اأخبـار الإمـارات

�لإمار�ت تو��سل جهودها �لإغاثية و �لإن�سانية دعما ملت�سرري �ل�سيول و �لأمطار يف �ل�سود�ن

مو�طنون �سود�نيون : مو�قف �لإمار�ت �لنبيلة �متد�د مل�سرية �لعطاء �لتي �أر�ستها عرب عقود دعما لأبناء �ل�سود�ن
•• اخلرطوم -وام:

وزع����ت �ل���ف���رق �مل��ي��د�ن��ي��ة ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �الأحمر 
 300 م��ن  �أك���رث  و  �شلة غذ�ئية   300 �الإم���ار�ت���ي 

�الأ�شر  م��ن  �شخ�س   2100 منها  ����ش��ت��ف��اد  خيمة 
يف  �الأم��ط��ار  و  �ل�شيول  ج��ر�ء  �ملت�شررة  �ل�شود�نية 
�لتابعة  ح��م��د  �أب���و  �ل�����ش��ري��ق مبحلية  وح���دة  ق���رى 
مل�شاعدتهم  �ل�������ش���ود�ن  ���ش��م��ال  �ل��ن��ي��ل  ن��ه��ر  ل���والي���ة 

يف م��و�ج��ه��ة �ل���ظ���روف �الإن�����ش��ان��ي��ة �ل�����ش��ع��ب��ة �لتي 
يعي�شونها. تاأتي �مل�شاعد�ت يف �إطار جهود �الإمار�ت 
�الإغاثية و�الإن�شانية على �ل�شاحة �ل�شود�نية �شمن 
�جل�����ش��ر �جل����وي �الإغ���اث���ي �ل����ذي ���ش��ريت��ه �لدولة 
و  �ل�شيول  ج��ر�ء  ت�شررو�  �لذين  �الأ�شقاء  مل�شاعدة 
�الأمطار �لتي �شربت عدد� من �لواليات و �لقرى 

و خلفت خ�شائر يف �الأرو�ح و �ملمتلكات.
ف��ق��د و����ش��ل��ت ف����رق �ل���ه���الل �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي 
يف  �ل�شرعة  و  �ال�شتجابة  تعزيز  �أج���ل  م��ن  �لعمل 
و�لتخفيف  �مل�شاعدة  ي��د  وت��ق��دمي  �الأ���ش��ق��اء  �إغ��اث��ة 
من حدة �لظروف �الإن�شانية �لقا�شية �لتي خيمت 
�أكر  على خمتلف �ملناطق �ملنكوبة و �لذي كان له 
�الأثر يف نفو�س �أبناء �ل�شعب �ل�شود�ين �ل�شقيق. و 
500 كليو مرت من �لعا�شمة  �أك��رث من  على بعد 
�الإمار�تية  �مل�شاعد�ت  و�شلت  �خلرطوم  �ل�شود�نية 
�ل��ن��دي بوحدة  ق��ري��ة  �إىل  �الي��و�ئ��ي��ة  و  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل�شريق �لتابعة ملحلية �أبوحمد بوالية نهر �لنيل . 
و قد �لتقت وكالة �أنباء �الإمار�ت "و�م" يف جولة لها 
عدد� من �ملو�طنني �ل�شود�نيني �ملت�شررين �لذين 
�أن  �أك��دو�  �لذين  و  �الإمار�تية  �مل�شاعد�ت  �شملتهم 
دعم �الإمار�ت الأبناء �ل�شعب �ل�شود�ين لي�س بجديد 
فهو �متد�د مل�شرية �خلري �الإمار�تية �ملتو��شلة عر 
عقود.. و�أعربو� عن �شكرهم لدولة �الإمار�ت قيادة 
يج�شد  �شخي  ع��ط��اء  م��ن  ت��ق��دم��ه  م��ا  ع��ل��ى  و�شعبا 
�ل�شقيقني.  �ل�شعبني  بني  �ملحبة  و  �الأخ��وة  �أو��شر 
فمن جانبه قال عبد�لروؤوف ب�شرى �أحد مت�شرري 
قرية ندي �لتابعة ملحلية �أبو حمد :" �لكارثة حلت 
بنا و كانت �أكر من حجم و�إمكانيات �لقرية �لتي 

د�همتنا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ول  جرفتها  و  بيوتها  دم���رت 
منطقتنا  �أن  رغ��م  بغتة  �شباحا   3 �ل�شاعة  ح��و�يل 
لي�شت من �ملناطق �لتي تتعر�س لل�شيول و �الأمطار 
�ل�شديدة و مع �شدتها جلاأ جميع �شكان �لقرية �إىل 
�مل�شجد كونه مبنيا يف منطقة مرتفعة ومن مو�د 
�نتهاء  حتى  �جلميع  �نتظر  و  �ملقاومة  على  ق��ادرة 
�ل�شيول و�الأمطار للعودة �إىل منازلهم لكن فوجئنا 
منازلنا  حطمت  �لتي  �ملندفعة  �مل��ي��اه  م��ن  بكميات 

تاركني  باأنف�شهم  �ل�شكان  جن��ا  �لفجر  ب��زوغ  م��ع  و 
ك��ل ���ش��ىء ور�ءهم". و �أ���ش��اف :" �أغ��ل��ب �مل��ب��اين يف 
�لقرية من �جلالو�س"�لطني" لذ� مل ت�شمد �أمام 
مرة  منازلها  لبناء  �الأ�شر  دعم  يف  �أملنا  و  �ل�شيول 
�أخرى مبو�د بناء ثابتة قادرة على مقاومة �ل�شيول 
و�الأمطار �لغزيرة ". و قال ب�شرى:" كنا يف حاجة 
ملحة للم�شاعد�ت وبحمد �هلل و�شلتنا �ليوم قافلة 
م�شاعد�ت دولة �الإمار�ت �ل�شقيقة قاطعة م�شافات 

منها  �ع��ت��دن��ا  �الإم�����ار�ت  ه��ك��ذ�   .. لنجدتنا  طويلة 
�لوقوف معنا يف خمتلف �لظروف .. نوجه �شكرنا 
خيام  و  غذ�ئية  م��و�د  م��ن  لنا  قدمته  م��ا  على  لها 
�إيو�ء". من جهته قال حممد �الأمني وديع �هلل من 
�شكان قرية �لندي :" ن�شكر �الإمار�ت قيادة و�شعبا 
�إىل جانبنا يف هذه  �ل��وق��وف  و  لنا  ما قدمته  على 
.. لكم منا  �لقا�شية  �لتجربة  �لع�شيبة و  �لظروف 

كل �لتقدير ..".

�ملركز �خلليجي للوقاية من �لأمر��س ومكافحتها يناق�س خطته �لتنفيذية 2023 �ل�سحة جتري 205,400 فح�س وتك�سف عن 411 �إ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و402 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي- وام: 

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���االت  وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت 
�لوز�رة عن �إجر�ء 205،400 فح�س جديد خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  فئات خمتلفة يف  على 
وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم 
�إ�شابة  411 حالة  �لك�شف عن  �لدولة يف  �لفحو�شات على م�شتوى  نطاق 

حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت 

�مل�شجلة 1،017،954 حالة.
خالل  وف��اة  حالة  �أي  ت�شجيل  عدم  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  و�أعلنت 
�لدولة  يف  �ل��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �الأرب���ع 
402 حالة جديدة مل�شابني  �شفاء  �لوز�رة عن  �أعلنت  2،341 حالة.   كما 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت �ل�شفاء 997،502 حالة.  

•• الريا�ض - وام:

�الأمر��س  من  للوقاية  �خلليجي  للمركز  �الإ���ش��ر�يف  �ملجل�س  ناق�س 
و�آليات  و�أه��د�ف   2023 �ملقبل  للعام  �لتنفيذية  خطته  ومكافحتها 
�لعمل �لتي ت�شب يف م�شلحة وخدمة �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية يف 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وذلك خالل �جتماعه يف مقر جمل�س 
�ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  �ل�شحة 

�لريا�س �أم�س.
مثل دولة �الإمار�ت يف �الإجتماع �شعادة �لدكتور ح�شني حممد �لرند 
وذلك  �لعامة  لل�شحة  �مل�شاعد  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وكيل 

عر تقنية �الت�شال �ملرئي .

ح�شر �الإجتماع كافة ممثلي �ملجل�س من دول �لتعاون وهم �لدكتورة 
�لقويز�ين  عبد�هلل  و�لدكتور  �لبحرين  مملكة  من  �لهاجري  مرمي 
من �ل�شعودية و�لدكتورة �أمينة �جلرد�ين من �شلطنة عمان و�ل�شيخ 
�مل��ن��ذر �حل�شاوي من  و�ل��دك��ت��ور  م��ن قطر  ث��اين  �آل  �لدكتور حممد 
�ل��ك��وي��ت و�الأ����ش���ت���اذ ���ش��ل��ي��م��ان �ل��دخ��ي��ل م��دي��ر ع���ام جم��ل�����س �ل�شحة 

�خلليجي.
ي�شعى  ومكافحتها  �الأمر��س  للوقاية من  �ملركز �خلليجي  �أن  يذكر 
�لعامة  �ل�شحة  جم���ال  يف  �مل�����ش��رتك  �خلليجي  �ل��ع��م��ل  تن�شيق  �ىل 
�الأوب��ئ��ة مثل  �نت�شار  مل��ر�ق��ب��ة  خليجياً  م��ر���ش��د�ً  ول��ي��ك��ون  و�ل��وق��ائ��ي��ة 
�ل�شحة  �ملركز حتت مظلة جمل�س  �أن يكون  "كورونا" وغريها على 

لدول جمل�س �لتعاون.

رئي�س �لدولة ي�ستقبل رئي�س جمل�س �ل�سورى يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية
•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه 
�هلل( �م�س يف جمل�س ق�شر �لبحر.. معايل �ل�شيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
�ل�شعودية  �ل�شورى يف �ململكة �لعربية  �ل�شيخ رئي�س جمل�س  �آل  �إبر�هيم  بن 

�ل�شقيقة.. ير�فقه معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
ورحب �شموه خالل �للقاء مبعايل �لدكتور عبد�هلل �آل �ل�شيخ �لذي نقل �إىل 
�شموه حتيات خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود 
بن  حممد  �الأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  و�شاحب  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك 
�شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�الإم��ار�ت و�شعبها مزيد�ً  �ل�شعودية ومتنياتهما لدولة  �لعربية  �ململكة  دفاع 
من �لتقدم و�الزدهار.. فيما حمله �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حتياته �إىل 
�ل�شقيق  و�شعبها  للمملكة  ومتنياته  عهده  وويل  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم 
دو�م �لعزة و�لرفعة يف ظل �لقيادة �حلكيمة خلادم �حلرمني �مللك �شلمان بن 

عبد�لعزيز �آل �شعود.
وتبادل �جلانبان �الأحاديث �لودية وتطرقا �إىل �لعالقات �الأخوية �لر��شخة 

�لتي جتمع دولة �الإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�شعبيهما.
�آل نهيان و�شمو  ح�شر جمل�س ق�شر �لبحر.. �شمو �ل�شيخ �شيف بن حممد 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير دي��و�ن �لرئا�شة و�شمو  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
�أبوظبي  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  و�شمو  �لهمم  الأ�شحاب  �لعليا 
من  عدد  بجانب  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني و�ملو�طنني و�شعادة تركي �لدخيل �شفري �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية لدى �لدولة.

وزير �ل�سحة �ل�سود�ين لي» و�م«: �لدعم �لإغاثي �لإمار�تي لل�سعب �ل�سود�ين يج�سد عمق �لعالقات بني �لبلدين
•• اخلرطوم -وام:

�أك����د �ل���دك���ت���ور ه��ي��ث��م حم��م��د �إب���ر�ه���ي���م وزير 
�ل�شحة �الحتادي �ملكلف يف جمهورية �ل�شود�ن 
�أن �ل��دع��م �الإغ��اث��ي �الإم��ار�ت��ي الأب��ن��اء �ل�شعب 
�ل�شود�ين من �ملتاأثرين بالفي�شانات و �ل�شيول 
يج�شد عمق �لعالقات �لتاريخية بني �لبلدين 
و�ملو��شاة  �الأخ���وة  �أو����ش��ر  يعك�س  و  �ل�شقيقني 

�ل�شادقة يف هذه �ملحنة �لطارئة.
�ل�شود�ين - يف ح��و�ر مع  وق��ال وزي��ر �ل�شحة 
توزيع  خ���الل  و�م"  �الإمار�ت"  �أن���ب���اء  وك���ال���ة 
والية  �شكان  على  �إمار�تية  �إغاثية  م�شاعد�ت 
�شاحب  توجيهات  �إن   - �ل�شود�نية  �جل��زي��رة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�مل�شاعد�ت  ب��ت��ق��دمي  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
�الإغاثية �لعاجلة توؤكد حر�س دولة �الإمار�ت 

�ل�شعب  جانب  �إىل  �لوقوف  على  و�شعبا  قيادة 
�ل�شود�ين يف هذه �لظروف �الإن�شانية �لطارئة 
�أ�شالة �الإمار�ت وقيمها  و�ل�شعبة �لتي تظهر 
مع  �الإن�����ش��اين  �لت�شامن  �شعيد  على  �لنبيلة 
�أ�شقائها وم�شاعدتهم على تخطي هذه �لكارثة 
 . �أ���ش��رع وق��ت  �إىل طبيعتها يف  وع���ودة �حل��ي��اة 
�الأحمر  للهالل  �مليد�نية  �ل��ف��رق  �أن  و�أ���ش��اف 
�الإمار�تي تعمل يف �ملناطق �ملنكوبة باحرت�فية 
لتقدمي  �ل��دول��ي��ة  �ملعايري  �أع��ل��ى  ووف���ق  عالية 
�مل�شاعد�ت �الإغاثية و�إن�شاء �خليام يف خمتلف 
�لتي  �ملنكوبة  �ل�شود�نية  و�ل��والي��ات  �مل��ن��اط��ق 
و�لفي�شانات  �ل�شيول  خلفته  ما  ج��ر�ء  تعاين 
�ملمتلكات  و  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ى  ت���دم���ري  م����ن 

و�الأر��شي �لزر�عية.
�ملناطق  �ل�شحي يف  �لو�شع  �أن  �إبر�هيم  �أك��د  و 
لالأوبئة  �نت�شار  يوجد  ال  و  مطمئن  �ملنكوبة 

يف ظل تكاتف جميع �الأجهزة �ملعنية بالتعاون 
مع �الأ�شقاء يف دول��ة �الإم��ار�ت �لذين يعملون 
ب��اأن��ف�����ش��ه��م يف �مل����ي����د�ن ل���ل���وق���وف ع��ل��ى حجم 

�الأ�شر�ر و�لعمل على معاجلتها.
بال�شكر  �ل�������ش���ود�ين  �ل�����ش��ح��ة  وزي�����ر  وت���ق���دم 
وحكومة  قيادة  �الإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  و�لعرفان 
�أ�شقائهم  �لنبيلة جتاه  و�شعبا على م�شاعرهم 
�ل�����ش��ود�ن و�ل��ت��ي ظ��ه��رت جلية يف �حلر�س  يف 
و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  بتقدمي  �لكبري  و�اله��ت��م��ام 
�ل��ع��اج��ل��ة و���ش��رع��ة �ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه �ملحنة 
�لطارئة كون �الإم��ار�ت من �أو�ئ��ل �لدول �لتي 
�إغاثية  م�����ش��اع��د�ت  وق��دم��ت  �ل�����ش��ود�ن  و�شلت 
ل��ل�����ش��ع��ب �ل�������ش���ود�ين م���ن خ����الل وف����د رفيع 
�الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  من  �مل�شتوى 
و�ل�شحي  �الإغ���اث���ي  ل��ل��دع��م  �الأوىل  �ل��ن��اف��ذة 

للمجتمعات و�ل�شعوب حول �لعامل.
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اأخبـار الإمـارات

�لإمار�ت ت�سارك يف جل�سة جمموعة �لعمل �ل�سحية �لثالثة ملجموعة �لع�سرين G20 يف �إندوني�سيا

يف مر�كز �لت�شنيع و�لبحث للوقاية 
و�ل��ت��اأه��ب و�ال�شتجابة  �الأوب��ئ��ة  م��ن 

لها.
يو�شف  �ل���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  و�أع�������رب 
�ل���������ش����رك����ال ع�����ن دع�������م وت���رح���ي���ب 

�الإندوني�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�إىل  �لدعوة  متديد  على  لالجتماع 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
�لعمل  جمموعة  م��ن  ج���زًء�  لتكون 
�ل�شحية �لثالثة، و�أبدت ��شتعد�دها 

�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�ل��ت��م��ك��ني من 
�ال�شتعد�د ب�شكل �أف�شل، من خالل 
�ملعرفة  مب�شاركة  �ملرتبطة  �الآليات 
�لقدر�ت  وبناء  �لتكنولوجيا  ونقل 
�لت�شنيع  م��ر�ك��ز  الإن�����ش��اء  �ملطلوبة 

�لتنمية  �أه�������د�ف  ودع�����م  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل�شتد�مة يف جمال �ل�شحة.

دعم �لدولة �جلهود �لعاملية
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  و����ش���ك���رت 

ب��اإن�����ش��اء جمموعة  دول����ة �الإم������ار�ت 
�لباحثني  م���ن  ���ش��ب��ك��ة  �ل��ع�����ش��ري��ن 
بحاالت  �ل�����ش��ل��ة  ذوي  و�مل�����ش��ن��ع��ني 
دور  لتاأدية  �لعامة  �ل�شحة  ط��و�رئ 
�لتحتية  �لبنية  حم��وري يف توطيد 

ودع����م����ه����ا ل���ل���ع���م���ل م�����ع �ل���رئ���ا����ش���ة 
�الإندوني�شية ملجموعة �لع�شرين يف 
لالأولوية  �مل��رج��وة  �لنتائج  حتقيق 
�ل�شحية  �لبنية  بتطوير  �ملرتبطة 
�لعاملي  �لتو�شع  خالل  من  �لعاملية، 

•• جاكرتا-الفجر:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
�لثالث  �الجتماع  يف  م�شاركتها  عن 
مل��ج��م��وع��ة �ل��ع��م��ل �ل�����ش��ح��ي��ة �شمن 
 G20 جمموعة �لع�شرين �لدولية
ملناق�شة  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
�لعاملية،  �ل�شحة  بنية  تدعيم  �شبل 
ت�شنيع  م��ر�ك��ز  تو�شيع  خ���الل  م��ن 
للوقاية  �لعاملية  و�لبحث  �للقاحات 

من �الأوبئة و�لتاأهب و�ال�شتجابة.
وتر�أ�س وفد �لدولة �شعادة �لدكتور 
�ل�������ش���رك���ال مدير  ي���و����ش���ف حم���م���د 
للخدمات  �الإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  ع���ام 
خالل  �ل��وف��د  �أك���د  حيث  �ل�شحية، 
م�شاركته على �شرورة تعزيز تكاتف 
�لدول �الأع�شاء لتلبية �الحتياجات 
�ل�شرورية وتطوير �لقدر�ت لدعم 
وتوفري  �لعاملية،  �ل�شحية  �الأنظمة 
و�للقاحات  و�لعالجات  �مل�شتلزمات 
و�شولها  و�شمان  و�لفاعلة  �الآم��ن��ة 
بث  يف  ي�شهم  مب��ا  للجميع،  �ل��ع��ادل 
�ملجتمعات  لدى  و�الأمل  �الطمئنان 

لالأوبئة  �ل��ت��اأه��ب  وتعزيز  و�لبحث 
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
و�ملتو�شطة  �مل��ن��خ��ف�����ش��ة  �ل���ب���ل���د�ن 

�لدخل حول �لعامل.
 

حوكمة  يف  �لإمـــــار�ت  ريــــادة 
�جلائحة 

�ل�شركال  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ار 
ملتزمة  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل 
ب����ت����ق����دمي ج���م���ي���ع �أوج����������ه �ل����دع����م 
�ل�شحية،  �لعمل  جمموعة  ملبادر�ت 
وتاأدية �أدو�ر فعالة وموؤثرة بالنظر 
وقدر�تها  �ل���دول���ي���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  �إىل 
ريادة  من  حققته  وم��ا  �للوج�شتية، 
�جلائحة  �إد�رة  ح��وك��م��ة  يف  ع��امل��ي��ة 
�ل�شحية  منظومتها  كفاءة  بف�شل 
ومرونتها،  و��شتباقيتها  �لوقائية 
ُيحتذى  عاملياً  �شكلت منوذجاً  حيث 
به ب�شهادة �لدول و�ملنظمات �لعاملية، 
و�مل�شاركة  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ه��ود  ودع����م 
ملرحلة  �لدولية  �ل��ق��ر�ر�ت  �شنع  يف 
م���ا ب��ع��د �جل���ائ���ح���ة و�ل���ت���اأه���ب الأي 

م�شتجد�ت �شحية عاملية.

�ل�سيخة فاطمة و�ملديرة �لتنفيذية لهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة تبحثان هاتفيا م�سار�ت �لتعاون �مل�سرتك
•• اأبوظبي-وام: 

�لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  بنت مبارك  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بحثت 
ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لتنمية �الأ�شرية "�أم �الإمار�ت"، خالل �ت�شال هاتفي مع معايل �لدكتورة 
�لعالقات  للمر�أة،  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �لتنفيذية  �ملديرة  بحوث،  �شيما 
�ال�شرت�تيجية �لر��شخة بني دولة �الإمار�ت وهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة 

وجهودهما �مل�شرتكة لبناء م�شتقبل �أف�شل للمر�أة يف �الإمار�ت و�لعامل.
�ملتحدة  �الأمم  هيئة  بجهود  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و�أ���ش��ادت 
�مل��ج��االت عاملياً،  �مل���ر�أة يف جميع  دع��م ق�شايا  �ل��ر�ئ��د يف  ودوره���ا  للمر�أة 
�نطالقاً من �شعيها �حلثيث الإي�شال ر�شالة ملهمة للعامل باأن �ملر�أة هي 
ركيزة �حل�شارة و�ملحور �لرئي�شي ل�شناعة م�شتقبل �أف�شل و�أكرث �شالماً 

ومناًء.
من جهتها قدمت معايل �لدكتورة �شيما بحوث متنياتها بنجاح موؤمتر 
�الأمم �ملتحدة للمر�أة و�ل�شالم و�الأمن، �لذي ت�شت�شيفه �لعا�شمة �أبوظبي 
�لدفاع و�خلارجية  وز�رت��ي  بالتعاون مع  �لعام  �لن�شائي  بتنظيم �الحتاد 
و�لتعاون �لدويل وهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة وجامعة �لدول �لعربية، يف 
�لفرتة من 8 �إىل 10 �شبتمر �جلاري، معربة عن فخر �لهيئة بامل�شاركة 
يف هذ� �ملحفل �ملهم �لذي يحت�شن �لعامل حتت مظلة و�حدة، و�لذي ياأتي 
�جلن�شني يف جميع  بامل�شاو�ة بني  �لنهو�س  �لهيئة يف  مع جهود  متا�شياً 

�ملجاالت وخا�شة يف قطاعي �ل�شالم و�الأمن.
م�شار�ت  بحث  على  �مل�شرتك  �حل��ر���س  �إىل  �لهاتفي  �الت�����ش��ال  وت��ط��رق 
كما  �جلن�شني،  بني  �مل�شاو�ة  جمال  يف  تنميته  وفر�س  �مل�شرتك  �لتعاون 

تناول �جلانبان جممل �ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

تقدمي  على  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  وحر�شت 
�شكرها وتقديرها جلهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، يف دعم �ملر�أة 
�الإمار�تية و�هتمامها �لكبري بدعم ومتكني �ملر�أة للقيام بدورها �لريادي 
يطرحها  �لتي  و�لر�مج  �ال�شرت�تيجيات  خالل  من  �ملجتمع  خدمة  يف 
�لكبري و�ل��و����ش��ح فيما  �الأث���ر  ل��ه  ك��ان  �ل��ع��ام، و�ل���ذي  �لن�شائي  �الحت���اد 
و�شلت �إليه �ملر�أة �الإمار�تية من مكانة ومنا�شب قيادية، حيث �أ�شبحت 
جتربة متكني �ملر�أة يف دولة �الإمار�ت منوذجا عاملياً ر�ئد�ً يحتذى به يف 
جمال متكني �ملر�أة وتفعيل م�شاركتها يف منظومة �شنع �لقر�ر يف كافة 
�لروؤية  تلك  وبف�شل  و�الجتماعية،  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��االت 
تبو�أت �الإم��ار�ت �ملر�كز �الأوىل يف �لعديد من �ملوؤ�شر�ت ذ�ت �ل�شلة على 

�ل�شعيدين �الإقليمي و�لدويل.
و�ملبادر�ت  �لر�مج  من  للعديد  �ل�شامية  ورعايتها  �شموها  دور  وثمنت 

و�خلطط �لتنموية لدعم �لن�شاء يف جميع بقاع �الأر�س، �الأمر �لذي منح 
�شبيل  يف  و�ملخل�شة،  �ل�شادقة  جلهودها  ودولية  �إقليمية  �إ�شادة  �شموها 
�ل�شالم  �شتى مناحي �حلياة وخا�شة يف قطاعي  �مل��ر�أة يف  تعزيز ح�شور 

و�الأمن.
و�أكدت حر�س �لهيئة على توثيق وتعميق �لتعاون لال�شتمر�ر يف تنفيذ 
�لهدف �خلام�س من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ويف كافة جماالت متكني 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دول���ة �الإم����ار�ت،  �ل��د�ئ��م  �لهيئة  �مل����ر�أة، معربة ع��ن فخر 
م�شتويات  �إىل  �جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  مبلف  �لو�شول  ��شتطاعت  �لتي 
متقدمة عاملياً بف�شل �لدعم �لكبري للمر�أة و�لذي حتظى به من �لقيادة 
�لر�شيدة، وب�شكل خا�س من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، لرت�شي 
من  جمموعة  يف  ترجمت  و�لتي  �لفر�س،  تكافوؤ  ل�شمان  ر��شخة  دعائم 

�لت�شريعات و�ملبادر�ت �لد�عمة للمر�أة.

باك�ستان لدعم  �لوطنية  �لتطوعية  معكم«  »نحن  مبادرة  �إىل  تن�سم  �إمار�تية  �إن�سانية  موؤ�س�سات   9
•• دبي-وام:

�لدولة  �أنحاء  جميع  من  �ملحلية  �الإن�شانية  �ملنظمات  من  �ملزيد  �ن�شمت 
من  �الآالف  وت��ق��دمي  جتهيز  �إىل  تهدف  معكم" �لتي  "نحن  م��ب��ادرة  �إىل 
�لفي�شانات  كارثة  من  �ملت�شررين  و�الأط��ف��ال  للن�شاء  طارئة  �إغاثة  ح��زم 
يف باك�شتان �شعياً منها �إىل ت�شليط �ل�شوء على �الإلتز�م �جلماعي لدولة 
�الإمار�ت بدعم �ل�شعب �لباك�شتاين خالل �الأزمة �مل�شتمرة. فقد �ن�شمت 
�إىل �مل���ب���ادرة �ل��ت��ط��وع��ي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا ك��ل م��ن ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأحمر 
بالتن�شيق  وذل��ك  �خل��ريي��ة،  �ل�شارقة  وجمعية  �لعطاء  دب��ي  و  �الإم��ار�ت��ي 
 .. �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  و  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  مع  �لوثيق 
�الإن�شانية، وموؤ�ش�شة  �آل نهيان لالأعمال  ز�يد  كل من موؤ�ش�شة خليفة بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية، وموؤ�ش�شة �لقلب 
�لكبري ، وموؤ�ش�شة د�ر �لر، و�ملدينة �لعاملية للخدمات �الإن�شانية، وموؤ�ش�شة 
�شقيا �المار�ت، وبيت �ل�شارقة �خلريي، وهيئة �العمال �خلريية، وجمعية 

�الإمار�ت �خلريية.
و �شتنظم �لفعالية �لتطوعية �ملجتمعية يف 10 �شبتمر �جلاري يف متام 
و  �أبوظبي  يف  �الإم����ار�ت..  يف  م��و�ق��ع  ثالثة  ع��ر  �شباحاً   9:00 �ل�شاعة 
دبي  يف  و   8 رق��م  �لقاعة   - للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �شتقام 
مبركز دبي للمعار�س مبدينة �إك�شبو دبي - �لقاعة �جلنوبية ويف �ل�شارقة 

مبركز �ك�شبو �ل�شارقة - �لقاعة رقم 2.
و �ملو�طنون و�ملقيمون و�لعائالت و�الأطفال وكبار �ل�شن و�أ�شحاب �لهمم 
مدعوون للم�شاركة يف �ملبادرة �لتطوعية من خالل �لت�شجيل على من�شة 
�ملف�شل  �ملكان  يف  �الإلتقاء  و  ممكن  وقت  �أقرب  يف   Volunteers.ae
لديهم بحلول �ل�شاعة 8:00 �شباًحا، وذلك قبل بدء جتميع حزم �الإغاثة. 
و�شتتاح �لفر�شة لالأطفال �أي�شاً لكتابة ور�شم ر�شائل �إيجابية �شيتم و�شعها 
د�خل �شناديق �الإغاثة الإظهار �لت�شامن مع �ل�شعب �لباك�شتاين ومنحهم 

�إح�شا�شا باالأمل خالل هذه �لفرتة �ل�شعبة.
و �شتت�شمن حزم �الإغاثة مو�د غذ�ئية مثل �لطحني و �الأرز و �لعد�س و 
�لزيت من بني �ملو�د غري �لقابلة للتلف، بينما تت�شمن حزمة م�شتلزمات 
�حلفا�شات  مثل  و�الأط���ف���ال  للن�شاء  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لنظافة  م���و�د  �لنظافة 

و�ملناديل �ل�شحية و �ل�شابون على �شبيل �حل�شر.
�ملكلف لهيئة �لهالل  �لعام  �الأم��ني  �أكد �شعادة حمود عبد �هلل �جلنيبي  و 
�الأحمر �الإمار�تي: "�أن هذه �ملبادرة جت�شد ت�شامن دولة �الإم��ار�ت قيادة 
و�شعبا مع �الأو�شاع �الإن�شانية �لتي خلفتها كارثة �ل�شيول و �لفي�شانات يف 
باك�شتان، وتعزز دورها �لر�ئد يف �حلد من �لتد�عيات �الإن�شانية للكو�رث 

�لطبيعية على حياة �ل�شحايا و�ملتاأثرين.
و قال �إن حجم �لكارثة �لتي �جتاحت باك�شتان موؤخر� كان كبري� و �أحدث 
خ�شائر فادحة يف �الأرو�ح و�ملمتلكات لذلك تدخلت دولة �الإمار�ت بقوة منذ 

�الأكرث  �ملناطق  �إىل  و�شوال  �الأ�شرع  �الإغاثية  فرقها  وكانت  �الأزم��ة  بد�ية 
�لكارثة على  �لتي فر�شتها  �مليد�نية و�للوج�شتية  �لتحديات  ت�شرر� رغم 

�أر�س �لو�قع".
و�شعا يف  تدخر  لن  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  �أن هيئة  و�أ�شاف �جلنيبي 
�شبيل تعزيز فعاليات مبادرة "نحن معكم"، و�شتعمل بالتن�شيق و �لتعاون 
مع �شركائها من �ملنظمات و �لهيئات و �جلمعيات �الإمار�تية على توحيد 
باك�شتان،  يف  �ملتاأثرين  ل�شالح  �ملحلي  �ملجتمع  دع��م  ��شتقطاب  و  �جلهود 
تنجلي  حتى  �الإن�شانية  �أو�شاعهم  مع  �لت�شامن  من  ق��در  �أك��ر  و�إظ��ه��ار 
ظروفهم �لر�هنة، وتعود �حلياة �إىل طبيعتها يف �ملناطق �ملت�شررة. وقال 
�شعادة �لدكتور طارق حممد �لقرق، �لرئي�س �لتنفيذي نائب رئي�س جمل�س 
�إد�رة دبي �لعطاء: "مع تدهور �لو�شع يف باك�شتان، �أ�شبحت حياة �ملاليني 
�الإم��ار�ت��ي لتقدمي  �أخ��رى، ي�شارع �ملجتمع  �لبالد على �ملحك.. و مرة  يف 
�لتطوعية  مبادرتنا  تهدف  و  �ل��ط��و�رئ..  ح��االت  يف  للمجتمعات  �ل��دع��م 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �إغ���اث���ة  ح���زم  ت��وف��ري  تتمثل يف  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة 
�الإن�����ش��ان��ي��ة �الأخ����رى د�خ���ل �ل��دول��ة �إىل ت��وف��ري ف��ر���ش��ة �أخ����رى الأطياف 
�ملجتمع �الإمار�تي للت�شامن مع �أ�شر �أولئك �لذين فقدو� كل �شيء ب�شبب 
هذه �لكارثة �لطبيعية. وجت�شد �جلهود �ملوحدة لدولة �الإم��ار�ت يف دعم 
باك�شتان خالل هذه �لكارثة �لتز�م قيادتنا �لثابت بتقدمي ��شتجابة طارئة 
للمجتمعات �لتي حتتاج �إىل م�شاعدة ب�شكل عاجل على �ل�شعيد �لعاملي.. 

�أق��رب وقت ممكن ونتمنى  �أن تتعافى �لبالد من هذه �الأزم��ة يف  ناأمل يف 
ل�شعبها �ل�شالمة و�لعافية".

من جانبه قال عبد�هلل �شلطان بن خادم �ملدير �لتنفيذي جلمعية �ل�شارقة 
�ملت�شررة  �ل�شعوب  م�شاندة  يف  �شباقة  �الإم���ار�ت  كانت  "لطاملا  �خل��ريي��ة: 
ونحن بقلوبنا وكل �شبل �لدعم نوؤكد وقوفنا �إىل جانب جمهورية باك�شتان 
يف م�شابها �لذي �أ�شابها بفعل �لفي�شانات �ل�شديدة �لتي ح�شدت �أرو�ح ما 
يزيد عن 1200 �شخ�س بينهم �أكرث عن 400 طفل، و�أثرت على �أكرث 
و�ملمتلكات،  باملن�شاآت  ج�شيمة  �أ���ش��ر�ر�ً  و�أحدثت  �شخ�س،  مليون   33 من 
م�شري� �إىل �أن دولة �الإمار�ت لها مو�قف عديدة يف مثل هذه �الأزمات �لتي 
�لتحتية من مو�جهة  بنيتها  �لتي ال متكنها  �لنامية  باملجتمعات  تع�شف 

مثل هذه �لكمية من �ل�شيول �جلارفة.
لتقدمي  �جلهود  تعبئة  �إىل  �شارعت  بالدولة  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  �أن  و�أك��د 
�ملت�شررة  �ل�شعوب  دع��م  تعاهدنا عليه يف  ه��ذ� ما  �إن  وق��ال  �ل��الزم  �لدعم 
وقيمها  ومبادئها  �الإم��ار�ت  دول��ة  بنهج  وعمال  �الإن�شانية  لند�ء  ��شتجابة 
�لنبيلة ونوه �إىل �أن جمعية �ل�شارقة �خلريية �أعلنت مبكر� م�شاركتها يف 
�ملبادرة �لد�عمة ملت�شرري �شيول وفي�شانات باك�شتان مبا يوؤكد على روح 
�لتعاون �لدويل �لذي تقوده دولة �الإمار�ت من خالل موؤ�ش�شاتها �خلريية 
�إغاثة  نحو  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  مع  بالتن�شيق 

�ل�شعوب �ملت�شررة، و�لتي �أنهكتها �الأزمات �ملتو�لية".

�سر�كة بني »معا« و�لهالل �لأحمر لدعم بر�مج ومبادر�ت �لقطاع �لجتماعي يف �أبوظبي

�تفاقية �ل�شر�كة مع هيئة �لهالل 
قدرتنا  لتحفز  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر 

�حلكوميني  �ل���������ش����رك����اء  ل���ك���اف���ة 
�خل������ا�������س  �ل������ق������ط������اع������ني  ويف 

�الأولويات  م��ع  للتعامل  و�ل��ث��ال��ث 
�أب��وظ��ب��ي، جاءت  �الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

•• اأبوظبي-وام:

�ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  وقعت 
�الأحمر  �ل���ه���الل  وه��ي��ئ��ة  "معاً" 
�الإم��������ار�ت��������ي �ت����ف����اق����ي����ة ����ش���ر�ك���ة 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل�����دع�����م ب����ر�م����ج 
�الجتماعي،  �ل��ق��ط��اع  وم����ب����ادر�ت 
�حللول  ت���ق���دمي  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
�مل����ب����ت����ك����رة �ل�����ت�����ي ت����ت����ع����ام����ل مع 
�الأول����وي����ات �الج��ت��م��اع��ي��ة �الأك���رث 
تكاملية  �شر�كة  وتفعيل  �إحل��اح��اً، 
�إيجابي  �أث����ر  حت��ق��ي��ق  �إىل  ه��ادف��ة 
م�شتد�م يدعم �لن�شيج �الجتماعي 

يف �إمارة �أبوظبي.
�نطالقاً  �ل�شر�كة  �تفاقية  وتاأتي 
بدعم  �ل����ط����رف����ني  �ل������ت������ز�م  م�����ن 
وفتح  �الجتماعي،  �لقطاع  بر�مج 
ق���ن���و�ت ل��ل��ت��و����ش��ل، و�إن�������ش���اء فرق 
�ملعنية  �ل��ط��ل��ب��ات  ل���در�����ش���ة  ع��م��ل 

و�شعت  �ل����ت����ي  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
بر�مج  العتماد  كو�شيلة  �الب��ت��ك��ار 
وكغاية  ج���دي���دة  دع���م  وم����ب����ادر�ت 
�إمارة  م�شرية  حتفيز  ع��ر  �أي�����ش��اً 
�أب��وظ��ب��ي ودول���ة �الإم�����ار�ت لتكون 
يف م�شاف �أبرز �لدول يف جماالت 
�البتكار على �ختالف جماالتها." 
دولة  "متتلك  ���ش��ع��ادت��ه:  و�أ���ش��اف 
وب���ن���ى حتتية  م�������و�رد  �الإم����������ار�ت 
ت��ع��زز قدرتها  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ام��ل��ة 
دوماً على تخطي �لتحديات، ومن 
ب��دورن��ا يف  للقيام  دورن��ا  ياأتي  هنا 
جم���االت ت��ق��دمي �ل��دع��م للر�مج 
و�لتوجيهات �حلكومية بكل مرونة 
�التفاقية  وج���اءت  وديناميكية." 
لبناء �آلية عمل م�شرتكة وحوكمة 
�خ��ت��ي��ار �مل�����ش��اري��ع و�ل��ر�م��ج �لتي 
�الجتماعية،  �الأول����وي����ات  ت��خ��دم 
ب�������ش���ك���ل م����ت����و�ئ����م م�����ع �الج����ن����دة 

وحتليل  �الج���ت���م���اع���ي  ب���ال���ق���ط���اع 
�أف�شل  وف���ق  �مل�شتفيدين  ح���االت 
�ملمار�شات و�ملعايري �ملتبعة، لغر�س 
�مل�شاهمات  وت��وج��ي��ه  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�ملالية و�لعينية للر�مج و�ملبادر�ت 
�الجتماعية يف �إمارة �بوظبي ، كما 
م�شاهمات  بجمع  �لفريق  �شيقوم 
لالأولويات  وتوجيهها  وت��رع��ات 

�الإجتماعية.
�شعادة  م���ن  ك���ل  �الت���ف���اق���ي���ة  وق����ع 
هيئة  عام  مدير  �لعميمي  �شالمة 
"معاً"،  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��اه��م��ات 
و���ش��ع��ادة ح��م��ود �جل��ن��ي��ب��ي �الأمني 
�لعام �ملكلف لهيئة �لهالل �الأحمر 
�لهالل  هيئة  مقر  يف  �الإم���ار�ت���ي، 

�الأحمر.
�لعميمي  ���ش��الم��ة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
حكومية  "كهيئة   : �ملنا�شبة  بهذه 
ك��م��ن�����ش��ة جامعة  ل��ل��ع��م��ل  ت���ه���دف 

حلول  وت�����ق�����دمي  �ع����ت����م����اد  ع���ل���ى 
مبتكرة وذ�ت �أثر �جتماعي طويل 
"معاً" من  �الأم��د عر ما متتلكه 
به  وم��ا متتاز  خ��ر�ت متخ�ش�شة 
ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �الأح���م���ر م���ن �إرث 
حملياً  �ملجتمعات  دع��م  يف  ط��وي��ل 
 " ���ش��ع��ادت��ه��ا:  و�أ���ش��اف��ت  وعاملياً." 
�شينتج  م��ا  ن��ح��و  ث��ق��ة  ب��ك��ل  نتطلع 
ع���ن �ت��ف��اق��ي��ة �ل�����ش��ر�ك��ة ه���ذه من 
من  تعزز  ملمو�شة  �إيجابية  نتائج 
�أب���وظ���ب���ي عر  ج�����ودة �حل���ي���اة يف 
حتفيز �ملبادر�ت و�لر�مج �ملبتكرة 
متعددة  �أول�����وي�����ات  ت���دع���م  �ل���ت���ي 
كالتعليم و�ل�شحة و�لبيئة وكذلك 
�ال�شتد�مة." من جانبه قال �شعادة 
حمود �جلنيبي: " ن�شعى من خالل 
هذه �ل�شر�كة �إىل �لتو�شع يف تلبية 
�إم���ارة  �ل��ت��ز�م��ن��ا جت���اه يف جمتمع 
�أهد�فنا  مع  يتما�شى  مبا  �أبوظبي 

�أبوظبي  الإم��������ارة  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
�ال�شرت�تيجيات  م��ع  وم��ت��ن��اغ��م��ة 
�الجتماعية، وقيا�س �إجناز �مل�شاريع 
تقارير  ذل�����ك  يف  مب����ا  �مل�������ش���رتك���ة 
�الأث�����ر �الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث تعتر 
و�لتعليم،  �ل�����ش��ح��ة،  م��و���ش��وع��ات 
�أولوية  �ملحدود  �لدخل  و�أ�شحاب 
�لر�مج  �خ��ت��ي��ار  ع��ن��د  �جتماعية 
�أبوظبي، ومنطقتي  و�ملبادر�ت، يف 

�لعني و�لظفرة.
�مل�شاريع  �الت����ف����اق����ي����ة  وح���������ددت 
 ،-2026  2022 لعام  �ملقرتحة 
�لعني  وم��ن��ط��ق��ت��ي  �أب���وظ���ب���ي،  يف 
رئي�شية  بنود  �أرب��ع��ة  وف��ق  �لظفرة 
هي؛ �ل�شحة، و�لتعليم، وم�شاريع 
وجمموعة  �الإن�شانية،  �مل�شاعد�ت 
�لتي  �الأخ����������رى  �مل���������ش����اري����ع  م�����ن 
و�لتطور�ت  �الأح���د�ث  مع  تتعامل 

�ملو�شمية.

�ل�سرت�تيجي" "�لباحث  برنامج  من  �لر�بعة  �لدفعة  للدر��سات" ي�ستقبل  "�لإمار�ت 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية �لدفعة 
"�لباحث �ال�شرت�تيجي"،  �لر�بعة من �ملرحلة �الأوىل من برنامج 
�ال�شرت�تيجي،  للباحث  �الأ�شا�شية  �ل��ق��در�ت  بناء  ي�شتهدف  �ل��ذي 
�شة يف  من خالل �شقل مهار�ته، وتنمية قدر�ته �لتحليلية �ملتخ�شِّ

�ملجاالت �القت�شادية و�ل�شيا�شية و�الإعالمية.
وت�شمُّ هذه �لدفعة جمموعة من �لباحثني �مل�شاعدين من موظفي 
ة؛  عَدّ وطنية  وموؤ�ش�شات  جهات  منت�شبي  م��ن  وجمموعة  �مل��رك��ز، 
وذلك يف �إطار م�شاعيه �لر�مية �إىل �إعد�د نخبة �إمار�تية م�شلَّحة 
هاته �خلا�شة بتنمية  بفكر ��شرت�تيجي وروؤية �شمولية، و�شمن توجُّ

معارف �لكو�در �ملو�ِطنة، ومهار�تها.
مركز  ع��ام  مدير  �لنعيمي،  حممد  �شلطان  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
�إن   ، �ملنا�شبة  بهذه  �ال�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �الإم���ار�ت 
"�لباحث �ال�شرت�تيجي" هو مبادرة وطنية، ي�شعى �ملركز  برنامج 

من خاللها �إىل تاأهيل كو�در وطنية و�عدة، يف جماالت �لدر��شات 
مهار�ت  باأف�شل  ومتكينها  �لتحليلي،  و�الإع���الم  �لعلمي  و�لبحث 
�لقيادة  توجيهات  م��ع  ين�شجم  مب��ا  ��وؤ،  و�ل��ت��ن��بُّ و�لتحليل  �ملتابعة 
�إعد�د  على  يقوم  معريف،  �قت�شاد  �إىل  بالو�شول  للدولة  �لر�شيدة 
�لرفاه  من  م�شتد�م  م�شتقبل  و��شت�شر�ف  �شناعة  على  ق��ادر  جيل 
د �شعادته �أن منت�شبي �لدفعة �لر�بعة من �ملرحلة  و�ال�شتقر�ر. و�أكَّ
�الأوىل من برنامج "�لباحث �ال�شرت�تيجي" �شيخ�شعون لرنامج 
م وفق خطة متكاملة تنه�س مبعارفهم  مِّ علمي وتدريبي مكثَّف، �شُ
�لتحليلي  و�الإع���الم  و�القت�شاد  �ل�شيا�شة  جم��االت  يف  ومهار�تهم 
يف  �مل�شاركني  لت�شاعد  �مل�شاقات  �خ��ت��ريت  �إذ  �الإره����اب؛  ومكافحة 
�ل��رن��ام��ج، م��ن د�خ��ل �مل��رك��ز وخ��ارج��ه، على فهٍم �أك��رث دق��ًة لتلك 
وكفاءة،  ب��دق��ة  فيها  �لفاعلني  حت��دي��د  م��ن  ومتكينهم  �مل��ج��االت، 
يف  �حلا�شل  �لتطور  �جتاهات  ب�شاأن  �لتحليلية  معارفهم  وتعزيز 
برنامج  �ملركز  تنظيم  وياأتي  كافة.  ُعد  �ل�شُّ على  و�لعامل  �الإقليم 
�لتي  �لنوعية  �ملبادر�ت  �إح��دى  ب�شفته  �ال�شرت�تيجي"؛  "�لباحث 

�ملو�ِطنة،  ل��ل��ك��و�در  �لتطبيقية  و�مل���ه���ار�ت  �لنظرية  �مل��ع��رف��ة  ت��ع��زز 
و�ن�شجاًما مع �ملبادئ �لع�شرة للدولة يف "�خلم�شني �جلديدة"، �لتي 
توؤكد �أن �ملحرك �لرئي�شي �مل�شتقبلي للنمو هو ر�أ�س �ملال �لب�شري؛ 
يف  �لرئي�شية  �الأدو�ت  �إح��دى  ب�شفته  �لعلمي  �لتفوق  �إىل  وتنظر 
م��ن خالل  �لتنموية و�الق��ت�����ش��ادي��ة، وت�شعى  �ل��دول��ة  ر���ش��م ح���دود 
�الإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  تر�شيخ  �إىل  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  موؤ�ش�شاتها 
و�شمعتها �لعاملية. ُي�شار �إىل �أن برنامج "�لباحث �ال�شرت�تيجي" يف 
ن م�شاقات  جت ثالث دفعات �شابقة، ت�شمَّ مرحلته �الأوىل، �لتي خرَّ
وحتليل  �لدولية،  و�لعالقات  �ال�شرت�تيجي،  �لتحليل  ب�شاأن:  ة  عدَّ
�لنظم �ل�شيا�شية، و�للغة �لعربية الأغر��س �لبحث �لعلمي و�لكتابة 
�مل�شمون،  وحتليل  �لتحليلية،  �ملنتجات  يف  وم�شاقات  �لتحليلية، 
�إىل  �إ�شافًة  و�لتقدمي،  �الإل��ق��اء  وف��ن  �لعلمي،  �لبحث  ومنهجيات 
منح �ملنت�شبني �شاعات للمطالعة �لتخ�ش�شية، و��شتخد�م تطبيقات 
�ل��ع��م��ل د�خل  �إىل مم��ار���ش��ة  ث��م �الن��ت��ق��ال الح��ًق��ا  �حل��ا���ش��ب �الآيل، 

�الأق�شام حتت �إ�شر�ف خر�ء يف خمتلف �ملجاالت �لتخ�ش�شية.

قفزة قيا�سية يف معامالت �لكاتب �لعدل و�لتوثيق بي  ق�ساء �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

يف  قيا�شية  ق��ف��زة  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  حققت 
�إج��م��ايل م��ع��ام��الت �ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل و�ل��ت��وث��ي��ق �ملنجزة 
للكاتب  معاملة  �أل���ف   13 �إىل  لت�شل  ���ش��ه��ري،  ب�شكل 
�لعمل  �أي��ام  650 معاملة يومياً خالل  �لعدل مبعدل 
�شاعة  ك��ل  معاملة   90 نحو  ي��ق��ارب  م��ا  �أي  �لر�شمية، 
مبعدل  توثيقات  معاملة  �أل��ف   11 �إىل  �إ�شافة  عمل، 
�أغ�شط�س  �شهر  خ��الل  وذل��ك  يومياً،  معاملة   550
�لعام  من  �ل�شابقة  �الأ�شهر  عن  كبري  وب��ف��ارق  �ملا�شي، 

�جلاري.
وكيل  �ل��ع��ري،  �شعيد  ي��و���ش��ف  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
�لنوعية  �لنقلة  حتقيق  �أن  �أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة 
ياأتي  و�لتوثيق،  �لعدل  �لكاتب  طلبات  مع  �لتعامل  يف 

و�إتاحة   ، �ل��د�ئ��رة  �ل��رق��م��ي يف  �ل��ت��ح��ول  ج��ه��ود  نتيجة 
�ملعامالت  و�إجن��از  لتقدمي  متعددة  �إلكرتونية  خيار�ت 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ع  متا�شياً  ُب��ع��د،  ع��ن 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  رئي�س   ، �ل��رئ��ا���ش��ة  دي���و�ن 
تعزيز  يف  للم�شاهمة  �لتطويرية  �لعمليات  مبو��شلة 
د�عمة لالأعمال  بيئة  �أبوظبي، وتوفري  �إمارة  تناف�شية 
�لتي  �ملتطورة  �خلدمة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  و�ال�شتثمار�ت. 
توفرها د�ئرة �لق�شاء من خالل �لكاتب �لعدل �لذكي، 
�لكاتب  م��ع��ام��الت  ت��ق��دمي  �إمكانية  للمتعاملني  تتيح 
�لعدل عر �لهو�تف �لذكية، و��شتكمال �الإجر�ء�ت من 
خالل �الت�شال �ملرئي، ومن دون �حلاجة �إىل �حل�شور 
�ل�شخ�شي، بجانب �إتاحة ت�شلم خمرجات �خلدمة عن 

طريق تطبيق �لد�ئرة خالل وقت قيا�شي.
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اأخبـار الإمـارات
عبد�هلل بن ز�يد يبحث هاتفيا مع وزيرة خارجية �أملانيا تعزيز �لعالقات �لثنائية

•• اأبوظبي -وام: 

بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل خالل �ت�شال هاتفي مع معايل �أنالينا 
�ل�شر�كة  �إطار  وتنميتها يف  تعزيزها  و�آف��اق  �لثنائية  �لعالقات  �الحتادية  �أملانيا  وزيرة خارجية جمهورية  بريبوك 
ومنها  �مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  ع��دد�  �جلانبان  ناق�س  كما  �ل�شديقني.  �لبلدين  بني  �ال�شرت�تيجية 

�لتكامل �القت�شادي و�لتعاون يف جمال �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة بني �لبلدين.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان على عمق �لعالقات �ال�شرت�تيجية �الإمار�تية �الأملانية وما ت�شهده من 

منو على �ل�شعد كافة.
كما �أكد �شموه حر�س دولة �الإمار�ت بدعم ورعاية من قيادتها �لر�شيدة على تطوير �آفاق �لتعاون �لثنائي يف خمتلف 

�ملجاالت مبا يحقق �مل�شالح �ملتبادلة للبلدين �ل�شديقني و�شعبيهما.
من جانبها �أ�شادت معايل وزيرة خارجية جمهورية �أملانيا �الحتادية بالتعاون �لوثيق مع دولة �الإمار�ت .. موؤكدة 

على �لعالقات �ملتميزة بني �لبلدين.

�خلارجية تت�سلم ن�سخة من 
�أور�ق �عتماد �سفرية �سلوفينيا

••اأبوظبي- وام:

�ملر��شم  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  �لبلوكي، وكيل  �شعادة عبد�هلل حممد  ت�شّلم 
�أور�ق  من  ن�شخة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  ع��ام  دي��و�ن  يف  باالإنابة 
�عتماد �شعادة نتاليا من�شور، �شفرية جمهورية �شلوفينيا لدى �لدولة. ومتّنى 
وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لل�شفرية �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عملها مبا يعزز 
�أعربت  جانبها  من  وب��الده��ا.  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لوثيقة  �لتعاون  عالقات 
�الإمار�ت  بتمثيل بالدها لدى دولة  �شعادتها  �شلوفينيا �جلديدة عن  �شفرية 
�ل�شيا�شة �حلكيمة  ودولية مرموقة يف ظّل  �إقليمية  به من مكانة  ملا حتظى 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل".

�إطالق برنامج �سفر�ء �سباب �لإمار�ت - �ليابان
•• اأبوظبي-وام:

�ليابان /YAP JP/ خالل  �الإم���ار�ت -  �إط��الق برنامج �شفر�ء �شباب  مت 
فعالية �أقيمت يف �أبوظبي.

�لعالقات  لتاأ�شي�س  �خلم�شني  ب��ال��ذك��رى  �حتفاال  �ل��رن��ام��ج  �إط���الق  ي��اأت��ي 
�لثقافية  �لدبلوما�شية بني دولة �الإمار�ت و�ليابان وبهدف تعزيز �لرو�بط 

وحتفيز �ملو�هب �ل�شابة يف �لبلدين.
و�لعنود  �لدولة،  لدى  �ليابان  �شفري  �إي�شوماتا  �أكيو  �شعادة  �الإط��الق  ح�شر 
مدير  و�تانابي،  وما�شا�شي  �الإم��ار�ت  �شباب  �شفر�ء  برنامج  مديرة  �لكعبي، 
لوز�رة  �لتابعة  و�لطاقة  �لطبيعية  �مل���و�رد  وكالة  يف  �لبرتولية  �ل�شيا�شات 

�القت�شاد و�لتجارة و�ل�شناعة �ليابانية.
و�متد�د� للنجاح �لذي حققه برنامج �شفر�ء �شباب �الإم��ار�ت يف دول �أخرى 
�أول برنامج بني �الإمار�ت  و�أملانيا، مت تنظيم  مثل �ل�شني وكوريا �جلنوبية 

و�ليابان بالتعاون مع مركز �ليابان للتعاون �لدويل.
من  �ملزيد  ت�شمنت  للم�شاركني  تعريفية  ملحة  تقدمي  �لفعالية  خ��الل  ومت 

�ل�شاي  �إىل جتربة  �ملعلومات عن �لرنامج و�لدعم �لذي يقدمه باالإ�شافة 
�لياباين �لتقليدي. وي�شتهدف �لرنامج �لطالب �الإمار�تيني من 5 جامعات 
من خمتلف �أنحاء �لدولة، �لذين يطمحون للدر��شة و�حل�شول على درجة 
�ملاج�شتري يف �ليابان، وقد �ختري لهذ� �لعام 21 طالبا يف �لدفعة �الأوىل من 

بني جمموعة �شمت 250 متقدما.
ويوفر برنامج �شفر�ء �شباب �الإمار�ت - �ليابان فر�شا للم�شاركني الكت�شاب 
�ملتوقع  ، ومن  �ليابانية  بالثقافة و�لتاريخ و�للغة و�لتقاليد  معرفة عميقة 
�أن ي�شبح �خلريجون قادة يف قطاعات عدة ويلعبون �أدو�ر� رئي�شية يف تعزيز 

�لعالقات بني �لبلدين.
م�شارك  ك��ل  �إحل���اق  �إىل  �ليابان   - �الإم����ار�ت  �شباب  �شفر�ء  برنامج  وي��ه��دف 
بر�مج �ملاج�شتري يف خريف عام 2023، وقبل در��شتهم �شتتاح لهم فر�شة 
�لثقافية  �لعمل  ور���ش��ة  فيها  مب��ا  �ل����دور�ت،  م��ن  و��شعة  جمموعة  لتجربة 
�للغة  يف  متخ�ش�شة  ودور�ت  �لفردية  �لدر��شية  و�ال�شت�شار�ت  �ليابانية، 

�ليابانية م�شممة خ�شي�شا للطالب.
و�شيتمكن ك��ل ط��ال��ب م��ن �مل�����ش��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج زي���ارة �ل��ي��اب��ان خ��الل �شهر 

عن  �ليابانية  و�لتكنولوجيا  �لثقافة  جتربة  لهم  يتيح  مما  �ملقبل،  دي�شمر 
قرب و�حل�شول على فر�شة لزيارة بع�س �أف�شل �جلامعات يف �ليابان.

كليات  وخريجة  �لرنامج  يف  �مل�شاركات  �إح��دى  �لدهماين،  فاطمة  وقالت 
�ليابان  للتعرف على  �ل�شغف  �متلكت  �إنها   ، ر�أ���س �خليمة  �لعليا يف  �لتقنية 
من خالل بر�مج �لر�شوم �ملتحركة ، وقد حر�شت على در��شة �للغة �ليابانية 
ح�شابا  متتلك  �الآن  و�أ�شبحت   ، �شنو�ت   7 نحو  مل��دة  منها  ف��ردي��ة  مب��ب��ادرة 
باللغة  للناطقني  �ليابانية  �للغة  بتعليم  تقوم من خاللها  �الإن�شتغر�م  على 
�إن لديها  �لعربية. وذكرت �شارة �لعامري، طالبة يف جامعة ز�يد باأبوظبي، 
در��شتها  ملو��شلة  و�لتقليدية، وتخطط  �ل�شعبية  �ليابانية  بالثقافة  �ل�شغف 
�ل�شحة  جم��ال  يف  �ليابانية  �الأب��ح��اث  على  للتعرف  �لبحث  تعميق  بهدف 

�لنف�شية ومقارنتها بالدولة.
وقال �أحمد �لها�شمي، طالب يف �ل�شنة �لر�بعة يف كلية �لتقنية �لعليا يف دبي 
ميتلك  و�أ�شبح  �ملتقدمة،  و�لتقنيات  بالتكنولوجيا  كبري�  �هتماما  لديه  �إن 
�ملختلفة  �لتكنولوجيا  على  و�لتعرف  �ليابان،  يف  در��شته  ملو��شلة  �لفر�شة 

مثل �لروبوتات وهند�شة �لف�شاء.

و�لهند�شة  �مليكاترونك�س،  يف  متخ�ش�س  ط��ال��ب  وه��و  �لها�شمي،  و�شيقوم 
�الإلكرتونية و�لهند�شة �مليكانيكية وعلوم �لكمبيوتر، بتمثيل دولة �الإمار�ت 

يف �مل�شابقة �لعاملية للمهار�ت.
 " �الإم��ار�ت،  �شباب  �شفر�ء  برنامج  �لكعبي، مديرة  �لعنود  قالت  من جهتها 
نت�شارك مع �ليابان يف �لعديد من �لقيم و�الهتمام بالهوية �لوطنية و�لعمل 
تعاون  �ل��رن��ام��ج ج�شر  ه��ذ�  ويعتر  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  �أج���ل  م��ن  �ل��ت��ع��اوين 
�لرنامج  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  ون�شعى  �لبلدين  ب��ني  للعالقة  ي�شاف  وتو��شل 
�إىل توفري فر�شة لتعلم �ملزيد عن �للغة و�لثقافة �ليابانية و�ال�شتفادة من 

�خلر�ت و�الأعمال �لريادية".
�لدويل  للتعاون  �ليابان  ملركز  �لعام  �ملدير  �أوك��ي  �شيجيتو  ق��ال  جانبه  من 
مهما  دور�  يلعب  �ليابان   - �الإم���ار�ت  �شباب  �شفر�ء  برنامج  �إن  �أبوظبي،  يف 
�لن�شخة  �إطالق  �أن  �إىل  ، م�شري�  �لثقافية بني �لدولتني  �لرو�بط  يف تعزيز 
�الأوىل من برنامج �ل�شفر�ء �ل�شباب بني �ليابان و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هو مبادرة �أ�شا�شية يف تعميق رو�بطنا �لثقافية، خا�شة يف عام 2022 �لذي 

يتز�من مع �لذكرى �خلم�شني للعالقات �لدبلوما�شية بني بلدينا.

تعاون م�سرتك بني جامعة خليفة وم�ست�سفى �لتاأهيل �لتخ�س�سي يف �أبوظبي

خلود �ملري .. �أول عن�سر ن�سائي ب�سرطة دبي تعمل يف ك�سف �ملتفجر�ت حتت �ملاء

•• اأبوظبي-وام:

م�شت�شفى  مع  تفاهم  مذكرة  �لتكنولوجيا  و  للعلوم  خليفة  جامعة  وقعت 
�لتاأهيل �لتخ�ش�شي يف �أبوظبي بهدف توفري م�شاق تعليمي �ختياري ي�شتمر 
ملدة �شهر و�حد و يركز على خدمات �إعادة �لتاأهيل لطلبة �ل�شنة �لر�بعة يف 

كلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية يف �جلامعة.
ن��ائ��ب �لرئي�س  �ل��دك��ت��ور ع���ارف �شلطان �حل���م���ادي،  �ل��ت��ف��اه��م  وق���ع م��ذك��رة 
�لتنفيذي يف جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا و�لدكتور م�شعل �لقا�شمي، 
�ل�شري جون  �لتخ�ش�شي بح�شور  �لتاأهيل  �لتنفيذي يف م�شت�شفى  �لرئي�س 

�أور�يلي، رئي�س �جلامعة.
وقال �لدكتور عارف �شلطان �حلمادي: "ي�شعدنا �أن ندخل يف هذه �ل�شر�كة 
مع م�شت�شفى �لتاأهيل �لتخ�ش�شي، �أحد �أهم موؤ�ش�شات �لرعاية �ل�شحية يف 
وخدمات  �لتاأهيل  ب��اإع��ادة  �خلا�شة  باخلر�ت  �لطب  طلبة  لرفد  �أبوظبي، 
�لرعاية �ل�شحية ذ�ت �ل�شلة، وهو ما �شيعود بالفائدة على طلبة كلية �لطب 
و�طالعهم على  �لتعليمية  تعزيز ح�شيلتهم  و�ل�شحية من خالل  و�لعلوم 
ب�شكل  �ل�شحية  �لرعاية  �أن���و�ع  بع�س  توفري  جم��ال  يف  �لرئي�شة  �جل��و�ن��ب 

فعال".
�ل�شر�كة  يعزز  �لتعاون  ه��ذ�  �إن  �لقا�شمي  م�شعل  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
�الأكادميية بني �ملوؤ�ش�شتني، و�لذي �شي�شهم بدوره يف �إثر�ء �لبحوث و�لتدريب 
�لطبي و�البتكار يف جمال �لطب خا�شة يف جمال �إعادة �لتاأهيل، �إ�شافة �إىل 

�إعد�د جيل متخ�ش�س يف جمال �لرعاية �ل�شحية على م�شتوى عاملي".
�ل�شحية  و�لعلوم  �لطب  لكلية  �ملوؤ�ش�س  �لعميد  روك،  جون  �لدكتور  قال  و 
�لتعليم  �لطبية جزء� هاما من عملية  �ملناوبات  "تعتر  يف جامعة خليفة: 
�لطبي، فهي متكن �لطلبة من �لدمج ما بني �خلر�ت �لتعليمية ووظائفهم 

�أخ��رى، يتيح هذ�  �لطبية �ملتخ�ش�شة يف د�خل �لدولة وخارجها ومن جهة 
�لتعاون للطلبة فر�شة �لتعرف على �لطرق �لتي يتبعها �الأطباء من ذوي 
�خلر�ت يف جمال �لعالج �لطبيعي وخدمات �إعادة �لتاأهيل يف حت�شني حياة 

�ملر�شى �لذين يعانون من ظروف �شحية �شعبة هنا يف �أبوظبي".
حما�شر�ت  �جلديد  �مل�شاق  خ��الل  �لطلبة  يتلقى  �لتفاهم،  ملذكرة  وفقا  و 
حما�شر�ت  وكذلك  و�أخالقياته  �لتاأهيل  �إع��ادة  علوم  �إىل  كمقدمة  نظرية 
نظرية وعملية تركز على حاالت �لت�شخي�س �ملر�شي �الأكرث �شيوعا و�آثاره 
و�لع�شبية  �لطبية  و�جلو�نب  �ملر�شية  �حل��االت  وتقييم  �ملر�س  �إد�رة  و�آلية 

و�جلر�حية حلاالت �الإعاقة.
�لعملي  �لتطبيق  خالل  من  �شاملة  عملية  خ��ر�ت  �أي�شا  �لطلبة  ويكت�شب 
متعدد  فريق  �شيقوم  فيما  متخ�ش�شني  �أطباء  وباإ�شر�ف  �مل�شت�شفى  د�خ��ل 
و�لرعاية  �لتاأهيل  �إع��ادة  بخدمات  �ملتعلقة  �الجتماعات  بعقد  �لتخ�ش�شات 

�ل�شحية، �إ�شافة لالإ�شر�ف �ل�شحي على �ملر�شى يف �لعياد�ت �خلارجية.
يف  �لعالج  لنظريات  عملية  تطبيقات  �جلديد  �الختياري  �ملنهاج  يت�شمن 
و�شيغطي  �لطبية،  و�لهند�شة  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لريا�شية  �ل�شالة 
�جلانب �لنظري جمموعة من �ملحا�شر�ت �لتي ت�شلط �ل�شوء على �لعلوم 
�الأ�شا�شية وعلم �لفيزيولوجيا �ملر�شية و�إد�رة �الأمر��س مع توفري �الأمثلة.

ويقت�شر �الن�شمام �إىل هذ� �ملنهاج �جلديد يف م�شت�شفى �لتاأهيل �لتخ�ش�شي 
على �لطلبة �لذين �أنهو� �ملتطلبات �لتمهيدية �مل�شبقة خلطة در��شة �لطب 

يف جامعة خليفة.
بدورها، توفر جامعة خليفة ملوظفي م�شت�شفى �لتاأهيل �لتخ�ش�شي �شهولة 
م�شت�شفى  يقوم  تعليمية، يف حني  الأغ��ر����س  �مل��درج��ات  و  للمكتبة  �لو�شول 
�الإ�شر�ف  خ��دم��ات  ب��ت��زوي��د  �الإد�ري�����ة  بهيئته  ممثال  �لتخ�ش�شي  �ل��ت��اأه��ي��ل 

�ملطلوب لالأن�شطة �لطبية و�لتعليمية و�لبحثية.

•• دبي- وام:

�أكدت �شرطة دبي �أنها متتلك كادر�ً ب�شرياً متميز�ً 
�إىل  م�شرية   .. �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  و�شباقاً 
وهام  �أ���ش��ا���ش��ي  دور  ل��ه  بها  �لن�شائي  �لعن�شر  �أن 
خمتلف  يف  �ل���رج���ال  م���ع  �الأدو�ر  يف  وم��ت��ك��ام��ل 
�شعادة  وق���ال  ت��ف��رق��ة.  دون  و�مل��ه��ام  �لتخ�ش�شات 
�لعام  �لقائد  م�شاعد  �لغيثي  علي  �للو�ء عبد�هلل 
�إن �ل��رق��ي��ب خلود  ب��ال��وك��ال��ة  ل�����ش��وؤون �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�شرطة  ن�شائي يف  �أول عن�شر  تعد  �مل��ري  عبد�هلل 
دبي تعمل يف جمال �لك�شف عن �ملتفجر�ت حتت 
�لتفتي�شات  فريق  �شمن  عملها  �إىل  �إ�شافة  �مل��اء 
�الأمنية و�إبطال �ملتفجر�ت يف �إد�رة �أمن �ملتفجر�ت 
باالإد�رة �لعامة الأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ 
لدور  مميزة  �إ�شافة  بذلك  لت�شكل  دب��ي  ب�شرطة 

�لعن�شر �لن�شائي يف �لعمل �ل�شرطي.
بكفاء�ت  تزخر  �ملتفجر�ت  �أم��ن  �إد�رة  �أن  و�أ�شاف 
�ملعرفة  �مل�شتوى لديها كم من  تخ�ش�شية عالية 
�لتجارب  وكذلك  و�لتطبيقية  �لعلمية  و�خل��رة 
و�مل�������ش���ارك���ات �ل���ع���دي���دة �ل��ت��ي جت��ع��ل��ه��ا م���ن �أكرث 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  ح��رف��ي��ة  �الإد�ر�ت 
لتطوير  ت�شخر  �لتي  �جلهود  ه��ذه  �أن  و  �ملنطقة 
تقوم  �لتي  �لركائز  �إح��دى  تعد  �لب�شرية  �مل���و�رد 
ت�شمن  �أن  �شاأنها  من  �لتي  و  دب��ي  �شرطة  عليها 

حتقيق �الأه��د�ف �ال�شرت�تيجية يف تعزيز �الأمن 
�لعقيد  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن  للمجتمع.  �الأم����ان  و 
�أن  �ملتفجر�ت  �أم��ن  �إد�رة  مدير  �ل�شويدي  ه�شام 
عن  �لك�شف  يف  يتمثل  �مل��ري  خلود  �لرقيب  عمل 
�ملتفجر�ت حتت �ملياه يف خمتلف �أنو�ع �مل�شطحات 
�ملائية و مت تدريبها �أواًل على عمليات �لتفتي�شات 
�مل��ت��ف��ج��ر�ت ���ش��م��ن �لرنامج  و�إب���ط���ال  �الأم��ن��ي��ة 
ن�شائي  عن�شر  ف��ري��ق  الأول  �مل��ت��ق��دم  �ل��ت��دري��ب��ي 
�لتحقت  ث��م  وم��ن   2020 �ل��ع��ام  يف  تاأ�شي�شه  مت 
تكامال  بذلك  لت�شكل  �ملتقدمة  �لغو�س  ب��دور�ت 
و�إبطال  �الأمنية  �لتفتي�شات  فريق  مع  عملها  يف 
�ملتفجر�ت. بدورها �أعربت �لرقيب خلود عبد�هلل 
�مل��ج��ال �لذي  �مل���ري ع��ن ف��خ��ره��ا بعملها يف ه���ذ� 

�لتحدي  تع�شق  و�إن���ه���ا  ع��دي��دة  حت��دي��ات  ي��ح��وي 
يف  نف�شها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  م�شتمر  ب�شكل  وت��ع��م��ل 
خمتلف �لتخ�ش�شات �لتي تدعم عملها ومهامها 
�لوظيفية ، موؤكدة �أن �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
دعمتها ب�شكل كبري وفتحت �ملجال لها يف �خلو�س 
�الإد�رة  �أن  �أو�شحت  و  �مل��ه��ام.  ملختلف  و�لتجربة 
تقدم  و�لطو�رئ  و�ملن�شاآت  �لهيئات  الأمن  �لعامة 
كل �أوجه �لدعم وتلبي �الحتياجات �لتي يطلبها 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل حم��ف��زة وم�شجعة  �مل���وظ���ف وت��خ��ل��ق 
ت�شاهم يف دعم �ل�شباب ورفع �شقف طموحاتهم ، 
خليفة  �هلل  عبد  �لفريق  ملعايل  بال�شكر  متوجهة 
�شرطة  وقياد�ت  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري 

دبي على �هتمامهم وحر�شهم بال�شباب.

�خلارجية تت�سلم ن�سخة من 
�أور�ق �عتماد �سفرية �إيرلند�

•• اأبوظبي-وام:

����ش���ع���ادة ع����ب����د�هلل حممد  ت�������ش���ّل���م 
�مل�شاعد  �ل�����وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ب��ل��وك��ي، 
ديو�ن  يف  باالإنابة  �ملر��شم  ل�شوؤون 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ع����ام 
�عتماد  �أور�ق  م��ن  ن�شخة  �ل���دويل 
�أل��ي�����ش��ون م��ي��ل��ت��ون، �شفرية  ���ش��ع��ادة 

جمهورية �إيرلند� لدى �لدولة.
�مل�شاعد  �ل��������وز�رة  وك���ي���ل  ومت���ّن���ى 
�أد�ء  لل�شفرية �لتوفيق و�لنجاح يف 
ي���ع���زز عالقات  م���ه���ام ع��م��ل��ه��ا مب���ا 
�لتعاون �لوثيقة بني دولة �الإمار�ت 

وبالدها.
من جانبها �أعربت �شفرية �إيرلند� 
بتمثيل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  �جل���دي���دة 
ب���الده���ا ل����دى دول����ة �الإم��������ار�ت ملا 
�إقليمية  م��ك��ان��ة  م���ن  ب���ه  حت��ظ��ى 
�ل�شيا�شة  ظّل  يف  مرموقة  ودولية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 

�لدولة "حفظه �هلل".

�خلارجية  تت�سلم ن�سخة من �أور�ق �عتماد �سفرية �لكونغو �لدميقر�طية 
•• اأبوظبي - وام:

�ل���وز�رة  وك��ي��ل  �لبلوكي،  حممد  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  ت�شّلم 
وز�رة  ع��ام  دي���و�ن  يف  ب��االإن��اب��ة  �ملر��شم  ل�شوؤون  �مل�شاعد 
�عتماد  �أور�ق  من  ن�شخة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
�شعادة ماري جنيكا �وبومبو، �شفرية جمهورية �لكونغو 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ل���دى �ل���دول���ة. ومت���ّن���ى وك��ي��ل �ل�����وز�رة 

�أد�ء مهام عملها  �مل�شاعد لل�شفرية �لتوفيق و�لنجاح يف 
�الإمار�ت  دولة  بني  �لوثيقة  �لتعاون  يعزز عالقات  مبا 
�لكونغو �جلديدة  �شفرية  �أعربت  وبالدها. من جانبها 
ملا  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ل��دى  ب��الده��ا  بتمثيل  �شعادتها  ع��ن 
ظّل  يف  مرموقة  ودولية  �إقليمية  مكانة  من  به  حتظى 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل".

من�سة  ملفي تربط مليار �سجل طبي من 7 ماليني مري�س يف �أبوظبي خالل 3 �سنو�ت
•• اأبوظبي-وام:

حّققت "ملفي" �أول من�شة مبتكرة 
على  �ل�شحية  �مل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ب��ادل 
�ملبادر�ت  و�إحدى  �ملنطقة  م�شتوى 
 – �ل�شحة  لد�ئرة  �ال�شرت�تيجية 
�أبوظبي �إجناز�ً الفتاً بربطها ملليار 
�شجل طبي من 7 ماليني مري�س 
�شنو�ت  ث���الث  �أب��وظ��ب��ي خ���الل  يف 

ون�شف فقط.
نحو  "ملفي" �الآن  من�شة  وتربط 
من �ملن�شاآت �ل�شحية يف   100%
�أك����رث م��ن 47 �ألف  �أب��وظ��ب��ي م��ع 
�أطباء  "من  ل��ه  م�شرح  م�شتخدم 
طبيني"  وم�شاعدين  ومم��ر���ش��ني 
يف 2،347 من موؤ�ش�شات �لرعاية 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل���ع���ام���ة و�خل���ا����ش���ة يف 

جميع �أنحاء �الإمارة.
�أ�شرع  �إح��دى  "ملفي" هي  من�شة 
�ل�شحية  �ملعلومات  تبادل  من�شات 
حيث  �ل��ع��امل  يف  تنفيذها  مت  �لتي 
ت��ت��ي��ح �ل���و����ش���ول �الآم�������ن وت���ب���ادل 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ه��م��ة بني 
ب�شكل  �ل�شحية  �لرعاية  مقدمي 
ب��ج��ودة خدمات  ف����وري ل��الرت��ق��اء 
�أف�شل  وحتقيق  �ل�شحية  �لرعاية 
�أبوظبي  يف  ل��ل��م��ر���ش��ى  �ل��ن��ت��ائ��ج 
يف  م���ه���م���اً  دور�ً  �مل��ن�����ش��ة  وت���ل���ع���ب 

�إح����د�ث �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي لقطاع 
من  �الإم���ارة  يف  �ل�شحية  �لرعاية 
مركزية  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  خ�����الل 
للبيانات �ل�شريرية وتوفري مناذج 
�لبيانات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  م��ت��ق��دم��ة 
�ل����دمي����وغ����ر�ف����ي����ة و�ل�������ش���ري���ري���ة 

�ملتوفرة على م�شتوى �الإمارة.
�لرئي�س  دي��ن�����ش��ون  روب�����رت  وق����ال 
"ملفي":  يف  ب��االإن��اب��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
خططاً  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  "�أر�شت 
ط��م��وح��ة ل���الرت���ق���اء مب��ك��ان��ت��ه��ا يف 
�شد�رة �لتحول �لرقمي �إذ �شرعان 
من�شاآت  رب����ط  �أه��م��ي��ة  �أدرك������ت  م���ا 
�ملبكر  و�ل��دم��ج  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�لذكاء  م��ث��ل  �مل��ت��ق��دم��ة  للتقنيات 

�ال�شطناعي و�إنرتنت �الأ�شياء".
وجيزة  ف�����رتة  "خالل  و�أ������ش�����اف 
���ش��ن��و�ت ون�شف  ث���الث  ت��ت��ع��دى  ال 
’ملفي‘ جد�رتها باعتبارها  �أثبتت 
�لرقمي  �لتحول  ركائز  �أب��رز  �أح��د 
مل��ن��ظ��وم��ة �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�أب����وظ����ب����ي وه������ذ� �الإجن��������از �ل����ذي 
يف  �ملتمثلة  مهمتنا  يدعم  حققناه 
و�مل�شمون  �الآم���ن  �لتبادل  �شمان 
للمر�شى  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
�لرعاية  خ���دم���ات  ج����ودة  ل��ت��ع��زي��ز 
�ل�����ش��ح��ي��ة ون���ت���ائ���ج �مل���ر����ش���ى على 
�الإ�شارة  وجت��در  �الإمارة".  �شعيد 

يف  ق��ام��ت  "ملفي"  من�شة  �أن  �إىل 
وق���ت ���ش��اب��ق م���ن �ل�����ش��ه��ر �جل���اري 
�خلطورة  ع��و�م��ل  "ملف  ب��اإط��الق 
كخا�شية  للمري�س"  �ل��ط��ب��ي��ة 
ج����دي����دة ت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع �الأط����ب����اء 
�ملن�شة  �إىل  بالو�شول  لهم  �مل�شرح 
�إمكانية �لتنبوؤ �مل�شتقبلي مبخاطر 
ب���اأم���ر�����س مزمنة  �ل���ف���رد  �إ���ش��اب��ة 
لطارئ  تعر�شه  �إمكانية  �أو  معينة 

�شحي خطري باال�شتناد �إىل تقنيات 
�لذكاء �ال�شطناعي مما يدعم من 
�لوقائية.  �لرعاية  خدمات  توفري 
�ملن�شة  حت���ّق���ق  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 
مزيد�ً من �الإجن��از�ت �ال�شتثنائية 
مع  متا�شياً  �ملقبلة  �الأ�شهر  خ��الل 
باقة  ل��ت��و���ش��ي��ع  �ل��ر�م��ي��ة  خططها 
�لتي  و�خل�������ش���ائ�������س  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

تتيحها.
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•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�����ش��ارق��ة للتمكني  م��وؤ���ش�����ش��ة  وق��ع��ت 
م�شرتك  تعاون  �تفاقية  �الجتماعي 
مع �أكادميية مانيبال للتعليم �لعايل 
، حرم دبي �جلامعي ، ت�شمن �لتعاون 
للطلبة  �ملقدمة  �لتعليم  بر�مج  دعم 
�الأيتام �ملنت�شبني للموؤ�ش�شة وذلك يف 
�لدر��شية  �ملنح  برنامج   دع��م  جانب 

�جلامعية الأبناء �ملوؤ�ش�شة.
�لطلبة  �إىل متكني  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
بر�مج  م����ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  �الأي�����ت�����ام 
�لدعم �الأكادميي من منحهم فر�شة 
����ش��ت��ك��م��ال در�����ش���ات���ه���م �جل��ام��ع��ي��ة و 
�الإلتحاق  مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، 
تعزيز�ً جلاهزيتهم لاللتحاق ب�شوق 

�لر�ئدة  مل�شروعها  �إث����ر�ء�ً  و  �لعمل، 
"علم بالقلم" �لد�عم لتعليم �الأيتام 
خالله  م��ن  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  �لتي  ،و 
�ملوؤ�ش�شة  �ملنتفعني يف  �لطلبة  متكني 
�لطلبة  ح����ي����اة  ج�������ودة  ل��ت��ح�����ش��ني   ،
�الجتماعية  �مل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
و�ل�شحية  و�مل���ع���رف���ي���ة  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
�لتعاون  ه��ذ�  لي�شكل  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
�إ�شافة فاعلة �إىل �إجناز�ت �ملوؤ�ش�شة. 

ويف ه��ذ� �الإط���ار قالت منى بن هده 
�ملوؤ�ش�شة  ع����ام  –مدير  �ل�����ش��وي��دي 
–:" يفتح توقيع هذه �ملذكرة توفري 
ملتابعة  �الأيتام  �أف�شل الأبناءنا  فر�س 
ت��ع��ل��م��ه��م �جل���ام���ع���ي ،حيث  م�����ش��رية 
ر���ش��م ه���ذ� �ل��ت��ع��اون �م��ت��د�د �جلهود 
تعليمية  للتعاون مع جهات  �ملبذولة 

ملنح �أبناءنا مو��شلة تعليمهم �لعايل 
ترتقي  وم��ه��ار�ت  م��ع��ارف  و�ك�شابهم 
بهذ�  ،ون��ت��ط��ل��ع  �لعلمي  مب�����ش��ت��و�ه��م 
و�إيجابية  مثمرة  �آف��اق  فتح  �لتعاون 
لدعم  �ملن�شودة  �لتطلعات  وحتقيق 
�الأي���ت���ام م���ا �شيكون  �أب���ن���اءن���ا  ت��ع��ل��ي��م 
�إي��ج��اب��ي ع��ل��ى حياتهم  �ن��ع��ك��ا���س  ل���ه 
حت�شني  يف  ي�شاهم  مم��ا  �مل�شتقبلية 
�ملعي�شي  وم�����ش��ت��و�ه��م  حياتهم  و�ق���ع 
�ل����ك����رمي����ة لهم  وت�����وف�����ري �حل�����ي�����اة 

والأ�شرهم.                   
�ملوؤ�ش�شة حري�شة  �أن  وتابعت: نوؤكد  
دوم��������اً ع���ل���ى م����د ج�������ش���ور �ل���ت���ع���اون 
و�لهيئات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة ، ب��ه��دف دعم 
خ��دم��ات��ه��ا و ب��ر�جم��ه��ا �مل��ق��دم��ة مبا 

رعاية  ت��وج��ه��ات��ه��ا يف  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
وبر�مج  خ���دم���ات  وت���وف���ري  �الأي����ت����ام 
ي��ح��ق��ق تطلعات  ل���ه���م  مب���ا  د�ع���م���ة 

�لقيادة �لر�شيدة يف هذ� �ملجال".
�إ�س  �شودهيندر�  د.  ���ش��رح  جهة  م��ن 
الأكادميية  �الأك����ادمي����ي  �ل��رئ��ي�����س   ،
مانيبال للتعليم �لعايل ، حرم دبي :" 
�إلتزمت جمموعة مانيبال �لتعليمية 
م��ن��ذ ن�����ش��اأت��ه��ا ب���روؤي���ة م��وؤ���ش�����ش��ه��ا يف 
�لقادمة.  �الأج��ي��ال  �إىل  �ملعرفة  نقل 
 ، �الإرث  نف�س  نهج  على  و����ش��ت��م��ر�ًر� 
للتعليم  مانيبال  �أك��ادمي��ي��ة  تت�شرف 
�لكائن  �جل��ام��ع��ي  ب��ح��رم��ه��ا  �ل���ع���ايل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع موؤ�ش�شة  دب���ي  ب���اإم���ارة 
من  �الج��ت��م��اع��ي  للتمكني  �ل�����ش��ارق��ة 
خالل تقدمي منح �أكادميية ت�شل �إىل 

%100 للطالب �مل�شتحقني، �إمياناً 
�مل�شرتك  �مل�شروع  �أن هذ�  ر��شًخا منا 
من  �ل��ع��دي��د  �أم����ام  �الأب������و�ب  �شيفتح 
تعليم عاملي  لينالو�  �لو�عدة  �لعقول 
 MAHE   وفقاً الأعلى �ملعايري يف
ب����اإم����ارة دبي  �جل���ام���ع���ي  �حل�����رم   –
يف ���ش��ت��ى �مل���ج���االت �ل��در����ش��ي��ة  �لتي 

�شيختارونها ملهنة جمزية ". 
�ملوؤ�ش�شة  ب�������اأن  ب����ال����ذك����ر  �جل����دي����ر 
م�شروع  �ملبذولة يف  تو��شل جهودها 
�ملنفذة  وب��ر�جم��ه��ا  بالقلم"   "علم 
�لتي  �لبنود  وتتنوع   ، �إن�شاءها  منذ 
ليغطي  �الأكادميي  �لتمكني  ي�شملها 
و�ملادية  �ملعنوية  �الح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة 
�ملنح  ك��ت��ق��دمي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �����ش����وؤون  يف 
يف  و�مل�شاهمة  �جلامعية،  �لدر��شية 

���ش��د�د �ل��ر���ش��وم �ل��در����ش��ي��ة، وتوفري 
�لتعليمية  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات  �الأج���ه���زة 
�لدر��شي  �ل��ت��اأخ��ر  ح����االت  وع����الج   ،
�لتعليم،  ع����و�ئ����ق  ع���ل���ى  و�ل���ق�������ش���اء 

وت��ق��دمي �ال���ش��ت�����ش��ار�ت �الأك��ادمي��ي��ة ، 
�ل���ر�م���ج �خل��ا���ش��ة برعاية  وت��ن��ف��ي��ذ 
وت���ن���م���ي���ة �مل����وه����وب����ني و�مل���ت���ف���وق���ني 
�لطاقات  ت��ف��ج��ر  �ل��ت��ي  �الأب���ن���اء  م���ن 

�الإبد�عية لالأيتام وتزودهم باالأدو�ت 
و�المكانيات �لتي جتعلهم �أكرث قدرة 
حياتهم  يف  و�الإن����ت����اج  �ل��ع��ط��اء  ع��ل��ى 

�لدر��شية و�الجتماعية.

•• اأبوظبي-وام:

ر�ف����ق����ت ����ش���رط���ة �أب���وظ���ب���ي 
رح����ل����ت����ه����م  يف  �ل���������ط���������الب 
حلظة  م����ن����ذ  �ل�������ش���ب���اح���ي���ة 
�ملدر�شية  للحافلة  �شعودهم 
ب�����ال�����ق�����رب م������ن م���ن���ازل���ه���م 
وف������اج������اأت������ه������م ب����ال����ه����د�ي����ا 
و�شولهم  ق��ب��ل  �ل��رتح��ي��ب��ي��ة 
بهدف  وذل��ك  �إىل مد�ر�شهم 
�الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى �إج�����ر�ء�ت 
�����ش����الم����ت����ه����م، ب����ال����ت����ع����اون 
مو��شالت  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 

�الإمار�ت.
حممد  �ل���ع���م���ي���د  و�أو�������ش������ح 
مدير  �حل����م����ريي  ����ش���اح���ي 

�ل�شالمة للطلبة  تاأمني  رك��زت على  �مل��ب��ادرة  �أن  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  مديرية 
خالل تنقلهم باحلافلة �ملدر�شية و�لتاأكد من �تباع كافة �الإجر�ء�ت �لوقائية 
ومن  �إىل  �الآم���ن  و�ل�����ش��ع��ود  �ل��ن��زول  ب��ق��و�ع��د  �الل��ت��ز�م  باأهمية  وتوعيتهم 
�حلافلة �ملدر�شية وربط حز�م �الأمان و�اللتز�م بالعبور �الآمن عند و�شولهم 

�إىل �ملدر�شة �أو بالقرب من �ملنزل.
لتاأمني  متو��شلة  توعوية  م��ب��ادر�ت  بتنفيذ  �أبوظبي  �شرطة  �هتمام  و�أك��د 

�ملد�ر�س  ل��ط��ل��ب��ة  �ل�����ش��الم��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل�����ش��رك��اء يف 
�إطار �حلملة �الحتادية على 
�شعار  حتت  �لدولة  م�شتوى 
لطلبة  �ملرورية  " �ل�شالمة 

�ملد�ر�س".
�الأ�شمى  �لهدف  �أن  و�أ�شاف 
�إليه جميًعا هو  �لذي ن�شعى 
رفع م�شتوى �لوعي بني كل 
�ملعنيني باملنظومة �لتعليمية 
لها  �لتي  �الأ�شرة  ا  وخ�شو�شً
�لطالب  تهيئة  يف  مهم  دور 
و�إر�شاده باإجر�ء�ت �ل�شالمة 
باحلافالت  ن��ق��ل��ه��م  خ����الل 
�ملدر�شية �أو�ملركبات �خلا�شة 
باالإ�شافة  �أم��وره��م  ب��اأول��ي��اء 
�لطلبة. من جهته  نقل  و�مل�شرفني على عملية  �ملدر�شة  ب��دور  �لتوعية  �إىل 
�أ�شار �لر�ئد �أحمد عبد�هلل �ملهريي مدير فرع �لعالقات �لعامة يف مديرية 
�ملرور و�لدوريات �إىل �أن �ملبادرة �شهدت تفاعاًل متميز�ً من �لطلبة ومت �لرد 
على ��شتف�شار�تهم �ملختلفة و�إر�شادهم بكل ما يعزز �شالمتهم و�أمانهم خالل 
�لرحلة �ليومية من و�إىل �ملدر�شة .. م�شيد�ً بتعاون �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني 

مما �أ�شهم يف �إجناح �ملبادرة وحتقيق �أهد�فها.

•• دبي - وام:

��شتقبلت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية خالل �لن�شف �الأول من 
�لعام �جلاري 1660 ��شتف�شار�ً قانونياً حول �شيا�شات وت�شريعات وقو�نني �ملو�رد 
�لب�شرية �ملطبقة يف �حلكومة �الحتادية وذلك عر 6 قنو�ت خ�ش�شتها �لهيئة 
لهذ� �لغر�س. و�أو�شحت �أن فريق �ال�شت�شار�ت �لقانونية رد خالل �الأ�شهر �ل�شت 
�الأوىل من 2022 على 1660 ��شت�شارة قانونية و�ردة من �لوز�ر�ت و�جلهات 
�شيا�شات  ح��ول  و�جل��م��ه��ور  و�خل��ا���ش��ة  �ملحلية  و�جل��ه��ات  وموظفيها  �الحت��ادي��ة 

و�أنظمة �ملو�رد �لب�شرية �ملعتمدة يف �حلكومة �الحتادية.
تلك  خ��الل  �لهيئة  �إىل  �ل���و�ردة  �لقانونية  �ال�شت�شار�ت  من   88% �أن  وذك��رت 
�لفرتة كانت من م�شوؤويل وموظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية بو�قع 1460 
حملية  حكومية  جهات  من  وردت  �ملتبقية  �ال�شتف�شار�ت  �أن  حني  يف  ��شتف�شار� 

وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س وجمهور �ملتعاملني.
�إليها عر نظام  �أن %87 من �ال�شت�شار�ت �لقانونية وردت  ولفتت �لهيئة �إىل 
�إ�شعاد �ملتعاملني �لذي د�شنته يف �لعام 2019 وي�شم 8 خدمات رئي�شية و11 
�لقطاع  وموؤ�ش�شات  �الحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات  �ل����وز�ر�ت  كافة  تخدم  فرعية  خدمة 
�لهيئة  خاللها  من  تقدم  متكاملة  �إلكرتونية  بو�بة  ويعد  و�جلمهور  �خلا�س 
كل  و�شيانة  بت�شغيل  يتعلق  فيما  �الحت��ادي��ة  و�جلهات  ل��ل��وز�ر�ت  �ل��الزم  �لدعم 
�إد�رة معلومات  �أنظمة �ملو�رد �لب�شرية �الإلكرتونية �ملن�شوية حتت مظلة نظام 

�ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية "بياناتي".
على  و�مل��ت��اح  "حمد"  �لهيئة  ملتعاملي  �الف��رت����ش��ي  �مل�����ش��اع��د  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
من   16% ��شتقبل   www.fahr.gov.ae للهيئة  �الإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع 
 FAHR 12% �لذكي  �لهيئة  تطبيق  تلقى  �لقانونية يف حني  �ال�شت�شار�ت 
من �ال�شت�شار�ت. و�أو�شحت �لهيئة �أن فريق �ال�شت�شار�ت �لقانونية �لذي �شكلته 
يف �لعام 2010 يكثف جهوده بهدف خلق ثقافة قانونية �شليمة حول ت�شريعات 
و�شيا�شات و�أنظمة �ملو�رد �لب�شرية �ملطبقة على م�شتوى �حلكومة �الحتادية .. 
مبينًة �أن �لفريق عقد خالل �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري 5 ور�س توعوية 

ملوظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية.
و�أكدت �أنها خ�ش�شت 6 قنو�ت ر�شمية ال�شتقبال �ال�شت�شار�ت �لقانونية جلمهور 
 FAHR إ�شعاد �ملتعاملني و�لتطبيق �لذكي للهيئة� �ملتعاملني ومنها: /نظام 
و�مل�شاعد �الفرت��شي ملتعاملي �لهيئة "حمد" وملتقيات �ملو�رد �لب�شرية ومركز 

�الت�شال �ملوحد 600525524 و�ملر��شالت �لر�شمية/.
�أن  �لهيئة  �أو�شحت  �لقانونية..  �ال�شت�شار�ت  فريق  عمل  باآلية  يتعلق  وفيما 
�إىل �لهيئة بخ�شو�س  �لو�ردة  �لفريق يقوم ب�شكل يومي بدر��شة �ال�شتف�شار�ت 
قو�نني وت�شريعات و�شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية و�لقر�ر�ت 
�لوز�رية و�للو�ئح و�الأنظمة �ل�شادرة يف هذ� �ل�شاأن ويهدف �لفريق �إىل توحيد 
�الآر�ء �لقانونية يف كافة �مل�شائل �ملعرو�شة على �لهيئة وتوثيق �ملبادئ �لقانونية 

لتوحيد وت�شهيل �إجر�ء�ت �لعمل يف �مل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

�أم�س  �مل��ر�أة و �ل�شالم و �الأمن  �أونيل �شفرية كند� ل�شوؤون  ز�رت معايل جاكلني 
�لدويل  �مل��وؤمت��ر  ح�شورها  هام�س  على  �لع�شكرية  �الأزور  بنت  خولة  مدر�شة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي  �الأم��ن  و  �ل�شالم  و  للمر�أة 
مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 
غ��د� يف  ينطلق  " و  �الإم���ار�ت  " �أم  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة 

�أبوظبي.

كان يف ��شتقبالها �لعميد �لركن عفر�ء �شعيد �لفال�شي قائد مدر�شة خولة بنت 
�مل��ر�أة يف �ملجال  �الإم���ار�ت لتمكني  �لع�شكرية و ج��رى بحث جهود دول��ة  �الأزور 
�لدفاعي و دور �ملر�أة �الإمار�تية يف �ملجال �الأمني و �لدفاعي و �ملهام �الإن�شانية 

و مهام حفظ �ل�شالم.
�لتدريب  برنامج  على  �الأم��ن  و  �ل�شالم  و  �مل��ر�أة  ل�شوؤون  كند�  �شفرية  و�طلعت 
�ل�شالم  حفظ  على  �أفريقيا  و  و�آ�شيا  �لعربية  �ل��دول  من  �لن�شاء  من  ملجموعة 
وفق مذكرة تفاهم مت توقيعها بال�شر�كة مع �الحتاد �لن�شائي �لعام وهيئة �الأمم 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و بجهود مكتب  �شمو  للمر�أة حتت رعاية  �ملتحدة 

قدر�ت  تطوير  بهدف  وذلك  �أبوظبي  يف  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �الت�شال 
�ملر�أة �لعربية يف جمال �لعمل �لع�شكري وحفظ �ل�شالم.

�الأزور  بنت  خولة  مدر�شة  ت��دري��ب  مركز  ع��ن  �إي��ج��از  تقدمي  �ل��زي��ارة  و�شهدت 
على  و  �ل��دول��ة  يف  �الإن���اث  لتدريب  ع�شكرية  مدر�شة  �أول  تعد  �لتي  �لع�شكرية 
م�شتوى دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و �لتي كانت عنو�نا لبدء �لقو�ت �مل�شلحة 
تدريب �الإناث �شمن كو�درها وتاأ�ش�شت يف �شهر �أغ�شط�س عام 1990 بناء على 

توجيهات �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
ت�شمن �الإيجاز �شرحا مف�شال عن مر�حل �لتدريب و �لتاأهيل للمجند�ت وما 

يف  نظرية  وحما�شر�ت  ميد�نية  مهار�ت  من  �كت�شبنه  ما  و  تاأهيل  من  تلقينه 
�لفردية  و�ملهار�ت  �لذ�ت  وتطوير  و�لقيادية  �لع�شكرية  منها  جماالت خمتلفة 
و�جلماعية و�ملتمثلة يف تدريبهن على �مل�شاة و �الأ�شلحة و�لرماية و�الإ�شعافات 
�الأولية و�ملهار�ت �لع�شكرية و �جلوجيت�شو �إىل جانب حما�شر�ت دينية و�أمنية . 
و�أ�شادت معايل جاكلني �أونيل بتجربة �الإمار�ت �لر�ئدة يف تاأ�شي�س هذه �ملدر�شة 
- �لتي تعد �أول مدر�شة جتنيد ع�شكرية للفتيات مبنطقة �خلليج تكفل للفتاة 
�الإمار�تية �مل�شاركة يف خدمة وطنها و �لقيام بو�جبها يف �شتى �ملجاالت جنباً �إىل 

جنب مع �أ�شقائها من �لرجال.

•• جنيف-وام:

عقد وفد ر�شمي من حكومة دولة �الإم��ار�ت �شل�شلة ور�س عمل حول منهجية 
�مل�شرعات �حلكومية يف مقر منظمة �ل�شحة �لعاملية يف جنيف، يف �إطار تفعيل 
�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية �لتي �أطلقها �جلانبان يف دي�شمر �ملا�شي، �شمن زيارة 
ر�شمية �شهدت عقد �شل�شلة لقاء�ت ثنائية مع ممثلي عدد من �ملوؤ�ش�شات �لعاملية 
و�الأوروبية و�الأكادميية، هدفت لتعزيز �ل�شر�كات �لعاملية و�لتعاون �لدويل يف 

�ملجاالت �حليوية و�مل�شتقبلية.
ع��دد من  و�ل�شر�كات مع  �لتعاون  تعزيز  �الإم���ار�ت  دول��ة  وف��د حكومة  و بحث 
�ملنظمة  م��ع ممثلي  ث��ن��ائ��ي��ة  �ج��ت��م��اع��ات  ع��ر  �ل��دول��ي��ة يف جنيف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لعاملي،  �القت�شادي  �ملنتدى  وفريق  "�شرين"،  �لنووية  لالأبحاث  �الأوروب��ي��ة 
�ملتحدة  �الأمم  م��وؤمت��ر  وف��ري��ق   ،IMD و�ل��ق��ي��ادة  �الأع��م��ال  �إد�رة  كلية  و�إد�رة 
"�أونكتاد"، وفريق �ملعهد �لدويل للتنمية �مل�شتد�مة وفريق  للتجارة و�لتنمية 

مبادرة جنيف 2030.
��شتهدفت �الجتماعات تبادل �لروؤى و�الأفكار وبحث تو�شيع جماالت �ل�شر�كة 
لت�شريع  �لدولية  �جلهود  وتكثيف  تفعيل  و�شبل  �الإم���ار�ت،  دول��ة  حكومة  مع 

حتقيق �الأهد�ف �لتنموية، و�لنهو�س مبختلف �لقطاعات �حليوية.

�إط��ار �ل�شر�كة  و عقدت حكومة دولة �الإم��ار�ت �شل�شلة ور�س عمل تفاعلية يف 
�ل�شحة  قطاع  لتعزيز  �لهادفة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  م��ع  �ال�شرت�تيجية 
�ملقدمة  �ل�شحية  �خلدمات  نطاق  وتو�شيع  �حلياة  وج��ودة  �ل�شحية  و�لرعاية 
يف خمتلف دول �لعامل. و ��شتهدفت �لور�س �لتي عقدت على مدى ثالثة �أيام 
وت�شميم   100 �ل���  حت��دي  مبنهجية  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  فريق  تعريف 
وتطبيقها  �حلكومية  �مل�شرعات  من��وذج  تبني  ي�شمن  مبا  وم��ب��ادر�ت،  م�شاريع 
لت�شريع حتقيق �أهد�ف �لرعاية �ل�شحية، و�إطالق �لدفعة �الأوىل من �مل�شرعات 

�لعاملية.
و قالت �لدكتورة ر��شية �لها�شمي مدير مركز �مل�شرعات �حلكومية يف مكتب 
رئا�شة جمل�س �لوزر�ء بوز�رة �شوؤون جمل�س �لوزر�ء، �إن ور�س �لعمل �لتفاعلية 
ت�شعى �إىل رفع كفاء�ت وبناء قدر�ت موظفي منظمة �ل�شحة �لعاملية من خالل 
م�شاركة منوذج �مل�شرعات �حلكومية ومنهجية حتدي �ل�100 يوم يف حكومة 
�لتي  �ل�شحية  �لتحديات  الأه���م  �حل��ل��ول  �إي��ج��اد  ي�شمن  �الإم�����ار�ت، مب��ا  دول���ة 

تو�جهها �ملجتمعات يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
يف  �لعاملي  منوذجها  تعزيز  م��ن  متّكنت  �الإم����ار�ت  دول��ة  حكومة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ت�شهم يف حتديث  �لتي  �لفر�س  �أهم  �لتحديات وحتديد  وو�شع  �لقدر�ت  بناء 
�ال�شتعانة  وت��ع��زي��ز  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��ط��وي��ر  �لعاملية  �حلكومية  �لعمل  منظومة 

بالبيانات الإحد�ث �الأثر �الإيجابي �لعاملي.
�الإم���ار�ت لتدريب  دول��ة  �لتي نظمتها حكومة  �لتفاعلية  �لعمل  ورك��زت ور���س 
�الأوىل  �حلكومية  بامل�شرعات  �لتعريف  على  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  موظفي 
 100 �ل���  حت��دي  منهجية  على  وتدريبهم  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
�أهم �ملر�حل �لتي تتبعها  يوم، من خالل ت�شميم م�شاريع ومبادر�ت وحماكاة 

�ملنهجية الإجنازها خالل 100 دقيقة.
وهدفت �لور�س �إىل تدريب فرق عمل �ملنظمة من خمتلف مكاتبها �الإقليمية 
�ملنت�شرة على م�شتوى �لعامل، من خالل و�شع �أهم �لتحديات �لتي تو�جه قطاع 
�لرعاية �ل�شحية �لعاملي، و�لتحديات �لتي تو�جهها منظمة �ل�شحة يف عملها 

مع خمتلف دول �لعامل، وخمتلف �الأقاليم.
و ركز برنامج عمل �لور�س على �لتحديات �لتي تو�جه �ملنظمة، لتنفيذ برنامج 
�ل� 100 يوم للمبادر�ت ليتم تطبيقها ب�شرعة و�شال�شة، وبقدر عاٍل من �لكفاءة 
�ال�شرت�تيجية  �ل�شحية، و�خلطط  �ل�شيا�شات  ت�شميم  �إىل  �إ�شافة  و�لفاعلية، 

بناًء على �لبيانات �لتي جتمعها منظمة �ل�شحة �لعاملية.
و تركز �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية �لتي وقعتها حكومة دولة �الإمار�ت يف دي�شمر 
2021 على رفع م�شتويات كفاءة قطاع �ل�شحة، عر و�شع �لتحديات �ل�شحية 
على ر�أ�س �الأولويات �لعاملية، ودعم تو�شيع نطاق تنفيذ مبادر�ت منظمة �ل�شحة 

�لعاملية لي�شتفيد منها �أكر عدد ممكن من �الأفر�د يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
�مل�شرعات  عمل  من���وذج  م�شاركة  خ��الل  م��ن  �الإم����ار�ت  دول���ة  حكومة  ت�شعى  و 
�حلكومية �إىل متكني منظمة �ل�شحة �لعاملية من تبني حتقيق ��شرت�تيجيات 
ذلك  يف  مب��ا  �أو���ش��ع،  ن��ط��اق  على  وتنفيذها  ق�شوى  �أول��وي��ة  وجعلها  �ملنظمة 
يتو��شل على مدى  �لذي   2023-2019 �لثال�ث ع�ش�ر  �لع�ام  برنام�ج عم�ل 

�شنو�ت.  5
��شتفادة  تعزيز  �لثالثة" على  "�ملليار�ت  لتحقيق هدف  �لعمل  برنامج  ويركز 
�آخرين  �شخ�س  مليار  ومتتع  �ل�شاملة،  �ل�شحية  �لتغطية  من  �شخ�س  مليار 
ب�شحة �أف�شل، وحماية مليار �شخ�س على نحو �أف�شل من �لطو�رئ �ل�شحية، 

مبا ي�شمن حتقيق �لهدف �لثالث من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
�لذي  �مل�شرعات �حلكومية  ي��وم يف من��وذج   100 �ل���  ت�شمل منهجية حت��دي  و 
�الأوىل  �ملرحلة  ت�شمل  رئي�شية  مر�حل  ث��الث  �الإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  �أطلقته 
و�شع �لتحديات وتقدمي �ملقرتحات ومر�جعتها وحتديد �لفرق �لقيادية لها، 
ومن ثم �ملرحلة �لثانية �لتي حتدد فيها فرق �مل�شرعات وحتديد �الأهد�ف �لتي 
�شيتم �لعمل عليها خالل 100 يوم، وور�س عمل �الإطالق و�ملر�جعة �لن�شفية 
لتحقيق �الأهد�ف، فيما تركز �ملرحلة �لثالثة على حتقيق �ال�شتد�مة وتو�شعة 

نطاق �لنتائج �لتي حتققت خالل 100 يوم.

وفد حكومة �لإمار�ت يبحث يف جنيف تعزيز �ل�سر�كات �لدولية مع موؤ�س�سات عاملية و�أوروبية

�سفرية كند� ل�سوؤون �ملر�أة و�ل�سالم و�لأمن تزور مدر�سة خولة بنت �لأزور �لع�سكرية

»�ل�سارقة للتمكني �لجتماعي« توقع �تفاقية مع »�أكادميية مانيبال«

»�لحتادية للمو�رد �لب�سرية« تقدم 1660 ��ست�سارة �سرطة �أبوظبي ت�سارك �لطلبة رحلتهم من منازلهم �إىل �ملد�ر�س
قانونية خالل �لن�سف �لأول من 2022 

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل �لقن�سل �لعام �لكويتي 
•• راأ�ض اخليمة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�أم�س، �شعادة علي �شامل �لذ�يدي، �لقن�شل �لعام لدولة  يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد 

�لكويت لدى �لدولة �لذي قدم لل�شالم على �شموه، مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله �جلديد.
�لتوفيق  له  متمنيا  �لكويت  لدولة  �لعام  بالقن�شل  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  رح��ب  و 
و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله، مبا ي�شهم يف تعزيز �لعالقات �لتاريخية �ملتاأ�شلة بني دولة �الإمار�ت 
ودولة �لكويت �ل�شقيقة على خمتلف �ل�شعد.. و�أ�شاد �شموه بعمق �لرو�بط �الأخوية �ملتجذرة بني 

�لبلدين �ل�شقيقني و �لتي من �شاأنها حتقيق مزيد من �لتقدم و�لرخاء لل�شعبني.
من جانبه، عر �شعادة علي �شامل �لذ�يدي عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 
�خليمة على كرم �ل�شيافة وح�شن �ال�شتقبال، و�أثنى على �لعالقات �لعميقة �لتي تربط �لبلدين 

�ل�شقيقني.

خريية �ل�سارقة تنظم عر�سا جماعيا 
لي100 عري�س يف �أكتوبر �ملقبل

•• ال�سارقة-وام: 

تنظم جمعية �ل�شارقة �خلريية خالل �أكتوبر �ملقبل �لُعر�س �جلماعي �لثامن مب�شاركة 100 
عري�س من ذوي �لدخل �ملحدود وفق �إ�شرت�طات �أقرتها �جلمعية فيما تنظم �جلمعية بالتعاون 
مع �ملخت�شني دور�ت توعوية للعر�شان. وقال عبد�هلل �شلطان بن خادم �ملدير �لتنفيذي جلمعية 
بدعم  جنح  حيث  �جلماعية  �الأع��ر����س  م�شروع  تنفيذ  تو��شل  �جلمعية  �أن  �خلريية  �ل�شارقة 
�مل�شروع  تنفيذ  تو�شعت �جلمعية يف  �أ�شرة كما   500 يزيد عن  وتاأ�شي�س ما  بناء  �ملح�شنني يف 
خارج �لدولة بالتعاون مع �جلهات �ملخت�شة يف �لبلد�ن �مل�شتفيدة. ونفذت �جلمعية �أكرث عن 
31 عر�شا جماعيا منهم 7 �أعر��س د�خل �لدولة و25 عر�شا يف 11 دولة من �لبلد�ن �مل�شمولة 

باأعمال وم�شاريع �جلمعية يف �خلارج بتكلفة بلغت حو�يل 16 مليون درهم.
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•• دبي- وام:

نا�شا  ه����اك����اث����ون  ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ط��ل��ق 
لتطبيقات �لف�شاء يف �الإمار�ت يومي 
تنظمه  و�لذي  �ملقبل  �أكتوبر   2 و   1
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��دول��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار وري����ادة 
�الأعمال GIE بالتعاون مع �ل�شركاء 
�لرئي�شيني وهم جامعة دبي وجامعة 
�إمار�ت   6 �الإم���ار�ت ويقام �حل��دث يف 
ه���ي دب���ي و�ل�����ش��ارق��ة ور�أ�������س �خليمة 

و�لفجرية و�أبوظبي وعجمان.
للعام  للحدث  �لدولة  ��شت�شافة  تاأتي 
�ل���ث���ال���ث ع��ل��ى �ل����ت����و�يل مت��ا���ش��ي��اً مع 
جهودها لرت�شيخ ركائز علوم �لف�شاء 
و��شتناد�ً �إىل مامت من �إجناز�ت لدعم 
م�شرية �لعطاء يف جمال علوم �الأر�س 
�الأمل  م�شبار  م�شروع  مثل  و�لف�شاء 
و�تفاقية �إر�شال �أول ر�ئد ف�شاء عربي 
ملهمة طويلة متتد 180 يوما ملحطة 

�لف�شاء �لدولية.

ومن �ملقرر �أن ي�شهد �شبتمر �جلاري 
للفرق  �ل��د�ع��م��ة  �الأن�شطة  م��ن  ع���دد� 
حيث  �الإم���ار�ت  خمتلف  من  �مل�شاركة 
تدريبي  م��ع�����ش��ك��ر  �إق���ام���ة  �شتت�شمن 
ي�شمل عدد� من ور�س �لعمل و�لدور�ت 
بالتحديات  �مل���رت���ب���ط���ة  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�مل��ط��روح��ة يف �ل��ه��اك��اث��ون �إ���ش��اف��ة �إىل 
�شياغة  مثل  �مل��ه��ار�ت  �شقل  �أن�شطة 
مرحلة  يليها  عر�شها  وط��رق  �الأفكار 
�نتهاء �لت�شجيل للفرق �مل�شاركة وذلك 
م�شاء �لثاين من �أكتوبر عر �لر�بط 
https://2022. �الإل����ك����رتوين 
spaceappschallenge.
org/locations/dubai/

�لفرق  �إع��الن  يتم  �أن  على   event
يوم  بحلول  �ل��دويل  للتحكيم  �ملتاأهلة 
يف  للم�شاركة  و�الإ�شتعد�د  �أكتوبر   10

�حلدث �لعاملي للتحكيم.
عي�شى  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  و�أك��د 
�أهمية  دب��ي  جامعة  رئي�س  �لب�شتكي 

لهاكاثون  �الإم����ار�ت  دول���ة  ��شت�شافة 
نا�شا لتطبيقات �لف�شاء وما ي�شاحبه 
ترتبط  وف����ع����ال����ي����ات  �أن�������ش���ط���ة  م�����ن 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ملطروحة  بالتحديات 
و�لتي ت�شهم يف �شقل مهار�ت �لطلبة 
�أجنزته  م��ا  �إط���ار  يف  وت��اأت��ي  و�ل�شباب 
�ل�����دول�����ة م����ن جن����اح����ات م���ت���ع���ددة يف 

جماالت علوم �الأر�س و�لف�شاء.

ولفت �إىل �أن �جلامعة ترحب وترعى 
ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات وال ت��دخ��ر ج��ه��د�ً يف 
م�����ش��اع��دة �مل��ب��دع��ني و�مل��ب��ت��ك��ري��ن من 
مهار�تهم  لتطوير  �لدولة  �أنحاء  كل 
وذلك  و�لعملية  �لعلمية  وخ��ر�ت��ه��م 
من �أجل تطوير حلول وتكنولوجيات 
ورفاهية  ت���ق���دم  يف  ت�����ش��اه��م  ج���دي���دة 
مع  ي���ت���و�ف���ق  مب����ا  و�ل�������ش���ع���وب  �الأمم 
�ل�جامعة  لتاأ�شي�س  �الأ�شا�شي  �لهدف 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ودوره�����ا يف جم���االت 

وخدمة �ملجتمع.
�أن ماحققته �الإم��ار�ت من  �إىل  و�أ�شار 
�إجن������از�ت يف ه���ذه �مل���ج���االت ي���اأت���ي يف 
جمال  يف  �ل��دول��ة  ��شرت�تيجية  �إط���ار 
�البتكار �لتي �أطلقها �ملغفور له �ل�شيخ 
" رحمه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�إىل  ت��ه��دف  2014 و�ل��ت��ي  �هلل" ع��ام 
���ش��ب��ع��ة قطاعات  �الب��ت��ك��ار يف  حت��ق��ي��ق 
وي��ع��ت��ر ق���ط���اع �ل��ف�����ش��اء �أح�����د �أه���م 
روؤية  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  �لقطاعات  ه��ذه 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
وحتقيقا الأهد�ف هذه �ال�شرت�تيجية 
�حلكيمة  �ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  �هتمت 
بجودة  لرتتقي  �الب��ت��ك��اري��ة  ب��االأف��ك��ار 
و�ملجتمع  �الإمار�تي  للمجتمع  �حلياة 
عنا�شر  على  ترتكز  و�ل��ت��ي  �الإن�����ش��اين 
رئ��ي�����ش��ة ل��الب��ت��ك��ار �أه��م��ه��ا ر�أ������س �ملال 
و�لتكنولوجيا  و�مل���ع���رف���ة  �ل��ب�����ش��ري 
و�لتمويل و�ال�شتثمار و�لبنية �لتحتية 
و�لبيئة �لتناف�شية و�ملوؤ�ش�شات و�لبيئة 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة و�مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات 

�البتكارية.
عبود  حممد  �ملهند�س  قال  من جهته 
�لرئي�س �لتنفيذي للموؤ�ش�شة �لدولية 
 GIE ل��الب��ت��ك��ار وري�������ادة �الأع����م����ال
تنظيم  خ����الل  م���ن  ن�����ش��ع��ى  " �إن���ن���ا   :
�لتو�يل  على  �لثالث  للعام  �لهاكاثون 
�لفعالة يف بناء جمتمع  �مل�شاهمة  �إىل 
يتو�فق  �ل��ف�����ش��اء  ع���ل���وم  يف  م��ت��ك��ام��ل 

�لتوجهات  �الإم���ار�ت لدعم  �جت��اه  مع 
علوم  ل�������ش���ي���ا����ش���ة  �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
كو�در  وت��اأه��ي��ل  �لف�شاء  وتكنولوجيا 
���ش��رك��ات وطنية  وت��ط��وي��ر  �إم���ار�ت���ي���ة 
�أن  مو�شحاً  ت�شهم يف منو �لقطاع" .. 
��شتطاعت خالل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��و�در 
تتاأهل  �أن  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  ه���اك���اث���ون 
�لدويل  �لتحكيم  مرحلة  �إىل  وت�شل 
و�إننا  �لروؤية  �شو�ب  تعك�س  خطوة  يف 

ن�شري على �لطريق �ل�شحيح.
�لهاكاثون  �أن  �إىل  �الإ�����ش����ارة  جت����در 
�لذي ينعقد للعام �حل��ادي ع�شر على 
ورعاية  بدعم  �لعامل يحظى  م�شتوى 
ف�����ش��اء عاملية  وك���ال���ة   15 م���ن  �أك����رث 
تكنولوجي  جم��ت��م��ع  �أك����ر  ب��اع��ت��ب��اره 
علوم  ��شتك�شاف  جمال  يف  متخ�ش�س 

�الأر�س و�لف�شاء.
لعام  �ل��ه��اك��اث��ون  ن��ه��ائ��ي��ات  �أن  ي��ذك��ر 

�إمار�تي  فريق  تاأهل  �شهدت   2021
بفكرة م�شروع يف جمال �الأمن �لغذ�ئي 
�لبيانات عر  ��شتند على حتليل  وقد 
ت��ق��ن��ي��ات �ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي وذلك 
بعد �أن و�شل ملرحلة �لتحكيم �لدويل 
�شمن �أف�شل 24 فريقا على م�شتوى 
 400 ت���اأه���ل ���ش��م��ن  �أن  ب��ع��د  �ل���ع���امل 
4800 فريق من  فريق من �إجمايل 

�أنحاء �لعامل كافة.

•• ال�سارقة-الفجر:

وحوكمة  "�إد�رة  برنامج  ح��ول  جل�شة  �لرقمية  �ل�شارقة  مكتب  ��شت�شاف 
�لبيانات حلكومة �ل�شارقة"، �شّمت موظفني من خمتلف �لدو�ئر �حلكومية 
يف �الإمارة، بهدف م�شاركتهم تفا�شيل �لرنامج ومدى م�شاهمته يف خطة 
�لت�شغيلية  و�لهيكلّية  �الإم���ار�ت،  دول��ة  �لبيانات يف  وو�ق��ع  �لرقمي،  �لتحّول 
ملمار�شات  �حل��ايل  �لو�شع  جانب  �إىل  �ملختلفة،  تنفيذه  ومر�حل  للرنامج 

�إد�رة �لبيانات، و�أبرز �لنتائج �ملتوقعة من تنفيذ �لرنامج.
"�إد�رة وحوكمة  برنامج  �أطلق  قد  �ل�شارقة  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  وكان 
�لبيانات" خالل مايو من �لعام �جلاري، فيما يتوىل مكتب �ل�شارقة �لرقمّية 
يف  �حلكومّية  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع  و�ل�شر�كة  بالتعاون  و�إد�رت����ه،  متابعته 
�الإمارة، �نطالقاً من دوره يف ر�شم �ل�شيا�شة �لعامة و�خلطط �ال�شرت�تيجية 

�ملتعلقة بالتحّول �لرقمي، و�شيا�شات �لبيانات وتطويرها علىئاالإمارة.

منهجّية موحدة ومركزّية
وقال �ل�شيخ �شعود بن �شلطان �لقا�شمي، مدير مكتب �ل�شارقة �لرقمية: 

و�لتن�شيق  �ل�شر�كة  تر�شيخ  على  �لرقمّية  �ل�شارقة  مكتب  يف  "نحر�س 
و�لتعاون �لفّعال مع كافة �جلهات �حلكومية باالإمارة، للعمل على تنفيذ 
وتطوير خمتلف �لر�مج و�ملبادر�ت �حلكومّية و�لوطنّية، بهدف حتقيق 

��شرت�تيجية �لتحول �لرقمي يف �الإمارة ودعم م�شروعها �حل�شاري". 

و�أ�شاف: "يوؤكد هذ� �للقاء �أهمّية برنامج �إد�رة وحوكمة �لبيانات حلكومة 
�ملجتمع،  طموحات  وحتقيق  للم�شتقبل  �لتخطيط  يف  ودوره  �ل�شارقة، 
ومن �شاأن �حلو�ر �مل�شرتك وتبادل �الآر�ء و�خلر�ت بني موؤ�ش�شات حكومة 
بيانات متكاملة  لبناء منظومة  فّعالة  ُي�شهم يف و�شع خطط  �أن  �ل�شارقة 

من خالل هذ� �لرنامج، �لذي �شي�شمل تطبيق منهجية موحدة ومركزية 
مل�شاركة �لبيانات �حلكومية وتعزيز جودتها و�أمنها، و�إد�رة م�شاركتها وفقاً 

الأف�شل �ملمار�شات ومعايري �جلودة".

مبادر�ت د�عمة
وخالل �للقاء ��شتعر�س مكتب �ل�شارقة �لرقمية �أبرز �ملبادر�ت �لتي �شيتّم 
مبا  �ل�شارقة،  حلكومة  �لبيانات  وحوكمة  �إد�رة  برنامج  خ��الل  تنفيذها 
�ل�شارقة،  حكومة  م�شتوى  على  �لبيانات  حوكمة  جمل�س  �إن�شاء  يت�شمن 
�لعاملني يف �جلهات �حلكومية فيما يخ�س حوكمة  ومبادرة رفع قدر�ت 
وفق  �لبيانات  و�إد�رة  حوكمة  ممار�شات  �عتماد  ومبادرة  �لبيانات،  و�إد�رة 
�ملبادر�ت  جميع  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 

و�مل�شاريع.
و�طلع �مل�شاركون على و�قع �لبيانات يف دولة �الإمار�ت، مبا يف ذلك: جودة 
�شرّيتها،  وم���دى  �لبيانات  وخ�شو�شّية  وم�شاركتها،  �لبيانات  وم�����ش��ادر 
و�لبنية �لتحتية حلفظ وتخزين �لبيانات، وو�شف �لبيانات وموثوقيتها. 

مر�حل �لتنفيذ
�لبيانات،  وحوكمة  �إد�رة  برنامج  تنفيذ  م��ر�ح��ل  على  �حل�شور  وت��ع��ّرف 
�لرنامج  تنفيذ  مع  وبالتو�زي  رئي�شية،  مر�حل  �أرب��ع  من  يتكون  و�ل��ذي 
�شيتم �لعمل على توفري وت�شغيل من�شتني تقنيتني؛ من�شة �إد�رة �لبيانات: 
لغر�س �إد�رة �لبيانات وتو�شيفها من خالل دليل موحد لبيانات �ل�شارقة 
�اللتز�م  ومر�قبة  �لبيانات  ج��ودة  م�شتوى  و�إد�رة  مر�قبة  �إىل  باالإ�شافة 
�جلهات  بني  �لبيانات  م�شاركة  ومن�شة  �لغر�س،  لهذ�  �ملعدة  بال�شيا�شات 
�حلكومية و�لتي �شيتم ت�شغيلها كمن�شة موحدة و�شاملة لتبادل �لبيانات 

بني �جلهات �حلكومية يف �الإمارة.
حت�شني  فت�شمل  �ل��رن��ام��ج؛  تنفيذ  م��ن  �ملتوّقعة  بالنتائج  يتعّلق  وفيما 
�لقر�ر�ت،  �تخاذ  ت�شريع  خ��الل  من  �حلكومية  للجهات  �ملوؤ�ش�شي  �الأد�ء 
ورفع م�شتوى جودة �لبيانات، وحت�شني �لعمليات �لتجارية، و�لتقليل من 
وحت�شني  بالبيانات،  �ملتعلقة  �لتحديات  حل  يف  و�لوقت  و�جلهد  �ملخاطر 
تعزيز  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �حلكومية،  للخدمات  �ملتعاملني  ر���ش��ا  م�شتويات 
قو�عد �شرية وخ�شو�شية �لبيانات و�شمان �ملحافظة عليها من �الخرت�ق 
و�لتلف، وزيادة �لفو�ئد �ملتعلقة ببيانات حديثة و�شاملة وما ترتتب عليه 

من فر�س تعزيز �شحة �لقر�ر�ت �ملتخذة.

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شيخ  ومعايل  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  عقد 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ رئي�س جمل�س �ل�شورى يف 
�ملجل�س  ر�شمية يف مقر  �ل�شقيقة، جل�شة مباحثات  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
و  �ل����روؤى  توحيد  ب�����ش��اأن  و�ل��ت�����ش��اور  �لتن�شيق  خاللها  ج��رى  �م�����س  باأبوظبي 
�مل�شرتك �ملطروحة  �الأولوية و �الهتمام  �لق�شايا ذ�ت  �ملو�قف حيال خمتلف 
على �أجندة �لفعاليات �لرملانية �لدولية، ميا يو�كب �لعالقات �ال�شرت�تيجية 
�لقائمة بني �لبلدين و�لتي تعد منوذجا فريد� للعالقات �لتاريخية �لر��شخة 

ومثال للتعاون و�لت�شامن �لعربي.
وقال معايل �شقر غبا�س خالل �جلل�شة �إن �لعالقات �الإمار�تية - �ل�شعودية 
باأو��شر  ترتبطان  �شقيقتني،  دولتني  بني  للعالقات  متميز�  منوذجا  ت�شكل 
تاريخية و م�شري م�شرتك، قائم على �الأهد�ف و �ملو�قف �لتي حتقق تكامل 
�لروؤى بني �لبلدين، للتعامل مع �حلا�شر وبناء �مل�شتقبل ، ومبا يلبي تطلعات 
نهيان"  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة  وروؤي��ة 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" وخادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد 
�لعزيز �آل �شعود و �ملتمثلة باالرتقاء �لد�ئم مب�شتوى �لعالقات �لثنائية بو�شف 

ذلك ركيزة �أ�شا�شية من ركائز تعزيز �لعالقات �لعربية ب�شكل عام .
و�أكد �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية ترتبطان 

بعالقات �أخوية قوية وتاريخية، توطدت ب�شكلها �لر�شمي بف�شل جهود �ملغفور 
لهما �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و �مللك في�شل بن عبد�لعزيز �آل �شعود، 

طيب �هلل ثر�هما.
�أن �لعالقات �ال�شرت�تيجية �لقائمة بني دولة �الإمار�ت  و�شدد �جلانبان على 
و�مل�شالح  و�مل�شري  و�الإرث  �ل��دم  رو�ب��ط  تعززها   ، �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
توثيقها  على  �لبلدين  ق��ي��ادت��ا  حر�شت  �ل��ت��ي  �مل��ت��و�ف��ق��ة،  و�ل����روؤى  �مل�شرتكة 
�ل�شعودي  �لتن�شيق  تاأ�شي�س جمل�س  بناءة من خالل  مبادر�ت  �إىل  وترجمتها 
ت�شمن  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  م�شرتكة  ��شرت�تيجية  وف��ق  يعمل  �ل���ذي  �الإم���ار�ت���ي 
�لتنمية  عجلة  لدفع  �ل�شخمة  و�ال�شتثمارية  �لتجارية  �الإمكانات  توظيف 

و��شتد�متها .
�لتعاون  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات  ���ش��ب��ل  ����ش��ت��ع��ر����س  �مل��ب��اح��ث��ات  ج���رى خ���الل جل�شة 
�ل�شورى يف  �الحت��ادي وجمل�س  �لوطني  �ملجل�س  بني  �لقائمة  �ال�شرت�تيجية 
�لرملانية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  خالل  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�لقادمة ف�شال عن ��شتعر��س �لتطور�ت و�ملو�قف �لر�هنة ال�شيما ما يت�شل 

بامللفات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
لرئي�س  �الأول  �لنائب  �لرحومي  كل من حمد  �شعادة  �ملباحثات  ح�شر جل�شة 
لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �ل�شرهان  ناعمة  و�شعادة  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�ليماحي  �أحمد  وحممد  �ل�شام�شي،  �لنايلي  خلفان  من  كل  �شعادة  و  �ملجل�س 
�أحمد حمد  ، وحميد علي �لعبار ، وناعمة �ملن�شوري و �شابرين �ليماحي، و 

بو�شهاب ، و�شهيل نخرية �لعفاري ،و �شعادة �لدكتور عمر �لنعيمي �الأمني �لعام 
�لرملاين،  �مل�شاعد لالت�شال  �لعام  �الأمني  �لب�شطي  عفر�ء  و�شعادة  للمجل�س 

و�شعادة طارق �أحمد �ملرزوقي �الأمني �لعام �مل�شاعد ل�شوؤون رئا�شة �ملجل�س.
و ح�شر �جلل�شة �لوفد �ملر�فق ملعايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم 
�شم  و�ل��ذي  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  �ل�شورى يف  رئي�س جمل�س  �ل�شيخ  �آل 

عدد� من �أع�شاء �ملجل�س وم�شوؤويل �أمانته �لعامة.
بن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  بال�شيخ  غبا�س  �شقر  معايل  رح��ب  �جلل�شة  ب��د�ي��ة  ويف 
حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ و�لوفد �ملر�فق، يف بلدهم �لثاين دولة �الإمار�ت 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  دعوة  لقبول  �شكره  عن  معربا  �لعربية �ملتحدة"، 

لزيارة �الإمار�ت وتلبيتها متمنيا لهم طيب �الإقامة.
وعر عن ثقته باأن نتائج �لزيارة �شتمثل ر�فد� معزز� للعالقات �ال�شرت�تيجية 

�لقائمة بني دولة �الإمار�ت �لعربية و�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
و قدم معايل �شقر غبا�س �لتهنئة لرئي�س جمل�س �ل�شوري �ل�شعودي باليوم 
�لوطني �ل�شعودي �ل�92 �لذي ي�شادف �ل�23 من �شبتمر من كل عام، متمنيا 
للمملكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة �ملزيد من �لتقدم و�لرخاء يف ظل قيادتها 

�حلكيمة.
�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية بني  �إىل م�شرية عالقات  �ملباحثات  و تطرقت جل�شة 
�لبلدين و �لتي �نعك�شت ب�شكل �إيجابي على �لعالقات �لرملانية، عر �لت�شاور 
توقيع  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لبلدين  ب��رمل��اين  ب��ني  �لقائم  و�لتن�شيق  و�ل��ت��ع��اون 

�لوطني  �ملجل�س  بني  �لرملانية  �ل�شد�قة  جمعية  تاأ�شي�س  �تفاقية  م�شروع 
�الحتادي وجمل�س �ل�شورى �ل�شعودي، جاء تعزيز� للعالقات �لثنائية �ملتميزة 
�ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �ال�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة  �لتعاون  الأوجه  و��شتكماال 
�لرملاين  و�لتكامل  �لتعاون  �أوج��ه  �ملزيد من  يحقق  كافة مبا  �الأ�شعدة  على 

بني �لبلدين �ل�شقيقني.
�أهمية و�شع برنامج م�شرتك بني �ملجل�شني من خالل جمعية  و�أك��د معاليه 
ون��دو�ت عمل  ثنائية  �جتماعات ولقاء�ت  لعقد  �مل�شرتكة  �لرملانية  �ل�شد�قة 

بني �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي، و�أع�شاء جمل�س �ل�شورى �ل�شعودي.
�آل  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل  �أع��رب  جانبه  من 
�ل�شيخ رئي�س جمل�س �ل�شورى يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، با�شمه 
هذه  على  غبا�س  �شقر  ملعايل  و�لتقدير  �ل�شكر  جزيل  عن  �ملجل�س  و�أع�شاء 
بالعالقات  م�شيد�   ، �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  لزيارة  �لكرمية  �لدعوة 
�لعربية  �الإم���ار�ت  ودول��ة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بني  �لر��شخة  �الأخ��وي��ة 
�ملتحدة �ل��ت��ي ت��وط��دت ع��ر ع��ق��ود م��ن �ل��زم��ن ، وت��وج��ت برعاية ك��رمي��ة من 
قيادتي �لبلدين ما �أك�شبها عمقا جت�شد يف �تفاق مو�قف �لبلدين �ل�شقيقني 

�إز�ء ق�شايا �ملنطقة.
و�أكد معاليه على �لتن�شيق و�التفاق على جممل �لق�شايا �لتي �شيتم طرحها 
خ���الل �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��رمل��ان��ي��ة �مل��ق��ب��ل��ة مب��ا يحقق �ل��ت��ك��ام��ل بني 

�لدبلوما�شية �لر�شمية و�لرملانية.

•• ال�سارقة -وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �ل�شارقة ، �شباح �أم�س �لثالثاء �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي �لذي 

عقد يف مكتب �شمو �حلاكم.
بحث �الجتماع �لعديد من �ملو�شوعات �حلكومية �لعامة و�طلع على جملة من �لتقارير 
حول �أد�ء �لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية، �إ�شافة �إىل م�شتجد�ت �لعمل يف �مل�شروعات �لتنموية 

يف مدن ومناطق �إمارة �ل�شارقة.
وناق�س �ملجل�س م�شروع قانون ب�شاأن تنظيم د�ئرة �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية، وبعد �إبد�ء 
�ل�شادة �أع�شاء �ملجل�س مالحظاتهم حول بنود ومو�د م�شروع �لقانون وجه �ملجل�س باالأخذ 

باملالحظات و��شتكمال �لدورة �لت�شريعية للقانون.

للمن�شاآت  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �ل�شكنية  �ملناطق  �حتياجات  ح��ول  تقرير�ً  �ملجل�س  وناق�س 
�ملناطق  م��ن  �لعديد  يف  �الأ���ش��ر  وت���وزع  �لكبري  �ل�شكاين  للنمو  مو�كبة  وذل��ك  �لتعليمية 

�جلديدة مثل �شاحيتي �لرحمانية و�ل�شيوح.
بها  �ملوجودة  للمد�ر�س  و�الأع��د�د �حلالية  �ملناطق  �ل�شكاين يف  �الزدي��اد  �لتقرير  وت�شمن 
�خلا�شة و�حلكومية و�لتي تتطلب �أعد�د�ً �إ�شافية ملو�كبة �لنمو �لكبري ولتوفري �خليار�ت 

�لتعليمية للطلبة بالقرب من م�شاكنهم.
ووجه �ملجل�س بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية �الحتادية و�ملحلية لو�شع حلول لتوفري �ملن�شاآت 

�لتعليمية يف مناطق �الإمارة مبا يتز�من مع �خلطط �مل�شتقبلية و�لدر��شات �ل�شكانية.
�ملجل�س  تو�شيات  على  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  رد  على  �الط���الع  �الجتماع  وت�شمن 
�لرد  ت�شمن  حيث  �لريا�شي  �ملجل�س  �شيا�شة  مناق�شة  حول  �ل�شارقة  الإم��ارة  �ال�شت�شاري 

�لعمل على و�شع �لتو�شيات مو�شع �لتنفيذ بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

�أكد� عمق عالقات �لتعاون �ل�سرت�تيجية بني �لبلدين �ل�سقيقني

رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي ورئي�س جمل�س �ل�سوري �ل�سعودي يعقد�ن جل�سة مباحثات يف �أبوظبي

�نطالق هاكاثون نا�سا لتطبيقات �لف�ساء يف �لإمار�ت �أكتوبر �ملقبل

عالقات تاريخية ر��سخة تعززها رو�بط �لدم و�لإرث و �مل�سري و�مل�سالح �مل�سرتكة و�لروؤى �ملتو�فقة  تربطهما  و�ل�سعودية  �لإمار�ت   : غبا�س  • �سقر 
�لأخوية �لر��سخة بني �لبلدين و�لتي توطدت عرب عقود بالعالقات  ي�سيد  �ل�سيخ  �آل  • عبد�هلل 

»�ل�سارقة �لرقمّية« ي�ستعر�س برنامج »�إد�رة وحوكمة �لبيانات« مع خمتلف �لدو�ئر �حلكومية

Date 7/ 9/ 2022  Issue No : 13640

Request for an advertisement claiming to be published
I have Case Management Office, Court of Justice, 

Court of First Instance, Right to Passport, 
Case No. AJCFICIPOR2022/0002352 commercial (partial)

To: Convicted: ZEANB ALMEE unknown place of residence
You are mandated to attend the hearing of 13/09/2022 in front of the 
lawsuit administrative office, Ajman Federal Court, Civil Court of First 
Instance - Office No. (Case Directors Office No. 8) in person or through 
an authorized agent, and submit a reply memorandum to the lawsuit with 
all documents attached, within a period not exceeding Ten days from 
the date of publication in order to consider the case whose number is 
mentioned above - as a defendant. Note: Announcement published in both 
Arabic and English.
Judicial Services Office/Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 7/ 9/ 2022  Issue No : 13640
Request for Service in the Executive Case by Publication

Service on Judgment Debtor by PublicationUmm Al Quwain Federal Court
Notice to pay on Case No. UAQCEXCICPL2022/0000438- Execution

To:Judgment Debtor: RIVA FLEXIBLE PACKAGING LLC
Address: by Publication
Whereas on this date the judgment has been rendered in favor of the Judgment 
Creditor/ EMIRATES NATIONAL FACTORY FOR PLASTIC IND LLC 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 is AED 74,316.00 in addition to the fees and expenses.
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.
In case of failure to do so, the court will take against you the procedures of 
compulsory execution as prescribed by the law.
Judge/Abdullah Rashid Abdullah Al Owais 
Umm Al Quwain Federal Court/ Civil Execution Court 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 7/ 9/ 2022  Issue No : 13640
Dubai Courts of First Instance          

Payment Order Notification by Publication
Execution No.207/2022/2939-Commercial Execution

Heard before:Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Execution:To execute the judgment issued in Case no. 3290/2022 
Commercial Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of 
AED 3,468,763.34 including fees and expenses.
The claimant:National Bank of Fujairah (Dubai Branch),Address:Emirate 
of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem 
Business Centre-6th floor-office no. 606-Tel no: 065289955 - Fax: 065289922.
Represented by:Ali Ismail Ibrahim Al Jarman
Notified parties:1. Paramount Building Materials (LLC) Capacity: Execution Debtor
,2. Royal Silver Metal & Gypsum Ind. LLC, Capacity: Execution Debtor
3. Asim Saeed Mohamed, Capacity: Execution Debtor
4. Muhammad Saeed Tariq Rehmat Khan,Capacity: Execution Debtor
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case against you 
requesting to order you to pay the adjudged amount of AED 3,468,763.34 to the 
claimant or the court treasury.Therefore, the court will initiate the execution 
procedures against you in the event of not complying with the said decision 
within 15 days as from the publication date of this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

�لن�شخة  فعاليات  �أم�����س،  �نطلقت 
فعاليات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ن  �ل���ث���ال���ث���ة 
و�البتكار"  �ل�����ش��ي��ر�ين  "�الأمن 
 8 �إىل  ت�����ش��ت��م��ر  و�ل����ت����ي  دب�����ي  يف 
مناق�شة  بهدف  �جل���اري  �شبتمر 
�أبرز �لتحديات و�أف�شل �ملمار�شات 
الإن�شاء  �لفعالة  و�ال�شرت�تيجيات 
جم��ت��م��ع �آم������ن ع����ر �الإن�����رتن�����ت، 
برعاية جمل�س �الأمن �ل�شير�ين 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة 
�ملتحدة. وي�شارك يف �ملنتدى �شعادة 

�لكويتي،  ح��م��د  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
رئي�س �الأمن �ل�شير�ين، و�شلطان 
�لرقمية  �ل�شوؤون  رئي�س  �لعوي�س 
ب���وز�رة ���ش��وؤون جمل�س �ل����وزر�ء، و 
�أولي�شيو�س ت�شيانغ، كبري م�شوؤويل 
�الأمن �ل�شير�ين يف هو�وي بدولة 
�الإم��ار�ت، و جاكوب ماثيو، رئي�س 
بحكومة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ق�شم 
�أب��وظ��ب��ي، وع���دد م��ن �أب���رر خر�ء 
وتكنولوجيا  �ل�����ش��ي��ر�ين  �الأم����ن 

�ملعلومات يف �ملنطقة.
عمل  جل�شات  �مل��ن��ت��دى  ويت�شمن 
قطاع  يف  خ���ب���ري�ً   35 مب�����ش��ارك��ة 

وح�شور  �ل���������ش����ي����ر�ين  �الأم���������ن 
�ملهتمني  م���ن  م��ائ��ت��ي  م���ن  �أك�����رث 
ي�شلطون  �ل���رق���م���ي،  ب��االق��ت�����ش��اد 

25 جل�شة  �ل�شوء خالل  خاللها 
ومناق�شة  �الب���ت���ك���ار�ت  �آخ����ر  ع��ل��ى 
تتخذها  �ل�����ت�����ي  �الإج��������������������ر�ء�ت 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�الإلكرتونية،  �ل��ه��ج��م��ات  ل�����ش��د 
�شبل  �مل���ن���اق�������ش���ات  ت��ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
تطوير �لبنى �لتحتية �ملعلوماتية 
وت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا وحت�����ش��ي��ن��ه��ا يف 

عامل �الإنرتنت د�ئم �لتطور.
�أرحمه  حم��م��د  دك���ت���ور  و�أو�����ش����ح 
�أم����ن  �أول  �أخ�������ش���ائ���ي  �ل�������ش���ح���ي، 
�مل���ع���ل���وم���ات ب��ال��ه��ي��ئ��ة �الحت����ادي����ة 
�أنباء  ل��وك��ال��ة  �ل��ن��ووي��ة،  ل��ل��رق��اب��ة 
�مل�شاركة  �أن   " و�م   " �الإم��������ار�ت 

ل��ت��ب��ادل �حللول  ت���اأت���ي  ب��امل��ن��ت��دى 
ومو�كبة  �ملخت�شني  بني  و�الأف��ك��ار 
ت��ل��ك �ل���ت���ح���دي���ات، ل��ل��و���ش��ول �إيل 
عملية �حلفاظ علي �الأمن �لذ�تي 
�لبيانات  ع��ل��ي  �حل���ف���اظ  وك��ي��ف��ي��ة 
و�ملعلومات، م�شري�ً �إيل �أن حكومة 
�أولوية  �مللف  �الإم��ار�ت تويل  دولة 
���ش��ب��اق��ة يف هذ�  ك���ون���ه���ا  ق�������ش���وي 
"�ألوي�شيو�س  و�ع���ت���ر  �ل���ق���ط���اع. 
�شيانغ" م�شوؤول �الأمن �ل�شير�ين 
ب������االإم������ار�ت،  يف ����ش���رك���ة ه�������و�وي 
�ل�شير�ين  "�الأمن  م��ن��ت��دى  �أن 
منا�شبة  و�البتكار" مبثابة من�شة 
�ملعنيني  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل  وم��ه��م��ة 
وتكنولوجيا  �لرقمي  باالقت�شاد 
�لن�شائح  وت����ق����دمي  �مل���ع���ل���وم���ات، 
مو�شوع  حول  �ل�شليمة  و�لر�شائل 

�الأمن �ل�شير�ين.
�أنه  "و�م"،  ل���  ت�شريح  يف  و�أ���ش��اف 

عمل  جمموعة  �شمن  باأنه  يفخر 
خ��ا���ش��ة ب��ال�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
�إقليمية  م���ق���ر�ت  ل��ن��ف�����ش��ه��ا  جت���د 
�أع��م��ال مهم  كمركز  �الإم�����ار�ت  يف 
�ل�������ش���رق �الأو������ش�����ط،  يف م��ن��ط��ق��ة 
�لبيئة  ت��ل��ك  د�خ�����ل  و�الن����خ����ر�ط 
بناء  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  ب��ه��ا  �مل���وث���وق 
�ل�شير�ين، عالوة  �الأم��ن  ق��در�ت 
علي �لتعاون �ملثمر مع �لكثري من 
وت�شجيع  �ل���دول���ة،  يف  �جل��ام��ع��ات 

كافة �خلر�ت  وت��ق��دمي  �مل��ب��ادر�ت 
�لتدريب  �ملتاحة للطالب وتوفري 
�لفني لهم يف هذ� �لقطاع. وت�شمل 
مو�شوعات  �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة  �حل��ل��ق��ات 
�مل�شتقبل  "تاأمني  �أب�������رزه�������ا: 
لل�شبكات  ميكن  وك��ي��ف  �لرقمي" 
 " وحلقة  �لهجمات،  م��ع  �لتعامل 
�لت�شدي للهجمات  ��شرت�تيجيات 
حماية  و����ش���ب���ل  �الإل����ي����ك����رتون����ي����ة 
تو�شيح  �إىل  باالإ�شافة  �لبيانات"، 

معاين "برنامج �لفدية" وتقدمي 
�لدفاعات  ت��ع��زي��ز  ح����ول  ن�����ش��ائ��ح 
���ش��د ت��ل��ك �ل����ر�م����ج، ف�����ش��اًل عن 
وحلقة  �لبيانات"،  �أمن  "حتديات 
�الأمن  "م�شتقبل  بعنو�ن  نقا�شية 
و�أف�شل  �لتحديات  �ل�شير�ين.. 
"عملية  �إىل  و���ش��واًل  �ملمار�شات"، 
بتقنية  �الإن���رتن���ت  خم��اط��ر  �إد�رة 
تقنيات  ل��ت��ب��ن��ي  درجة"   360

جديدة لتح�شني �لكفاءة.

••  اأبوظبي-الفجر

بح�شور �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي، 
�ملدير �لعام لبلدية مدينة �أبوظبي، 
ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
لالإعالن  ح��ف��اًل  �لرئي�شي  مبناها 
�لثانية  �ل������دورة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  ع���ن 
�لفوتوغر�يف  �لت�شوير  من م�شابقة 
و�لتي  �لنا�س"،  عيون  يف  "�أبوظبي 
بزيادة  م�شاركاً،   320 فيها  �شارك 
�الأوىل،  �ل��دورة  عن  م�شاركاً   180
�لتي بلغ عدد �مل�شاركني فيها 140 

م�شاركاً.
 8 �لقبي�شي  بدر  �شيف  �شعادة  وك��رم 
م�شاركاتهم  ح�شلت  مم��ن  ف��ائ��زي��ن 
قبل  م��ن  ت�شويت  ن�شبة  �أع��ل��ى  على 
جل��ن��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة، حيث 
و�مل�شاركة  �ل��ف��ائ��زة  �ل�����ش��ور  �أب�����رزت 
ج�����و�ن�����ب �ل���ن���ه�������ش���ة �حل�������ش���اري���ة 
مدينة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 

�أب���وظ���ب���ي، و���ش��ل��ط��ت �ل�������ش���وء على 
�ل����ع����دي����د م����ن �مل����ع����امل و�الأم�����اك�����ن 
ت��ع��ر ع���ن �جلانب  �ل���ت���ي  �ل����ر�ئ����دة 
�مل�������ش���رق الأب����وظ����ب����ي ك�����و�ح�����دة من 
للعي�س  �ل���ع���امل  م����دن  �أف�����ش��ل  ب���ني 

و�ل�شياحة و�ال�شتثمار. وبلغ �إجمايل 
عدد �مل�شاركني يف �لدورة �لثانية من 
�مل�شابقة 320 م�شاركاً، بزيادة �أكرث 
�الأوىل،  �ل�����دورة  ع��ن   100% م��ن 
�لتي كان عدد �مل�شاركني فيها 140 

م�����ش��ارك��اً، ل��ي��و�ك��ب ه���ذه �ل���زي���ادة يف 
عدد  يف  �أي�شاً  زي��ادة  �مل�شاركني  ع��دد 
�لدورة  يف  عددهم  �لبالغ  �لفائزين 
�لثانية 8 فائزين، قيا�شاً ب�6 فائزين 

يف �لدورة �الأوىل من �مل�شابقة.

وت�شجيعاً للفائزين و�أبرز �مل�شاركني 
�مل�شابقة،  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل������دورة  يف 
ن���ظ���م���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي 
للبلدية  �لرئي�شي  �ملبنى  يف  معر�شاً 
�شم �ل�8 �شور �لفائزة باالإ�شافة �إىل 

ليبلغ  م�شاركة،  ���ش��ورة   63 �أف�شل 
عدد �ل�شور يف �ملعر�س 71 �شورة.

يف  بالتنوع  �مل�شاركة  �ل�شور  وتتميز 
و�مل�����ش��م��ون، ح��ي��ث �شلطت  �ل���ط���رح 
�جلو�نب،  م��ن  �لكثري  على  �ل�شوء 

�حلديثة  �لعمر�نية  �لنه�شة  مثل 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي 
وم���ر�ف���ق���ه���ا �ل���ع�������ش���ري���ة، وك���ذل���ك 
�الأم���اك���ن �ل�����ش��ه��رية �ل��ت��ي ت��ع��د من 
باالإ�شافة  �مل���دي���ن���ة،  م���ع���امل  �أب������رز 

و�ل�شو�طئ  �ل�شياحية  �ملناطق  �إىل 
و�جلزر، كما ج�شدت �ل�شور طبيعة 
�لبحرية  �الإم�����ار�ت�����ي�����ة:  �ل���ب���ي���ئ���ات 
و�ل�شحر�وية،  و�جلبلية  و�لزر�عية 
لت�شكل جميعها �شورة متكاملة عن 
وحديثاً،  قدمياً  �أبوظبي  يف  �حلياة 
ب��احل��ا���ش��ر وتعزز  �مل��ا���ش��ي  ل��رتب��ط 
بحياة  و�لتم�شك  �لوطنية  �ل��ه��وي��ة 
�الآباء و�الأجد�د و�الإ�شر�ر على ر�شم 

م�شتقبل �أجمل لالأجيال �لقادمة.
�أن م�شابقة �لت�شوير  جدير بالذكر 
عيون  يف  "�أبوظبي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �إط��الق��ه��ا  �لنا�س" مت 
�أف���ر�د  ك��اف��ة  مل�شاركة  �مل��ج��ال  لتفتح 
�ملو�طنني  م��ن  �الإم���ار�ت���ي  �ملجتمع 
�جلن�شيات،  خمتلف  م��ن  و�ملقيمني 
�الإبد�عية  م��ه��ار�ت��ه��م  ال���ش��ت��ع��ر����س 
�لذي  �لتقدم  وتوثيق  �لت�شوير  يف 
وجمتمعها  �أبوظبي  مدينة  ت�شهده 

�ملتح�شر.

�سورة  71 �أبرز  ي�سم  ومعر�س   .. فائزين  و8  م�ساركًا   320

بلدية مدينة �أبوظبي تكرم �لفائزين يف �لدورة �لثانية مل�سابقة �لت�سوير �لفوتوغر�يف »�أبوظبي يف عيون �لنا�س«

•• ال�سارقة-الفجر:

�لتقى جمل�س �شاحية �ل�شبيحية �لتابع لد�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى بعدد 
من �جلهات يف �جتماع عقد مبقر مركز �شرطة خورفكان �ل�شامل، بهدف �لتن�شيق 
�لدعم  �أوج��ه  لتقدمي  ذ�ت �الخت�شا�س يف مدينة خورفكان  �الأط��ر�ف  كافة  بني 

و�ملتابعة لكافة �حلاالت �الأ�شرية و�الأخذ بيد �أفر�دها �إىل �ال�شتقر�ر.
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  وتوجيهات  دع��م  على  �الجتماع  و�أث��ن��ى 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة لالأ�شر وتوفري 

�ال�شر  �أف��ر�د  كافة  �إىل  و�لو�شول  �الجتماعي  �لرت�بط  لتعزيز  �الإمكانات  كافة 
�شرطة  م��رك��ز  ممثلي  �الج��ت��م��اع  ح�شر  متكاملة.  بيئة  يف  ��شتقر�رهم  و�شمن 
و�ملجل�س  �الجتماعي  �لدعم  ومركز  �لكلية  خورفكان  ونيابة  �ل�شامل  خورفكان 
�لبلدي ملدينة خورفكان ود�ئرة �خلدمات �الجتماعية، كما ح�شره ممثلي جمل�س 
�شاحية حياوه وجمعية �ل�شارقة �خلريية ود�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى و�إد�رة 
�لتنمية �الأ�شرية، وبحثت كافة �الأطر�ف خمتلف �ملهام �ملنوطة للتعامل مع �الأ�شر 
�ال�شت�شار�ت من  وتقدمي  �لتثقيف  �أوج��ه  متابعة  �ملختلفة ف�شال عن  و�حل��االت 

خالل برنامج لتثقيف �أفر�د �ملجتمع وتنبيههم للظو�هر �ملختلفة.

�جتماع مو�سع ب�ساحية �ل�سبيحية يف خورفكان لتن�سيق 
�لعمل يف �لتعامل مع �حلالت �لأ�سرية

••دبي-وام:

مع  �شر�كة  �جلليلة  موؤ�ش�شة  �أب��رم��ت 
�ملعهد �لوطني للح�شا�شية و�الأمر��س 
�ملعدية �لتابع ملعاهد �ل�شحة �لوطنية 
وثالث جامعات  �ملتحدة،  �لواليات  يف 
�لبحوث  م���ب���ادرة  �إم���ار�ت���ي���ة الإط����الق 
UAE-/ �الإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 

�شعيها  �إط�������ار  يف   /NIH-CRI
�لبحوث  مب��ج��ال  للنهو�س  �مل�شتمر 
و�الكت�شافات �لعلمية. ت�شم �جلامعات 
�الإم���ار�ت���ي���ة �مل�����ش��ارك��ة ج��ام��ع��ة حممد 
�ل�شحية،  و�ل��ع��ل��وم  للطب  ر����ش��د  ب��ن 
وجامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا، 
وجامعة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. و 
�أن تدعم م��ب��ادرة �لبحوث  �مل��ق��رر  م��ن 
UAE-/ �الإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 

�لبحثية  �جل���ه���ود   /NIH-CRI
�جلديدة و�لقائمة بني دولة �الإمار�ت 
�لعربية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 
�لبحوث  ت���ع���زز  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  �إذ 
�لتعاونية بني �لباحثني لدى �جلانبني 
�ملرتبطة  ت��ل��ك  ال���ش��ي��م��ا  �ل���دول���ت���ني، 
باالأمر��س �ملعدية و�ملناعية و�أمر��س 
على  �مل���ب���ادرة  �شتعمل  و  �حل�����ش��ا���ش��ي��ة. 
دعم بناء �لقدر�ت يف دولة �المار�ت يف 
من  �حليوية  �لطبية  �لبحوث  جمال 
�لعلمي  للتدريب  فر�س  �إتاحة  خالل 
مليون   14 يقارب  �إج��م��ايل  وبتمويل 
دره��م على م��د�ر 3 �شنو�ت مقدم من 
�ملبادرة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �الأط������ر�ف  ق��ب��ل 
ومن �ملتوقع �أن مُتول مبادرة �لبحوث 
UAE-/ �الإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 

�شت  �إىل  ي�شل  ما   /NIH-CRI

�شنو�ت  ث��الث  م��دى  �أبحاث على  منح 
�لبحثية  �لتعاونية  �ل��ع��الق��ات  ل��دع��م 
�ل���ر�ئ���دة ب��ني �ل��ع��ل��م��اء و�ل��ب��اح��ث��ني يف 
�ملتحدة  و�ل����والي����ات  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
�أق�شى  لتحقيق  ���ش��ع��ي��اً  �الأم��ري��ك��ي��ة، 

و�مل�شاريع  �الأف�����ك�����ار  م����ن  �����ش���ت���ف���ادة 
خلدمة  و�لقائمة  �جل��دي��دة  �لبحثية 
�لب�شرية. وبهذه �ملنا�شبة قال �لدكتور 
عبد �لكرمي �شلطان �لعلماء، �لرئي�س 
"ي�شكل  �جلليلة:  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�ل��ت��ع��اون يف جم��ال �الأب��ح��اث �لعلمية 
�أحد �ملحاور �لرئي�شية �لتي تعمل من 
روؤيتها..  لتحقيق  �ملوؤ�ش�شة  خاللها 
وت��ع��د �ل�����ش��ر�ك��ات �ل��دول��ي��ة م��ع كرى 
�ملوؤ�ش�شات �لدولية و�لوطنية من �أهم 
�ل��و���ش��ائ��ل �ل��ت��ي مت��ك��ن �ل��ب��اح��ث��ني من 
ت��ب��ادل �مل��ع��ارف و�ل��ت��ع��اون يف جماالت 
�الب���ت���ك���ار ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل���ع���امل���ي. و 
روؤي��ت��ن��ا يف تعزيز  " ت��ت��م��ث��ل  �أ����ش���اف: 
من  �ل��ت��ي  �ملتقدمة  �لطبية  �الأب��ح��اث 
�إجن��از�ت طبية جديدة  �شاأنها حتقيق 
على  م��ل��م��و���س  �إي���ج���اب���ي  م�����ردود  ذ�ت 

�شتعزز  و  و�لعاملي..  �ملحلي  �مل�شتويني 
للنهو�س  م�����ش��اع��ي��ن��ا  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه����ذه 
باالكت�شافات �لعلمية و ت�شاعدنا على 
�إجناز هدفنا �ملتمثل يف حتقيق �لريادة 
ونحن  �لطبية،  �الب��ت��ك��ار�ت  يف جم��ال 
يف  �شي�شاهم  �لتعاوين  عملنا  ب��اأن  نثق 
حت�شني �لنتائج �ل�شحية وجودة حياة 
�ملر�شى يف نهاية �ملطاف". و دعا �لعلماء 
�لباحثني يف دولة �الإمار�ت و�لواليات 
لال�شتفادة  م��ًع��ا  �ل��ع��م��ل  �إىل  �مل��ت��ح��دة 
�لعلمي،  و�لتعاون  �ل�شر�كة  ه��ذه  من 
�لبحوث  و�لتقدم للح�شول على منح 
�شيتوىل  و  �الإم����ار�ت����ي����ة.  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
ميثلون  �أع�����ش��اء  م��ن  م��وؤل��ف  جمل�س 
�الإ�شر�ف  �مل�شاركة  �خلم�س  �ملوؤ�ش�شات 
�لتعاونية  �ل���ب���ح���وث  م����ب����ادرة  ع���ل���ى 
UAE-NIH-/ �الإم������ار�ت������ي������ة 

�لعلمية  �جل��د�رة  ومر�جعة   /CRI
�لتو�شيات  وتقدمي  �ملقدمة  للطلبات 
تقارير  وم���ر�ج���ع���ة  �ل��ت��م��وي��ل  ب�����ش��اأن 
مر�جعة  �شيتوىل  �إذ  �مل��ح��رز،  �ل��ت��ق��دم 
�ملُقدمة  للطلبات  �لعلمية  �جل����د�رة 
�لذين  �ملخت�شني  �خل��ر�ء  من  جلنة 
�ملبادرة  م��ع  م�شاحلهم  ت��ت�����ش��ارب  ال 
و مت  وحيادي متاًما.  م�شتقل  وب�شكل 
فتح باب �لتقدمي للباحثني للح�شول 

�لتعاونية  �لبحوث  م��ب��ادرة  منح  على 
https:// �لر�بط  عر  �الإمار�تية 
w w w . c r d f g l o b a l .
o r g / f u n d i n g -
opportunit ies /uae -

 n i h - c o l l a b o r a t i v e
 31 يف   /-awards-2023
منظمة  ِق��ب��ل  م��ن   2022 �أغ�شط�س 
منظمة  وهي   CRDF Global

غري حكومية مقرها �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية ُتعنى بتنفيذ �لر�مج .

ب���ن�������ش���ر طلب  �مل���ن���ظ���م���ة  و�����ش����ت����ق����وم 
 Request for �لطلبات  ت��ق��دمي 
للباحثني.. و�شيكون   Proposals
�ملوعد �لنهائي للتقدمي 16 دي�شمر 
2022، و�شيتم �الإعالن عن �لفائزين 
عام  �شيف  مطلع  �أو  رب��ي��ع  يف  ب��امل��ن��ح 

.2023

موؤ�س�سة �جلليلة تعقد �سر�كات مع معاهد دولية وجامعات وطنية 
لإطالق مبادرة �لبحوث �لتعاونية �لإمار�تية

�نطالق فعاليات �لن�سخة �لثالثة من �سل�سلة »�لأمن �ل�سيرب�ين و�لبتكار« يف دبي

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : جو نور لرتكيب �جهزة �لطاقة �ل�سم�سية �س.ذ.م.م 

�لعنو�ن : مكتب رقم L18/03-94 - ملك مركز برجمان �س.ذ.م.م - بردبي - منخول ،  �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رقم   741125  : �لرخ�شة  رقم    ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   :�شركة   �لقانوين 
�لتجاري : 1187666 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�شجل  يف 
وعلى    2022/5/20 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/5/20 بتاريخ 
حما�سبون  وم�ساركوه  �لكتبي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
قانونيون , �لعنو�ن : مكتب رقم A - 3401 - 8B-3401 ملك �شعيد �شهيل �شعيد- بردبي- 
معه  م�شطحباً   ، فاك�س:043215356   - هاتف:043215355   - �الول  �لتجاري  �ملركز 

كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم A - 3401 - 8B-3401 ملك �شعيد �شهيل �شعيد- بردبي- �ملركز 

�لتجاري �الول - هاتف:043215355 - فاك�س:043215356   
�أعاله  باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور  مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي 
مبوجب  وذل���ك  �ــس.ذ.م.م  �ل�سم�سية  �لطاقة  �جهزة  لرتكيب  نور  جو  لت�شفية 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من   2022/5/20
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

بيفتو  �مل���دع���و /ح�����و�  ف��ق��د 
�جلن�شية  �ثيوبيا     ، �شيدو 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)E P 5 4 8 5 6 0 6 ( 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �شفارة �ثيوبيا �و �قرب 

مركز �شرطة.

فقد�ن جو�ز �سفر
/�يفاجنيلني  �مل��دع��و  ف��ق��د 
جونز�لي�س نياد��س ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)P4774481A(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

.0567774284

فقد�ن جو�ز �سفر
ف������ق������د �مل��������دع��������و /ر�ت�����������ب 
�شيفاد��شان  ب���وت���ا����ش���ري� 
ب���وت���ا����ش���ري� �ون������ري�م������ان ، 
جو�ز   - �جلن�شية  �ل��ه��ن��د   
)k6694142( رقم   �شفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

.0508423088

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد �ملدعو /��شانكا بر�بهات 
ويتاناجي هاوبى ويتاناجى ، 
�شريالنكا   �جلن�شية - جو�ز 
)N8829074( شفره رقم� 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

.0502985720

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د ����ش���ه���ادة �أ����ش���ه���م �����ش����ادرة من 
�أ�شماك  �لقاب�شة  �لعاملية  �ل�شركة 
)ASMAK( با�شم:�شامل عبيد 

�شلطان �لكلى �لزعابي - رقم 
ASMAK17967:ل�شهادة�

من   - ���ش��ه��م  �ال�شهم:200  ع���دد 
لل�شركة  ت�شليمها  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده��ا 
�الت���������ش����ال  �و  �ع��������اله  �مل�������ذك�������ورة 

بالرقم:0556202933

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
بن  �شامل  ر��شد  �شيف  �ل�شيد  فقد 
�شبيح �لزحمي �شهادة ��شهم �شادرة 
�ال�شالمي  �ب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  م��ن 
 10134831 �ل�����ش��ه��ادة  رق���م   -
يرجى   -  181 �ال����ش���ه���م  ع����دد   -
مل�شرف  ت�شليمها  عليها  يعرث  من 
�بوظبي �ال�شالمي �و �الت�شال على 

رقم �لهاتف 0501300100

فقد�ن �سهادة �أ�سهم

�مل��دع��و /حم��م��د وليد  فقد 
باك�شتان     ، ����ش���اه  م�����ش��ك��ني 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)af6774111(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

.0522178036

فقد�ن جو�ز �سفر
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مو�سكو تاأمر باإن�ساء م�سنعنينْ جديدين لإ�سالح �ملدّرعات 
•• مو�سكو-اأ ف ب

الإ�شالح  �لبالد  يف  جديدين  م�شنعنينْ  باإن�شاء  �لرو�شية  �حلكومة  �أم��رت 
�ملدّرعات، وفق ما جاء يف مر�شوم ُن�شر �أم�س �الأول �الثنني على موقع ر�شمي 
�س. وُيتوّقع �أن يح�شل �مل�شنعان رقم 71 ورقم 72 على ترخي�س  متخ�شّ
رئي�س  ع��ن  �ل�شادر  �ملر�شوم  بح�شب  �أ�شهر،  �أرب��ع��ة  غ�شون  يف  �ل��دول��ة  م��ن 

�لوزر�ء �لرو�شي ميخائيل مي�شو�شتني و�ملوؤّرخ يف 2 �أيلول-�شبتمر.
�لق�شائية  ل��ل��وث��ائ��ق  �لر�شمية  �ل�شفحة  ع��ل��ى  �مل��ن�����ش��ور  �مل��ر���ش��وم  يف  وج���اء 
“�إ�شالح �ملركبات �ملدّرعة  �أّن �لهدف من �مل�شنَعني هو  للحكومة �لرو�شية 

و�ل�شيار�ت الأهد�ف دفاعية«.
���ش��ب��اط-ف��ر�ي��ر وحققت   24 �أوك��ر�ن��ي��ا يف  �لرو�شية غ��زو  �ل��ق��و�ت  وب����د�أت 
�نت�شار�ت يف �ل�شرق و�جلنوب، �إاّل �أنها تو�جه يف �الأ�شابيع �الأخرية هجوًما 

م�شاّد�ً �أوكر�نياً، وال �شّيما يف �جلنوب.

�شاحة �ملعركة يف �أوكر�نيا«.
و�أ�شاف �مل�شوؤول �أن �مل�شرتيات ت�شري �إىل �أن �جلي�س �لرو�شي “ال يز�ل 
يعاين نق�شا حاد� يف �الإمد�د�ت باأوكر�نيا الأ�شباب منها قيود �ل�شادر�ت 

و�لعقوبات«.
وقال �مل�شوؤول �لذي رف�س �لك�شف عن هويته “نتوقع �أن حتاول رو�شيا 

�شر�ء عتاد ع�شكري �إ�شايف من كوريا �ل�شمالية يف �مل�شتقبل«.
قولهم  �الأمريكية  م�شوؤولني يف �حلكومة  تاميز عن  نيويورك  ونقلت 
قدرة  على  �لتاأثري  يف  ب��د�أت  �لعقوبات  �أن  �أظهرت  �ل�شر�ء  عمليات  �إن 
رو�شيا على �ال�شتمر�ر يف غزوها الأوكر�نيا، و�لذي و�شفته مو�شكو باأنه 

“عملية ع�شكرية خا�شة«.
و�أفاد تقرير �ل�شحيفة يوم �الثنني باأن �ملعلومات �ال�شتخبار�تية �لتي 
ُرفعت عنها �ل�شرية يف �الآون��ة �الأخ��رية مل تقدم �أي تفا�شيل حول ما 

•• وا�سنطن-رويرتز

ذك���رت �شحيفة ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز نقال ع��ن �مل��خ��اب��ر�ت �الأم��ري��ك��ي��ة �أن 
مو�شكو �شت�شرتي ذخرية مدفعية من كوريا �ل�شمالية، وذلك يف �أعقاب 
ُم�شرية  ط��ائ��ر�ت  ��شتخد�م  يف  ب��د�أ  �لرو�شي  �جلي�س  ب��اأن  تفيد  تقارير 

�إير�نية �ل�شنع.
تاأكيد دقة ما نقلته نيويورك  �إن بو�شعهم  �أمريكيون  وقال م�شوؤولون 
تاميز و�إن �مل�شرتيات �لرو�شية �الإ�شافية من �لعتاد �لع�شكري �لكوري 

�ل�شمايل متوقعة.
عر  م�شوؤول  قال  �ل�شحيفة،  تقرير  عن  �شوؤ�ل  على  رده  معر�س  ويف 
ماليني  ���ش��ر�ء  ب�شدد  �لرو�شية  �ل��دف��اع  “وز�رة  �الإل��ك��رتوين  �ل��ري��د 
يف  ال�شتخد�مها  �ل�شمالية  كوريا  من  و�ملدفعية  �ل�شاروخية  �لقذ�ئف 

مت �شر�وؤه، با�شتثناء �لقول �إن �الأ�شياء �لتي ��شرتتها رو�شيا من كوريا 
�ل�شمالية ت�شمنت قذ�ئف مدفعية و�شو�ريخ.

ويف �ل�شهر �ملا�شي، �أبلغ م�شوؤول �أمريكي رويرتز باأن �لطائر�ت �ملُ�شرية 
رو�شيا  �إن  �مل�شوؤول  وقال  عديدة”.  “�إخفاقات  و�جهت  �ل�شنع  رو�شية 
خططت على �الأرجح للح�شول على مئات �لطائر�ت �ملُ�شرية �الإير�نية 

من طر�ز مهاجر-6 و�شاهد.
و�شنت �أوكر�نيا يف �الآونة �الأخرية هجمات م�شادة على عدة مو�قع، مبا 
يف ذلك خري�شون �لتي �حتلتها رو�شيا يف بد�ية �لغزو. و��شتعد�د� لتلك 
�لهجمات، ق�شفت �لقو�ت �الأوكر�نية مناطق �الإمد�د �لرو�شية، ومنها 

تلك �لتي حتتوي على مدفعية وذخرية.
وق���ال م�����ش��وؤول��ون �إن �ل��ع��ق��وب��ات �لغربية حت��د م��ن ق���درة رو���ش��ي��ا على 

��شتبد�ل �ملركبات و�الأ�شلحة �لتي ُدمرت يف �أوكر�نيا.

تقرير: رو�سيا �ست�سرتي ذخرية مدفعية من كوريا �ل�سمالية 

•• وا�سنطن-وكاالت

تاميز”  “فاينن�شال  �شحيفة  ر�أت 
يف تقرير لها �أعده �شامر �الأطر�س 
�نفر�جة  ح����دوث  �ح���ت���م���االت  �إن 
يف  �شعيفة  ليبيا،  يف  دبلوما�شية 
رئي�شا  فيه  يتناف�س  �ل��ذي  �لوقت 

وزر�ء حمتمالن على �ل�شلطة.
ميلي�شات  ب��ني  ��شتباكات  وخ��الل 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة م����وؤخ����ر�ً، 
ب��ا���ش��اغ��ا، وه���و و�حد  ع��ق��َد فتحي 
من �ثنني �شعيا �إىل �شغل من�شب 
رئي�س وزر�ء ليبيا، �الآمال على �أن 
من  خ�شمه  بعزل  �ملعركة  تنتهي 

من�شبه.
وم�����ع �ن���ح�������ش���ار �مل����و�ج����ه����ات كان 
لقو�  قد  �الأق��ل  على  �شخ�شاً   32
م�شرعهم يف ��شتباكات هي �الأكرث 
دمويًة منذ �نتهاء �حلرب �الأهلية 

�لليبية يف عام 2020.
وح���ل���ف���اءه مل  ب���ا����ش���اغ���ا  �أن  غ����ري 
�إطاحة عبد �حلميد  يتمكنو� من 
�لدبيبة، رجل �الأعمال �ملُعني �لعام 
�ملا�شي رئي�شاً موؤقتاً للحكومة يف 

طر�بل�س.
جولة من �الأعمال �الأعد�ئية

وحمللون  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  َر  وح������ذَّ
�لهدنة  ت��ف�����س  مل  م����ا  �أن������ه  م����ن 
�شيا�شية  حمدثات  �إىل  �مل�شطربة 
على  يتعني  فقد  �خل�شمني،  ب��ني 
ف�شحة  لنف�شه  يتيح  �أن  �لدبيبة 
�لتالية  �جل��ول��ة  قبل  �ل��وق��ت  م��ن 

من �الأعمال �لعد�ئية.
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن ليبيا �لع�شو 
لَت حروباً  يف منظمة “�أوبك” حتمَّ

•• عوا�سم-وكاالت

رو�شيا  �الأزم��ة بني  ت�شاعدت حدة 
�ل�شاعات  �الأوروبية خالل  و�لدول 
ت��اأك��ي��د مو�شكو على  م��ع  �مل��ا���ش��ي��ة، 
�إي���ق���اف �إم���د�د�ت���ه���ا م��ن �ل��غ��از �إىل 
�أوروب��ا حتى يرفع �لغرب عقوباته 
�الق���ت�������ش���ادي���ة، يف �ل����وق����ت �ل����ذي 
تد�عيات  ب�شاأن  �مل��خ��اوف  ��شتمرت 
�أ����ش���ع���ار  ت���ل���ك �خل�����ط�����وة يف رف������ع 

�لطاقة.
“موديز”  وك��������ال��������ة  وذك���������������رت 
من  �أن���ه  �الئ��ت��م��ان��ي��ة،  للت�شنيفات 
�لكامل  �النقطاع  يوؤدي  �أن  �ملُرجح 
خط  عر  �لرو�شي  �لغاز  لتدفقات 
�ال�شرت�تيجي،  �شرتمي”  “نورد 
�إىل ركود �شديد يف منطقة �ليورو 
�لت�شخم  �ل���زي���ادة يف  م��ن  وم��زي��د 

�ملرتفع بالفعل.
�ألقى  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني،  ح��دي��ث��ه  ويف 
�لكرملني دميرتي  با�شم  �ملتحدث 
�لعقوبات  على  ب��ال��ل��وم  بي�شكوف، 
�لتي فر�شتها �لدول �لغربية على 
تاأمني  دون  ح��ال��ت  و�ل���ت���ي  ب����الده 

�شيانة �لبنى �لتحتية �لغازية.
ك�������ان ع�����م�����الق �ل�����غ�����از �ل����رو�����ش����ي 
عمليات  تعليق  �أعلن  “غازبروم”، 
�أنابيب  ع���ر خ���ط  ك��ل��ي��ا  �ل��ت�����ش��ل��ي��م 
�ل���غ���از ن����ورد ����ش���رتمي، ع���ازي���ا ذلك 
�إىل �كت�شاف ت�شرب للزيت يف �أحد 

�لتوربينات.
با�شم  م��ت��ح��دث  ق����ال  �مل���ق���اب���ل،  يف 

�أهلية متعاقبة منذ �أطاح �لتدخل 
�لع�شكري �لذي قاده حلف �شمال 
معمر  �ل���دي���ك���ت���ات���ور  �الأط���ل�������ش���ي، 

�لقذ�يف عام 2011.
ونقلت �ل�شحيفة �لريطانية عن 
“�آفاق ليبيا  حممد �جلارح مدير 
قوله:  و�الأبحاث”،  لال�شت�شار�ت 
“ال �أحد يحتفل بالن�شر. غري �أن 
�الأو�شاع حالّياً توحي باأن �لدبيبة 
جر�أة.  �شيزد�دون  حوله  َم��ن  وك��ل 
و���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ب��ا���ش��اغ��ا �إم�����ا �أن 
وهو  بان�شحابه،  ويعرتف  يتنازل 
�أن يزد�د عنفاً  �أمر ُم�شتبعد، و�إما 

وياأبى �أن يتنازل بقدٍر �أكر«.
�لدولة  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
ب��ات��ت معرتكاً  �إف��ري��ق��ي��ة  �ل�����ش��م��ال 
�ل���ت���ي تدعم  ل��ل��ق��وى �خل���ارج���ي���ة 

�حلكومات و�مللي�شيات �ملتناف�شة.
خلفية  �شعى   ،2019 ع���ام  ف��ف��ي 
�حلكومة  �إط�����اح�����ة  �إىل  ح���ف���رت 
�ملُعرتف بها من �الأمم �ملتحدة يف 
م�شعاه،  يف  �أخ��ف��ق  لكنه  ط��ر�ب�����س. 
�إىل  ي����رج����ع  ذل�����ك  يف  و�ل���ف�������ش���ل 

�لتدخل �لع�شكري �لرو�شي.
د،  �ملُعقَّ �لليبية  �ل�شيا�شة  ع��امَل  يف 
ميكن �أن تتبدل �لوالء�ت ب�شهولة. 
�ملرتزقة  �إن  دبلوما�شيون  ويقول 
وثيقة  ع��الق��ات  تربطهم  �ل��ذي��ن 
جمموعة  �إىل  وينتمون  مبو�شكو 

رو�شيا  �إن  �الأوروب����ي����ة،  �مل��ف��و���ش��ي��ة 
�إىل  �ل��غ��از  �مل��زي��د م��ن  ميكنها �شخ 
�أوروب���������ا ع����ر ط�����رق �أخ�������رى بعد 
لكن   ،”1 ���ش��رتمي  “نورد  �إغ���الق 

مو�شكو �ختارت �أال تفعل.
وق��ل�����ش��ت رو���ش��ي��ا �ل��ت��دف��ق��ات عر 
يونيو  يف  ب��امل��ئ��ة   40 �إىل  �خل����ط 

و20 باملئة يف يوليو.
يف �ل����ع����ادة، ت�����زود رو����ش���ي���ا �أوروب������ا 
�حتياجاتها  م��ن  باملئة   40 بنحو 
�ل��غ��از، معظمها ع��ر خطوط  م��ن 
�أنابيب، وبلغت �الإم��د�د�ت يف �لعام 
م��ل��ي��ار مرت   155 ن��ح��و  �مل���ا����ش���ي 

مكعب.

�سيناريوهات �لأزمة
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  ويف 
�ملتخ�ش�س  �خلبري  ق��ال  عربية”، 
وموؤ�ش�س  و�ل��غ��از  �لنفط  قطاع  يف 
الإد�رة  “فريو�شي”  �����ش����رك����ة 
�ال�����ش����ت����ث����م����ار�ت و�ال�����ش����ت���������ش����ار�ت 
�مل��ال��ي��ة وم��ق��ره��ا ه��ول��ن��د�، �شرييل 
�لذي  �ل���ق���ر�ر  �إن  وي��در���ش��ه��وف��ن، 
�شي�شر  �لرو�شية  �الإد�رة  �تخذته 
يتجاوز  ب�شكل  �الأوروب���ي���ة  �ل����دول 
تتحدث عنه �حلكومات حاليا،  ما 
�إم�������د�د�ت  ت���وج���د  ال  �الآن  ف��ح��ت��ى 

�لتعليق على �الأحد�ث.
�ل���دب���ي���ب���ة يف حم����ادث����ات   َ وُع���������نيِّ
�أو�ئ���ل  �مل��ت��ح��دة يف  ب��رع��اي��ة �الأمم 
�إىل  ل��ي��ب��ي��ا  ل��ق��ي��ادة   2021 ع����ام 
�ملا�شي،  �لعام  بنهاية  �النتخابات 
�أن تنتهي واليته  �ملقرر  وك��ان من 

�شيف هذ� �لعام.
ل��ك��ّن �الن��ت��خ��اب��ات ت��اأج��ل��ت الأجل 
ُم�����ش��م��ى، مم��ا دف���ع �لرملان  غ��ري 
له  مقر�ً  �ل�شرق  من  يتخذ  �ل��ذي 
يختار  �أن  حلفرت  بالوالء  ويدين 
مناف�شاً.  ل��ل��وزر�ء  رئي�شاً  با�شاغا 
�إن  با�شاغا  م�شاعدي  �أح���د  وزع���م 
م�شر،  ب��دع��م  يحظى  ق��د  رئي�شه 
�شر�ً  �مل�����ش��وؤول��ني  بع�س  �أع����رب  �إذ 
ع����ن خ��ي��ب��ة �أم���ل���ه���م ل���ع���ج���زه عن 
وقال  �لعا�شمة.  على  �ال�شتيالء 
با�شاغا  �إن  �أي�����ش��اً  نف�شه  �مل�شاعد 
�لذي حاول �أن يدخل �لعا�شمة يف 
مايو )�أيار( لن يلجاأ �إىل �لعنف يف 

�ملرة �لقادمة.
ون����ق����ل م���ع���د �ل���ت���ق���ري���ر ع����ن عن 
�الأمن  م�شت�شار  �الأم����ني،  ف�شيل 
رئي�س  �إن  قوله  لبا�شاغا،  �لقومي 
�لوزر�ء �ملناف�س �شي�شعى بداًل من 
ذلك �إىل ��شتمالة موؤيدي �لدبيبة 
ل  يف طر�بل�س، حيث ميكن �أن تتبدَّ
�مليلي�شيات،  م��ن  �ل��ع��دي��د  والء�ت 
كجزء من م�شاعيه لتعزيز ِحلفه. 

�ل�شو�رع،  يف  د�خ��ل��ي��ة  ����ش��ط��ر�ب��ات 
على  �ل�شيا�شيني  ق���درة  �شتختر 
�الأ�شهر  يف  و�ل���ت���ع���ام���ل  �ل��ت��ح��م��ل 

�ملقبلة، وفق ويدر�شهوفن.

��سطر�ب جمتمعي
مركز  �ملقيم يف  �لزميل غري  يرى 
�ل��ت��اب��ع للمجل�س  �ل��ع��امل��ي  �ل��ط��اق��ة 
�الأطل�شي، بول �شوليفان، يف حديث 
�أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
ب�شاأن  و�أوروب��ا  رو�شيا  لل�شر�ع بني 
من  فالعديد  تد�عيات،  ع��ّدة  �لغاز 
منطقة  يف  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 
�ليورو تغلق �أبو�بها بالفعل ب�شبب 
ينظر  كما  �لكهرباء،  �أ�شعار  �رتفاع 
و�ململكة  �الحت�������اد  يف  �ل���ك���ث���ريون 
لي�س  �لت�شخم  زي��ادة  �إىل  �ملتحدة 
ا  فقط يف �أ�شعار �لطاقة، لكن �أي�شً
�أ����ش���ع���ار �ل���غ���ذ�ء و�ل��ن��ق��ل وغري  يف 
�ملدفوع  �لت�شخم  �لكثري من  ذلك 

بت�شخم �لطاقة.
�رتفاعات  �ل��غ��از  �أ���ش��ع��ار  و���ش��ه��دت 
�ل�����ي�����وم مبا  ت����ع����ام����الت  ق����وي����ة يف 
وقف  عقب  ب��امل��ئ��ة،   30 �إىل  ي�شل 
و�شط  �ل����رو�����ش����ي����ة،  �الإم��������������د�د�ت 
خماوف قوية ب�شاأن توفري �لغاز يف 

ف�شل �ل�شتاء.

فاغرن �شبه �لع�شكرية �لتي دعمت 
يف ف���رتة م��ن �ل��ف��رت�ت ح��ف��رت مل 
تت�شرف  و�أم�شت  ل��ه،  ت�شمع  تعد 

من تلقاء نف�شها �الآن.
�أي�شاً،  �ل��دب��ي��ب��ة  ت��رك��ي��ا  وت���دع���م 
على  ت�شتقر  �ل��ت��ي  ليبيا  وت�شهد 
قمة هرم �أكر �حتياطات �إفريقيا 

الإنقاذ  تدخلت  ليبيا  غ��رب  لها يف 
�لدبيبة.

�أم�����ن�����ي على  م�����������ش�����وؤول  و�أف������������اد 
�أي�����ش��اً، مل ت�شمه  ب��امل��وق��ف  در�ي����ة 
�أنكرت  ت��رك��ي��ا  ب�����اأن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، 
�أمام م�شر. ومل ت�شتِجب  تدخلها 
وز�رة �خلارجية �لرتكية لطلبات 

منطقتي  ب��ني  �نق�شاماً  �لنفطية 
�لنفوذ �لرو�شي و�لرتكي. وخالل 
كانت  م��وؤخ��ر�ً،  د�رت  �لتي  �ملعركة 
ميلي�شيا توؤيد با�شاغا، حتت قيادة 
�أن  قبل  تتقدم،  �جلويلي  �أ���ش��ام��ة 
تتعر�س لو�بل من نري�ن طائر�ت 
�جلويلي  و���ش��رح  تركية.  ة  َ ُم�����ش��ريَّ

“فاينان�شيال  ل�شحيفة  ق���ائ���اًل 
“تاأكدنا من �إطالق 18  تاميز”: 
��شمي  تذكر  �أن  وميكنك  �شاروخ. 

�شر�حًة يف �قتبا�شكم«.
و�أك��د م�شوؤول غربي رو�ي��ت��ه، ولو 
�أخ���رى  ليبية  م�����ش��ادر  ه��ن��اك  �أن 
�أنكرت �أن تركيا �لتي ن�شرت جنود�ً 

م�شتقبلي  �شخ  حديث  و�أي  للغاز، 
لها  لي�س  �شئيلة  بن�شب  �شيكون 

تاأثري �إيجابي كبري.
وح���������ش����ب وي����در�����ش����ه����وف����ن، ف�����اإن 
متو�شط �لتخزين �حلايل للغاز يف 
�أوروبا يبلغ 80 باملئة من �لطاقة 

للطاقة، وعلى ر�أ�شها �الأ�شمدة.
�ل�شيناريوهات  ه�����ذه  ك����ل  ل���ك���ن 
�رتفاع  م���ن  خم�����اوف  ت�����ش��اح��ب��ه��ا 
�أ�شعار  وبالتبعية  �ل��ط��اق��ة،  �أ���ش��ع��ار 
�شت�شهد  �ل���ت���ي  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �مل�������و�د 
ي�شبب  قد  مما  م�شتقبليا،  �رتفاعا 

�ال�شتعابية، مع وجود فو�رق كبرية 
ب��ني �ل���دول، وم��ن ث��م ف���اإذ� ��شتمر 
�حلال كما هو عليه �شيكون �ل�شتاء 
و�شتكون  حقيقية،  م�شكلة  �ملقبل 
خيار�ت �لطاقة حتت �شغط كبري.
�لطاقة،  �أ����ش���و�ق  حم��ل��ل  ن��ظ��ر  ويف 

�شتعمل �أوروبا لتفادي هذه �الأزمة 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات م��ن��ه��ا تطبيق  ع��ر 
��شتخد�م  �ل�شائدة يف  �لتخفي�شات 
تخفي�س  �أو  �ل���ط���ب���ي���ع���ي،  �ل����غ����از 
�الإمد�د�ت عن �ل�شناعات، وخا�شة 
�ال�شتهالك  ك��ث��ي��ف��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 

�الآن  �ل�شائد  “�ل�شعور  و�أ���ش��اف: 
هو �أن �لو�شع �لقائم تعجيزي«.

�أن �ل�شعب �لليبي  وجدير بالذكر 
�لذي ظل يرزح حتت وطاأة �ملعاناة 
منذ فرتة طويلة قليل �حليلة يف 
م��و�ج��ه��ة ه��ذه �ل��ق��وى وق��ت ُمني 
�قت�شاده �لذي يعتمد على �لنفط 
��شتوؤِنَف  ولقد  قا�شية.  ب�شربات 
�لقدرة  بلغت  حتى  �لنفط  �إن��ت��اج 
برميل  م��ل��ي��ون   1.2 �الإن��ت��اج��ي��ة 
ي���وم���ي���اً ب��ع��د �أ����ش���ه���ر ط��وي��ل��ة من 

ح�شار موؤيدي حفرت.
�لريطانية  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�أن  م���ن  خم�����اوف  ه���ن���اك  �أن  �إىل 
تتمكن �مللي�شيات من �إغالق حقل 
�ل�شر�رة �الأكر يف ليبيا، �حتجاجاً 
على �لقتال �لذي د�ر موؤخر�ً. ويف 
�لدبلوما�شية  �جل��ه��ود  تعرثُّ  ظ��ل 
�حتماالت  �أن  جن����د  �ل����دول����ي����ة، 
غري  دبلوما�شية  �نفر�جة  ح��دوث 
َرة. ويف تلك �الأثناء، ُتخطط  ُمب�شِّ
حتركاتها  �ملُ��ت��ح��ارب��ة  �الأط�������ر�ف 

�لتالية.
عن  تاميز”  “فاينان�شال  ونقلت 
ع��م��اد �ل���دي���ن ب�����ادي، حم��ّل��ل �أول 
ملحاربة  �ل���ع���امل���ي���ة  “�ملبادرة  يف 
�أول  وباحث  �ملنظمة”،  �جلرمية 
“مل  قوله:  �الأطل�شي،  �ملجل�س  يف 
�شيئاً  �الأخ����رية  �ال�شتباكات  حت��لُّ 
�أن  غري  �ل�شيا�شي،  �ل�شعيد  على 
�شتف�شي  �لع�شكرية  �ل��ت��ح��رك��ات 
هذ�  توجيه  وميكن  �لتغيري.  �إىل 
�شيا�شية  ع��م��ل��ي��ة  ل��ب��دء  �ل��ت��غ��ي��ري 
�حتماالت  كانت  لو  حتى  جديدة، 

حدوث ذلك �شئيلة«.

�الحت�����اد  �أن  ���ش��ول��ي��ف��ان  و�أو������ش�����ح 
ي��ب��ح��ث عن  ي������ز�ل  �الأوروب�����������ي ال 
م�����ش��ادر ج��دي��دة ل��ل��غ��از، يف �لوقت 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  ت��ر���ش��ل  �ل�����ذي 
من  ج��د�  وك��ب��رية  متز�يدة  كميات 
جتاوز  يف  للم�شاعدة  �مل�شال  �ل��غ��از 

�الأزمة، م�شيًفا: 
على  �الأوروب������ي  �الحت����اد  “�عتمد 
طاقتها،  م���ن  �ل��ك��ث��ري  يف  رو����ش���ي���ا 
حتذرهم  �ملتحدة  �لواليات  وكانت 
م���ن ه����ذ� �الأم�����ر م��ن��ذ ع��ه��د جون 

كينيدي، لكنهم مل ي�شتمعو�«.
�ل��غ��از �لبديلة  ب��ني م�����ش��ادر  وم���ن 
�الأوروب�������ي بح�شب  �أم�����ام �الحت�����اد 
و�أذربيجان  ق��ط��ر  “�شيولفان”: 
و�شوال  و�أ�����ش����رت�ل����ي����ا  و�ل�����رنوي�����ج 

لرتينيد�د وتوباغو.
�الأوروب����ي  �الحت���اد  “ياأمل  وق���ال: 
�لغاز  م���ن  �ح��ت��ي��اط��ي��ات��ه  م����لء  يف 
تدفق  ب���دون  لكن  �ل�شتاء،  لف�شل 
�أكرث  �الأم��ر  ي�شبح  �لرو�شي  �لغاز 

�شعوبة«.
“تنبع  �ل��ط��اق��ة:  و�أ����ش���اف حم��ل��ل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �لتي  �مل��خ��اط��ر  �أك�����ر 
ي��و�ج��ه��ه��ا �الحت����اد �الأوروب������ي من 
غ�شب و�إحباط �الأفر�د و�ل�شركات 
وغ�������ريه�������م ممن  و�ل������ن������ق������اب������ات 
�لطاقة  ت�شخم  م��ن  �شيت�شررون 

الحقا..
�إىل  �ل��ط��اق��ة  ي����وؤدي ت�شخم   وق���د 
�الإط��اح��ة ب��ح��ك��وم��ات، كما �أن���ه قد 

ي�شتمر حتى عام 2023«.

خماوف من �أن تتمكن �مللي�سيات من �إغالق حقل �ل�سر�رة 

فاينن�سال تاميز: �خل�سوم �لليبيون يعّدون خطو�تهم �لتالية بعد ��ستباكات طر�بل�س

مو�سكو تربط عودة �لإمد�د�ت برفع �لعقوبات

�أوروبا بني رحى �لغاز �لرو�سي.. خماوف من »م�ستقبل �سعب«

�لعالقات بني فرن�سا وبريطانيا �سعبة يف ظل حكم تر��سباري�س قلقة من �لتفاف �أنقرة على عقوبات رو�سيا 
•• باري�ض-اأ ف ب

�أنقرة  �إىل  زي���ارة  خ��الل  كولونا  كاترين  �لفرن�شية  �خلارجية  وزي���رة  �أع��رب��ت 
مطالبة  مو�شكو،  على  �ملفرو�شة  �لعقوبات  على  “�اللتفاف”  من  قلقها  عن 
�أكر عدد من �لدول بتطبيق هذه �لعقوبات بالكامل الإرغام رو�شيا على وقف 
غزوها الأوكر�نيا. وخالل موؤمتر �شحفي م�شرتك مع نظريها �لرتكي مولود 

�لعقوبات  “�شيا�شة  �إّن  كولونا  قالت  �أنقرة  يف  �أوغلو  ت�شاو�س 
�لتي نطّبقها لها هدف و�حد �أال وهو �حلّد من جتديد �ملجهود 
م�شدود�ً،  طريقاً  �ختارت  �أّنها  رو�شيا  و�إفهام  �لرو�شي  �حلربي 
�أك��ر عدد ممكن  �أن ينقل  �ملهّم  �الإط��ار، من  وبالتايل، يف هذ� 
مع  عمل  ع�شاء  قبل  و�أ���ش��اف��ت  نف�شها«.  �لر�شالة  �ل���دول  م��ن 
نظريها “من �ملهم �أن ننظر من كثب يف م�شاألة �اللتفاف على 
“�ر تي �ل”  �إذ�ع��ة  �أث��ري  �لعقوبات«. وكانت كولونا قالت عر 
�ىل  �لظهر  بعد  �شخ�شيا  “�شاأتوجه  تركيا  �إىل  توّجهها  قبيل 
بدور  �حيانا  ت�شطلع  “تركيا  �أّن  و�أ�شافت  و��شطنبول«.  �أنقرة 
و�لتحقق  �ل�شبيل  هذ�  يف  �مل�شي  على  ت�شجيعها  يجب  �إيجابي 
من �ن تبقى متو�فقة مع جهود �المم �ملتحدة«.  وبعد قيامه 
يف  �لعالقة  �حل��ب��وب  بت�شدير  لل�شماح  �ل�شيف  ه��ذ�  بو�شاطة 

ميناء �ودي�شا �الأوكر�ين بعد �لغزو �لرو�شي الوكر�نيا، �قرتح �لرئي�س �لرتكي 
رجب طيب �ردوغان �ل�شبت على نظريه �لرو�شي فالدميري بوتني �مل�شاهمة يف 
ت�شوية �الزمة حول حمطة ز�بوريجيا �لنووية �الوكر�نية �لتي حتتلها �لقو�ت 
�لرو�شية. وتقيم تركيا عالقات جيدة مع كل من مو�شكو وكييف. زودت كييف 
�ملفرو�شة  �لغربية  �لعقوبات  �إىل  �الن�شمام  لكنها رف�شت  مب�شري�ت ع�شكرية 

•• باري�ض-اأ ف ب

ت��ويل ليز  ول��ن��دن م��ع  باري�س  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ت��وت��ر  �أن ي�شتمّر  يتوقع خ���ر�ء 
وت�شابك  �جلغر�يف  �لبلدين  قرب  ب�شبب  �لريطانية،  �حلكومة  رئا�شة  تر��س 
�آب-�غ�شط�س  م�شاحلهما. مل تخف تر��س هذه �لتوتر�ت من خالل ردها يف 

�أمام �لنا�شطني من حزبها على �شوؤ�ل ملعرفة ما �إذ� كانت تعتر 
للم�شروع  ب�شدة  �لد�عم  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س 
عليه  �شتحكم  �إنها  قالت  عدو” حني  �و  “ك�شديق  �الأوروب����ي، 
دولة  “بريطانيا  �إن  بالقول  م��اك��رون  ورد  الأف��ع��ال��ه«.  “وفقا 
و�أحيانا  يقودها،  عمن  �لنظر  بغ�س  وحليفة  وقوية  �شديقة 
يف  يرتكبونها  ق��د  �ل��ت��ي  �ل�شغرية  �الأخ��ط��اء  م��ن  �ل��رغ��م  على 

ت�شريحاتهم �لعامة«.
وبعد فوز تر��س �الثنني برئا�شة حزب �ملحافظني �أبدى ماكرون 
و�أ�شدقاء” م�شدد�  �لعمل بني حلفاء  “للتمكن من  ��شتعد�ده 

خ�شو�شا على “�لتعاون يف جمال �لطاقة” بني �لبلدين.
�شيما  ال  وبريطانيا  فرن�شا  بني  �خلالفات  من  �لعديد  هناك 
�إيرلند�  �أو  �الأ�شماك  �شيد  مثل  بريك�شت  بعد  ما  ملفات  �إد�رة 

بيرت  باري�س  يف  �ل�شابق  �ل��ري��ط��اين  �ل�شفري  ي��رى  �ل�شمالية. 
ريكت�س �أنه عر خطابها “�حلاد جد� حيال �أوروبا وخ�شو�شا حيال ماكرون” 

�منا تر��س تتوجه �ىل قاعدتها �لناخبة ب�شكل �أ�شا�شي.
وقال “ب�شبب �لقرب �جلغر�يف وحركة �لتنقل �لكرى لال�شخا�س و�لب�شائع، 

ميكن �ن حت�شل �حتكاكات ب�شاأن بريك�شت خ�شو�شا بني بريطانيا وفرن�شا«.

على رو�شيا بعد �شن هجومها يف �أوكر�نيا. وقالت كولونا لالإذ�عة �لفرن�شية: 
�إنه “من �ملهم �لتاأكد من �أال تكون �لبلد�ن �لتي )ال تفر�س( عقوبات، من�شة 

لاللتفاف على �لعقوبات �لتي �عتمدها �جلزء �الأكر من �ملجتمع �لدويل«.
“�شتتم �وال  �لزيارة  �إّنه خالل  وقال م�شدر دبلوما�شي فرن�شي ظهر �الثنني 

مناق�شة م�شاألة عدم �اللتفاف على �لعقوبات«.
و�أ�شاف “هناك ميول )لدى تركيا لاللتفاف على �لعقوبات(. 

بدون ذكر �أمثلة حمّددة. علينا �أن نتاأّكد من �أن ال تزد�د”، 
ت�شامناً”  “نتوّقع  ل��ل��وزي��رة  �مل��ر�ف��ق  �ل��وف��د  يف  م�شدر  وق���ال 
�ل�شركات  و��شنطن  حذرت  �ملا�شي  و�ل�شهر  تركيا.  جانب  من 
عن  وحت��دث��ت  رو�شيا  م��ع  تتعامل  �ل��ت��ي  �لرتكية  و�ملوؤ�ش�شات 

تد�بري رد حمتملة.
وبح�شب �أرقام ر�شمية ز�دت �ل�شادر�ت �لرتكية �إىل رو�شيا بني 

�يار-مايو ومتوز-يوليو بنحو %50 مقارنة بالعام �ملا�شي.
�أوك���ر�ن���ي���ا �لذي  وب��خ�����ش��و���س دور �ل��و���ش��ي��ط يف �حل����رب ع��ل��ى 
�أّن  �لدبلوما�شي  �مل�شدر  �عتر  و�أنقرة،  باري�س  من  كل  تلعبه 
ويف ما يخ�ّس م�شاألة  “كل �لنو�يا �حل�شنة مو�شع ترحيب”. 
حم��ط��ة ز�ب��وري��ج��ي��ا ل��ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة �ل��ت��ي �ق��رتح��ت �أنقرة 
حتركت  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  “يف  �إن  �مل�����ش��در  ق��ال  ب�شاأنها،  و�شاطتها 
�لدولية  �لوكالة  لتتمكن  بجد  “عملنا  وقال  �لفرن�شية«.  �ل�شلطات  خ�شو�شا 
للطاقة �لذرية من �لقيام مبهمتها«. و�الأ�شبوع �ملا�شي، �أّكد �لرئي�س �لفرن�شي 
�إميانويل ماكرون رغبته يف “مو��شلة �حلو�ر” مع رو�شيا و�ال يكون �لرئي�س 

�لرتكي �ملحاور �لوحيد لنظريه �لرو�شي فالدميري بوتني.

حو�ىل %55 من �ل�شحن عر �ل�شاحنات �لذي خرج من بريطانيا يف 2020 
�لبيانات  �ل�شكك �حلديد بني دوفر وكاليه بح�شب  �و خط  �لعبار�ت  مر عر 
�حلكومية �لريطانية. ويف �لعام 2019، ��شتقبلت فرن�شا 12 مليون �شائح 
بريطاين فيما قام 3،6 مليون �شائح فرن�شي بزيارة بريطانيا بح�شب �الأرقام 
�لر�شمية يف �لبلدين. منذ �لعام 2020، �أدت �لقيود �لناجمة عن �نت�شار وباء 
عن  �لناجمة  �ل��ق��و�ع��د  يف  ت��غ��ي��ري�ت  �ىل  ت�شاف  كوفيد19- 
بريك�شت �ىل حركة �زدحام كرى يف �ل�شحن و�شفوف �نتظار 
طويلة على �حلدود، ن�شبها �مل�شوؤولون �ل�شيا�شيون و�ل�شحف 

�لريطانية يف غالب �الأحيان �ىل �لت�شلب �لفرن�شي.
و�أ�شاف ريكت�س “ميكننا �أن نر�هن على بقاء م�شتوى مرتفع 
من �لتوتر و�الحتكاكات على �حلدود” ال �شيما ب�شبب دخول 
نظام �أوروبي جديد هو “�يتيا�س” ملر�قبة �مل�شافرين �ملعفيني 
�إق��ام��ات��ه��م �لق�شرية يف �الحتاد  ت��اأ���ش��ري�ت دخ���ول خ��الل  م��ن 

�الأوروبي، حيز �لتنفيذ �ل�شنة �ملقبلة.
�لدولتني حول �شيد  �أي�شا علنا بني  هناك خالفات حدودية 
�ن��ه مت��ت ت�شويته حاليا - �و  �الأ���ش��م��اك - وه��و خ��الف ي��ب��دو 

�لهجرة غري �لقانونية �ىل بريطانيا عر �ملان�س.
ع�شر�ت  �شنويا  �لبالغة  مدفوعاتها  بوقف  بانتظام  لندن  تهدد 
ماليني �ليورو �ىل باري�س ملكافحة هذ� �لعبور غري �ل�شرعي حيث جتاوز عدد 
�ال�شخا�س �لذين قامو� بذلك هذه �ل�شنة 27 �ألفا �ي �لعدد �مل�شجل تقريبا 
يتخذ  �لعاملية،  �ل�شاحة  وعلى  �ملقابل  يف   .)28،526(  2021 �شنة  طيلة 

�لبلد�ن �لكثري من �ملو�قف �مل�شرتكة.
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�شهر� للبحث عن   11 �ملك�شيكية عن خطة مدتها  �ل�شلطات  �أعلنت 
جثث ع�شرة عمال يف منجم للفحم حو�شرو� حتت �الأر�س قبل �شهر 
و�نت�شالها، مما يعني �أنها تعرتف بتخليها عن �الأمل يف �إنقاذ هوؤالء 

�لرجال وهم �أحياء.
�نهيار  عقب  �جلثث  عن  �لبحث  �إىل  �ل�شلطات  جهود  حت��ول  وياأتي 
جد�ر �أحد �الأنفاق مما �أدى الإغر�ق منجم بينابيتي بوالية كو�ويال 
دفع  �ل��ذي  �الأم��ر  �آب،  �أغ�شط�س  من  �لثالث  يف  �ل�شمالية  �حلدودية 
الأ�شابيع  ��شتمرت  �الإن��ق��اذ  عمليات  م��ن  �شل�شلة  الإط���الق  �ل�شلطات 

وعلى مد�ر �ل�شاعة بهدف �إخر�ج �ملياه من �ملنجم و�إنقاذ �لعمال.
�ل�شحفيني  �لوطنية  �لكهرباء  �شركة  رئي�س  بارتليت  مانويل  و�أبلغ 
ب���اأن ه��ن��اك خطة ج��اري��ة حاليا  خ��الل زي���ارة للمنجم ي��وم �الث��ن��ني 

الإن�شاء حفرة مفتوحة النت�شال جثث عمال �ملنجم.
وقال بارتليت “لدينا تكليف و��شح من �لرئي�س... �لبدء على �لفور، 
�لذين  �لعمال  جثث  و�نت�شال  مكان  حتديد  يف  �حل��ف��رة،  ه��ذه  ع��ر 

فقدو� حياتهم هنا«.
للمرة  �أوب����ر�دور  لوبيز  مانويل  �أندري�س  �ملك�شيكي  �لرئي�س  و�أ���ش��ار 
و�نت�شال  �لبحث  �إىل  �الإنقاذ  �إىل حتول �حلكومة من جهود  �الأوىل 
�الإعد�د  قيد  خطة  عن  حت��دث  عندما  �آب  �أغ�شط�س   28 يف  �جلثث 

“النت�شال �جلثث من �ملنجم«.

 �أطاح �لنو�ب يف بريو برئي�شة �لكوجنر�س ليدي كاموني�س، بعد يوم 
و�حد فقط من مطالبة رئي�س وزر�ء �لبالد علنا باإقالتها يف �أعقاب 
��شتغالل  كيفية  تناق�س  وهي  �أظهرها  لها  �شوتي  ت�شجيل  ت�شريب 

�لرملان ل�شالح حزبها.
بها  �الإط��اح��ة  ويلقي  �شهرين،  من  الأق��ل  �ملن�شب  كاموني�س  و�شغلت 
�ل�شوء على مقاومة �إد�رة �لرئي�س بيدرو كا�شتيو �لعنيفة للكوجنر�س 
�ل����ذي ح����اول ع��زل��ه م��رت��ني. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن جن���اة كا�شتيو من 
حماوالت عزله، قال نو�ب �ملعار�شة، ومنهم كاموني�س، �إنهم يرغبون 
يف حماولة �الإطاحة به لثالث مرة. و�ال�شطر�بات �ل�شيا�شية يف بريو 
عام  منذ  خمتلفني  روؤ���ش��اء  خم�شة  ب��ريو  ق��ي��ادة  ت��وىل  حيث  �شائعة، 
�شت  �أطلق  �لكوجنر�س  �أن  �إىل  كبري  �إىل حد  ذلك  ويرجع   ،2016
حماكمات خمتلفة مل�شاءلة �لرئي�س خالل تلك �لفرتة. لكن تعامل 
�ل�شلطة �لتنفيذية �لناجح مع �لهيئة �لت�شريعية هذه �ملرة ميكن �أن 

ي�شري �إىل حتول يف ميز�ن �لقوى.
كا�شتيو  فيه  ي��و�ج��ه  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  بكاموني�س  �الإط��اح��ة  وت��اأت��ي 
حتقيقات  �شتة  مدعون  وفتح  متز�يدة.  قانونية  م�شاكل  �لي�شاري 

جنائية �شده، منها و�حد يتعلق باإعاقة �شري �لعد�لة.
�لوزر�ء  رئي�س  بينهم  وم��ن  حكومته،  يف  �أع�شاء  ثالثة  يخ�شع  كما 

�أنيبال توري�س، للتحقيق، بينما هرب وزير �شابق و�بن �أخيه.

على  دوالر(  مليون   12( ين  مليار   1.65 ح��و�يل  �ليابان  �شتنفق 
�آبي،  �شينزو  �ل�����ش��اب��ق  �ل�����وزر�ء  لرئي�س  �مل��ق��ررة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �جل��ن��ازة 
�الأمن  تكاليف  وي�شمل  �لثالثاء  �حلكومة  من  جديد  لتقدير  وفقا 

و�ال�شتقبال.
تو��شعا  �أك��رث  ميز�نية  على  �أغ�شط�س  �أو�خ���ر  يف  �حلكومة  وو�ف��ق��ت 
وُو�شف  �نتقاد�ت  و�جهت  لكنها  للجنازة،  ين  مليون   250 قدرها 
�ملبلغ باأنه غري و�قعي ويتجاهل �لنفقات �ل�شخمة الأمن و��شت�شافة 

كبار �ل�شخ�شيات.
�أن  �لياباين هريوكازو مات�شونو  �ل��وزر�ء  �أمناء جمل�س  و�أعلن كبري 
حو�يل  �إىل  للجنازة  �الأمنية  �لر�شوم  و���ش��ول  �الآن  تقدر  �حلكومة 
800 مليون ين، يف حني تتكلف ��شت�شافة �لوفود �الأجنبية حو�يل 
600 مليون ين. وقال رد� على �شوؤ�ل حول ما �إذ� كان �إجمايل تكلفة 
�جلنازة �لر�شمية �شيكون حو�يل 1.7 مليار ين “�إذ� قدمنا تقدير� 

مب�شطا، �أعتقد �أن �الإجمايل �شيكون قريبا مما قلته«.
ومن �ملتوقع ح�شور حو�يل �شتة �آالف �شيف �جلنازة �لتي تقام يوم 

27 �شبتمر �أيلول يف قاعة نيبون بودوكان يف طوكيو.
ومن بني هوؤالء �ل�شيوف �أكرث من 190 وفد� �أجنبيا، ومن �ملتوقع 
�أن ي�شم 50 منها روؤ�شاء دول وفقا لت�شريحات مات�شونو. ولقي �آبي 

حتفه بالر�شا�س خالل جتمع �نتخابي يف يوليو متوز.

عوا�سم

مك�سيكو �سيتي

ليما

طوكيو

 عملية �إ�سر�ئيلية تقتل فل�سطينًا 
وت�سيب �لع�سر�ت بال�سفة

•• رام اهلل-اأ ف ب

�الإ�شر�ئيلي  نّفذها �جلي�س  �آخ��رون يف عملية   16 و�أُ�شيب  ُقتل فل�شطيني 
يف وقت مبكر �لثالثاء يف جنني يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، تهدف �إىل هدم 
منزل منّفذ هجوم د�ٍم يف �لربيع �ملا�شي يف تل �أبيب، وفق ما �أعلنت وز�رة 

�ل�شحة �لفل�شطينية.
�لعدو�ن  “ح�شيلة  �إن  لل�شحافة  مقت�شبة  ر���ش��ال��ة  يف  �ل�����وز�رة  وق��ال��ت 
�الإ�شر�ئيلي على جنني فجر �ليوم: �شهيد 29 عاًما و16 �إ�شابة بالر�شا�س 

و�ل�شظايا �أدخلت للم�شت�شفيات«.
�شباعنة  ُيدعى حممد  ُقتل  �لذي  �لرجل  �أن  �أمنية وطبية  و�أف��ادت م�شادر 

وقد �أُ�شيب بر�شا�شة يف �لر�أ�س.
منزل  لهدم  جنني  يف  عملية  يجري  �أن��ه  لياًل  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  و�أعلن 
منفّذ هجوم �أ�شفر عن ثالثة قتلى يف �ل�شابع من ني�شان/�أبريل �ملا�شي يف 
تل �أبيب. ونّفذ �لهجوم �آنذ�ك �لفل�شطيني رعد حازم �لذي “مل يكن لديه 
�نتماء معروف” جلماعة م�شلحة بح�شب �ال�شتخبار�ت �الإ�شر�ئيلية. وقد 
�أردته �ل�شرطة �الإ�شر�ئيلية بعد مطاردة ��شتمّرت �شاعات عدة يف �شو�رع تل 
ا غالبيتهم من �ملدنيني  �أبيب. ويف موجة عنف خالل �لربيع، ُقتل 19 �شخ�شً
د�خل �إ�شر�ئيل ويف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة يف هجمات نفذها فل�شطينيون 

بينهم من عرب �إ�شر�ئيل، وقتل ثالثة من �ملهاجمني خاللها.

»�لأعز�ء على قو�رب �ملوت«.. ليبيون يفرون من جحيم �مليلي�سيات

قالت �إن طهر�ن تفكك قيودها �سيئًا ف�سيئًا 

و��سنطن �إكز�ميرن : »�ل�سعف �لأق�سى « لبايدن يقّوي �إير�ن

و��سنطن تدعو �إ�سر�ئيل لتحديد �مل�سوؤولني عن مقتل �أبو عاقلة ماكرون يهاتف زيلين�سكي ب�ساأن حمطة ز�بوريجيا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

دعت �لواليات �ملّتحدة �إ�شر�ئيل �إىل حتديد �مل�شوؤولني عن مقتل �ل�شحفية �شريين �أبو عاقلة، وذلك 
�أطلق خطاأً  قد  �أح��د جنوده  يكون  “�حتمااًل كبري�ً” ب��اأن  ب��اأّن هناك  �الإ�شر�ئيلي  �إق��ر�ر �جلي�س  بعد 

�لر�شا�شات �لتي قتلت �ل�شحفية �لفل�شطينية-�الأمريكية يف �أيار/مايو �ملا�شي.
وقال �ملتحّدث با�شم وز�رة �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�س يف بيان “نرّحب بالتحقيق �الإ�شر�ئيلي يف 

هذ� �حلادث �ملاأ�شوي ون�شّدد جمّدد�ً على �أهمية حتديد �مل�شوؤولني يف هذه �حلالة«.
و�أ�شاف �أّن حتديد �مل�شوؤوليات يجب �أن ي�شمل على �شبيل �ملثال “�ل�شيا�شات و�الإج��ر�ء�ت، وذلك ملنع 

وقوع حو�دث مماثلة يف �مل�شتقبل«.
وتابع “تظّل �أفكارنا مع عائلة �أبو عاقلة بينما هم يبكون هذه �خل�شارة �لفادحة، ومع كثريين �آخرين 
يف جميع �أنحاء �لعامل كانو� ي�شت�شيفون �شريين وتقاريرها �الإخبارية يف منازلهم على مدى �أكرث 

من عقدين«.

�آخر مفاعل كان ال يز�ل يعمل فيها.
ماكرون  �إّن  بيان  يف  �لفرن�شية  �لرئا�شة  وقالت 
�شالمة  ع��ل��ى  للحفاظ  �مل��ل��ّح��ة  ب��احل��اج��ة  “ذّكر 
�أن  و�ل��ل��ذي��ن ال ميكن  و�أم��ن��ه��ا  �ل��ن��ووي��ة  �ملن�شاآت 

يتحّققا �إال بان�شحاب �لقو�ت �لرو�شية«.
“�أّكد  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أّن  �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���اف 
�ل�شيادة  �ح��رت�م  يتّم  �أن  على  ت�شميمه  جم���ّدد�ً 

�الأوكر�نية على �ملحّطة«.
�الأوك��ر�ين يف خطابه  �لرئي�س  �أعلن  ويف كييف، 
�مل�شائي �ليومي �أّن تقرير بعثة �لوكالة �لدولية 
�ل��ت��ي ز�ر وف���د م��ن��ه��ا �ملحطة  �ل���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
�أن  “ُيتوّقع  �مل��ا���ش��ي  �الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  �ل��ن��ووي��ة 

ي�شدر غد�ً” �لثالثاء. و�أ�شاف “�أمتّنى �أن يكون 
مو�شوعياً«.

قال  �ل�شبكة  ع��ن  �ل��ن��ووي  �مل��ف��اع��ل  ف�شل  وع���ن 
“جمّدد�ً وللمرة �لثانية فاإّن �ملحطة  زيلين�شكي 
كارثة  �شفري  رو�شي، على  ��شتفز�ز  ب�شبب  كانت، 

نووية«.
�لرئي�س  ����ش��ت��و���ش��ح  �ل��ه��ات��ف��ي��ة  م��ك��امل��ت��ه��م��ا  ويف 
�حتياجات  ع���ن  �الأوك�������ر�ين  ن��ظ��ريه  �ل��ف��رن�����ش��ي 
و�القت�شادية،  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ب����الده 
�أوكر�نيا  ال�شتعادة  �لكامل  فرن�شا  “دعم  موؤّكد�ً 
ووحدة  و�أمنها  ب�شيادتها  بدء�ً  الأب�شط حقوقها، 

�أر��شيها«.

•• باري�ض-اأ ف ب

�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  �أّن  �الإل��ي��زي��ه  ق�����ش��ر  �أع��ل��ن 
هاتفية  مكاملة  خ��الل  بحث  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 
ف��ول��ودمي��ري زيلين�شكي  �الأوك�����ر�ين  ن��ظ��ريه  م��ع 
“�حلاجة �مللّحة للحفاظ على �شالمة” �ملن�شاآت 

�لنووية يف �أوكر�نيا.
وع��ل��ى غ����ر�ر م��ك��امل��ت��ه��م��ا �ل��ه��ات��ف��ي��ة �ل�����ش��اب��ق��ة يف 
يف  �لو�شع  �لرئي�شان  بحث  �آب/�أغ�شط�س،   16
ز�ب��وري��ج��ي��ا، حم��ط��ة �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة �لو�قعة 
�لقو�ت  ل�شيطرة  و�خلا�شعة  �أوكر�نيا  جنوب  يف 
�لرو�شية و�لتي ُف�شل عن �شبكة �لكهرباء �الإثنني 

•• طرابل�ض-وكاالت

غري  للمهاجرين  مق�شد  باأنه  �لليبي  �ل�شاحل  ي�شتهر 
�ل�شرعيني من غري �لليبيني، �لر�غبني يف عبور �لبحر 
�ملتو�شط �إىل �شو�طئ �أوروبا �ملقابلة له، غري �أنه �شمن 
�لليبيون  �ن�شم  بليبيا  �لتي تع�شف  �ملفاجئة  �لتغري�ت 

لرحالت �لهجرة غري �ل�شرعية من خالله.
�ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي بغ�شب كبري  و���ش��ج��ت م��و�ق��ع 
حول ما تد�ول عن �إعادة قارب هجرة غري �شرعية على 
و�ل�شا�شة  �مليلي�شيات  �لغا�شبون  ل  وحمَّ ليبيون،  متنه 
�ملت�شارعني على �لنفوذ م�شوؤولية و�شول �لبلد �لنفطي 
ب�شرق  �شاطئ  �لقارب من  و�نطلقت رحلة  �حل��د.  لهذ� 

ليبيا، �أعاده حر�س �حلدود �إىل �الأر��شي �لليبية.
�مل�شبوطني  �لليبيني  �أع���د�د  ز�دت  �الأخ����رية،  و�ل��ف��رتة 

خالل حماولتهم �لفر�ر بقو�رب هجرة غري �شرعية.

مليون ليبي يريدون �لهجرة  1.5
و�أظ��ه��ر ����ش��ت��ط��الع �أج����ر�ه �ل��ب��اروم��ي��رت �ل��ع��رب��ي، وهو 
�ل�شرق  �ل��ك��م��ي يف م��ن��ط��ق��ة  ل��ل��ب��ح��ث  م�����ش��در رئ��ي�����ش��ي 
يفّكرون  �لليبيني  رب��ع  �أن  �إف��ري��ق��ي��ا،  و�شمال  �الأو���ش��ط 
�لذي  �ل�شكان  ع��دد  من  مليون  )نحو1.5  �لهجرة  يف 

يقرتب من 7 ماليني(.
هم  �ال�شتطالع،  بح�شب  �لهجرة،  على  �إقباال  و�الأك��رث 
�لذكور �حلا�شلون على تعليم جيد، وترت�وح �أعمارهم 
�ن��ت�����ش��ار هذه  ���ش��ن��ة. وع����ز� �ال���ش��ت��ط��الع   29-18 ب��ني 
�لظاهرة لتفاقم �لتاأزم �الأمني و�القت�شادي يف �لبالد.

�أ�سباب هجرة �لليبيني
 2011 ��شطر�بات  بعد  �لليبيني  هجرة  معدل  �زد�د 
�أك��رثه��ا ب�شكل  ك���ان  و�أوروب������ا، ول��ك��ن  �إىل دول �جل����و�ر 

•• وا�سنطن-وكاالت

�إكز�ميرن”  “و�شنطن  �شحيفة  ق��ال��ت 
�إي����ر�ن  ج��م��ه��وري��ة  �إن  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف 
ف�شيئاً،  �شيئاً  �الإ�شالمية تفكك قيودها 
�مللّحة حماوالتها  �مل��خ��اوف  �أك��ر  وم��ن 
�أمريكيني على  �لدوؤوبة قتل مو�طنني 

�لرت�ب �الأمريكي.
�أحبط مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل  ويف �الأ�شهر �الأخرية، 
موؤ�مر�ت �غتيال �إير�نية يف مرحلة متقدمة �شد م�شت�شار 
ووزي���ر �خلارجية  ب��ول��ت��ون  ج��ون  �ل�شابق  �ل��ق��وم��ي  �الأم���ن 
�إىل جانب  �الث���ن���ان  ي����ز�ل  ب��وم��ب��ي��و. وال  م��اي��ك  �ل�����ش��اب��ق 
خا�شعني  ت��ر�م��ب،  �إد�رة  يف  �آخ��ري��ن  �شابقني  م�����ش��وؤول��ني 
ل��ل��ح��ر����ش��ة �الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة يف م��و�ج��ه��ة هذ� 
د�فعي  تكلف  �ل�شرورية  �الأمنية  �لتد�بري  �لتهديد، وهذه 
�آخرون  وه��ن��اك  �شهر.  ك��ل  �ل����دوالر�ت  م��الي��ني  �ل�شر�ئب 
�الأمريكية  �أقل حّظاً، تقول �الفتتاحية، فال�شحفية  كانو� 
�أث���ارت غ�شب  �الإي��ر�ن��ي��ة �الأ���ش��ل م�شيح علي جن��اد - �لتي 
�لنظام �الإير�ين ل�شجاعتها �الأدبية - حتتل مكان متقدماً 
على قائمة طهر�ن للعنا�شر �مل�شتهدفة. ويف عام 2021، 
من  جن��اد  علي  م�شيح  خلطف  �إي��ر�ن��ي��ون  جو��شي�س  ت��اآم��ر 
�لعام �جلاري،  يوليو )مت��وز( من  نيويورك. ويف  بيتها يف 
AK- إىل رج��ل يحمل بندقية م��ن ط��ر�ز� ُوّج���ه �الت��ه��ام 

ب��ع��دم��ا ك��م��ن ل��ه��ا م�����ر�ر�ً خ���ارج ب��ي��ت��ه��ا. �أم���ا �لرو�ئي   47
لتاأليفه  �أُه��در دمه منذ زمن طويل  �ل��ذي  �شلمان ر�شدي، 
مر�ت  عدة  للطعن  تعر�س  فقد  �شيطانية’’،  “�آيات  كتاب 
يف  حما�شرة  يلقي  ك��ان  فيما  �أغ�����ش��ط�����س)�آب(  منت�شف  يف 
نيويورك حول مو�شوع حرية �لتعبري.  وقد �أ�شادت و�شائل 
�الغتيال،  حماولة  مبرتكب  �حلكومية  �الإير�نية  �الإع��الم 
�الإ�شالمي  �ل��ث��وري  للحر�س  �ملخل�شني  �الأت��ب��اع  م��ن  وه��و 

وحزب �هلل �للبناين، وو�شفته باأنه بطل.
و�أكدت �الفتتاحية �شرورة ت�شدي �لرئي�س جو بايدن لهذه 
�لنظام  من  م�شتلهمة  �إرهابية  �أعمال  وكلها  �ال�شتفز�ز�ت، 
�لديني �الإير�ين �أو باأو�مر منه، لكنه بداًل من ذلك ر�شي 
باإ�شد�ر الئحة �تهام من حني �إىل �آخر و�الإيعاز ملزيد من 
�لعبار�ت  باألطف  ط��ه��ر�ن  الإد�ن���ة  �الإد�رة  م�شوؤويل  �شغار 
�ملمكنة. فقد حذر م�شت�شار �الأمن �لقومي جيك �شوليفان 

�لعامة  و�خل��دم��ات  و�ل�شحة  �لتعليم  م�شتوى  �نحد�ر 
بعد عزوف �لعمالة �الأجنبية عن �لتوجه �إىل ليبيا.

فقد�ن �ل�شباب لالأمل يف �مل�شتقبل و�لرتقي �ملهني مع 
�إىل  �مل��و�ط��ن  دخ��ل  �نهيار  �لكبرية.  �مل�شروعات  توقف 
تقرير  يف  ورد  كما   ،2011 قبل  مبا  مقارنة  �لن�شف 
�القت�شادية-  �الآف����اق  “ليبيا  ب��ع��ن��و�ن  �ل���دويل  للبنك 
�ملو�طن  دخ���ل  ك���ان   ،2011 ويف   .»2022 �شبتمر 
��ا، و�ن��ح��در يف  ���ش��ن��ويًّ �أل���ف دوالر   15 �أك���رث م��ن  �لليبي 

2022 �إىل 6000 دوالر.

قانوين با�شم الجئني وم�شتثمرين وغري ذلك.
يف �الآونة �الأخرية، �جته ليبيون للهجرة غري �ل�شرعية 
جائحة  منذ  الأوروب����ا  �ل�شفر  �إج����ر�ء�ت  تعقيد  نتيجة 
كورونا، و�لتوقف عن قبول طلبات �للجوء من �لليبيني 
و�ل���ت���ي ك��ان��ت و���ش��ي��ل��ة ���ش��ه��ل��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى تاأ�شرية 
�ملهاجرين  �شوؤون  يف  �لباحث  حديث  بح�شب  �أوروب��ي��ة، 

حممد د�وود ملوقع “�شكاي نيوز عربية«.
ت���ر�ج���ع �الأم�����ن ب���زي���ادة �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات وزي�����ادة �جلرمية 

وت�شفية �حل�شابات بال�شالح خارج �لقانون.

من �أن �لوقت ينفد للتو�شل �إىل ترتيب جديد، لكن �شيئاً 
�إير�ن �ملوؤكد �إىل �لتطوير  مل يتغري. و�إذ� نظرنا �إىل ميل 
�لبالي�شتية  �شو�ريخها  وتطوير  ن��ووي��ة  ل��ق��در�ت  �ل�شري 
�أقمار  �إط����الق  “عمليات  بو�شفها  ب�����ش��ذ�ج��ة  “�ملت�شرتة 
فاإن �ملخاطر ت�شبح و��شحة. ويعتقد حمللون  �شناعية”، 
�أن �إير�ن خزنت ما يكفي من �ملو�د �لنووية الإجر�ء تخ�شيب 
من �لدرجة �ل�شاحلة ل�شنع �أ�شلحة نووية يف غ�شون �أ�شهر 

وبكميات كافية ال�شتخد�مها يف �شنع قنبلة نووية.
�ملحرقة �لثانية

وم�شت �ل�شحيفة تقول: “خوفاً من �ملحرقة �لثانية �لتي 

�إال  ل��ن يحدث  �إي����ر�ن، لكن ه��ذ�  م��ن ع��و�ق��ب وخيمة على 
�أمريكي على  �إي��ر�ن يف قتل مو�طن  �أن تنجح قياد�ت  بعد 
ب�شاأن  بايدن ج��اد�ً  �الأمريكية. وحتى لو مل يكن  �الأر��شي 
ياأخذ  �أن  �لبديهي  يكون من  �أن  ينبغي  �الإير�نيني،  �لقتلة 

�الأ�شلحة �لنووية على حممل �جلد، ولكنه ال يفعل.
فبعد �أكرث من 20 �شهر�ً على توليه من�شبه وتعهده 
باإعادة �لتفاو�س على �تفاق نووي مع �إير�ن، يو��شل 

بايدن فعل ما تريده طهر�ن.
�شنة  �أكرث من  بلينكن منذ  �أنتوين  وحذر وزير �خلارجية 

�لأعز�ء يهربون من �جلحيم
�لفيتوري  �إب��ر�ه��ي��م  �لليبي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وبتعبري 
فاإن “�الأعز�ء �أ�شحاب �لتاريخ و�لرثو�ت تكون نهايتهم 
يف ق����ارب حت��ت رح��م��ة �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات؛ ه��رب��ا م��ن جحيم 

�ل�شا�شة«.
حتت  ليبيا  يف  �ل�شرعية  غري  �لهجرة  ق��و�رب  وتنطلق 
�إ�شر�ف �مليلي�شيات و�لع�شابات �مل�شلحة يف جنوب وغرب 
م�شدر�  �لن�شاط  ه��ذ�  من  بع�شها  يتخذ  و�لتي  ليبيا، 

للرتبح �لوفري و�ل�شريع.
�أن  ن��ي��وز عربية”  “�شكاي  مل��وق��ع  �ل��ف��ي��ت��وري  وي��و����ش��ل 
�أمر  �مل���وت  ق���و�رب  ي�شتقلون  �ل��ذي��ن  �لليبيني  “�أعد�د 

مفزع«.
ومقارنا بني �حلال �ليوم وما كان قبل حتكم �مليلي�شيات 
�لليبيون  كان  �الأوق��ات  “يف وقت من  يتابع:  �لبالد  يف 
�ل�شياحة  �الإج��ر�ء�ت، و�شركات  باأ�شهل  �أوروب��ا  يدخلون 
لال�شتفادة  بلد�نهم  د�خ��ل  بهم  للظفر  عليهم  تتكالب 
�أمو�لهم، و�الآن ترف�س دخولهم بطريقة �شرعية،  من 

وتدفعهم للهجرة بقو�رب �ملوت«.
��ل �مل��ح��ل��ل �ل��ل��ي��ب��ي �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني وق����ادة  ب�������دوره، ي��ح��مِّ
�مليلي�شيات م�شوؤولية كل ما يحدث لل�شباب �لليبي من 
حياتهم  لتعري�س  يدفعهم  ومعي�شي  تعليمي  �ن��ح��د�ر 

للخطر.
�لر�شمية  �الإح�����ش��ائ��ي��ات  ف���اإن  د�وود،  حممد  وبح�شب 
�لعربية  �أكرث �جلن�شيات  �أن تون�س وم�شر  �إىل  “ت�شري 
�لتي ي�شتقل مو�طنوها قو�رب �ملوت من ليبيا، و�أ�شحاب 
من  �الأك���رث  وت�شاد  ونيجرييا  �لنيجر  م��ن  �جلن�شيات 

�لدول �الإفريقية«.
12 �شنة، لكن  ورغم �الأو�شاع �لتي تعي�شها ليبيا منذ 
مل ُتالحظ زيادة �أعد�د �ملهاجرين من �جلن�شية �لليبية 

مثل هذه �لفرتة، كما يقول د�وود.

�إ�شر�ئيل مر�ر�ً،  �إير�ن  توّعد بها زعماء 
بالقلق.  �الإ�شر�ئيليون  �لزعماء  ي�شعر 
وق���د ب���ذل رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ي��ائ��ري لبيد 
لبايدن  �الح��رت�م  الإظهار  كبري�ً  جهد�ً 
�ل�شعيف  �مل����وق����ف  م����ن  �ل����رغ����م  ع���ل���ى 
�الأمريكي.  �لرئي�س  فيه  ي�شعه  �ل��ذي 
علنية  �ن��ت��ق��اد�ت  توجيه  لبيد  وجت��ن��ب 
بداًل  �إي��ر�ن، وحر�س  �لتفاو�شية مع  بايدن  ال�شرت�تيجية 
من ذلك على �لتعبري عن خماوفه يف �ل�شر. ومع ذلك وجد 
�لرئي�س،  مع  هاتفية  مكاملة  �إج��ر�ء  يف  �شعوبة  حتى  لبيد 
ناهيك عن عقد لقاء �شخ�شي معه. ويف هذه �الأثناء، متلك 

�إير�ن زمام �ملبادرة وعلى ما يبدو وقتاً بال حدود.
ثم هناك �ملخالفات �الإير�نية �ملتز�يدة يف �ل�شرق �الأو�شط، 
و�ل��ت��ي جت�����ش��دت م���وؤخ���ر�ً يف ه��ج��م��ات �ل��ط��ائ��ر�ت �مل�شرية 
�ملتمركزة  �الأمريكية  �ل��ق��و�ت  على  �الإي��ر�ن��ي��ة  و�ل�شو�ريخ 
ب�شن  متاأخر�ً  �أم��ر  بايدن  �أن  من  �لرغم  وعلى  �شوريا.  يف 
غار�ت جوية �نتقامية، �إال �أن هذه �لغار�ت كانت حمدودة 
زعزعة  �إي��ر�ن  تو��شل  ع��ام  وب�شكل  وطموحها.  نطاقها  يف 

��شتقر�ر �ل�شرق �الأو�شط بطرق مدمرة للغاية.

�لتدخالت �لإير�نية
و�أ�شارت �الفتتاحية �إىل �أن �مليلي�شيات �ملدعومة من �إير�ن 
متنع ت�شكيل حكومة جديدة يف بغد�د وتوؤجج �لعنف هناك. 
ويف لبنان، ت�شتخدم �لقو�ت �شبه �لع�شكرية �لتابعة حلزب 
�إ�شالح �شيا�شي حقيقي  �الإي��ر�ين �ل�شالح ملنع حتقيق  �هلل 
على �لنحو �لذي يطالب به لبنان و�مل�شتثمرون �لدوليون. 
�أ�شبح �لت�شخم �جلامح  ونتيجة للتدخل �الإير�ين هناك، 
و�ملعاناة  �جل��دي��د،  �لطبيعي  �لو�شع  ه��و  �مل�شريف  و�لهلع 
�أهلية  ووق��وع حرب  �لدولة  �نهيار  و�شار  كبرية.  �لب�شرية 

ثانية �حتمالني حقيقيني.
و�إير�ن �شعيدة بهذ�، بح�شب �الفتتاحية، وال يبدو �أن بايدن 
كل  على  رّد�ً  �شارمة  عقوبات  فر�س  �أخفق يف  “فقد  قلق. 
�أن��ه مل ي�شع �إىل ح�شد �لعامل  هذ� �الإره��اب و�ل��دم��ار. كما 

�شد �لتدلي�س �الإير�ين.
�الإقليميني  �حل��ل��ف��اء  م���ع  �أم���ري���ك���ا  م�����ش��د�ق��ي��ة  وت���ع���اين   
ومكانتها باعتبارها �شوت �لدميقر�طية �الأكر يف �لعامل 

ب�شبب �شمت بايدن«.

�حتجاجات يف مدن �إندوني�سيا رف�سا لرفع �أ�سعار �لوقود 
•• جاكرتا-رويرتز

مدن  ك����رى  يف  �الآالف  �ح��ت�����ش��د 
�إندوني�شيا �لثالثاء، لل�شغط على 
�أ�شعار  �حلكومة للرت�جع عن رفع 
�لوقود �ملدعم، وهي �لزيادة �الأوىل 
�رتفاع  و���ش��ط  �شنو�ت  ث��م��اين  منذ 

�لت�شخم.
وقال �لرئي�س جوكو ويدودو، �لذي 
ي���و�ج���ه ���ش��غ��وط��ا ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 
ت�شخم ميز�نية دعم �لطاقة، يوم 
�أم��ام��ه من خيار  لي�س  �إن��ه  �ل�شبت 
���ش��وى رف���ع �أ���ش��ع��ار �ل��وق��ود �ملدعم 
ب��امل��ئ��ة، وه���ي خ��ط��وة ال   30 بنحو 
�لتي  �ل���دول���ة  يف  ب�شعبية  حت��ظ��ى 
مليون   270 �شكانها  ع���دد  يبلغ 
�لنفط  �أ���ش��ع��ار  ن�����ش��م��ة. و�رت��ف��ع��ت 
باملئة مقارنة مبا كانت   32 بنحو 

عليه قبل عام.
�لثالثاء،  نهار  منت�شف  وبحلول 
�لعا�شمة  يف  �ح��ت��ج��اج��ات  خ��رج��ت 
م���دن  ويف  وحم���ي���ط���ه���ا  ج����اك����رت����ا 

هجوم �ساروخي 
رو�سي على خاركيف 

•• كييف-رويرتز

ق�������ال ح�����اك�����م م����دي����ن����ة خ���ارك���ي���ف 
لقو�  �أ�شخا�س  ثالثة  �إن  �لثالثاء 
حتفهم جر�ء �إطالق �شو�ريخ على 
�ملنطقة �أم�س �الأول �الثنني، بينهم 
�مر�أة م�شنة توفيت �لليلة �ملا�شية. 
�أك���ر مدينة  ث��اين  تقع خ��ارك��ي��ف، 
م��ن �حلدود  بالقرب  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف 
�لرو�شية وتتعر�س لق�شف م�شتمر 
ت�شفه  �ل��ذي  �لرو�شي،  �لغزو  منذ 
ع�شكرية  “عملية  ب���اأن���ه  م��و���ش��ك��و 
�أوليه  �حل���اك���م  وك���ت���ب  خ���ا����ش���ة«. 
�شينهوبوف على تطبيق تيليجر�م 
مرة  �ل��ع��دو  �شن  �لليلة،  تلك  “يف 
�أخ������رى ه��ج��وم��ا ����ش���اروخ���ي���ا على 

خاركيف«.
ت�شرر  �ل�شناعي  �حل��ي  “يف  وق��ال 
وُدم����ر مبنى  ط��اب��ق��ني،  م��ن  مبنى 
تبلغ  �شيدة  فيه  تقيم  كانت  �شكني 
من �لعمر 73 عاما. ل�شوء �حلظ 

ماتت«.

وكيند�ري  وم��اك��ا���ش��ار  ���ش��ور�ب��اي��ا 
�شمن  وي���وج���ي���اك���ارت���ا،  و�آت�������ش���ي���ه 
�شل�شلة من �ملظاهر�ت �لتي يقودها 
�لطالب و�حتاد�ت �لعمال. وتقول 
�ل�شرطة �إن �ملظاهر�ت قد جتتذب 
ع�شر�ت �الآالف من �مل�شاركني هذ� 

�الأ�شبوع.
و�نت�شر �الآالف من رجال �ل�شرطة 
�لكثري  ومتركز  جاكرتا،  �أنحاء  يف 
م���ن���ه���م ع����ن����د حم����ط����ات �ل����وق����ود 
حلر��شتها، خ�شية �أن ت�شبح �أهد�فا 
و�شط �لغ�شب �ملت�شاعد من �رتفاع 
�الحتاد�ت  و�ل��ذي حذرت  �الأ�شعار، 
و�لفقر�ء  بالعمال  �شي�شر  �أنه  من 

يف �ملدن �أكرث من غريهم.
ب�شكل  �لثالثاء  �حتجاجات  وبد�أت 
�شلمي، ومل ترد �أنباء حتى �الآن عن 

�أعمال عنف �أو �عتقاالت.
ويعتر دعم �لوقود ق�شية ح�شا�شة 
�ق��ت�����ش��اد يف ج��ن��وب �شرق  �أك���ر  يف 
�آ���ش��ي��ا، ل��ك��ن �حل��ك��وم��ة ���ش��ع��ت �إىل 
تد�بري  م��ن خ��الل  �الأث���ر  تخفيف 

تعوي�شية، مبا يف ذلك تقدمي دعم 
نقدي مبا�شر.

�أم�س  �مل���ال���ي���ة  ن���ائ���ب وزي�����ر  وق�����ال 

�شتخف�س  �ل����زي����ادة  �إن  �الث���ن���ني 
�الإن����ف����اق ع��ل��ى �ل���دع���م ب��ن��ح��و 48 
مليار   3.22( روب���ي���ة  ت��ري��ل��ي��ون 

 650 �إىل  �ل����ع����ام  ه������ذ�  دوالر( 
�شيوؤدي  هذ�  لكن  روبية،  تريليون 

�أي�شا �إىل ت�شارع �لت�شخم.
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تــكــن  مل  �إذ�     
�ملنتخبة,  �لرومانية 
يف �ملا�سي, لطيفة مع 
فرن�سا, فقد �أ�سبحت 
لينا  ــــر  �أك نــربتــهــا 
�أن  مــنــذ  ـــد�ل  و�عـــت
��ستطالعات  توقعت 
ـــا يف  ـــوزه ـــــــر�أي ف �ل

�لنتخابات �ملقبلة.

•• الفجر -خرية ال�سيباين

بعد رحيل جون�سون.. قائمة �مل�ساكل »�لد�سمة« على طاولة ليز تر��س
•• لندن-وكاالت

�أم�س  بريطانيا،  وزر�ء  رئي�س  من�شب  جون�شون  بوري�س  ترك 
�ال�شطر�بات  م��ن  ���ش��ن��و�ت   3 د�م���ت  ف���رتة  منهيا  �ل��ث��الث��اء، 
�لتي  �مل�شاكل  م��ن  طويلة  قائمة  ت��ر����س  ليز  خلليفته  وت��ارك��ا 
�أج��ره حزب  �لذي  يتعني معاجلتها �شريعا. وحث جون�شون، 
�ملحافظني على ترك من�شبه يف �أعقاب �شل�شلة من �لف�شائح، 
�لبالد على �لتكاتف ودعم خليفته. وبعد خطاب ود�عي خارج 
مقر �إقامته �لر�شمي يف د�وننغ �شرتيت، غادر جون�شون لندن 
متجها �إىل ��شكتلند�، حيث �شيقدم ��شتقالته للملكة �إليز�بيث، 
و�شيتم بعد ذلك تعيني تر��س رئي�شة للوزر�ء لتبد�أ يف ت�شكيل 

�حلكومة.

و�شتقع �الآن على عاتق تر��س )47 عاما( م�شوؤولية �إد�رة دفة 
�الأم��ور يف بريطانيا و�شط رك��ود يلوح يف �الأف��ق و�أزم��ة طاقة 
تهدد �ملو�رد �ملالية ملاليني �الأ�شر و�ل�شركات. وت�شببت بالفعل 
لتعزيز �القت�شاد من خالل تخفي�شات �شريبية مع  خطتها 
تخ�شي�س ع�شر�ت �ملليار�ت من �جلنيهات �ال�شرتلينية للحد 
من تكاليف �لطاقة يف �نزعاج �الأ�شو�ق �ملالية ب�شدة، مما دفع 
�مل�شتثمرين �إىل �لتخل�س من �جلنيه �ال�شرتليني و�ل�شند�ت 

�حلكومية.
�ملحافظني،  لزمالئي  �أقوله  “ما  خطابه:  يف  جون�شون  وقال 
لنا  �لوقت  ح��ان  �ل�شيا�شية...  �مل�شاحنات  الإن��ه��اء  �لوقت  ح��ان 

جميعا للوقوف ور�ء ليز تر��س وفريقها وبرناجمها«.
يف  �ملحافظني  ح��زب  م��ن  وزر�ء  رئي�س  ر�ب���ع  ت��ر����س  و�شتكون 

لتاأييد  حيازتها  مع  �مل�شوؤولية  و��شتلمت  �شنو�ت.   6 غ�شون 
�شيا�شي �أ�شعف من ذلك، �لذي متتع به �لعديد من �أ�شالفها، 
ت�شويت  يف  ���ش��ون��اك  ري�����ش��ي  مناف�شها  ه��زم��ت  �أن  ب��ع��د  وذل���ك 
الأع�شاء �حلزب بهام�س فوز �أقل مما كان متوقعا، كما �أنها مل 

تكن يف �لبد�ية �خليار �الأول للم�شرعني يف �حلزب.
بالبالد  للعبور  جريئة”  “�إجر�ء�ت  باتخاذ  ت��ر����س  ووع���دت 
من  �لرغم  على  �ل�شر�ئب  خف�س  بينها  من  �الأم���ان،  بر  �إىل 
�لتحذير�ت من �أن ذلك قد يوؤدي �إىل تفاقم معدل �لت�شخم 
يف بريطانيا �لذي بلغ بالفعل 10.1 باملئة وهو �أعلى م�شتوى 

بني �القت�شاد�ت �لكرى.
و��شتغل جون�شون، �لذي كافح للبقاء يف من�شبه حتى �لنهاية، 
خطاب رحيله للتفاخر بنجاحاته، مبا يف ذلك �إطالق برنامج 

ل��ل��ت��ط��ع��ي��م �مل��ب��ك��ر خ����الل �جل��ائ��ح��ة ودع���م���ه الأوك���ر�ن���ي���ا منذ 
بالعبار�ت  مليئا  �خلطاب  وك��ان  رو�شيا.  �شد  معركتها  بد�ية 
�أ�شلوبه يف �خلطابة،  �لرنانة و�لدعابات �لتي لطاملا متيز بها 
�أن يكون حمبوبا بني �لكثري من �جلمهور  و�ل��ذي �شاعده يف 
قبل  �أي�شا من  ك��ان مكروها  �أن��ه  �لرغم من  �لريطاين على 
�لعودة ل�شغل  ��شتبعاد �حتمالية  �لكثريين. ورف�س جون�شون 
ي��ز�ل يعاين  �أن��ه ال  �إىل  �أي�شا  �أ�شار  �مل�شتقبل، لكنه  �ملن�شب يف 

من �شدمة ب�شبب كيفية رحيله.
جديد  ل��زع��ي��م  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  �ل�����ش��ع��ل��ة  ت�شليم  “�شيتم  وق�����ال: 
حيث  ��شكتلند�  �إىل  جون�شون  تر��س  و�شتتبع  للمحافظني«. 
�شتطلب منها �مللكة ت�شكيل حكومة، وبعد ذلك �شتلقي خطابة 

�أمام �الأمة وتبد�أ تعيني فريقها �لوز�ري يف وقت الحق .

عدم �لثقة يف باري�س ل يز�ل قائما بني �أتباع �حلركات �ل�سيادية

ميلوين ورقة حمر�ء يف وجه فرن�شاعالقة فاترة مع مارين لوبان

خملب �إيطايل �سد فرن�سا

�سعود ميلوين ينهي �سهر �لع�سل بني روما وباري�س...؟
يرف�س حزبها منح فرن�سا �سيكا على بيا�س ب�ساأن م�سائل �ملالية و�لدفاع و�لعد�لة و�لتجارة و�سيا�سات �لهجرة

�لثاقبة،  �ل�����زرق�����اء  �ل���ن���ظ���رة     
و�ل�شخ�شية  �حل������اد،  و�ل�������ش���وت 
�لفرن�شيون  ي�شطر  قد  �لقوية: 
�لتعود على �شورة جيورجيا  �إىل 

ميلوين. 
ف���وف���ًق���ا ال���ش��ت��ط��الع��ات �ل������ر�أي، 
ف������اإن �ل���روم���ان���ي���ة �ل���ب���ال���غ���ة من 
�أربعني عاًما، وفر�تلي دي  �لعمر 
�يطاليا )ميني ما بعد �لفا�شية( 
�لت�شويت  ي��ت�����ش��درو�  �أن  مي��ك��ن 
�لت�شريعية  �الن��ت��خ��اب��ات  م�����ش��اء 
ورمبا  �جل���اري،  �شبتمر   25 يف 
ي���������ش����ي����ط����رون ع����ل����ى �حل���ك���وم���ة 
�الإي����ط����ال����ي����ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. مبا 
“�شهر  على  نهائياً  �ل�شتار  ي�شدل 
�لع�شل” بني باري�س وروما حتت 
�ملنتهية  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  رع���اي���ة 

واليته ماريو در�جي.
    �أغلبية على �ليمني يف �إيطاليا، 
لي�س جديًد� وعو�قبه  �ل�شيناريو 
باآخر.  �أو  ب�شكل  م�شبقا  معروفة 
م���ن���ذ �أك������رث م����ن ع���ق���د، �أم���اله���ا 
“كانت  ب���رل�������ش���ك���وين،  ���ش��ي��ل��ف��ي��و 
لي�شت  ولكنها  مهذبة،  �لعالقات 
يذّكر  خا�س”،  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ل�����ش��ة 
�ملتخ�ش�س  د�رن��ي�����س،  بيري  ج��ان 
يف �لعالقات �لفرن�شية �الإيطالية 
د�زور، وتفجرت يف  بجامعة كوت 
“ر�بطة  م��ع   ،2019-2018
�شالفيني �لذي �أ�شعل كل �لنري�ن 

�شد فرن�شا«.

•• كابول-وكاالت

��شتهدف  �ل�����ذي  �الن���ف���ج���ار  �أ���ش��ف��ر 
�لعا�شمة  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��ف��ارة 
مقتل  عن  �الثنني،  كابل،  �الأفغانية 
دبلوما�شي  ه��م��ا  �ث���ن���ني  رو����ش���ي���ني 
وح��ار���س �أم���ن، وف��ق وك��ال��ة �الإعالم 

�لرو�شية.
و�أ�شارت �لتقدير�ت �إىل �أن �لتفجري 
�أ�شفر عن مقتل و�إ�شابة ما بني 15 
�إىل 20 �شخ�شا، فيما قالت �ل�شرطة 
�الأفغانية �إن “�نتحاريا فجر عبو�ت 
�ل�شفارة  مدخل  من  بالقرب  نا�شفة 
بر�شا�س  ُيقتل  �أن  قبل  �ل��رو���ش��ي��ة، 
�قرت�به من  �أثناء  م�شلحني  حر��س 

�لبو�بة«.
وقال �ملتحدث با�شم حكومة طالبان، 
على  تغريدة  يف  جم��اه��د،  �هلل  ذبيح 
�الأمنية  “�لقو�ت  �إن  “تويرت”، 
مت��ك��ن��ت م����ن ق���ت���ل �ن���ت���ح���اري قرب 
موؤكد�  �ل�شفارة �لرو�شية يف  كابل”، 
�ل�شيطرة”،  حتت  �الآن  “�لو�شع  �أن 
�لو�قعة،  يف  ب���د�أت  �لتحقيقات  و�أن 
�شتعاقب  “طالبان  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا 

�جلناة«.
�حل���ادث،  ع��ل��ى  ل��ه��ا  تعليق  �أول  ويف 
�لرو�شية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أك����دت 
معربة  ط��اق��م��ه��ا،  م��ن  �ث��ن��ني  مقتل 
منفذي  على  �لعثور  يف  “�أملها  عن 

�حلادث يف �أقرب وقت ممكن«.

ما هي �لر�سائل؟
للدر��شات  �أفغان�شتان  مركز  مدير 
و�الإع��الم، ف�شل �لهادي وزين، قال 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�شريحات  يف 
حميط  “��شتهد�ف  �إن  عربية”، 
�ل�شفارة �لرو�شية يف كابل هو �الأول 
من نوعه، بعد ��شتهد�ف �شفارة �أملانيا 
يف كابل يف عهد �حلكومة �ل�شابقة«. 

جيورجيا  ف�����ش��ل��ت  �مل���ا����ش���ي،  يف 
ميلوين �الن�شحاب م�شاء �جلولة 
�لرئا�شية  �النتخابات  �الأوىل من 
لقد   .2022 ل��ع��ام  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�أي من  �ن����ه ال مي��ث��ل��ه��ا  �ع���ت���رت 
�ملر�شحني للدور �لنهائي، م�شّجلة 
�لتجمع  ع���ائ���ل���ة  ع����ن  �ب���ت���ع���اده���ا 
�لتذكري  خ�����الل  م����ن  �ل���وط���ن���ي 
بانتمائها �إىل مع�شكر “�ملحافظني 
“م�شككون  و�الإ�شالحيني” 
“�عتد�اًل” على  �أك��رث  �أوروب����ا  يف 
�الأوروبية. كما ال يوجد  �ل�شاحة 
ا،  �أي�شً زم����ور  �إري�����ك  م���ع  ت���ق���ارب 
�لتقارب  بع�س  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�لق�شايا  -ح���ول  �الأي��دي��ول��وج��ي 
�أو  �الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
ين�شبه  -�ل���ذي  �لهجرة  مو�شوع 
�إليهما بع�س �ملر�قبني. ولن يغري 
يرمز  �ل���ذي  �ل�شيا�شي،  �الت��ف��اق 
�إليه �لثنائي �لفرن�شي-�الإيطايل 
-فينت�شنزو  م��اري�����ش��ال  م���اري���ون 
�الأوروبي  �لرملان  “ع�شو  �شوفو 
�لر�بطة  ع���ن  �ل�������ش���اب  و�مل��ن�����ش��ق 
�يطاليا”،  دي  بفر�تلي  ليلتحق 
�النتخابية  و�ل��ك��ارث��ة  ���ش��يء.  �أي 
فرن�شا!  ��شتعادة  ملر�شح  �ملزدوجة 

تولت �إنهاء �لعمل.

�ل��و����ش��ح عدم  م���ن  ك���ان  و�إذ�      
يف  �لكابيتانو  م�شاركة  ��شتبعاد 
�مل�شتقبلية،  �لتنفيذية  �ل�شلطة 
تقودها  �ل���ت���ي  �الأغ���ل���ب���ي���ة  ف������اإن 
�إىل  ت��وؤدي  لن  ميلوين  جيورجيا 
“حكومة ��شتفز�ز وقطيعة، بل �إىل 
وحمافظ،  مو�شع  مي��ني  حكومة 
حترتم معنى �لتحالفات �لدولية 
يرى  وموقع �إيطاليا يف �أوروبا”، 

�لباحث. 
وه����ذه ن��ت��ي��ج��ة، ح�����ش��ب ق���ول���ه، ل� 
نيل  �ج����ل  م���ن  �ل��ك��ب��ري  “�لعمل 
�الحرت�م” �لذي قامت به رئي�شة 
فر�تلي دي �إيطاليا على �ل�شاحة 

�لوطنية و�لدولية.
�لهجمات  زم����ن  ب��ع��ي��د�  ي���ب���دو     
�لرومانية  لل�شيا�شية  �ل�شر�شة 
����ش���د ج����ارت����ه����ا �ل���ف���رن�������ش���ي���ة. يف 

.. 2018

ووفق وزي��ن، فاإن �لهجوم بعث عدة 
ر�شائل لعدد من �الأطر�ف، �أبرزها: 
ر���ش��ال��ة بعجز ح��ك��وم��ة ط��ال��ب��ان عن 
و�لبعثات  �مل��ن��اط��ق �حل��ي��وي��ة  ت��اأم��ني 
من  �لعمليات  و�أن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، 
هذ� �لنوع قادرة على �لو�شول �إليها 

يف �أي مكان.
�أن حكومة طالبان مل ت�شتطع حتى 
�الآن �ل�شيطرة على �الأو�شاع �الأمنية 
�حلكومة  �إىل  ر���ش��ال��ة  �ل���ب���الد.  يف 
�ل�شيء  بع�س  �ل��ق��ري��ب��ة  �ل��رو���ش��ي��ة، 
مل  �أنها  خا�شة  طالبان،  حركة  من 
�حلركة  و�شول  بعد  �شفارتها  تغلق 

للحكم.
ت������وت������ر �ل�����ع�����الق�����ة ب�������ني �حل�����رك�����ة 
ينعك�س  ق���د  �ل��رو���ش��ي��ة  و�حل��ك��وم��ة 
�شلبا على �ملفاو�شات �جلارية بينهما 

ب�شاأن �لنفط �خلام.
�أن���ه  �أي�������ش���ا �إىل  �أ�����ش����ار  ل��ك��ن وزي�����ن 
و�الأهد�ف  �لعالقات  �إىل  “بالنظر 

كامر�أة يف عائلة �شيا�شية ذكورية 
طبقة  ل��ب��ن��اء  �ل�شعي  �أو  ل��ل��غ��اي��ة، 
ق���ادرة  ح��اك��م��ة ذ�ت م�����ش��د�ق��ي��ة، 
و�ل�شركاء  �لناخبني  طماأنة  على 
�ل��ع��م��ل على  �أو ح��ت��ى  �الأج����ان����ب، 

“نزع �ل�شيطنة” عن حزبيهما.
   »ه���ن���اك ت����و�ز يف ت��ط��ور هذين 
�للذين  �مل���ت���ط���رف���ني  �حل����زب����ني 
ي��رغ��ب��ان �ل��ي��وم يف �الجت����اه نحو 
من  �ل��ب��اح��ث  ي��ق��ر  �ملحافظة”، 
جامعة كوت د�زور. لكن ال يوجد 
م�شار  يف  الأن����ه،  �شيا�شي.  ت��ق��ارب 
�شيكون  �الح��رت�م،  لنيل  �شعيهما 
تقاطعهما م�شكلة. �شيكون �الأمر 
�أ����ش���ب���ه ب����اإع����ادة ت��ك��وي��ن ن����وع من 
جان  يحلل  �ملرعبني”،  مع�شكر 

بيري د�رني�س.
�أظهرت  �أن  ب��ع��د  �ل��ن��ت��ي��ج��ة:      
�لوطنية  �جلبهة  لرئي�شة  دعمها 

�لثقة يف  ف��اإن ع��دم  �ل��ي��وم،  ن�شبًيا 
�أتباع  ب��ني  قائما  ي��ز�ل  ال  باري�س 

�حلركات �ل�شيادية.
دي  فر�تلي  حركة  كانت  وه��ك��ذ�   
�إيطاليا �لقوة �لرملانية �لوحيدة 
�ملا�شي،  �ل��رب��ي��ع  رف�����ش��ت،  �ل��ت��ي 
�مل�شادقة  ل�����ش��ال��ح  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  م��ع��اه��دة  ع��ل��ى 
�لن�س  م���ق���ارن���ة  ل���ل���ك���وي���ري���ن���ال، 
لفرن�شا  ب��ي��ا���س  ع��ل��ى  “�شيك  ب���� 
و�لدفاع  �ملالي�������ة  م�ش�����ائل  ب�شاأن 
و�شيا�شات  و�ل���ت���ج���ارة  و�ل���ع���د�ل���ة 

�لهجرة”.
 وب�شكل منتظم، يف �الجتماعات، 
ال ترتدد يف توجيه �أ�شابع �التهام 
�لفرن�شية  �ل�����ش��رك��ات  �شهية  �إىل 

 على �شبيل �ملثال، �تهمت جورجيا 
ميلوين �لفرن�شيني بق�شف ليبيا 
“الأنه �أزعجهم �أن �إيطاليا تتمتع 
�لطاقة  قطاع  يف  مميزة  بعالقة 
مع �لقذ�يف، مما يعر�شنا لفو�شى 
�لهجرة �لتي جند �أنف�شنا فيها”.

�شا�شة  ع��ل��ى  ب��ق��وة  ل��ل��ت��ن��دي��د  �أو   
�ل���ت���ل���ف���زي���ون، يف �ل����ع����ام �ل���ت���ايل، 
بفرنك  حل����ق  �ل�������ذي  ب����ال����دم����ار 
�الأفريقية،  �مل���ال���ي���ة  �مل��ج��م��وع��ة 
كما  ��شتعمارية”(  )“عملة 
�القت�شادي  و�ال�شتغالل  �أعلنت، 
الأفريقيا من قبل فرن�شا، تدعمها 
�شورة طفل من بوركينا فا�شو يف 

منجم ذهب.
   و�إذ� ك��ان��ت �ل��ن��غ��م��ة ق��د ه���د�أت 

�سالتها مبارين لوبان 
وماريون ماري�سال

   م��ن جهة �ل��دع��م يف فرن�شا، ال 
متحفظة  ميلوين  جورجيا  تز�ل 
مت��اًم��ا يف �ل��وق��ت �حل���ايل. وعلى 
عك�س ما يظهره ماتيو �شالفيني 
لوبان  مل��اري��ن  ل�شد�قته  بانتظام 
�لتجمع  م���ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  وق���رب���ه 
�ل��وط��ن��ي )�ل�����ذي حت��ال��ف��ت معه 
�ل��ر�ب��ط��ة يف �ل���رمل���ان �الأوروب�����ي 
�����ش����م����ن جم�����م�����وع�����ة �ل����ه����وي����ة 

و�لدميقر�طية(. 
رئي�شة  ت��ت��ق��ا���ش��م  ذل�����ك،  وم����ع     
ف��ر�ت��ل��ي دي �ي��ط��ال��ي��ا ع�����دًد� من 
�لنائبة  مع  �مل�شرتكة  �لتحديات 
�ملنتخبة �لفرن�شية: فر�س نف�شها 

و�لرتويج  �يتايل”  “ميدن  ل��ل��� 
للدفاع عن “�مل�شالح �لوطنية«.

�أغ�شط�س،  �شهر  منت�شف  يف       
�ملوؤ�ش�س  ك���رو����ش���ي���ت���و،  ج����وي����دو 
�يطاليا،  دي  ل��ف��ر�ت��ل��ي  �مل�����ش��ارك 
و�ملقرب لزعيمة �ليمني �ملتطرف، 
�لتي  �ملتز�يدة  �ملكانة  من  �نزعج 
ي��ح��ت��ل��ه��ا ك���ري���دي �أغ���ري���ك���ول يف 
“�إذ�  �الإي��ط��ايل.  �مل�شريف  �لقطاع 
ك����ان����ت م���ي���ل���وين ع���ق���الن���ي���ة كما 
�إظهاره،  �ىل  ت�ش������عى  �أن��ه��ا  يبدو 
�الأ�شو�ق  طماأنة  تريد  كانت  و�إذ� 
ف�شيتعني  �ل�شناعية،  و�ل��دو�ئ��ر 
ع��ل��ي��ه��ا ت���ه���دئ���ة ه�����ذ� �ل����ن����وع من 
جان  �ل��ب��اح��ث  يح����ذر  �لكالم”، 

بيري د�رن�س.

�أن  ب�����ش��رط  باملقاي�شة،  )�ل��ت��ج��ارة( 
تكون لدى رو�شيا حاجة �إىل نوع من 

�ملنتجات �الأفغانية«.
ت�����ش��ري��ح��ات �ل��وزي��ر �الأف���غ���اين �أتت 
بالتز�من مع و�شول وفد من وز�رة 
�إىل  �الأف��غ��ان��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�شناعة 
هذ�  الإج���ر�ء حم��ادث��ات يف  مو�شكو، 

�ل�شاأن.
دميرتي  كابل،  يف  �لرو�شي  �ل�شفري 
�أن  �إىل  �أ����ش���ار  ق���د  ك����ان  ج���رين���وف، 
ملناق�شة  “تخطط  �أف���غ���ان�������ش���ت���ان 
وزيت  و�حل��ب��وب  �لنفط  م�شرتيات 

دو�ر�ل�شم�س من رو�شيا«.

�لإرهاب يف �أفغان�ستان
ب�شرية  خ�شائر  �أفغان�شتان  وت�شجل 
�مل�شلحة.  �لهجمات  ب�شبب  وم��ادي��ة 
�لعاملي  �الإره����������اب  م���وؤ����ش���ر  ووف������ق 
عن  �ل�������ش���ادر   )GTI 2022(
 )IEP( و�ل�شالم  �القت�شاد  معهد 

�لدول،  �شيا�شيات  يف  �ال�شرت�تيجية 
فاإن هذه �لر�شائل لن يكون لها �أثر 
رو�شيا  �شيا�شة  كبري، ولن تغري من 
جتاه حركة طالبان، وقد تكون �شببا 

يف مزيد من �لتقارب«.

مفاو�سات مع رو�سيا
ما  مفاو�شات  ظ��ل  يف  ج��اء  �لهجوم 
ز�ل���ت ج��اري��ة ب��ني ح��ك��وم��ة طالبان 
ومو�شكو ل�شر�ء �لنفط �خلام، حيث 
و�لتجارة  �ل�����ش��ن��اع��ة  وزي�����ر  ك�����ش��ف 
�الأفغاين، نور �لدين عزيزي، �ل�شهر 
ب�شر�ء  ب�����الده  رغ���ب���ة  ع���ن  �مل���ا����ش���ي، 
مبد�أ  رو�شيا على  �خل��ام من  �لنفط 
مو�شكو  ك��ان��ت  �إن  وذل���ك  �ملقاي�شة، 

مهتمة بال�شلع �الأفغانية.
 و���ش��ائ��ل �إع�����الم رو���ش��ي��ة ن��ق��ل��ت عن 
�لوزير �الأفغاين قوله حينها: “�أهم 
�إل��ي��ن��ا ه���و م�شروع  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ���ش��يء 
خيار  مناق�شة  ن��ود  و�ل��غ��از.  �لنفط 

 1426 �أف��غ��ان�����ش��ت��ان:  �شجلت  ف��ق��د 
�أكر عدد للوفيات  حالة وفاة، وهو 
و�حدة،  دول��ة  باالإرهاب يف  �ملرتبطة 
ب��امل��ئ��ة من   20 ع��ل��ى  ����ش��ت��ح��وذت  �إذ 
�ل��وف��ي��ات �ل��ن��اجت��ة ع��ن �الإره�����اب يف 
�ل����ع����امل. ع����دد �مل���دن���ي���ني ي���زي���د عن 
ن�شف �ل�شحايا، مما يجعلها �لدولة 
للعام  �الإره����اب  م��ن  ت�شرر�  �الأك���رث 

�لثالث على �لتو�يل.
�أفغان�شتان  يف  �الإره��اب��ي��ة  �حل���و�دث 
و�ت�شع  ب���امل���ئ���ة،   33 ب��ن�����ش��ب��ة  ز�دت 
ف�ُشِجلت  �جل�����غ�����ر�يف؛  �ن���ت�������ش���اره���ا 
حو�دث �إرهابية يف 32 مقاطعة من 

�أ�شل 34 مقاطعة.
ب�شبب  �لقتلى  من  عدد  �أك��ر  �ُشِجل 
�أغلبهم  �لعا�شمة كابل،  �الإره��اب يف 
“فرع  ����ش���ن���ه���ا  ه���ج���م���ات  ����ش���ح���اي���ا 
ُخر��شان” �لتابع لتنظيم “د�ع�س”، 
منطقة  يف  �لوفيات  ع��دد  وت�شاعف 

قندهار 3 مر�ت تقريبا.

�أول ��ستهد�ف ل�سفارة �أجنبية يف عهد طالبان.. ما هي �لر�سائل؟

مقتل 35 مدنيًا بانفجار يف بوركينا فا�سو 
•• واغادوغو-اأ ف ب

ُقتل 35 مدنياً على �الأقّل و�أ�شيب 37 �آخرون بجروح 
يف �شمال بوركينا فا�شو يف �نفجار عبوة نا�شفة منزلية 
�أعلنت  م��ا  بح�شب  مت��وي��ن،  قافلة  م���رور  ل��دى  �ل�شنع 

حكومة �لبلد �لغارق يف �أعمال عنف �إرهابية.
وقال حاكم منطقة �ل�شاحل حيث وقع �لهجوم يف بيان 
�إّن �لقافلة كانت متّر على �لطريق بني مدينتي دجيبو 
�لقافلة  ك��ان��ت يف  �ل��ت��ي  �مل��رك��ب��ات  و”�إحدى  وب��ورز�ن��غ��ا 
�ملذكورة كانت تقّل مدنيني وقد �نفجرت عند مرورها 
فوق عبوة نا�شفة منزليه �ل�شنع. �حل�شيلة �ملوؤقتة حتى 
�ل�شاعة 17:00 )بالتوقيتني �ملحّلي و�لعاملي( هي 35 

قتياًل و37 جريحاً، جميعهم مدنيون«.
تزّود  �جلي�س  من  مبو�كبة  ت�شري  �لتي  �لقو�فل  وه��ذه 
ب��امل��وؤن م���دن ���ش��م��ال �ل��ب��الد �ل��ت��ي حت��ا���ش��ره��ا جماعات 

�إرهابية م�شّلحة.
و�أ�شاف �لبيان �أّن �النفجار وقع حني كانت �لقافلة يف 

طريقها من �شمال �لبالد �إىل �لعا�شمة و�غادوغو.
“قامت عنا�شر �حلر��شة ب�شرعة  وبح�شب �لبيان فقد 
�مل�شاعدة  لتقدمي  �إج����ر�ء�ت  و�ّت��خ��ذت  �ملحيط  بتاأمني 
�حلاالت  ونقلت  �جلرحى  رعاية  مّت��ت  لقد  لل�شحايا. 

�إىل من�شاآت منا�شبة«. من ناحيته،  �ل�شعبة من بينهم 
�إّن “قافلة  �أم��ن��ي ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س  ق���ال م�����ش��در 

�لتموين كانت موؤّلفة من �شائقني مدنيني وجتار«.
ب�����دوره، ق���ال ���ش��اه��د ع��ي��ان م��ن ���ش��ّك��ان م��دي��ن��ة دجيبو 
“�لقافلة  �إّن  ��شمه  ن�شر  ع��دم  ط��ال��ب��اً  ب��ر���س  لفر�ن�س 
كانت موؤّلفة من ع�شر�ت �ملركبات، مبا يف ذلك �شاحنات 
وحافالت نقل م�شرتك. �ل�شحايا هم يف �الأ�شا�س جتار 
ب��االإم��د�د�ت يف و�غ��ادوغ��و وط��الب كانو�  ذهبو� للتزّود 

عائدين �إىل �لعا�شمة لبدء �لعام �لدر��شي �جلديد«.
على نف�س  15 ع�شكرياً  ُقتل  �آب-�أغ�شط�س،  ويف مطلع 
�لطريق يف هجوم بعبوتني نا�شفتني �نفجرتا يف �لوقت 

نف�شه.
ويف �الأ�شابيع �الأخرية دّمرت جماعات �إرهابية بو��شطة 
�ملوؤّدية  �لرئي�شية  �لطرق  على  تقع  مو�قع  �لديناميت 
فا�شو،  بوركينا  �شمال  يف  �لرئي�شيتني  �ملدينتني  �إىل 

دوري ودجيبو، يف حماولة لعزلهما.
وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و �ل��ت��ي ����ش��ت��وىل ع��ل��ى �ل�����ش��ل��ط��ة فيها 
�لع�شكر يف كانون �لثاين-يناير وتعّهدو� جعل حماربة 
 2015 منذ  ت�شهد  �أولوياتهم،  ر�أ���س  على  �الإرهابيني 
ه��ج��م��ات ت�����ش��ّن��ه��ا ج��م��اع��ات �إره���اب���ي���ة ب��اي��ع��ت تنظيمي 

�لقاعدة ود�ع�س.
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�لنتخابات 
�لنــ�سـفـيــة 
ــــــــدو  ــــــــب ت
فـــــــــعـــــــــال 
وكـــــاأنـــــهـــــا 
ــتــفــتــاء  ــس ��
�سد  �أو  مــع 
ــــــب ــــــر�م ت

�ستدور يف مناخ حمموم

هذه »�لنتخابات �لن�سفية« تلهب �لوليات �ملتحدة...!
•• الفجر -فالريي دي جرافيرنيد 

ترجمة خرية ال�سيباين
�لن�سفية  �لت�سريعية  �لنتخابات  جتــيء     
على  م�سممون  �جلمهوريون  حمموم.  مناخ  يف 
ت�ساعد  مع  �لكوجنر�س,  يف  �لأغلبية  ��ستعادة 

�مل�ساكل بالن�سبة لدونالد تر�مب.
يز�ل  ل  �لذي  تر�مب,  دونالد  �سابق,  رئي�س     
مقره  �قــتــحــام  مت  هــزميــتــه,  عــلــى  يــعــرت�ــس 
مكتب  قبل  مــن  �أغ�سط�س   8 يف  مــار�لغــو  يف 
�لتحقيقات �لفيدر�يل, لأنه �أخذ معه ع�سر�ت 

�لــ�ــســنــاديــق مــن �لــوثــائــق �لــ�ــســريــة �لــتــي من 
�ملفرت�س �أن يتم تخزينها يف �لأر�سيف �لوطني, 
بينما  �لأ�سو�أ,  على  قادرة  تامريه  وجمموعات 
�لهجوم على مبنى �لكابيتول يف 6 يناير 2021 
برملانية,  مو�سوع حتقيق مكثف من قبل جلنة 

وجو بايدن يتهم “قو�ت لنجعل �أمريكا عظيمة 
“�سبه  باأنها ملوثة باأيديولوجية  مرة �أخرى” 
من   2022 ن�سخة  بــاأن  �لــقــول  �إن  فا�سية”, 
غري  مناخ  يف  جتــري  �ملــدة  منت�سف  �نتخابات 

منطي هو تلطيف... �إليكم ما يجب تذكره:

يف �نتظار تقرير�للجنة �خلا�شة �ملكلفة بالتحقيق يف �لهجوم على مبنى �لكابيتول�أن�شار دونالد تر�مب يف �جتماع يف والية بن�شلفانيا يف 3 �شبتمر 2022

■ مب يتعلق �لأمر؟
�النتخابات  م���ن  ع��ام��ني  ب��ع��د      
�الأمريكيون  ي��ج��دد  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
 435 ي��ن��ت��خ��ب��ون  �ل���ك���وجن���ر����س: 
من  و35  �ل���ن���و�ب  ملجل�س  ن��ائ��ًب��ا 
100 ع�����ش��و م��ن��ت��خ��ب يف  �أ����ش���ل 
وثالثون  ���ش��ت  �ل�����ش��ي��وخ.  جمل�س 
والي����ة �أم��ري��ك��ي��ة م���ن �أ����ش���ل 50 
حاكمها،  ���ا  �أي�������شً ت���خ���ت���ار  والي������ة 
و�شتجرى �لعديد من �النتخابات 

ا على م�شتوى حملي �أكرث.  �أي�شً
على  م�شممون  �جل��م��ه��وري��ون     
��شتعادة �الأغلبية يف �لكوجنر�س. 
يف  �ملمثل  غري  �حل��زب  وتاريخيا، 
�لبيت �الأبي�س يح�شد �نت�شار�ت 
�لن�شفية”.  “�النتخابات  يف 
ب���امل���ائ���ة من   90 يف  ه�����ذ�  ح�����دث 
عام   .1860 ع��ام  منذ  �حل���االت 
�لدميقر�طيون  خ�شر   ،2010
يف عهد بار�ك �أوباما 64 مقعًد�، 
ب�  �لرئي�س  و�شفها  ه��زمي��ة  وه��ي 

“�ل�شربة �لقا�شية«.
    يف �ل���وق���ت �حل������ايل، ح��ت��ى لو 
كاالأوفر  �جل��م��ه��وري��ون  ي��ن��ط��ل��ق 
متنح  �لت�شويت  نو�يا  ف��اإن  حظا، 

�حلزبني نتيجة متقاربة جد�. 
��شتطالع  ي���ول���ي���و،  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
منح  كوينيبياك  جامعة  �أج��رت��ه 
�جلمهوريني 44 باملائة من نو�يا 
 43 و�لدميقر�طيني  �لت�شويت 

باملائة. 
موقع فايف ثريتي �يت �لقيا�شي، 
مي��ن��ح �جل��م��ه��وري��ني �الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
�لنو�ب،  جمل�س  يف  �ملرحلة  ه��ذه 
ب��ف��ارق �شئيل  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
�ل�����ش��ي��وخ. بد�أت  ج����ًد� يف جم��ل�����س 
�لتمهيدية  �الن��ت��خ��اب��ات  تك�شا�س 
�لعملية يف  وتنتهي  م��ار���س،   1 يف 
ونيو  دي���الوي���ر  يف  �شبتمر   13

هامب�شاير ورود �آيالند.

�لكوجنر�س  يعمل  ■ كيف 
�ليوم؟

    يوجد حالًيا 220 دميقر�طًيا 
جمل�س  يف  ج���م���ه���ورًي���ا  و215 
�ل�شيوخ  جمل�س  ي��ت��األ��ف  �ل��ن��و�ب. 
و50  منتخًبا  جمهورًيا   50 من 
�لرئي�س  ون���ائ���ب���ة  دمي���ق���ر�ط���ًي���ا، 
ك���ام���اال ه��اري�����س ه���ي �ل��ت��ي تقرر 
م�شري �لت�شويت يف حالة �لتعادل 

�لتام.
    ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ك���ام، 27 
دميقر�طًيا.  و23  ج���م���ه���ورًي���ا 
“�النتخابات  ن���ت���ائ���ج  ����ش���ت���ك���ون 
بالن�شبة  ح��ا���ش��م��ة  �لن�شفية” 
عام  �الأب��ي�����س  �لبيت  �ىل  لل�شباق 
جو  ت��ف��وي�����س  ون���ه���اي���ة   2024
بايدن. يف حالة فوز �جلمهوريني 
ب��غ��رف��ة و�ح������دة ع��ل��ى �الأق������ل من 
مناورة  هام�س  �شيقل  �ملجل�شني، 
خططه  ل����ت����م����ري����ر  �ل����رئ����ي���������س 

�لطموحة ب�شكل كبري.
    جو بايدن هو �الن يف ماأزق حيث 
يتمتع �لدميقر�طيون باأغلبية يف 

كال �ملجل�شني. لكن بالكاد.
 ويتم �تخاذ قر�ر�ت مهمة باأغلبية 
100 يف  �أ����ش���ل  م���ن  60 ���ش��وًت��ا 

جمل�س �ل�شيوخ. 
�أي�شا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون مم��زق��ون 
ب����ني ج����ن����اح ي���������ش����اري ر�دي����ك����ايل 
�شيناتورين  �إن  و���ش��ط��ي.  وج��ن��اح 
�ث��ن��ني دمي��ق��ر�ط��ي��ني ع��ل��ى وجه 

ا بع�س �ملفاجاآت. هناك �أي�شً
    يف �أال�شكا، ُهزمت �شارة بالني، 
�لتي ي�شاندها تر�مب يف حماولة 
للعودة �إىل �ل�شيا�شة بعد �أن كانت 
 2008 ع��ام  م��اك��ني  نائًبا جل��ون 
هزمت  �لرئا�شية،  �لبطاقة  على 
�لدميقر�طية  �ملر�شحة  قبل  من 
ماري بيلتوال، على �ملقعد �لوحيد 
�لنو�ب.  جم��ل�����س  يف  �ل���والي���ة  يف 
�نتخابات  ����ش���وى  ل��ي�����ش��ت  وه�����ذه 
ف�����رع�����ي�����ة، ل���ت���ع���وي�������س م���ر����ش���ح 

جمهوري تويف يف مار�س.
�ل�شابقة  �حل���اك���م���ة  و���ش��ت��ظ��ل     
الأال����ش���ك���ا، �ل���ت���ي ����ش��ت��ق��ال��ت عام 
واليتها،  ف���رتة  ق��ل��ب  يف   2009
�أخرى  �ل��رت���ش��ح م��رة  ق���ادرة على 
يف 8 نوفمر، عندما تكون جميع 
�لبالغ  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  م��ق��اع��د 

عددها 435 مو�شع رهان.

�حلرب ع�سب  ■ �ملال 
   تعد �نتخابات �لتجديد �لن�شفي 

هذه باأن تكون مكلفة للغاية.
�شركة  ل�����ت�����ق�����دي�����ر�ت  ووف�������ًق�������ا   
للجمهوريني  مي��ك��ن  �د�ن���ب���اك���ت، 
من  �أكرث  �إنفاق  و�لدميقر�طيني 
9.7 مليار دوالر على حمالتهم، 
وه������و م���ب���ل���غ ����ش���ي���ت���ج���اوز �ل���رق���م 
9 مليار�ت �لذي  �لبالغ  �لقيا�شي 
�النتخابات  خ���الل  ت�شجيله  مت 
و�أكرث   .2020 ل��ع��ام  �لرئا�شية 
م������ن �����ش����ع����ف �الإن��������ف��������اق خ����الل 
عام  �ملدة”  “منت�شف  �نتخابات 

.2018
�ل�شبكات  ت���ت���ظ���اه���ر  وب���ي���ن���م���ا     
�الجتماعية باأنها حتارب �ملعلومات 
�الإعالنية  �ملو�قع  ت��زد�د  �مل�شللة، 

للمر�شحني وتت�شاعف. 
ويف �أ�شل هذه �لزيادة يف �الإنفاق، 
�إىل  ب�شهولة  �ل��و���ش��ول  �م��ك��ان��ي��ة 
�مل�شتقطب  �ل��ن��اخ��ب��ني  ج��م��ه��ور 
جمع  و�أدو�ت  م���ت���ز�ي���د،  ب�����ش��ك��ل 
�ل�����ت�����رع�����ات ع������ر �الإن�������رتن�������ت. 
�أن ي�شل  وح�شب �د�نباكت، ميكن 
�لواليات  حكام  �شباقات  جمموع 
2.43 مليار دوالر، وملجل�س  �إىل 

�ل�شيوخ 2.37 مليار دوالر.
 ومن �ملتوقع �أن ياأتي نحو 1.88 
�لذين  �مل���ر����ش���ح���ني  م����ن  م���ل���ي���ار 
�إن  �ل��ن��و�ب...  جمل�س  يقتحمون 

�شيد �ملرتددين �شيكون �شر�ًشا.

�خل�����������ش�����و������س، ج�������و م���ان�������ش���ني 
�للذ�ن  هما  �شينيما،  وك��ري���ش��ن 
عرقلة  يف  �الآن  ح���ت���ى  ����ش���اع���د� 

م�شاريع مهمة جلو بايدن.

خا�س ■ �سياق 
   منذ هجوم �لكابيتول، تر�كمت 
لدونالد  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل�������ش���اك���ل 
ت�����ر�م�����ب. �ل���رئ���ي�������س �الأم���ري���ك���ي 
ملحاكمتي  خ�شع  �ل���ذي  �ل��وح��ي��د 
توجيه  خطر  �الآن  ي��و�ج��ه  ع���زل، 
قلب  �إىل  ل�����ش��ع��ي��ه  �إل���ي���ه  �الت���ه���ام 
لعام  �لرئا�شية  �النتخابات  نتائج 

 .2020
    �لقر�ر يف يد وزير �لعدل مرييك 
جارالند. ووفًقا ل� بلومرج، ميكن 
�إع����الن  ي���ق���رر  �أن  ل���ه���ذ� �الأخ������ري 
لرت�مب  حمتملة  �ت��ه��ام  الئ��ح��ة 
�النتخابات،  م��رور  مبجرد  فقط 
�لتاأثري  �ن��ه ح���اول  ي��ق��ال  حتى ال 
ع��ل��ي��ه��ا، و�ح���رت�م���ا ل��ق��اع��دة عدم 
�لتدخل خالل �ل�شتني يوًما �لتي 

ت�شبق �النتخابات.
�للجنة  �شتقدم  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن      
�خل��ا���ش��ة �مل��ك��ل��ف��ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
�لكابيتول  م��ب��ن��ى  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��وم 
نتائجها قريًبا، بعد �ال�شتماع �إىل 
���ش��اه��د، وت�شريح  �أل���ف  �أك���رث م��ن 
ذلك  يف  -مب��ا  وثيقة  �أل���ف   140
�ل���ر����ش���ائ���ل �ل���ن�������ش���ي���ة، و�ل���ري���د 
�لفيديو  ومقتطفات  �الإلكرتوين 
نقلتها  ��شتماع  جل�شات  -وتنظيم 
�لرئي�شية.  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
ج���م���ود  ح�����ال�����ة  �مل����ع���������ش����ك����ر�ن يف 

وترقب.

دونالد تر�مب ■ �سطوة 
   على �لرغم من �إ�شعافه، �إال �أن 
جو  و�شف  �ل��ذي  تر�مب،  دونالد 

�حل��م��ل ت��ق��ري��ًب��ا. م��ن��ذئ��ذ، كانت 
�ل����والي����ات  ����ش���ر����ش���ة يف  �مل�����ع�����ارك 
�مل��ت��ح��دة. وم���ع ذل����ك، ف����اإن �أكرث 
�الأمريكيني  م��ن  باملائة   57 م��ن 
�ملحكمة  ق����ر�ر  ع��ل��ى  ي��و�ف��ق��ون  ال 
لالأبحاث،  بيو  ملركز  وفًقا  �لعليا، 
�أن  ي����ع����ت����ق����دون  ب����امل����ائ����ة  و62 
�الإجها�س يجب �أن يظل قانونًيا. 
�أن يكونو�  وياأمل �لدميقر�طيون 
�ل��ن��ق��اط من  ك�شب  على  ق��ادري��ن 
خ�����الل ����ش���ن ح���م���الت ع���ل���ى هذه 
�ل�شاغل  لكن  �حل�شا�شة.  �لق�شية 
ي�����ز�ل،  ال  ل���الأم���ري���ك���ي���ني  �الأول 
�ل��ده�����ش��ة، �لو�شع  ي��ث��ري  وه���ذ� ال 
ي���وؤك���د معهد  �الق���ت�������ش���ادي، ك��م��ا 

غالوب.

�لرئي�سية ■ �ملعارك 
�إح���دى  ه���ي  بن�شلفانيا  والي����ة     
جورجيا  ج��ان��ب  �إىل  �ل����والي����ات، 
و�أوهايو،  ووي�شكون�شن  ون��ي��ف��اد� 
حيث ميكن تقرير �ل�شيطرة على 
هنا جاءت  ومن  �ل�شيوخ.  جمل�س 
�لرحالت �لتي قام بها جو بايدن 
�ملا�شي  �الأ�شبوع  تر�مب  ودونالد 

لي�شّجع كل منهما مهره.
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي جون  ي���و�ج���ه      
�جل����م����ه����وري حممد  ف���ي���رتم���ان 
تلفزيوين  جن��م  طبيب  وه��و  �أوز، 
ي��دع��م��ه دون���ال���د ت���ر�م���ب، و�لذي 
ع����ل����ى �ل������رغ������م م������ن جت������اوز�ت������ه 
و�خل���الف���ات �ل��ت��ي ي��ث��ريه��ا لديه 
ب��امل��ع��رك��ة. و�إذ� يف  ل��ل��ف��وز  ف��ر���ش��ة 
ت�شيني،  ل��ي��ز  ف�����ش��ل��ت  و�ي���وم���ن���غ، 
�ملناه�س  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �ل�������ش���وت 
�للجنة  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب  ل��رت�م��ب 
�خلا�شة للتحقيق يف �لهجوم على 
�النتخابات  يف  �لكابيتول،  مبنى 
�ل��ت��م��ه��ي��دي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ني، فان 

نظريات  وي��ن�����ش��رون  �أن������ون،  ك��ي��و 
����ا من  �مل������وؤ�م������رة، مت���ك���ن���و� �أي���������شً
�أن  وميكن   ،2020 عام  �لرت�شح 
جمدد�  مماثلة  �شخ�شيات  تفوز 

يف نوفمر.
�إثارة  �ل�شابق  �لرئي�س      يو��شل 
2024 -لقد  �شبح �لرت�شح لعام 
فعل ذلك مرة �أخرى يوم �ل�شبت 
خ�����الل جت���م���ع ح���ا����ش���د يف والي����ة 
“�النتخابات  -ل��ك��ن  بن�شلفانيا 
وكاأنها  ف��ع��ال  ت��ب��دو  �لن�شفية” 
�أو �شد  ����ش��ت��ف��ت��اء م��و���ش��وع��ه م��ع 

تر�مب. 
بالن�شبة له، متثل هذه �النتخابات 

�لت�شريعية �ختباًر� حا�شًما.

بايدن جو  ■ �سعوبات 
�آفة     ت�شخم، ف��ريو���س، ه��ج��رة، 

�لدولة”،  “عدو  باأنه  للتو  بايدن 
كبرية  �شلطة  مم��ار���ش��ة  ي��و����ش��ل 
ع��ل��ى �حل����زب �جل��م��ه��وري، �لذي 
�نتخابية  �آل��ة  ل��ه  بالن�شبة  ي�شكل 
بالطعن  لهو�شه  يكن  هائلة. ومل 
�لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  يف 
عن  و�حل�����دي�����ث   ،2020 ل���ع���ام 
“�القرت�ع �مل�شروق” و “�لتزوير 
تاأثري كبري  �الآن  حتى  �ل�شامل”، 

على عالقاته باحلزب.
    على �لعك�س م��ن ذل��ك: خالل 
ما  غالًبا  �لتمهيدية،  �النتخابات 
يف  �لرت�مبيون  �ملر�شحون  ينجح 
�لفوز �شد �ملعتدلني و�لو�شطيني. 
ذل����ك جيًد�  �ل��ب��ع�����س  ف��ه��م  ل��ق��د 
لتعزيز  “�لرتمبنة”  و�خ���ت���ارو� 
فر�شهم يف �النتخاب. �أفر�د، مثل 
مارجوري تايلور جرين، يغازلون 

ذو حدين.  ���ش��ي��ف  ت���ر�م���ب،  ع��ل��ى 
�لبنزين  �شعر  �نخفا�س  �أن  كما 
ي��ع��ي��د ب��ري��ق��ا م���ا ل�����ش��ورت��ه. وقد 
قانون  م��وؤخ��ر�  �لكوجنر�س  تبنى 
�إ�شالح  وه���و  �ل��ت�����ش��خ��م،  خ��ف�����س 
يت�شمن برناجًما طموًحا ملحاربة 

�الحتبا�س �حلر�ري.

�لرئي�سية ■ �ملو�سوعات 
�ملحللني،  م��ن  �ل��ع��دي��د  ر�أي     يف 
مي���ك���ن مل���و����ش���وع �الإج����ه����ا�����س �أن 
من  �لدميقر�طي  �ملع�شكر  ينقذ 
�ملحكمة  ق�����ررت  ل��ق��د  �الن���ه���ي���ار. 
و�د  �شد  رو  ق��ان��ون  �إف����ر�غ  �لعليا 
1973 م��ن ج��وه��ره، ذ�ك  ل��ع��ام 
�حل��ك��م �ل���ذي ك��ف��ل ل��ل��م��ر�أة �حلق 
حتى  �الإج��ه��ا���س  م��ن  �لتمكن  يف 
من  و�لع�شرين  �ل��ث��اين  �الأ���ش��ب��وع 

�ملتز�يدة،  و�جل��رمي��ة  �الأ���ش��ل��ح��ة، 
�ل��ع��ل��ي��ا �لتي  وق�������ر�ر�ت �مل��ح��ك��م��ة 
وتهديد�ت  ب�����ش��ع��ب��ي��ة،  حت��ظ��ى  ال 
للدميقر�طية: يو�جه جو بايدن 
وي�شتمر  م����ت����ع����ددة،  ����ش���ع���وب���ات 
ت�����ش��ن��ي��ف ن�����ش��ب��ة �ل��ر���ش��ا ع��ن��ه يف 

�النخفا�س.
منق�شمة  �أم���ري���ك���ا  و�أ����ش���ب���ح���ت   
�أك���رث م��ن �أي وق���ت م�����ش��ى. لكن 
�ملا�شية،  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
ب�شكل  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه  م��ن��ح��ن��ى  �رت���ف���ع 
على  بايدن  جو  يتحرك  طفيف. 
و�أفكاره  �شلفه  وي��ه��اج��م  �مل��ي��د�ن 
“�ملتطرفة” مبزيد من �ل�شر�وة 

من �أجل “�إنقاذ روح �أمريكا«.
    ومن خالل �لقيام بذلك، فاإنه 
ا يف جعل “�النتخابات  ي�شاهم �أي�شً
��شتفتاء  مبثابة  هذه  �لن�شفية” 

فوز �جلمهوريني بغرفة و�حدة على �لأقل من �ملجل�سني, �سيقّلل هام�س مناورة �لرئي�س لتمرير خططه �لطموحة 

يف ر�أي �لعديد من �ملحللني, ميكن ملو�سوع �لإجها�س �أن ينقذ �ملع�سكر �لدميقر�طي من �لنهيار

هزمية �شار� بالني موؤ�شر �يجابي للدميقر�طيني�شبح تر�مب يخيم على �لن�شفية

جو بايدن ون�شفية كل �ملخاطر

ميكن للجمهوريني و�لدميقر�طيني �إنفاق �أكرث من 9.7 مليار دولر على حمالتهم
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العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لغاوي�س 

 CN للوجبات �خلفيفه رخ�شة رقم:3716128 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ق�شاب 

 CN حمل رقم 8 رخ�شة رقم:1102567 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أي �أ�س 

 CN بوتيك 7 للعطور رخ�شة رقم:4057409 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دميو�س 

 CN للتجارة �لعامة رخ�شة رقم:4110526 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�شت�س 

 CN ون كافيه رخ�شة رقم:2706059 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

 CN �م دبل تو �شبا للرجال رخ�شة رقم:4131231 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مار�س  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN لطباعة �ملعامالت رخ�شة رقم:3943597 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/نادي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هولك باور للياقة �لبدنية للرجال
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2382671 

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ورد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبنف�شج لتجميل �ل�شيد�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3762382 

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم وكافترييا رف�شانة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم:4028844 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد نور �لعامل حممد نور �ال�شالم %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف ناجي عو�س عبد�هلل �شالح �ملن�شوري
تعديل نوع �لرخ�شة/ من جتارية �ىل مهنية

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة مهنية
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�شم �لتجاري:جمموعة ميور�- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �بوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 3684532 
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/31  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205035331  

تاريخ �لتعديل:2022/09/06
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي �ملعني 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�شم �لتجاري:ذ� لوك للتجارة �لعامة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �بوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 4134179 
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م  و�ملر�جعة  للمحا�شبة  �ل�شادة/�الحتاد  تعيني   -  2
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/05  لل�شركة 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250020619
تاريخ �لتعديل:2022/09/06

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�شم �لتجاري:�شيدلية ميدي�شينا بني �جل�شرين- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح بني �جل�شرين- مبنى بناية �شهيل �حمد حممد دري �لفالحي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 1027276 
�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/07/01  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250016341  

تاريخ �لتعديل:2022/09/05
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة �مل�شفي �ملعني 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

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

�ال�شم �لتجاري:و�يت فورت لالنظمة �المنية ذ.م.م
�شعود  عمري  �ل�شيد  مبنى   0  ،11 �شرق  �بوظبي-  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

حممد عر�ر و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 3016718 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/09/05 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205036067
تاريخ �لتعديل:2022/09/05

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

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

�ال�شم �لتجاري:�رو ز�ن للديكور و�ملفرو�شات ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�ملنطقة �ل�شناعية- �لنقلة -12 �لثاين ع�شر- مبنى �ل�شيد 

خليل �بر�هيم حممد حمد و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 2464740 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/مكتب ديب م�شعود للمحا�شبة و�ملر�جعة ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/09/02  لل�شركة 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205035895
تاريخ �لتعديل:2022/09/06

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

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

�ال�شم �لتجاري:بريفكت فرمي للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
�ل�شيدة  85 مبنى  16 ق -34 مكتب  ز�يد- �شرق  �ل�شركة:مدينة  عنو�ن 

حمده عي�شى حممد حمد�ن و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 2479975 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية �ل�شركة

2 - تعيني �ل�شادة/مكتب ديب م�شعود للمحا�شبة و�ملر�جعة ، كم�شفي قانوين 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/29  لل�شركة 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250020200
تاريخ �لتعديل:2022/09/06

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�ملتقدمه ون لل�شيانه �الألكرتوميكانيكيه  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1283281 
تعديل مدير / �إ�شافة حممد خلفان حممد �حمد �لقمزى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SCIENTIFIC TECHNOLOGY COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
REMAH INTERNATIONAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملتقدمه ون لل�شيانه �الألكرتوميكانيكيه 
ADVANCED ONE ELECTRO-MECHANICAL MAINTENANCE 

�إىل/�ملتقدمه ون لل�شيانه �الألكرتوميكانيكيه ذ.م.م 
ADVANCED ONE ELECTRO-MECHANICAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :باور هيرتز لتجارة �الد�وت �لكهربائية 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم : 2849055 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لرحمن حممد خالد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لرحمن حممد خالد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �لكون لتمثيل �ل�شركات 

COSMOHUB REPRESENTATION OF COMPANIES

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/باور هيرتز لتجارة �الد�وت �لكهربائية ذ.م.م

POWER HEATERS ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C

�إىل /باور هيرتز لتجارة �الد�وت �لكهربائية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
POWER HEATERS ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ماجنو كريال للفو�كه 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: و�خل�شار رخ�شة رقم:3986685 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة علي �شامل حممد �شامل �لدرعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حمد حممد علي �لدرعي
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شالون بي�شاكي للرجال 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم:3928260 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة عبد�هلل علي عثمان علي �ملهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل عبد�لوهاب �بر�هيم كروع �لفالحي

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 

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

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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املال والأعمال

مليار درهم ر�أ�سمال و�حتياطيات بنوك �لإمار�ت بنهاية �لربع �لثاين  399.3
�لربع �لثاين مما يعني �أنها التز�ل �أعلى بكثري من �حلد �الأدنى لكفاية 
�ملال  ر�أ�س  %13، و�لتي ت�شمل م�شد �حلفاظ على  �لبالغة  �ملال  ر�أ�س 
بن�شبة %2.5 ون�شبة %8.5 �حلد �الأدنى لل�شق �الأول من ر�أ�س �ملال، 
على  بناء  �مل��رك��زي  �مل�شرف  �أنظمة  يف  عليه  من�شو�س  ه��و  كما  وذل��ك 

�المتثال الإر�شاد�ت “بازل 3«.
كوفيد- جلائحة  �ملركزي  �مل�شرف  ��شتجابة  من  كجزء  �أن��ه  �إىل  ولفت 

با�شتخد�م   2020 م��ار���س   15 م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  للبنوك  �ل�شماح  مّت   ،19
�إىل  �أق�شى ي�شل  �إىل حد  ر�أ���س �ملال ب�شفة موؤقتة  م�شد �حلفاظ على 
�ملحلية ذ�ت  للبنوك  �ملقرر  �مل�شد  وب��دون عو�قب رقابية. وظل   60%
با�شتخد�م  لها  �ل�شماح  مّت  �أن���ه  �إال  عليه،  ه��و  كما  �لنظامية  �الأه��م��ي��ة 
%100 من م�شد ر�أ�س �ملال خالل �لفرتة نف�شها وبال�شروط نف�شها . 
وظل �لتخفي�س يف م�شد حماية ر�أ�س �ملال �ملطلوب متاحاً للبنوك حتى 

لت�شل �إىل 248.4 مليار درهم يف نهاية يونيو 2022. وعلى �أ�شا�س 
�شنوي �رتفعت ود�ئع �ملقيمني بن�شبة %9.5 بينما �رتفعت ود�ئع غري 
�لذي يتكون  �ملقيمني بن�شبة %10.1. وذكر �أن عر�س �لنقد “ن1”، 
من �لنقد �ملتد�ول خارج �لبنوك “�لنقد �ملُ�شّدر - �لنقد لدى �لبنوك” 
م�شافاً �إليه �لود�ئع �لنقدية �نخف�س بن�شبة %0.3 على �أ�شا�س ربعي 
خالل �لربع �لثاين من �لعام �جلاري، بينما �شجل �رتفاعاً على �أ�شا�س 
�شنوي بن�شبة %10.1 لي�شل �إىل 726.2 مليار درهم يف نهاية يونيو 
�ملا�شي. ولفت �إىل �رتفاع عر�س �لنقد “ن2”، �لذي يحتوي على “ن1” 
م�شافا �إليه �لود�ئع �شبه �لنقدية “�لود�ئع �الدخارية والأجل للمقيمني 
على   1.8% بن�شبة  �الأجنبية”  بالعمالت  �ملقيمني  ود�ئ��ع   + بالدرهم 
�أ�شا�س ربعي خالل �لربع �لثاين من 2022، بينما على �أ�شا�س �شنوي 

�شجل �رتفاعاً بن�شبة 9%. 

•• اأبوظبي-وام:

ك�����ش��ف م�����ش��رف �الإم��������ار�ت �مل���رك���زي ع���ن �رت���ف���اع �إج���م���ايل ر�أ������س مال 
ربع  �أ�شا�س  على   1% بن�شبة  �لدولة  يف  �لعاملة  �لبنوك  و�حتياطيات 
�شنوي لت�شل �إىل 399.3 مليار درهم يف نهاية �لربع �لثاين من �لعام 
395.5 مليار درهم يف نهاية �لربع �الأول من  �جل��اري، مقارنة بنحو 

.2022
و�مل�شرفّية  �لنقدّية  �ل��ت��ط��ور�ت  تقرير  يف  �مل��رك��زي،  �مل�شرف  و�أ���ش��اف 
�أن ر�أ�شمال و�حتياطيات �لبنوك  و�أ�شو�ق �ملال يف �لدولة �ل�شادر �م�س، 
دره��م يف  384.5 مليار  %3.8 مقابل  بن�شبة  �شنوي  �أ�شا�س  ز�د على 

نهاية �لربع �لثاين من �لعام �ملا�شي.
وذكر �لتقرير �أن ن�شبة �إجمايل كفاية ر�أ�س �ملال بلغت %16.9 بنهاية 

30 يونيو 2022. و�أو�شح �لتقرير �أن �إجمايل �أ�شول �لبنوك �لعاملة 
 3.449 �إىل  لي�شل  ربعي  �أ�شا�س  على   3.4% بن�شبة  �رتفع  بالدولة 
�رتفع  �شنوي  �أ�شا�س  على  بينما  �لثاين،  �لربع  نهاية  دره��م يف  تريليون 
�إجمايل �أ�شول �لبنوك بن�شبة %7.5. وز�د �جمايل �الئتمان �مل�شريف 
بن�شبة %1.9 على �أ�شا�س ربعي، لي�شل �إىل 1.866 تريليون درهم يف 

نهاية �لربع �لثاين، بينما �رتفع على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة 5.5%.
�لبنوك  ل��دى  �ملقيمني  وغ��ري  �ملقيمني  �ل��ع��م��الء  ود�ئ���ع  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
وبن�شبة  ربعي  �أ�شا�س  على   4.3% بن�شبة  �رتفعت  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة 
%9.6 على �أ�شا�س �شنوي لت�شل �إىل 2.091 تريليون درهم. و�رتفعت 
 1.843 �إىل  لت�شل  ربعي  �أ�شا�س  على   2.9% بن�شبة  �ملقيمني  ود�ئ��ع 

تريليون درهم يف نهاية �لربع �لثاين من �شنة 2022.
ربعي  �أ�شا�س  على   15.6% بن�شبة  �ملقيمني  غري  ود�ئ��ع  �رتفعت  كما 

جتميع 10�آلف �سيارة كهربائية �سنويًا �لطاقة �لإنتاجية باملرحلة �لأوىل 

»كيز�د« ت�ست�سيف �أول من�ساأة لتجميع �ل�سيار�ت �لكهربائية يف �إمارة �أبوظبي

�سر�كة بني »دوكاب« و»�لحتاد للماء و�لكهرباء« لنقل �لطاقة �لكهربائية يف �لدولة

حدث عاملي ت�ست�سيفه دبي بهدف در��سة وحتديد �أبرز فر�س وتطبيقات �مليتافري�س

»�ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي« و»ميتا« و»ما�سرت كارد« و»�إك�سنت�سر« و»طري�ن �لإمار�ت« 
 �سييركاء يف »ملتقى دبيي للميتيافيير�س« �ملقييام �سيييبتمرب �حليالييي يف متحف �مل�سييتقبل

•• اأبوظبي-وام: 

�ملدن  لقطاع  �لتابعة  ك��ي��ز�د  �أعلنت 
�الق��ت�����ش��ادي��ة و�مل���ن���اط���ق �حل�����رة يف 
جمموعة مو�نئ �أبوظبي عن توقيع 
�تفاقية تاأجري مع �شركة “�إن دبليو 
من�شاأة  تاأ�شي�س  على  تن�س  �إن”  تي 
�لكهربائية  �ل�������ش���ي���ار�ت  ل��ت��ج��م��ي��ع 
تلبية  ب���ه���دف  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة  يف 
�لنقل  �ملتنامي على خيار�ت  �لطلب 

�مل�شتد�م.
جرى �لتوقيع على �التفاقية خالل 
فعالية مت تنظيمها يف كيز�د، و�شهدت 
للمركبات  �ل��و����ش��ع  �ل��ن��ط��اق  ع��ر���س 
�لكهربائية �لتي تنتجها �شركة “�إن 
دبليو تي �إن” حيث تعد هذه �ملن�شاأة 

رئي�س  وو،  �أالن  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �الإد�رة  جمل�س 
“تعد  �إن”:  ت��ي  دبليو  “�إن  ل�شركة 
كيز�د  م��ع  �إن”  ت��ي  “�إدبليو  �شر�كة 
�أبوظبي  م��و�ن��ئ  ملجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لنمو  ��شرت�تيجية  يف  �أ�شا�شياً  ركناً 
متكننا  �إذ  ننتهجها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي 
�لكفاءة  من توفري �خلدمات عالية 
�ملتعاملني  من  �أو�شع  جمموعة  �إىل 
�الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  �أ���ش��و�ق  يف 

و�شمال �أفريقيا و�أوروبا«.
و�أ�شاف: “يعد �ملوقع �ال�شرت�تيجي 
وقنو�ت �لربط �ملبا�شرة مع �الأ�شو�ق 
�الإقليمية و�لعاملية �إىل جانب �لقرب 
من �لبنى �لتحتية �ل�شناعية عاملية 
�لعو�مل  م���ن  ك���ي���ز�د،  يف  �مل�����ش��ت��وى 
“�إن  ل�شركة  تتيح  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
دبليو تي �إن” حت�شني عملياتها على 
�إمكانياتها  وتعزيز  �لطويل  �مل���دى 
�إىل  ونتطلع  �ل��ت�����ش��دي��ر.  جم���ال  يف 
�لو��شعة يف جمال  م�شاركة معارفنا 
تقنيات �لتنقل مع و�حدة من �أذكى 

�ملدن يف جميع �أنحاء �لعامل«.
من  �إن”  تي  دبليو  “�إن  و�شت�شتفيد 
خالل من�شاأتها يف كيز�د من �لقرب 
يف  �لو��شعة  �الأع��م��ال  منظومة  م��ن 
�خلا�شة  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة 
�ل�����ش��ي��ار�ت، و�ل��ت��ي تت�شمن  ب��ق��ط��اع 
و�مل�شتقبلية  �حل���ال���ي���ة  �مل�������ش���اري���ع 
�أول  مثل  �لقطاع  لهذ�  و�ملخ�ش�شة 
�لليثيوم  ب��ط��اري��ات  الإن���ت���اج  م��ن�����ش��اأة 
و�مل���رك���ز  “ليبيديكو”،  ل�����ش��رك��ة 
�أبوظبي،   – ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �الإق��ل��ي��م��ي 
ميناء  “�أوتوتريمينال  وحم���ط���ة 

خليفة«.

�لروؤية �القت�شادية الإمارة �أبوظبي، 
�أبوظبي  ��شرت�تيجية  م��ع  ويت�شق 
عنها  �الإع����الن  مت  �ل��ت��ي  �ل�شناعية 
ب�شركة  �لرتحيب  وي�شرنا  م��وؤخ��ر�ً. 
منظومة  يف  �إن”  ت���ي  دب��ل��ي��و  “�إن 
جمموعة  بها  تتمتع  �لتي  �الأع��م��ال 
ما  كل  توفر  و�لتي  �أبوظبي  مو�نئ 
بيئة  توفري  يف  للم�شاهمة  لها  يلزم 
نظيفة للمجتمعات �حلالية و�أجيال 

�مل�شتقبل«.

�لتي  �ل��ت��ن��ق��ل �خل�������ش���ر�ء  ت��ق��ن��ي��ات 
دول���ة  م���ن   ،2016 ع����ام  ت��اأ���ش�����ش��ت 
�مل��ت��ح��دة مقر�ً  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت 
�شيار�ت  ت��وف��ري  �إىل  وت���ه���دف  ل��ه��ا، 
تقنيات  ت�شتخدم  ذك��ي��ة  رك���اب  ن��ق��ل 
جتارب  وتقدم  �ال�شطناعي  �لذكاء 

متخ�ش�شة مل�شتخدميها.
جمعة  حم����م����د  �ل�����ك�����اب�����ن  و�أك�����������د 
�ل�شام�شي، �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 
�أبوظبي  مو�نئ  ملجموعة  �لتنفيذي 

�لبنى �لتحتية لل�شيار�ت �لكهربائية 
�ملركبات  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط�������ار  يف 
�أبوظبي.  يف  �النبعاثات  منخف�شة 
وتتو�فق �ملن�شاأة �جلديدة مع �ملبادرة 
�ملناخي  ل��ل��ح��ي��اد  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة   2050
�ملتحدة �إذ ت�شهم يف تنمية �خلر�ت 
�ملركبات  ت��و�ف��ر  وزي����ادة  �ل�شناعية 

منخف�شة �النبعاثات يف �لدولة.
�شركة  �إن”،  ت��ي  دبليو  “�إن  وتتخذ 

�لت�شنيع  بتعزيز  �ملجموعة  �ل��ت��ز�م 
هذه  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �مل�������ش���ت���د�م، 
�لرئي�شية  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
روؤي������ة  دع������م  ت�������ش���ه���م يف  ك�����ي�����ز�د  يف 
دفع  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة  قيادتنا 
�لتناف�شية �ل�شناعية وحماية �لبيئة 

يف �آن معاً.
م�شنعي  ��شتقطاب  “يوؤدي  وق���ال: 
�إم����ارة  �إىل  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت 
متكني  يف  ح���ي���وي���اً  دور�ً  �أب���وظ���ب���ي 

جتميع  ن��ظ��ام  وف��ق  جمّمعة  �شنوياً 
بالكامل  �ملفككة  غ��ري  �ل��غ��ي��ار  قطع 
و�شت�شهد  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  للمركبات 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �مل�����ش��روع رفع 
�إىل  �الإنتاجية  �ال�شتيعابية  �لطاقة 

50 �ألف �شنوياً.
وي���اأت���ي �الإع�����الن ع��ن ه���ذه �مل���ن���اأة يف 
�أع��ق��اب �ل��ت��ح��دي��ث��ات �الأخ����رية �لتي 
– �أبوظبي  د�ئ��رة �لطاقة  �أ�شدرتها 
ت�����ش��ري��ع تطوير  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 

�الأوىل من نوعها لتجميع �ل�شيار�ت 
�لكهربائية يف �إمارة �أبوظبي و�شتقوم 
“�إن دبليو تي �إن” مبوجب �التفاق 
بت�شغيل منطقة خم�ش�شة لت�شنيع 
و�خلدمات  و�خ��ت��ب��اره��ا  �ل�����ش��ي��ار�ت 
متتد  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
مربع  م��رت  �أل���ف   25 م�شاحة  على 
ك���ي���ز�د، وبطاقة  ق��ب��ل  م���ط���ورة م���ن 
�إن��ت��اج��ي��ة ���ش��ن��وي��ة ت������رت�وح م���ا بني 
كهربائية  ���ش��ي��ارة  �آالف   10 �إىل   5

28 و29  �الإم��ار�ت بدبي، يومي 
م��ن�����ش��ة عاملية  ���ش��ب��ت��م��ر �حل����ايل 
و��شرت�تيجيات  تقارير  الإط���الق 
وخ�����ط�����ط ع����م����ل حت��������دد ف���ر����س 
وفر�س  �مليتافري�س،  و�إم��ك��ان��ي��ات 
حياة  حت�������ش���ني  يف  �����ش���ت���غ���الل���ه���ا 
�لو�قعي  �ل��ع��امل��ني  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 

و�الفرت��شي..
ه�������ذ� م������ن خ�������الل ور����������س عمل 
م���ت���خ�������ش�������ش���ة جت���م���������������ع ك����رى 
بناء  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل�����ش��رك��ات 
�مليتافري�س  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ع����و�مل 
�ملختلفة ومتخ�ش�شني يف �شناعة 
ورو�د  �مل���ي���ت���اف���ري����س  ����ش���ي���ا����ش���ات 

�لفكر. 
تعزيز  �إىل  �مل���ل���ت���ق���ى  وي�����ه�����دف 
من  لال�ش���تفادة  �لعامل  جاهزية 
��شتعر��شاً  و�شي�شهد  �مليتافري�س، 
ال�شتخد�مات  ح���ي���ة  ل����ت����ج����ارب 
�ل����ق����ط����اع����ات  يف  �مل����ي����ت����اف����ري�����س 

�لرئي�شية..
من  جم����م����وع����ة  �إىل  �إ������ش�����اف�����ة   
�شي�شهدها  �ل���ت���ي  �الج���ت���م���اع���ات 
�مليتافري�س  تقنيات  عر  �حل��دث 
��شتثنائية  جت��رب��ة  يف  �مل��ت��ط��ورة 

للم�شاركني و�ملتحدثني. 

•• دبي-الفجر: 

دب������ي  “ملتقى  �����ش����ي���������ش����ه����د 
تنظمه  �ل�����ذي  للميتافري�س” 
نهاية  للم�شتقبل  دب���ي  موؤ�ش�شة 
بارزة  م�شاركة  �حل���ايل،  �شبتمر 
ل�شركائه من �ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات 
�لتكنولوجية  و�ل�شركات  �لدولية 
“�ملنتدى  ذل���ك  يف  مب��ا  �ل��ع��امل��ي��ة، 
و”ميتا”  �لعاملي”  �الق��ت�����ش��ادي 
و”�إك�شنت�شر”  كارد”  و”ما�شرت 

و”طري�ن �الإمار�ت” وغريها.
تنظيم  يف  �مل�شاركة  ه��ذه  وتتمثل 
حول  متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور����ش���ات 
�لتكنولوجية  �لقطاعات  خمتلف 
وجتارب  وم��ع��ار���س  �مل�شتقبلية، 
م���ب���ت���ك���رة ال����ش���ت���ع���ر�����س �أح������دث 
ت��ق��ن��ي��ات �مل���ي���ت���اف���ري����س و�ل���ع���امل 
م�شاركة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��رق��م��ي، 
�حلو�رية  �جلل�شات  يف  خ��ر�ئ��ه��ا 
�أبرز فر�س  �ل�شوء على  لت�شليط 
�مليتافري�س  تكنولوجيا  توظيف 
�ملحورية  �مل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  �شت�شكل  و�ل���ت���ي 

م�شتقبل �لب�شرية.
�أعلن  �ل������ذي  �مل��ل��ت��ق��ى  و���ش��ي��ت��ي��ح 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إطالقه 
ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة دبي 
للم�شاركني  فر�شة  للم�شتقبل، 
�مليتافري�س  م�شتقبل  ال�شت�شر�ف 
وتطبيقاته  �إم���ك���ان���ات���ه  ودر������ش����ة 
�ال�شتفادة من  �أجل  �لو�عدة، من 
ه����ذه �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ث���وري���ة يف 
�ملجتمعات  ح��ي��اة  ج����ودة  حت�����ش��ني 

حول �لعامل. 
من  �أك���رث  �مللتقى  و�شي�شت�شيف 
�خل������ر�ء  م����ن  م�������ش���ارك���اً   300
�ل����ع����امل����ي����ني و�������ش������ّن������اع �ل�����ق�����ر�ر 
و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات، و�أك�������رث م����ن 40 
يف  متخ�ش�شة  عاملي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 

دبي
ج����ريمي����ي ي����ورج����ن����ز )�مل���ن���ت���دى 
وجهة  دبي  �لعاملي(:  �القت�شادي 
�لفر�س  ال����ش���ت���ك�������ش���اف  ع���امل���ي���ة 
عامل  يقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 

�مليتافري�س

�مليتافري�س يف دبي، و�لذي �شوف 
لل�شركات  جديدة  �إمكانيات  يتيح 
لال�شتفادة  و�مل��ج��ت��م��ع  و�ل��ع��م��الء 
من تطبيقات �فرت��شية متطورة، 
وت�شريع  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م 

تقدمي �خلدمات و�ملنتجات«.  

 :)Bedu( أمني �لزرعوين�
�جليل �لقادم للعامل �لرقمي 

�سريكز على دعم �ملجتمع 
وتعزيز �لرت�بط و�لعالقات

�لرئي�س  �ل���زرع���وين  �أم���ني  وق���ال 
 :»Bedu« ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للعامل  �ل���ق���ادم  »���ش��ريك��ز �جل��ي��ل 
ومتكني  دع�������م  ع����ل����ى  �ل����رق����م����ي 
�مل����ج����ت����م����ع وت�����ع�����زي�����ز �ل�����رت�ب�����ط 
دبي  ملتقى  وي�شكل  و�ل��ع��الق��ات، 
تنظمه  �ل�������ذي  ل���ل���م���ي���ت���اف���ري����س 
من�شة  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة 
وتوظيف  �لتعاون  لتعزيز  مهمة 
�ملزيد  لتحقيق  �ل��و�ع��دة  �لفر�س 
هذ�  يف  �مل�شتقبل  يف  �لتطور  م��ن 
�لقطاع. ونوؤمن باأن �ل�شر�كة مع 
�شت�شهم  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة 
باإجناز�ت نوعية ومتميزة وحتقق 

روؤية دبي للم�شتقبل«.

حمد �ل�سري�وي )موؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل(: ملتقى دبي 
للميتافري�س �سيعز ز �سر�كة 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س 
لت�سميم م�ستقبل �مليتافري�س

�ل���������ش����ري�وي مدير  و�أك�������د ح���م���د 
للميتافري�س”،  دب����ي  “ملتقى 
يهدف  �ل��ع��امل��ي  �حل����دث  ه����ذ�  �أن 
خمتلف  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
م�شتقبل  ��شت�شر�ف  على  للعمل 
ت��ق��ن��ي��ات �مل���ي���ت���اف���ري����س و�ل���ع���امل 
وحتليل  ودر���������ش�������ة  �ل�����رق�����م�����ي، 
�ملجاالت،  خمتلف  على  ت��اأث��ريه��ا 
مبتكرة  ت���ط���ب���ي���ق���ات  وت����ط����وي����ر 
�لو��شعة، وذلك  �إمكاناتها  توظف 
�ل�شيا�شات  �شانعي  مع  بال�شر�كة 
و�ملوؤ�ش�شات �الأكادميية و�ل�شركات 
�لنا�شئة و�لتكنولوجية من جميع 

�أنحاء �لعامل«.

من�سة عاملية 
دب�����ي  “ملتقى  و�����ش����ي���������ش����ك����ل 
�شيتم  �ل�������ذي  للميتافري�س” 
�مل�شتقبل”  “متحف  يف  تنظيمه 
ب����اأب����ر�ج   ”2071 و”منطقة 

وقال جريميي يورجنز 
�لع�سو �ملنتدب ورئي�س مركز 
�ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي 
للثورة �ل�سناعية �لر�بعة 

�لتابع للمنتدى �لقت�سادي 
�لعاملي:

طليعة  يف  دب����ي  ك���ان���ت  “لطاملا   
�لتقنيات  تطبيق  يف  �لعامل  م��دن 
��شتعد�د�ً  �أكرثها  وم��ن  �جلديدة 
للم�شتقبل، وهي �لوجهة �الأف�شل 
و�مل�شتقبليني  �خل�������ر�ء  ل���ك���ب���ار 
��شتك�شاف  ع���ل���ى  م����ع����اً  ل��ل��ع��م��ل 
�لفر�س و�لتحديات �لتي يقدمها 

عامل �مليتافري�س«.

فار�س عقاد )ميتا(: 
�مليتافري�س �سي�سكل �حلقبة 
�لقادمة من عامل �لإنرتنت

وم�����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ف����ار�����س عقاد 
“ميتا”  ل�شركة  �الإقليمي  �ملدير 
�ل���������ش����رق �الأو�����ش����ط  يف م��ن��ط��ق��ة 
“�شي�شكل  �أف���ري���ق���ي���ا:  و����ش���م���ال 
�لقادمة  �حل���ق���ب���ة  �مل���ي���ت���اف���ري����س 
و�شيتيح  �الإن�����رتن�����ت،  ع����امل  م���ن 
جتارب  لتطوير  حقيقية  فر�شاً 
للنا�س  ت�شمح  مبتكرة  �جتماعية 

و�شمان م�شتقبل �أف�شل لالأجيال 
�ل����ق����ادم����ة. وت����ق����دم �ل���ت���ط���ور�ت 
عامل  يف  ن�شهدها  �لتي  �جل��دي��دة 
متنوعة  ف���ر����ش���اً  �مل���ي���ت���اف���ري����س 
�لهائلة  �الإم����ك����ان����ات  ل��ت�����ش��خ��ري 

لتقنيات �لعامل �الفرت��شي.
كارد”  “ما�شرت  و����ش���ت���و�����ش���ل   
وتطوير  تبني  لت�شريع  جهودها 
ه������ذه �ل���ت���ق���ن���ي���ات و�ل����ع����م����ل مع 
دب����ي  “ملتقى  يف  �مل���������ش����ارك����ني 
من  دب���ي  ل��ت��ك��ون  للميتافري�س” 
��شتعد�د�ً  �ل���ع���امل  م����دن  �أف�����ش��ل 

لتغري�ت �مل�شتقبل«. 

ب�سار كيالين )�إك�سنت�سر(: 
�مليتافري�س �سيحدث 

ثورة يف جميع جو�نب 
�حلياة و�لأعمال

وق���������ال ب���������ش����ار ك�����ي�����الين �مل����دي����ر 
�ل�شرق  �إك�شنت�شر  يف  �لتنفيذي 

�الأو�شط:
�مليتافري�س  ي����ح����دث  “�شوف   
�حلياة  ج���و�ن���ب  ج��م��ي��ع  ث����ورة يف 
و�الأعمال تقريباً يف �لعقد �ملقبل، 
�مل�شاحات  يف  بالتعاون  ي�شمح  م��ا 
�الأماكن  وت��دع��ي��م  �الف��رت����ش��ي��ة، 

و�لتو��شل  و�ل���ت���ع���ل���م  ب���ال���ع���م���ل 
�الج��ت��م��اع��ي ب��ط��رق غ��ري مقيدة 
بناء  �لقدرة على  باملكان. وتعتمد 
عامل  يف  وم��وؤث��رة  م�شتد�مة  بيئة 
�مل��ي��ت��اف��ري���س ع��ل��ى رغ��ب��ة وق����درة 
و�لقطاعات  و�ل�����ش��رك��ات  �ل�����دول 
ونحن  �مل�����������ش�����رتك.  ب����ال����ت����ع����اون 
موؤ�ش�شة  م��ع  للعمل  متحم�شون 
يف  و�مل�����ش��ارك��ني  للم�شتقبل  دب���ي 
للميتافري�س”  دب�����ي  “ملتقى 
وتقنيات  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ل���ت���ط���وي���ر 

�مليتافري�س«.

جهاد خليل )ما�سرت كارد(: 
فر�س متنوعة 

و�إمكانات هائلة 
لتقنيات �لعامل �لفرت��سي

وق������ال ج���ه���اد خ��ل��ي��ل م���دي���ر عام 
منطقة  يف  كارد”  “ما�شرت 
�ل�شرق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا: 
موؤ�ش�شة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  “ي�شعدنا 
يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  للم�شتقبل  دب����ي 
و�لتي  دب���ي  �الب��ت��ك��ار يف  م�����ش��رية 
جنحت بتوظيف �لتحول �لرقمي 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
قادتها يف تطوير �قت�شاد �مل�شتقبل 

و�شوف  بينهما.  و�مل����زج  �حل�شية 
يخلق �مليتافري�س �أمناطاً جديدة 
�لتعامالت  ويحول  �الأعمال،  من 

بني �ملوؤ�ش�شات و�الفر�د. 
جماعياً  ت��ب��ن��ي��اً  ن�����ش��ه��د  وب��ي��ن��م��ا 
جمتمع  يف  �مليتافري�س  لتقنيات 
�الأل������ع������اب �الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، ف�����اإن 
جمتمع �الأعمال �شيختره بطرق 
�مليتافري�س  �أ�شبح  فقد  خمتلفة. 
خللق  م��ك��ان��اً  لل�شركات  بالن�شبة 

�لفر�س �القت�شادية.«

عادل �لر�سا )طري�ن 
�لإمار�ت(: نحن على �أهبة 
�ل�ستعد�د لدخول �جليل 
�ملقبل من عامل �لإنرتنت

�لرئي�س  �ل���ر����ش���ا،  ع�����ادل  وق�����ال 
طري�ن  يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أهبة  ع���ل���ى  “نحن  �الإم�����������ار�ت: 
�ال������ش�����ت�����ع�����د�د ل������دخ������ول �جل���ي���ل 
�لذي  �الإن��رتن��ت  ع��امل  �ملقبل من 
قطاعات  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة  ي�شهد 
 Web(و �ملعلومات  تكنولوجيا 

.)3.0
ه���ذ�  يف  ن�������ش���ارك  �أن  وي�������ش���رن���ا   
ن��وع��ه حول  �الج��ت��م��اع �الأول م��ن 

•• دبي - وام: 

“دوكاب”  جمموعة  م��ن  ك��ل  �أعلنت 
عن  و�لكهرباء”،  للماء  و”�الحتاد 
جتمعهما،  ج���دي���دة  ����ش���ر�ك���ة  �إب�������ر�م 
ن��ق��ل �لطاقة  ���ش��ب��ك��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

�لكهربائية يف �لدولة.
ي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ت��ع��اون يف �إط����ار جهود 
لتلبية  و�لكهرباء”  للماء  “�الحتاد 
�لتي توفرها يف  �لقطاعات �حليوية  �الحتياجات �حلالية و�مل�شتقبلية من 

�ل�شناعية  �لقيمة  ل�شل�شلة  �ملحلية  �لقدر�ت  من  �ال�شتفادة  عند  �الإم��ار�ت 
�ملزدهرة.  من جهته، �أكَّد حممد حممد �شالح، مدير عام “�الحتاد للماء 
جملة  �شمن  ت��اأت��ي  “دوكاب”  �شتنفذها  �لتي  �خل��ط��وط  �أن  و�لكهرباء”، 
م�شروعات حيوية يف قطاع �لكهرباء يتم تنفيذها يف خمتلف �ملناطق ب�شمال 
�الإمار�ت يف �ملرحلة �لر�هنة، وتهدف �إىل مو�كبة �لتطور �حل�شاري، وتلبية 
�الحتياجات �حلالية و�مل�شتقبلية يف هذ� �لقطاع �حليوي، �شكنياً و�شناعياً 
يف  متخ�ش�س  م�شنع  �أول  �ل��ع��ايل  للجهد  دوك���اب  م�شنع  وُي��ع��د  وجت��اري��اً. 
ت�شنيع كابالت �جلهد �لعايل /60-150 كيلو فولت/ و�لكابالت فائقة 

�جلهد “220-500 كيلو فولت” يف �ل�شرق �الأو�شط. 
وي�شتمر ن�شاط �ل�شركة عر مركز متطور للت�شنيع و�الختبار يف دبي، حيث 

�ل�شر�كة،  فيها. ومن خالل هذه  بتقدمي خدماتها  ت�شطلع  �لتي  �ملناطق 
132 كيلو فولت للربط  �شتنفذ دوكاب خطوط نقل عالية �جلهد بقدرة 
من  ع��دد  يف  و�لكهرباء”  للماء  “�الحتاد  ل���  �لتابعة  �ملحطات  بع�س  ب��ني 
�ملقبل  �لعام  �مل�شروع خالل  �أن يتم �النتهاء من  �ملتوقع  �ملناطق، حيث من 
2023، وحتت �شعار “�شنع يف �الإمار�ت” تقوم �ل�شركة بت�شميم وت�شنيع 

م�شتلزمات �مل�شروع من �لكابالت �لنحا�شية.
تطبيق  �إن  “دوكاب”،  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ط��وع،  حممد  وق��ال 
ميكن  �ل�شوق،  يف  �ملتوفرة  و��شتد�مة  و�أماناً  �بتكار�ً  �الأك��رث  �لطاقة  حلول 
�لقيمة  على  دلياًل  �مل�شروع  ه��ذ�  ويعد  نوعي،  ف��ارق  �إح���د�ث  يف  ت�شاهم  �أن 
دولة  د�خل  �لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  للهيئات  تقدميها  ميكن  �لتي  �ال�شتثنائية 

ت��خ��دم �ل��ع��م��الء يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة يف 
جميع �أنحاء منطقة �ل�شرق �الأو�شط، 

و�شمال �أفريقيا و�أوروبا و�آ�شيا.
وت���ت�������ش���م���ن �مل���������ش����روع����ات؛ ك���اب���الت 
بقدرة  �جل��ه��د  عالية  نقل  وخ��ط��وط 
حمطتي  ب���ني  ل��ل��رب��ط  ك.ف   132
للربط  وم���ث���ل���ه���ا  و�مل�����������د�م،  �ل����ذي����د 
خورفكان  ت��ر�ن�����ش��ك��و  حم��ط��ت��ي  ب���ني 
وتر�ن�شكو �لطويني و�شيح دبا، وذلك 

باإجمايل �أطو�ل ي�شل �إىل 60 كم، وتكلفة تبلغ نحو 260 مليون درهم.



األربعاء   7  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13640  
Wednesday    7    September    2022   -  Issue No   13640

14

املال والأعمال
�سوق دبي ي�سعد باأكرب وترية يومية يف 3 �أ�سابيع مبكا�سب 5.8 مليار درهم

�أف�شل  م��ن  ت��ع��د  م��ت��ق��دم��ة،  تقنية 
�ملقرر  ومن  عاملياً،  �لتحتية  �لبنى 
دعم  يف  ح���ي���وي���اً  دور�ً  ت��ل��ع��ب  �أن 
�الإمارة،  منو  من  �لقادمة  �ملرحلة 
متتلك  “�شالك”  �أن  �إىل  م�شري�ً 
لتلبية  �ل���الزم���ة  �مل���وؤه���الت  ك��اف��ة 
�مل�شتقبلية  �ل��ت��ن��ق��ل  �ح���ت���ي���اج���ات 
�لد�ئم  �ل��ت��ز�م��ن��ا  م���ع  �مل��دي��ن��ة،  يف 
بتطوير منظومة �حلركة �ملرورية 
مبا ي�شب يف م�شلحة �ملاليني من 
زو�ر و�شكان دبي، مت�شلحني ببنية 

حتتية رقمية متينة.

•• دبي -وام:

�ل��ط��اي��ر، رئي�س  ق��ال م��ع��ايل مطر 
�إن  ���ش��ال��ك،  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
يف  �أ�شهمها  �إدر�ج  ق���ررت  �ل�شركة 
و�شول  ل�شمان  �مل���ايل  دب���ي  ���ش��وق 
�أ�شو�ق ر�أ�س �ملال  طويل �الأمد �إىل 
�مل�شتثمرين  �أمام  �لفر�شة  و�إتاحة 
لال�شتثمار يف �أحد �الأ�شول �ملمتازة 

�لتي ت�شتفيد من ق�شة منو دبي.
و�أ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه - يف ح����و�ر مع 
�أن��ب��اء �الإم�����ار�ت “و�م” –  وك��ال��ة 
�شوق  يف  “�شالك”  �أ�شهم  ط��رح  �أن 
دبي �ملايل ياأتي ��شتكماال لرنامج 
�خل�شخ�شة �لذي تنتهجه �الإمارة 
�أ�شو�ق  قيمة  مل�شاعفة  وخططها 
 3 �إىل  �مل��ال��ي��ة وب��ور���ش��ات��ه��ا  دب����ي 
ت���ري���ل���ي���ون���ات دره�������م، وف�����ق روؤي�����ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 

حاكم دبي “رعاه �هلل« .
و�أ�شار �إىل �أن �الكتتاب �لعام �الأويل 
م�شرية  يف  م��ه��م��ة  حم��ط��ة  مي��ث��ل 

�لقطاع،  ه��ذ�  �شمن  �لتكنولوجيا 
موثوقية  تعزيز  يف  �شت�شاعد  كما 
و�شتدعم  �ل���������ش����رك����ة،  ع���م���ل���ي���ات 
�مل�شتقبلية  �الإي���������ر�د�ت  ت��دف��ق��ات 
�أن ت�شتفيد  �ملتوقع  �ملحتملة، ومن 
�ل�����ش��رك��ة م��ن �رت��ك��از ح��ك��وم��ة دبي 
�القت�شادي  �لنمو  ت��وج��ه��ات  على 

و�ل�شكاين �لقوية لالإمارة.
و�أو�شح �أن �لبنية �لتحتية للطرق 
�لعمود  متثل  دب��ي  يف  و�ملو��شالت 
�لفقري للتطور �القت�شادي �لذي 
ب�شبل  ترتقي  �إذ  �الإم����ارة،  ت�شهده 
لل�شكان  �حل���ي���اة  وج�����ودة  �ل��ت��ن��ق��ل 
و�ملوؤ�ش�شات على حد �شو�ء، م�شري�ً 
�إىل �أن دبي تعتر �ليوم و�حدة من 
�أ���ش��رع �مل��دن من��و�ً يف �ل��ع��امل، حيث 
يلعب قطاع �لنقل و�لبنية �لتحتية 
�مللحوظ  �ل��ن��م��و  يف  ح��ي��وي��اً  دور�ً 
كمركز  �الإم����������ارة  حت��ق��ق��ه  �ل������ذي 
و�أ�شلوب  ل���الأع���م���ال  ر�ئ�����د  ع���امل���ي 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  و�ل�شياحة.  �حل��ي��اة 

رقمياً  ح��اًل  يوفر  “�شالك”  نظام 
�لتعرفة  ر���ش��وم  لتح�شيل  مريحاً 
��شتيعاب  �إم��ك��ان��ي��ة  م���ع  �مل����روري����ة 
�لذي  دب��ي  ل�شكان  �ملتنامي  �ل��ع��دد 
ثالثة  م��ن  يرتفع  �أن  �ملتوقع  م��ن 
ماليني و300 �ألف ن�شمة يف عام 
2020 لي�شل �إىل ثمانية ماليني 
و500 �ألف ن�شمة يف عام 2040، 
وي���ع���د ذل����ك ع���ام���اًل م��ه��م��اً حلفز 

�لنمو �مل�شتد�م لل�شركة.
�لتعرفة  �شكلت  “لطاملا  وت���اب���ع: 
لتمويل  م�شدر�ً  ل�شالك  �مل��روري��ة 
�مل�شتمرة  �حلكومية  �ال�شتثمار�ت 
ل����الرت����ق����اء ب�����ش��ب��ك��ات �ل����ط����رق يف 
ت�����ش��ب يف خانة  و�ل���ت���ي  �مل���دي���ن���ة، 
دبي  ت�شنيف  تدعم  �لتي  �جل��ه��ود 
ك��و�ح��دة م��ن �أف�����ش��ل م��دن �لعامل 
يف �لبنية �لتحتية للطرق.” و�أكد 
�لبنية  �أن  �ل��ط��اي��ر،  م��ط��ر  م��ع��ايل 
�لتحتية ل�شبكة �لطرق و�ملو��شالت 
ف�ي �إمارة دب�ي �ملدعومة مبنظومة 

فر�شة  ي���وف���ر  ح��ي��ث  “�شالك”، 
ح�شري  كم�شغل  جناحنا  لرت�شيخ 
دبي،  يف  �مل��روري��ة  �لتعرفة  لنظام 
�حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة  وي���دع���م 
مدينة  �أف�شل  دبي  جلعل  �لر�مية 
للعي�س يف �لعامل، وحتقيق �أهد�ف 
 ،2040 �حل�����ش��ري��ة  دب����ي  خ��ط��ة 
م�شري�ً �إىل �أن �الإدر�ج ميثل خطوة 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا دع����م �ل���ق���ط���اع �مل���ايل 
م�شبوق،  غ���ري  ب�����ش��ك��ل  �الإم������ارة  يف 
وحتفيز وترية �لنمو فيه لتحقيق 
و�لنجاحات  �الإجن���از�ت  من  �ملزيد 
ت��ر���ش��خ م��ك��ان��ة دب���ي �لر�ئدة  �ل��ت��ي 
ك����و�ح����دة م���ن �أه�����م �أ�����ش����و�ق �مل���ال 

و�الأعمال يف �لعامل.
�أ����ش���ب���اب   3 ه����ن����اك  �أن  و�أو�������ش������ح 
رئ���ي�������ش���ي���ة ت�����ع�����زز م������ن ج����اذب����ي����ة 
�أولها  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة،  “�شالك” 
لبو�بات  �حل�����ش��ري  �مل�����ش��غ��ل  �أن���ه���ا 
�ل��ت��ع��رف��ة �مل���روري���ة يف دب����ي، حيث 
للبو�بات  �حل�شرية  �الإد�رة  تتوىل 

�لتعرفة �ملرورية باالإمارة.
رئي�س  �لطاير،  مطر  معايل  وقال 
�إن  ���ش��ال��ك،  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لتعرفة  نظام  تطبيق  يف  �لتو�شع 
م���زي���د من  �إ����ش���اف���ة  �أو  �مل����روري����ة 
نتائج  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  �ل�����ب�����و�ب�����ات، 
��شرت�تيجية �لنقل �لتي تقوم هيئة 
مبر�جعتها  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق 
ملو�فقة  وت��خ�����ش��ع  دوري،  ب�����ش��ك��ل 

�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي.
تدير  “�شالك”  �شركة  �أن  و�أو�شح 
على  موزعة  ب��و�ب��ات  ثماين  حالياً 
ط����ول ����ش���ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د، �لذي 
�ملرورية  �حل���رك���ة  ���ش��ري��ان  ي��ع��ت��ر 
وج�شر  �ل��ق��ره��ود،  وج�شر  دب���ي،  يف 
ونفق  �الحت���اد،  و���ش��ارع  مكتوم،  �آل 
�مل�����ط�����ار، وت�������ش���اع���د ج��م��ي��ع��ه��ا يف 
3.6 مليون مركبة  ت�شهيل حركة 
م�شجلة، م�شري�ً �إىل ت�شجيل 481 
مليون رحلة عر بو�بات “�شالك” 
ل�شياح  ����ش���و�ء  �مل���ا����ش���ي؛  �ل���ع���ام  يف 

�لثماين �حلالية، باالإ�شافة �إىل �أي 
بو�بات جديدة يف دب��ي، من خالل 

�تفاقية �متياز مدتها 49 عاماً.
�أن �ل�شبب �لثاين هو منوذج  وذكر 
يت�شم  �ل�������ذي  �ل�������ش���رك���ة  �أع�����م�����ال 
�لر�أ�شمالية،  �لنفقات  بانخفا�س 
ن���ق���دي تعتر  وه���و�م�������س حت���وي���ل 
�الأف�شل �شمن فئتها، بينما يتمثل 
�ل��ث��ال��ث يف وج����ود فر�س  �ل�����ش��ب��ب 
دولة  يف  للتو�شع  لل�شركة  ك��ب��رية 
�الإمار�ت وخارجها وهو ما �شي�شهم 
و�أعمالها  �ل�شركة  حجم  زي���ادة  يف 

و�أن�شطتها.
بني  مناف�شة  ي��وج��د  ال  �أن���ه  و�أك����د 
دبي  و�مل��و����ش��الت يف  �لطرق  هيئة 
�أن  م��و���ش��ح��اً  “�شالك”،  و���ش��رك��ة 
�لطرفني حيث  هناك تكامال بني 
�لدر��شات  ب���اإع���د�د  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��وم 
ب��ال��ن��ق��ل و�مل�������رور، فيما  �خل��ا���ش��ة 
باعتبارها  بدورها  “�شالك”  تقوم 
لنظام  �لوحيد  �حل�شري  �مل�شغل 

�ل�شياحية،  دب��ي  معامل  يق�شدون 
بني  يتنقلون  �ل��ذي��ن  ل�شكانها  �أو 
ن�شاطاتهم  ملز�ولة  �الإم��ارة  مناطق 

�ليومية.
�أن يرتكز  �مل��ت��وق��ع  �أن����ه م��ن  وذك����ر 
على  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  “�شالك”  �أد�ء 
�لنمو  �إم���ك���ان���ات  م���ن  �ال����ش���ت���ف���ادة 
جانباً  مت��ث��ل  و�ل���ت���ي  �الإ����ش���اف���ي���ة 
�حلالية،  �ل�شركة  الأعمال  �إيجابياً 
�شو�ء  �الإعالنية،  �خلدمات  ومنها 
ع���ل���ى ب����و�ب����ة �ل���ت���ع���رف���ة �مل����روري����ة 
وحتقيق  �ل���ت���ط���ب���ي���ق،  ����ش���م���ن  �أو 
و�ح�شاء�ت  �لبيانات  من  �إي���ر�د�ت 
�مل����رور، وت��وف��ري �خلدمات  ح��رك��ة 
�لر�غبة  للحكومات  �ال�شت�شارية 
�ملرورية  �لتعرفة  بو�بات  بتطبيق 

�أو حت�شني عملياتهم �حلالية.
“�شالك”  �أن  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
����ش���ت���و�����ش���ل �إع������ط������اء �الأول������وي������ة 
لال�شتثمار يف �لتكنولوجيا ل�شمان 
ري��ادت��ه��ا يف �الب��ت��ك��ار �ل��ق��ائ��م على 

مطر �لطاير : �إدر�ج »�سالك« ي�سمن و�سول طويل �لأمد لأ�سو�ق ر�أ�س �ملال

ت�سيلي تعر�س حلولها للطاقة �ملتجددة يف ويتيك�س 2022 يف دبي
•• دبي-وام: 

ت�شتعر�س جمهورية ت�شيلي - يف جناحها �مل�شارك يف معر�س “ ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�شم�شية 2022 “ خالل �لفرتة 
من 27 �إىل 29 �شبتمر �جلاري - �أحدث �لتطور�ت يف ��شتخد�م �لطاقة �ملتجددة وكيفية حتقيق �ال�شتفادة �لق�شوى 
من �ملو�رد �لطبيعية و�حللول �ملتاحة ملو�جهة �لتغري �ملناخي. و يو�جه كوكب �الأر�س تغري�ت مت�شارعة عاماً بعد عام 
�شديدة  حر  موجات  من  �ملناطق  بع�س  تعاين  فبينما  قا�شية  مناخية  ظ��روف  يف  يت�شبب  �ل��ذي  �ملناخي  �لتغري  نتيجة 
وفرت�ت جفاف �أطول ت�شهد مناطق �أخرى هطول �أمطار غزيرة تت�شبب يف حدوث �لفي�شانات �الأمر �لذي يدفعنا �إىل 
�إيجاد بد�ئل خ�شر�ء ت�شمح لنا باال�شتفادة من مو�ردنا �لطبيعية وبالتايل تغيري �لنموذج لالأجيال �لقادمة. ويف هذ� 
�ل�شياق بد�أت ت�شيلي م�شرية حافلة لال�شتفادة من �ملو�رد �ملتاحة يف �أر��شيها �ملتنوعة و�لتي متتد بطول 4300 كيلو 
مرت مبا يف ذلك �لرياح �لقوية يف تيري� ديل فويغو يف �جلنوب و�أكر �إ�شعاع �شم�شي على كوكب �الأر�س يف �شحر�ء �أتاكاما 
2021 �شاركت ثالث �شركات ت�شيلية �شمن �لبعثة �لتجارية �الأوىل لبحث و��شتك�شاف �شوق دولة  يف �ل�شمال. يف عام 
�الإمار�ت وعر�س �لتز�م ت�شيلي با�شتخد�م �لطاقات �ملتجددة غري �لتقليدية /�لتي كانت قدرتها �الإنتاجية بالفعل خالل 

ذلك �لعام 11400 ميجاو�ت بزيادة قدرها %9 عن عام 2010/ مع �لرتكيز على كفاءة �لطاقة و�ال�شتد�مة.

يومية  وت��رية �شعود  �أك��ر  وه��ي  نقطة،   41.68 ي��ع��ادل 
فيما  ن��ق��ط��ة،   3396.11 ع��ن��د  ل��ي��غ��ل��ق  �أ���ش��اب��ي��ع،   3 يف 
عند م�شتوي   ”15 “فادك�س  �أبوظبي  �شوق  موؤ�شر  �أغلق 
�شيولة  �ملحلية  �الأ�شهم  ��شتقطبت  و  9653.13 نقطة. 
باأكرث من 1.59 مليار درهم موزعة بو�قع 1.33 مليار 
درهم يف �شوق �أبوظبي و251.29 مليون درهم يف �شوق 
دبي، وجرى �لتد�ول على نحو 254.6 مليون �شهم عر 

تنفيذ ما يربو على 17.2 �ألف �شفقة.
بن�شبة  �الإ�شالمي”  “�أبوظبي  �شعد  �أبوظبي،  �شوق  يف  و 
و”فريتغلوب”   2.38% و”ملتيبالي”   3.04%
�لعقارية”  و”�لد�ر   1.09% �شات”  و”�لياه   1.82%

%0.64 و”�أغذية” %0.6 و”د�نة غاز” 0.43%.

•• اأبوظبي-وام:

لي�شيف  �م�س،  تعامالت  �مل��ايل يف ختام  دب��ي  �شوق  �رتفع 
م���ع تفاوؤل  م��ل��ي��ار دره����م   5.8 ب��ن��ح��و  ���ش��وق��ي��ة  م��ك��ا���ش��ب 
�لطرح  عملية  يف  قدماً  �مل�شي  عن  باالإعالن  �مل�شتثمرين 

�لعام �الأويل ل�شركة “�شالك«.
�إىل  �ملدرجة  �ملحلية  لالأ�شهم  �ل�شوقي  �مل��ال  ر�أ���س  وو�شل 
2.62 تريليون درهم بنهاية جل�شة �م�س، موزعة بو�قع 
�أبوظبي  2.05 تريليون درهم لالأ�شهم �ملدرجة يف �شوق 
لالأور�ق �ملالية و564.13 مليار درهم لالأ�شهم �ملدرجة 

يف �شوق دبي �ملايل.
ما  �أو   1.24% بن�شبة  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  موؤ�شر  و�رت��ف��ع 

 341.2 م�شتقر�ً عند  “�لعاملية �لقاب�شة”  �أغلق �شهم  و 
م�شتقطباً  بالقيمة  �الأن�����ش��ط  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��دره  م��ع  دره���م 
“�أبوظبي  ت���اله  دره����م،  م��ل��ي��ون   325.8 بنحو  ���ش��ي��ول��ة 

�الأول” جاذباً نحو 225.6 مليون درهم.
�لعقارية”  “�إعمار  �شهم  بارتفاع  دب��ي  �شوق  �أد�ء  تعزز  و 
بعد  �ل��ن�����ش��اط  ق��ائ��م��ة  ت�������ش���دره  م���ع   1.32% ب��ن�����ش��ب��ة 
��شتقطابه �شيولة بنحو 105.38 مليون درهم، و�رتفعت 
�أ�شهم �لبنوك مع منو “دبي �الإ�شالمي” بن�شبة 2.09% 
وب�شيولة 43.8 مليون درهم، فيما �شعد “�الإمار�ت دبي 
دبي  “�شوق  �شهم  ز�د  كما   .1.96% بن�شبة  �لوطني” 
بنحو  لال�شتثمار”  و”دبي   0.59% بن�شبة  �ملايل” 

.1.23%

•• دبي-الفجر: 

�إنرتنا�شيونال،  ن���ت���ورك  �أع���ل���ن���ت، 
�لد�عمة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل���ر�ئ���د  �مل����زود 
للتجارة �لرقمية يف �ل�شرق �الأو�شط 
و�أفريقيا، �أم�س عن �إطالق �لن�شخة 
“�مل�شتقبل  ب���رن���ام���ج  م����ن  �الأوىل 
�إد�ري  ب��رن��ام��ج  وه��و   - �الإمار�تي” 
�خلريجني  مل��ن��ح  م�����ش��م��م  �إم����ار�ت����ي 
�الإمار�ت  دول��ة  مو�طني  من  �جل��دد 

مثل  �لرئي�شية  �مل��ج��االت  يف  منظم 
و�لتفكري  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  �ملنتجات 
وتطوير  �مل�����ش��ك��الت  وح���ل  �ل��ن��ق��دي 
�ل�شياق  ه���ذ�  ويف  �ل��ف��ن��ي��ة.  �مل���ه���ار�ت 
قال، ناند�ن مري، �لرئي�س �لتنفيذي 
“يف  �إنرتنا�شيونال:  نتورك  ل�شركة 
رعاية  تعد  �إن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال،  ن��ت��ورك 
�مل��ح��ل��ي��ة �أحد  �مل���و�ه���ب �الإم���ار�ت���ي���ة 
لل�شركة.  �لرئي�شية  �ال�شرت�تيجيات 
نحن نوؤمن باأن �ل�شباب يف هذ� �لبلد 

�الإمار�تي  �ل�شباب  وخ��ر�ت  ق��در�ت 
يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية«.

خالل  ودع��م��ه��م  �مل��ت��درب��ني  مل�شاعدة 
ل��ع��ام��ني، و�شعت  �مل��م��ت��د  �ل��رن��ام��ج 
خطة  �إنرتنا�شيونال”  “نتورك 
����ش���ام���ل���ة ل��ل��ت��ع��ل��م و�ل���ت���ط���وي���ر لكل 
م�����ت�����درب. حت������دد �خل����ط����ة ج������د�ول 
�ل�����ت�����ن�����اوب و�الأه���������������د�ف �ل����ف����ردي����ة 
ذلك.  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات، 
طو�ل مدة �لرنامج باأكملها، �شيتم 

يف  للتطور  فر�شة  �ملتحدة  �لعربية 
�ملهنية و �كت�شاب �خلر�ت.  حياتهم 
�جلهود  م��ع  �خل��ط��وة  ه��ذه  تتما�شى 
“نتورك  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ت��م��رة 
دولة  روؤي��ة  لتعزيز  �إنرتنا�شيونال” 
لبناء  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت 
�ملو�هب  مب�شاركة  تناف�شي  �قت�شاد 

�الإمار�تية �ل�شابة. 
����ش���ي�������ش���ت���ق���ب���ل �ل������رن������ام������ج، �ل������ذي 
ن���وع���ه يف قطاع  م����ن  ف����ري����ًد�  ي���ع���د 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ال���ي���ة، ع������دًد� من 
�ملتفوقني،  �الإم��ار�ت��ي��ني  �خلريجني 
�لذين �شي�شاركون يف رحلة تدريبية 
عملية مدتها 24 �شهًر� توفر خرة 
ع��م��ل��ي��ة يف جمال  و�����ش���ع���ة وخ������رة 
�الأخ����رى.  و�لتخ�ش�شات  �ل��ت��م��وي��ل 
�أرب���ع  �إىل  �مل��ت��درب��ني  تق�شيم  �شيتم 
يف  بالتناوب   للم�شاركة  جمموعات 
لل�شركة  �ملختلفة  �الأع���م���ال  �أق�����ش��ام 
تدريب  م��ن��ح��ه��م  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

 “ �إنرتنا�شيونال:  نتورك  ملجموعة 
“ي�شعدنا �أن نبد�أ �لن�شخة �الأوىل من 
نحن  �الإم���ار�ت���ي.  �مل�شتقبل  برنامج 
ن��وؤم��ن ب���اأن �الأ���ش��خ��ا���س ه��م �شريان 
متكينهم  و�أن  منظمة  الأي  �حل��ي��اة 
م����ن ت��ن��م��ي��ة ح���ي���ات���ه���م �مل���ه���ن���ي���ة هو 
لهم.  منحها  ميكننا  مكافاأة  �أف�شل 
جمموعة  ب���اأول  �ل��رتح��ي��ب  ي�شعدنا 
�ل���ع���ام ون�شعى  ه����ذ�  �مل���ت���درب���ني  م���ن 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  ج���اه���دي���ن 

هم م�شتقبلنا و�أن متكني هذه �لعقول 
�لهامة  �ملهار�ت  مبجموعات  �ل�شابة 
�لعاملي  و�مل��ن��ظ��ور  �لعملية  و�خل���رة 
دولة  �ق��ت�����ش��اد  ت�شكيل  يف  �شي�شاعد 
ولذلك،  �ملتحدة.  �لعربية  �الإم���ار�ت 
ي�شعدنا �لرتحيب باملتدربني �جلدد 
ونتطلع �إىل م�شاعدتهم على حتقيق 

�أهد�فهم �ملهنية«. 
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �����ش����رح����ت، ه���ن���د �آل 
�لب�شرية  �مل���و�رد  ق�شم  رئي�شة  علي، 

•• ال�سارقة-الفجر:

�ملوؤ�ش�شات  مم��ث��ل��ي  م����ن  ع�����دد  �أك������د 
�ل�������ش���ارق���ة، وم������در�ء  �حل���ك���وم���ي���ة يف 
و�جلهات  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ال�شتثمارية �لر�ئدة يف دولة �الإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، �أن �ق��ت�����ش��اد �إم���ارة 
�نتعا�س  م���ق���وم���ات  مي��ل��ك  �ل�����ش��ارق��ة 
�لقطاعات  ع���دد م��ن  ك��ب��رية يف  ومن���و 
�أن  مو�شحني  �حليوية،  �ال�شتثمارية 
�ل��ت��ن��وع و�ل��ت��ك��ام��ل �ل����ذي ح��ق��ق��ه قدم 
�ال�شتثمار�ت  لتعزيز  ك��ب��ريًة  ف��ر���ش��اً 
قدرة  من  ورف��ع  و�مل�شتد�مة،  �لنوعية 
�مل�شهد  يف  �مل��ن��اف�����ش��ة  ع���ل���ى  �الإم���������ارة 

�القت�شادي �لعاملي.
رئي�س  �لقا�شمي،  فاهم  �ل�شيخ  وق��ال 
د�ئرة �لعالقات �حلكومية يف �ل�شارقة، 
يف تعليقه على نتائج تقرير “��شتثمر 
“�لتوجهات  ح�����ول  �ل�شارقة”  يف 
�مل�شتقبلية لال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر 
جتاوز  “�إن  �لقطاعات”:  و�إم��ك��ان��ات 
�لتحديات �القت�شادية �أمام �حلكومات 
يتطلب  �خل���ا����س،  �الأع����م����ال  وق���ط���اع 
�ملبتكرة،  �لعمل  خ��ي��ار�ت  يف  ��شتثمار�ً 
تتبنى  معا�شرة،  �إد�رة  �آليات  وتطوير 
من  وتطّور  بعد،  -ع��ن  �لعمل  �أ�شلوب 
مهار�ت �لكو�در �لب�شرية، خا�شَة لدى 
�ملوظفني �لعاملني يف �إد�ر�ت �الت�شال، 

ووحد�ت تكنولوجيا �ملعلومات«.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ���ش��ل��ط��ان ع���ب���د�هلل بن 
�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شويدي  ه��ده 
�إمارة  تعمل  بال�شارقة:  �القت�شادية 
�لقطاعات  حت��ف��ي��ز  ع���ل���ى  �ل�������ش���ارق���ة 
وخا�شة  �مل���خ���ت���ل���ف���ة  �الق����ت���������ش����ادي����ة 
�القت�شاد  يف  �جل���دي���دة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�مل���ع���ريف و�الق��ت�����ش��اد �ل���رق���م���ي، حيث 
ت�شهد خمتلف �لقطاعات تدفقاً كبري�ً 
�ل�شارقة  وت��ت��ط��ل��ع  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت،  يف 
�ال�شتثمار�ت  م���ن  م��زي��د  ج���ذب  �إىل 
ت�شجيع  ع���ر  �مل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 

�ل�شركات �لوطنية.
وتتميز دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ب�����ش��ك��ل ع���ام و�إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة ب�شكل 
و�قت�شادية،  ��شتثمارية،  ببيئة  خا�س 
و�شيا�شية م�شتقرة، قادرة على مو��شلة 
�لنمو �القت�شادي رغم حاالت �لركود 
عر  �لعاملي  �القت�شاد  ي�شهدها  �لتي 

ب����������دوره حت�������دث �����ش����ع����ادة �ل����دك����ت����ور 
رئ��ي�����س مدينة  �مل����دف����ع،  خ���ال���د ع��م��ر 
بقوله:  )�شم�س(  لالإعالم  �ل�ش�������ارقة 
�لعديد  �إىل  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  “قادت 
�ل�شناعات  ق��ط��اع  يف  �مل��ت��غ��ري�ت  م���ن 
�الإب��د�ع��ي��ة و�الإن��ت��اج �الإع��الم��ي، حيث 
�ال�شتثمار،  م�شتوى  على  حت��ّول  ظهر 
�ل�شركات  من  �جلماهريية،  و�ملتابعة 
�الأف���ر�د، مع ظهور جيل  �إىل  �لكرى 
وبو�شفنا  �ملحتوى،  ناع  �شُ من  جديد 
ر�ئ���دة، نوؤمن  �إع��الم��ي��ة  منطقة ح��رة 
�لتكيف  وم�شوؤوليتنا  و�جبنا  من  باأنه 
�الأفكار  ورع��اي��ة  �مل��ت��غ��رية،  �لبيئة  م��ع 
رو�د  ل��ت��م��ك��ني  �جل�����دي�����دة  �مل���ب���ت���ك���رة 
�الإعالم  م�شاهمة  وت��ع��زي��ز  �الأع���م���ال، 
�ملتكامل  �القت�شادي  �لنظام  ودوره يف 

وب�شكل  �حليوية،  �لقطاعات  خمتلف 
و�ل�شياحة  �لتجزئة  قطاعات  خا�س 
و�ل�شيافة، ولهذ� حر�س مركز �إك�شبو 
�ل�شارقة على م�شاعفة جهوده لت�شريع 
ت��ع��ايف ق��ط��اع �مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت يف 
تن�شيط  يف  دوره  وت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ارق��ة، 
�حلركة �لتجارية و�ل�شناعية وتنويع 

م�شادر �لدخل«.
وحت��������دث جن������الء �مل������دف������ع، �مل����دي����رة 
لريادة  �ل�����ش��ارق��ة  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�الأعمال )�شر�ع( حول نتائج �لتقرير، 
رو�د  ب�����اأن  ����ش���ر�ع  “يوؤمن  ب���ال���ق���ول: 
�إيجابي  ت��اأث��ري  ق��وة  �الأع��م��ال ميثلون 
م�����ش��ت��د�م، وت���اأك���د ذل����ك خ����الل �أزم����ة 
ك����ورون����ا، ح��ي��ث ���ش��ه��دن��ا ج��ه��وده��م يف 
من  �ل��ت��ع��ايف  لت�شريع  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 

ف����رت�ت خم��ت��ل��ف��ة، وي���ع���ود ذل���ك لعدة 
�ال�شرت�تيجي  �مل���وق���ع  م��ن��ه��ا  �أ���ش��ب��اب 
و�عدة  �ق��ت�����ش��ادي��ة  بيئة  ت�شكل  ح��ي��ث 
م�شتمر  ح���ك���وم���ي  �إن�����ف�����اق  وك����ذل����ك 
ومتتلك مناطق حرة مميزة ت�شاهم يف 

حتفيز �ال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر.
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ُت���ع���ّد  ح��ي��ث 
�القت�شادية  �ل������دول  �أك�����ر  �مل���ت���ح���دة 
و�شمال  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف 
�إفريقيا، ومركز ربط �لقار�ت �لثالث 
لينطلق  و�إفريقيا”،  و�أوروب����ا  “�آ�شيا 
�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل�شعي  �مل���ز�ي���ا  م���ن ه���ذه 
�ال�شتثمارية،  �لبيئة  لتح�شني  �لد�ئم 
خمتلف  يف  �ال����ش���ت���ث���م���ار  وت�������ش���ج���ي���ع 
وخدمة  �الق���ت�������ش���ادي���ة،  �ل���ق���ط���اع���ات 
�مل�شتثمرين ورّو�د �الأعمال، ومتكينهم 

ودولًيا،  �إقليمًيا  و�لتو�شع  �لنمو  م��ن 
خا�س  ب�شكل  �ل�شارقة  �إم��ارة  وحتويل 
ر�ئدة  �إىل وجهة  ع��ام  ب�شكل  و�ل��دول��ة 

لال�شتثمار�ت يف �لعامل.
���ش��ع��ادة خ��ال��د جا�شم  ق��ال  م��ن جهته، 
�لتجاري  �الإمن��اء  هيئة  رئي�س  �ملدفع، 
�لنمو  “مع  ب��ال�����ش��ارق��ة:  و�ل�����ش��ي��اح��ي 
�ل�شارقة  �إم���ارة  ت�شهده  �ل��ذي  �لكبري 
ن�شاعف  ك����اف����ة،  �مل�������ش���ت���وي���ات  ع���ل���ى 
وجهًة  �الإم��ارة  مكانة  لتعزيز  جهودنا 
مميزًة،  وعائلي��������ًة  وثقافيًة  �شياحيًة 
بقطاع  �ل��ن��ه��و���س  �أن  ن���وؤم���ن  ف��ن��ح��ن 
�ل�����ش��ي��اح��ة م��ن د�خ����ل وخ����ارج �لدولة 
كبريًة ومتجددًة يف ظل  ميلك فر�شاً 
�حليوية  �لقطاعات  خمتلف  �نتعا�س 

يف �الإمارة«.

�أن  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  يف  ل���الب���ت���ك���ار�ت 
خاٍل  م�شتقبل  ن��ح��و  ت��وج��ه��ن��ا  ت��دع��م 
�لكربونية،  و�النبعاثات  �لنفايات  من 
�إع���ادة �ل��ت��دوي��ر، و��شتعادة  م��ن خ��الل 
�ال�شطناعي،  �لذكاء  با�شتخد�م  �ملو�د 
�لنفايات  لتحويل  �ملبتكرة  و�حل��ل��ول 
�إىل طاقة، حيث يتم �إنتاج �لطاقة من 
�لنفايات غري �لقابلة الإعادة �لتدوير 
منخف�شة  كربون  �نبعاث  ومب��ع��دالت 

جد�ً«.
وعلق �شيف �ملدفع، �لرئي�س �لتنفيذي 
بالقول:  �ل�������ش���ارق���ة،  �إك�������ش���ب���و  مل���رك���ز 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  ت��د�ع��ي��ات  “�أظهرت 
�أه��م��ي��ة �ل��ع��الق��ة �مل��ت��ب��ادل��ة ب��ني قطاع 
و�النتعا�س  و�مل������وؤمت������ر�ت  �مل���ع���ار����س 
على  ت��اأث��ريه  ك�شفت  �إذ  �الق��ت�����ش��ادي، 

الإم�������ارة �ل�������ش���ارق���ة ودول������ة �الإم�������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة«.

وقال �شعادة ح�شني �ملحمودي، �لرئي�س 
للبحوث  �ل�����ش��ارق��ة  ملجمع  �لتنفيذي 
“تركز  و�الب���ت���ك���ار:  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لذكية،  �ل�����ش��ن��اع��ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة 
وتتيح �أمام �لرو�د من �لطاقات �ل�شابة 
الكت�شاب  �ل��ف��ر���ش��ة  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
هذ�  م�شتقبل  ت��خ��دم  تقنية  م��ه��ار�ت 
�ملجمع  يف  ن���ح���ن  ول����ه����ذ�  �ل����ق����ط����اع، 
حري�شون على �ال�شتثمار يف منظومة 
�لتعليم �لهجني ودمج �لتكنولوجيا يف 

�لتعليم«.
�����ش����ع����ادة خالد  ق������ال  وم������ن ج����ان����ب����ه، 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلرميل، 
“ميكن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة )ب���ي���ئ���ة(:  �ل�����ش��ارق��ة 

تعيني مر�شد، من كبار �مل�شوؤولني يف 
�لتقدم  ومر�قبة  لتدريب  �ل�شركة، 
�ل����ع����ام ل���ل���م���ت���درب���ني و�ل����ت����اأك����د من 
�النتهاء  عند  بالتز�ماتهم.  وفائهم 
بنجاح،  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل���رن���ام���ج  م���ن 
لتاأمني  �لفر�شة  للمتدربني  �شتتاح 
“نتورك  عمل د�ئ��م ب��دو�م كامل مع 
ا  �أي�شً منحهم  مع  �إنرتنا�شيونال”، 
�لوظيفي  تقدمهم  لتتبع  �لفر�شة 

تبعاً الأد�ئهم د�خل �ل�شركة.

�جل��ائ��ح��ة و�ل��و���ش��ول �إىل م��رح��ل��ة ما 
هي  �لنا�شئة  فال�شركات  ك��ورون��ا،  بعد 
�ل���رك���ائ���ز �الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��رت���ش��ي��خ تنوع 
�الق��ت�����ش��اد وم��رون��ت��ه، وه���ذ� م��ا جعل 
�لر�ئدة،  للم�شاريع  �شديقة  �ل�شارقة 
�ل�شّباقة  �الأف���ك���ار  الأ���ش��ح��اب  ود�ع��م��ة 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع  يف 
ملوؤ�ش�شي  حا�شنة  �ليوم  �الإم���ارة  وتعد 
ي�شكلون  �لذين  و�ملبتكرين  �ل�شركات 

م�شتقبل قطاع �الأعمال يف �ملنطقة«. 
�ملهريي،  �لعزيز  عبد  �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
مدير هيئة �ل�شارقة �ل�شحية: “خالل 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ���ش��ه��د �ل���ع���امل حجم 
�لتكنولوجيا  متتلكها  �ل��ت��ي  �لفر�س 
وتاأثريها  �ل�شحية،  �لرعاية  يف قطاع 
كانت  حيث  �ل��ب��ل��د�ن،  �قت�شاد�ت  على 
�الأ�شا�شي  �مل��ح��رك  ه��ي  �لتكنولوجيا 
نحن  لهذ�  �ل�شحية،  �لرعاية  لقطاع 
�مل�شتثمرين  �أم���ام  و��شعاً  �ل��ب��اب  نفتح 
�ملجال،  ه����ذ�  م���ن  ج������زء�ً  ل��ي�����ش��ب��ح��و� 
حجمه  م�����ش��اع��ف��ة  يف  وم�������ش���اه���م���ني 

ومنوه«.
�ل��ع��زي��ز �شطاف،  وب������دوره، ق���ال ع��ب��د 
خدمات  لقطاع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد 
و�شناعة  غ��رف��ة جت����ارة  �الأع�����ش��اء يف 
�جلديدة  �خلطة  “تهدف  �ل�شارقة: 
�إىل  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة 
فعالياتها  جل��م��ي��ع  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ري 
�إىل  باالإ�شافة  �لتجارية،  و�أن�شطتها 
تهدف  ت�شويق  ��شرت�تيجية  تطوير 
�إىل ف��ت��ح ق���ن���و�ت �ت�����ش��ال ف��ع��ال��ة بني 
لتحقيق  و�الأف�������ر�د  �ل��ت�����ش��وق  م���ر�ك���ز 
�الأه������د�ف �مل��ن�����ش��ودة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
جتعلها  �لتي  �ل�شارقة  ملز�يا  �لرتويج 
�ل�شياحية  �لوجهات  �أب��رز  من  و�ح��دة 

و�لتجارية �إقليمياً وعاملياً«.
�لرئي�س  �خل�����ش��ي��ب��ي  �أح���م���د  و�أ����ش���اف 
للتطوير  �أر�َد  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لعقاري  �ل��ق��ط��اع  “جنح  �ل���ع���ق���اري: 
تد�عيات  ع��ل��ى  بالتغلب  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
�جلائحة، وتنامى �هتمام �مل�شتثمرين 

من دولة �الإمار�ت و�ملنطقة به.
�إىل  �الأع�����م�����ال  رو�د  �جن������ذب  ح���ي���ث   
�مل�شتوى  ذ�ت  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
�لعاملي �لتي تتمتع بها �الإمارة، و�لتي 
تعزيز مكانتها وجهة عاملية  ت�شهم يف 

لال�شتثمار و�الإقامة و�ل�شياحة«.

»نتورك �إنرتنا�سيونال« تطلق برنامج »�مل�ستقبل �لإمار�تي« لتطوير �ملو�هب �لإمار�تية يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية 

�أكدو� �أهمية تقرير »��ستثمر يف �ل�سارقة«

م�سوؤولون حكوميون وممثلو جهات ��ستثمارية يك�سفون ركائز �نتعا�س �قت�ساد �ل�سارقة وفر�س منوه يف �مل�ستقبل
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املال والأعمال

يعملون  �لذين  �مل�شتلزمات  تاأمني 
�لبحرية  �مل����اأك����والت  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
وو�شواًل  �مل��ن��ت��ج��ع،  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�إىل م�شاركة فرق �لغو�س وخر�ء 
�الأح���ي���اء �مل��ائ��ي��ة ل��دي��ن��ا يف جتديد 
يعك�س  م���ا  �مل���رج���ان���ي���ة،  �ل�����ش��ع��اب 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  ت��ع��اون��ي��ة  منهجية 

�لبيئة وتعزيز �الإ�شتد�مة. 
وي��ح��ظ��ى ���ش��ك��ان دول�����ة �الإم�������ار�ت 
وزو�ره���������ا ب��ف��ر���ش��ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
معارفهم  وزي��ادة  �ملبذولة  �جلهود 
ميكنهم  ح���ي���ث  �مل�����ج�����ال،  ه�����ذ�  يف 
للتعرف  �الأ���ش��م��اك  م�شفى  زي����ارة 
�ل�شعاب  م�����ش��روع  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع��ل��ى 
�ملرجانية، �أو �الن�شمام �إىل �جلهود 
�لعلمية يف مبادرة م�شروع دولفني 
�إطالق  �إىل  ونتطلع  �الإم����ار�ت.  يف 
ه����ذه �مل�������ش���اري���ع وت��ل��م�����س �آث���اره���ا 

�الإيجابية على �ملجتمع«.
نائب  وب��دوره، قال تيموثي كيلي، 
�لعام  و�مل��دي��ر  �لتنفيذي  �لرئي�س 
“ي�شرنا  دب��ي:  �أتالنت�س  ملنتجعات 
جمموعة  �أول  ع�����ن  �الإع������������الن 
�شتحظى  �ل����ت����ي  �مل���������ش����اري����ع  م�����ن 
بدوالر  �مل�شاهمة  ���ش��ن��دوق  ب��دع��م 
�لت�شعة  �مل�����ش��اري��ع  وت��ت�����ش��م  و�ح����د. 

تقنيتي  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  م���ي���ج���او�ت 
�لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �الأل���و�ح 
مما  �مل���رك���زة  �ل�شم�شية  و�ل��ط��اق��ة 
�الإنتاجية  �ل���ق���درة  ن�����ش��ب��ة  ي���رف���ع 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة ���ش��م��ن مزيج  ل��ل��ط��اق��ة 
�لطاقة يف دبي �إىل %11.5 ومن 
�ملتوقع �أن ت�شل �إىل %14 بنهاية 
و�أ���ش��اف معاليه:  �ل��ع��ام �جل����اري. 
دبي  ���ش��د�رة  تعزيز  على  نعمل   “
�إن��ت��اج �لطاقة  ودول���ة �الإم����ار�ت يف 
حققت  وق��د  و�مل��ت��ج��ددة.  �لنظيفة 
يف  عاملية  قيا�شية  �أرق���ام���اً  �لهيئة 
�لطاقة  مل�شروعات  �الأ���ش��ع��ار  �أدن���ى 
متتالية  م��ر�ت  خلم�س  �ل�شم�شية 
�لطاقة  الأ�شعار  دبي معيار�ً  وباتت 

�ل�شم�شية على م�شتوى �لعامل.«

كما يوفر �ملنتجع متوياًل ملدة عام 
�لبحرية  �مل���اأك���والت  ���ش��وق  مل�����ش��روع 
يف �الإم��ار�ت، و�لذي يدعم تطوير 
جتارة  ك��ف��اءة  ت��ع��زز  رقمية  من�شة 
و��شتد�متها  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل���اأك���والت 
تتبعها.  و�إم���ك���ان���ي���ة  و���ش��ف��اف��ي��ت��ه��ا 
وي��ت�����ش��م��ن �مل�������ش���روع �إن�������ش���اء رمز 
�إ���ش��ت��ج��اب��ة ���ش��ري��ع��ة وجت���ري���ب���ه يف 
قائمة مطعم �أو�شيانو �حلائز على 
جنمة مي�شالن، ما يتيح لل�شيوف 
�لبحرية  �ملاأكوالت  معرفة م�شادر 

�مل�شتخدمة يف �إعد�د �أطباقهم. 
عمل  جمموعة  حتظى  وب���دوره���ا، 
ح��م��اي��ة �أ���ش��م��اك �ل��ق��ر���س و�ل����ر�ي 
�حليو�ن  ح��د�ئ��ق  لر�بطة  �لتابعة 
و�الأح����و������س �مل��ائ��ي��ة ب��ت��م��وي��ل ملدة 
توفري  يف  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  ع���ام، 
دع�����م م����وث����وق وت���ع���زي���ز �جل���ه���ود 
�لبيئة.  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أهم  �أح���د  �لقر�س  �أ���ش��م��اك  ومت��ث��ل 
م�شروع  عليها  يركز  �لتي  �الأن���و�ع 
يعتمد  �ل��ذي  �أتالنت�س،  يف  �أطل�س 
�ملائية  �الأح�����و�������س  خ������ر�ء  ع���ل���ى 
�مل�شاعدة  يف  �حل��ي��و�ن��ات  وح��د�ئ��ق 

على �حلفاظ على �الأنو�ع �حلية. 
�ل��غ��ط�����س �خلا�شة  ف���رق  وت�����ش��ارك 

•• دبي- وام:

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي �أربعة 
لعقد  عاملية  �شركات  م��ن  ع��رو���س 
للمرحلة  �ال�شت�شارية  �خل��دم��ات 
�ل�����ش��اد���ش��ة م��ن جم��ّم��ع حم��م��د بن 
�ل�شم�شية  �آل مكتوم للطاقة  ر��شد 
�ل�شم�شية يف  للطاقة  �أك��ر جممع 
�لعامل  م�شتوى  على  و�ح��د  موقع 
بنظام �ملنتج �مل�شتقل �شت�شل قدرته 
ميجاو�ت   5000 �إىل  �الإنتاجية 
بحلول عام 2030 و�شتبلغ �لقدرة 
من  �ل�شاد�شة  للمرحلة  �الإنتاجية 

�ملجمع 900 ميجاو�ت.
وقال معايل �شعيد حممد �لطاير 
�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 

•• دبي – الفجر

�لنخلة  �أت��الن��ت�����س  م��ن��ت��ج��ع  �أع���ل���ن 
ع��ن دع���م  ت�شعة م�����ش��اري��ع حملية 
�لبيئة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ت����ه����دف 
بتقدمي  �ال�����ش����ت����د�م����ة،  وت���ع���زي���ز 
متويل من مبادرٍة �أطلقها �ملنتجع 
للم�شاهمة   2021 ي���ون���ي���و  يف 
ب���دوالر �أم��ري��ك��ي و�ح��د مقابل كل 
�شيوفه  م��ن  ك��ل  يخو�شها  جتربة 
�ملنتجع.  يف  �لبحرية  �الأح��ي��اء  م��ع 
ومت��ك��ن��ت �مل���ب���ادرة م��ن ج��م��ع مبلغ 
على  �أم��ري��ك��ي  دوالر  �أل����ف   120
م���د�ر �ل���� 12 ���ش��ه��ر�ً �مل��ا���ش��ي��ة، مت 
�ال�شتثمار  ل��ت��م��وي��ل  تخ�شي�شها 
لتعزيز  تهدف  حملية  م�شاريع  يف 
�لبيئة  على  و�حلفاظ  �الإ�شتد�مة 

وحماية �ملحيطات.
�ملوؤ�ش�شات يف  ومت��ت دع��وة خمتلف 
�الإمار�ت خالل �ل�شهرين �ملا�شيني 
ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات �حل�������ش���ول على 
�لعرو�س  در�����ش���ة  ومت���ت  مت���وي���ل، 
مل�شاهمتها  تبعاً  وتقييمها  �ملقدمة 
�لعلمي وم�شاعي  �لتقدم  يف تعزيز 
�لبيئة.  على  و�حلفاظ  �ال�شتد�مة 
ويركز م�شروع �أطل�س يف �أتالنت�س 
حالياً على �أربع جمموعات رئي�شية 
من �الأحياء �لبحرية، وهي �أ�شماك 
�ل����ق����ر�����س و�ل������������ر�ي و�ل�����دالف�����ني 
من  و�ث��ن��ني  �مل��رج��ان��ي��ة؛  و�ل�شعاب 
وجودها  تهدد  �لتي  �ملخاطر  �أب��رز 
و�ملتمثلة يف �ملاأكوالت �لبحرية غري 
�لبال�شتيكي،  و�لتلوث  �مل�شتد�مة 
حيث مت �ختيار �مل�شاريع باالإ�شتناد 
م��و�ج��ه��ة هذه  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  �إىل 

�لتحديات.
بات�س”  ذ�  “�شيف  ح��م��ل��ة  وُت���ع���د 
�ملنظمة  جومبوك،  �أطلقتها  �لتي 
�الإمار�ت،  يف  �لر�ئدة  �الجتماعية 
حظيت  �ل��ت��ي  �مل�شاريع  مقدمة  يف 
�ملبادرة  ه���ذه  وت��ه��دف  ب��ال��ت��م��وي��ل. 
�ل�����ش��ج��ائ��ر على  �أع���ق���اب  �إىل ج��م��ع 
�لعامة  �الأم����اك����ن  ويف  �ل�����ش��و�ط��ئ 
وتطبيق مبادئ �القت�شاد �لد�ئري 
و�شناعة  �لنفايات  ت��دوي��ر  الإع���ادة 
ك��م��ا تت�شمن  ق��ّي��م��ة م��ن��ه��ا.  م����و�د 
�حل���م���ل���ة م�������ش���ارك���ة �ل���ع���ام���ل���ني يف 
�لعمل  يف  دب���ي  �أت��الن��ت�����س  منتجع 
�ملنتجع  خملفات  جلمع  �لتطوعي 
�لتي ت�شتطيع جومبوك و�شركاوؤها 

�إعادة تدويرها.

�جلدد هذ� �لعام من خالل متويل 
�الأحياء  حلماية  �لر�مية  �مل�شاريع 
�لتز�منا  ونوؤكد  ومو�طنها.  �ملائية 
ب��دع��م ج��ه��ود ���ش��رك��ائ��ن��ا �ل���دوؤوب���ة 
�إيجابي يف �ملجتمع  الإحد�ث تاأثري 
�ملحلي، باعتبارنا موؤ�ش�شة معتمدة 
م�����ن ر�ب�����ط�����ة ح�����د�ئ�����ق �حل����ي����و�ن 

و�الأحو��س �ملائية.
يف  زمالئنا  مب�شاركة  نفتخر  كما   
�مل�شاريع  جميع  يف  دب��ي  �أتالنت�س 
�ملختارة، �بتد�ًء من �لطهاة وفريق 

باملنتجع فريق فري �شتايل د�يفرز 
وزرع  للمرجان  م���ز�رع  تركيب  يف 
�شو�طئ  ق����رب  م��رج��ان��ي��ة  ���ش��ع��اب 
يدعم  م��ا  �لعمق،  قليلة  �لفجرية 
�حليوي  �ل���ن���ظ���ام  ت���اأه���ي���ل  �إع��������ادة 
�ملنطقة،  يف  �مل��رج��ان��ي��ة  ل��ل�����ش��ع��اب 
وي���ح���اف���ظ ع��ل��ى �أع�������د�د �الأح���ي���اء 
�ملائية وتنوعها �حليوي �لطبيعي. 
ت���ق���دمي مت���وي���ل جلامعة  و���ش��ي��ت��م 
الأبحاثها  دعماً  �أبوظبي  نيويورك 
ح����ول �أث�����ر �ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي على 

�لنظام �حليوي لل�شعاب �ملرجانية 
يف �خلليج �لعربي. 

ويو��شل م�شروع �أطل�س يف �أتالنت�س 
دع�����م م���وق���ع م���������ش����وؤول �ل���ر�م���ج 
�ملتخ�ش�شة  �ملجموعة  يف  �لعاملية 
ب��اأ���ش��م��اك �ل��ق��ر���س �ل��ت��اب��ع��ة للجنة 
ب��ق��اء �الأن�����و�ع يف �الحت����اد �ل���دويل 
باإ�شر�ف  �لطبيعة،  على  للحفاظ 
�لدكتورة �ملقيمة يف دولة �الإمار�ت، 
�ملجموعة  وُت����ع����د  ج����ب����ادو.  رمي�����ا 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ر�ئ���دة ع��امل��ي��اً يف جمال 

در�����ش���ة �أ���ش��م��اك �ل��ق��ر���س و�ل����ر�ي 
موؤخر�ً  حققت  حيث  و�ل��ك��ي��م��ري�، 
تقييم  ��شتكمال  مع  مهماً  �إجن���از�ً 
من  �ملعروفة  �الأن���و�ع  جميع  حالة 

هذه �الأ�شماك.
قالت  �ملو�شوع،  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
�شوؤون  م���دي���رة  ت��ي��م��ي��ن�����س،  ك��ي��ل��ي 
و�لتثقيف  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
و�مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات يف 

�أتالنت�س دبي:
�شركائنا  م���ع  �ل��ت��ع��اون  “ي�شرنا   

“نعمل  دبي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه �هلل”  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
لتحقيق ��شرت�تيجية دبي للطاقة 
و��شرت�تيجية   2050 �لنظيفة 
الإمارة   2050 �لكربوين  �حلياد 
�لقدرة  من   100% لتوفري  دبي 
م���ن م�شادر  ل��ل��ط��اق��ة  �الإن��ت��اج��ي��ة 
�لعام  ب��ح��ل��ول  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل��ط��اق��ة 
2050”. و�أ�شاف ويحظى جممع 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة 
باهتمام  �إط��الق��ه  منذ  �ل�شم�شية 
و��شع من �ملطورين �لعامليني �الأمر 
�مل�شتثمرين من  ثقة  يعك�س  �ل��ذي 

با�شتخد�م  م���ي���ج���او�ت   1،627
 . �لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �الألو�ح 
.الفتا �إىل �أن �لهيئة تنفذ م�شاريع 
�أخرى يف �ملجمع باإجمايل 1،233 

بامل�شروعات  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
�لهيئة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  �ل����ك����رى 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وذكر  �مل�شتقل.  �ملنتج  من��وذج  وف��ق 

�الإجمالية  �الإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ق��درة  �أن 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة م���ن �ل���ط���اق���ة ت�����ش��ل �إىل 
وتبلغ  م����ي����ج����او�ت.   14،117
�لقدرة �الإنتاجية �حلالية للمجمع 

باخلر�ت  ب��اخ��ت��ي��اره��ا  قمنا  �ل��ت��ي 
�ملتميزة و�البتكار و�الأ�شالة �شمن 
�لبيئة  حماية  �إىل  �ل��ه��ادف  عملها 
و�ملحيط، وت�شاركنا �أهد�فنا يف هذ� 
�أهمية  �إدر�ك  ع��ن  ف�شاًل  �مل��ج��ال، 
حتقيقها.  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ت�����ش��ري��ع 
وي�شكل دعم مبادر�ت �حلفاظ على 
خارج  �ال���ش��ت��د�م��ة  وت��ع��زي��ز  �لبيئة 
�ملنتجع، وتطوير عمليات �لت�شغيل 
كبرية  �أه���م���ي���ة  �مل���ن���ت���ج���ع،  د�خ�������ل 
من  �أطل�س  م�شروع  ال�شرت�تيجية 
وبالتايل  �الأم��د؛  طويلة  �أتالنت�س 
�إحد�ث  يتمثل هدفنا �جلماعي يف 
على  ملمو�شة  �إي��ج��اب��ي��ة  ت���اأث���ري�ت 

كوكبنا و�شعوب �لعامل«.
�إ�����ش����ايف  ل����ع����ام  ومت م���ن���ح مت����وي����ل 
دولفني  دبي  �الإح�شائي  للم�شروع 
�لذي ت�شرف عليه �لباحثة �لر�ئدة 
�لدكتورة  �الإم������ار�ت،  يف  و�مل��ق��ي��م��ة 
ز�ي����د.  ج��ام��ع��ة  م���ن  ن����ات����ويل،  �آد� 
ويدعم �مل�شروع �أبحاثاً حول �أعد�د 
�لدالفني يف �لبيئة �ملحلية. و�شهد 
 60 �مل�����ش��روع خ��الل �ل��ع��ام �ملا�شي 
�لقو�رب  با�شتخد�م  م�شح  عملية 
كم   5،444 م�شافة  على  �إم��ت��دت 
�الإم��ار�ت��ي على مد�ر  �ل�شاحل  من 
�أك����رث م��ن 270 ���ش��اع��ة ع��م��ل، ما 
 11،043 �ل��ت��ق��اط  ع��ل��ى  ���ش��اع��د 
�����ش����ورة ر�����ش����دت �ل�����دالف�����ني 18 
عمله  نطاق  �مل�شروع  ويو�ّشع  مرة. 
�بتد�ًء  ج���دي���دة  م��ن��اط��ق  ل��ي�����ش��م��ل 
�إىل  باالإ�شافة  �حل���ايل،  �ل��ع��ام  م��ن 
��شتخد�م تقنيات �ملر�قبة باالأمو�ج 

�ل�شوتية.
وح���������ش����ل����ت ج����ام����ع����ة �الإم�������������ار�ت 
لعام  متويل  على  �ملتحدة  �لعربية 
�أعد�د  حول  �أبحاثها  لدعم  �إ�شايف 
�ل��ق��ر���س و�ل����ر�ي حملياً؛  �أ���ش��م��اك 
ودر�����ش���ات���ه���ا �خل���ا����ش���ة ب����االأن����و�ع 
�لبيئة  يف  ب���االن���ق���ر�����س  �مل����ه����ددة 

�ملائية �ملحلية.
 وي�����ش��ارك خ���ر�ء �الأح���ي���اء �ملائية 
منتجع  يف  �ل��ب��ي��ط��ري��ة  و�ل����ف����رق 
هذ�  �أب��ح��اث  يف  بفعالية  �أتالنت�س 
ي��ع��زز �جل��ه��ود �لر�مية  �ل��ع��ام، م��ا 
�لتطورية  �ل���ع���الق���ات  ف��ه��م  �إىل 
�ل�شرورية  �مل���ع���ل���وم���ات  وي����وف����ر 
�إد�رة  ع���ن  �مل�����ش��������������وؤول��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
�لرثوة �ل�شمكية وي�شاهم يف و�شع 
��شرت�تيجيات �حلفاظ على �لبيئة 

يف �الإمار�ت.

منتجع �أتالنت�س �لنخلة يعلن عن متويل 9 م�ساريع يف �لإمار�ت لتعزيز �ل�ستد�مة و�حلفاظ على �لبيئة خالل عامي 2022 و2023

جامعة �لإمار�ت حت�سل على متويل لعام �إ�سايف لدعم �أبحاثها حول �أعد�د �أ�سماك �لقر�س و�لر�ي

�لرئي�س �لتنفيذي ملبادلة للطاقة :  نبحث �لفر�س �ل�ستثمارية مب�ساريع �لهيدروجني �لأزرق و�لتقاط �لكربون
 •• اأبوظبي-وام:

ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ح��ام��د  �آل  حم��م��د  من�شور  ق���ال 
يف  مهمة  حمورية  حمطة  بلغت  �ل�شركة  �إن  للطاقة  مبادلة 
ي�شتوجب  م��ا  و�ل��ن��م��و  �ل��ت��ط��ور  م��ن  ���ش��ن��و�ت   10 بعد  رحلتها 
�إطالق ��شرت�تيجية وهوية جتارية جديدة لالن�شجام �شريعاً 

مع �مل�شتجد�ت من حولنا.
و�أك���د �آل حامد – يف ح��و�ر م��ع وك��ال��ة �أن��ب��اء �الإم����ار�ت “و�م” 
�ال�شرت�تيجي  �ل��ت��وج��ه  ت��ع��ك�����س  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  �أن   –
�إ�شهاماتها  للطاقة”  “مبادلة  تعزيز  �شي�شهد  �ل��ذي  �جلديد 
�لتي  تو�شيع حمفظتها  خ��الل  م��ن  �لطاقة،  يف جم��ال حت��ول 
�إىل  �مل�شال،  �لطبيعي  �لغاز  لت�شمل  �لطبيعي  �لغاز  تركز على 

حتقيق ذلك عر �لتو�شع يف �شل�شلة �لقيمة للغاز، و��شتك�شاف 
قطاعات طاقة جديدة، كما نعتقد �أنه ميكننا لعب دور مهم يف 
حتول �لطاقة. وذكر �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة، �أن “مبادلة 
خالل  من  �جلديدة  �لفر�س  من  �ملزيد  ت�شتك�شف  للطاقة” 
�لتعاون �لوثيق مع �ل�شركاء مع تطلعها للحفاظ على مكانتها 
�حلالية وتر�شيخها يف �الأ�شو�ق �ال�شرت�تيجية �لرئي�شية، مثل 
م�شروعنا يف ماليزيا من خالل حقل “بيجاجا” للغاز �لذي 
يعد �أحد نقاط �لرتكيز �لرئي�شية يف عملياتنا �لت�شغيلية بعد 
�أن حقق موؤخر�ً �أول �إنتاج جتاري للغاز، وو�شل �إىل 500 مليون 
و  يومياً.  �ملكثفات  برميل من  �أل��ف  قيا�شي، و16  قدم مكعب 
�أ�شار من�شور حممد �آل حامد �إىل �أن “مبادلة للطاقة” تركز 
وذلك  �لت�شغيلية،  عملياتها  من  �النبعاثات  تقليل  على  �أي�شا 

منخف�شة  �جل��دي��دة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  نحو  �لتو�شع  ج��ان��ب 
�النبعاثات مثل �لهيدروجني �الأزرق و�لتقاط �لكربون �إ�شافة 
�لناجتة  �النبعاثات  تقليل  على  �ال�شرت�تيجي  �لرتكيز  �إىل 
جميع  يف  و�لتكنولوجيا  �البتكار  عجلة  ودف��ع  عملياتها  م��ن 
�لطاقة  قطاع  يف  �لتحول  �أن  �أو���ش��ح  و  �لت�شغيلية.  �لعمليات 
�إن��ه يف ظل  وق��ال  للطاقة  ل�شركة مبادلة  ميثل فر�شة مهمة 
�أعمالنا  حمفظة  و�عتماد  �لطبيعي،  �لغاز  على  �لطلب  تز�يد 
يف  �مل�شاهمة  ميكننا  �إن��ت��اج��ن��ا،  م��ن   70% ي�شكل  ك��ون��ه  عليه 
عملية  ن��ح��و  ع��ب��ور  ج�شر  �ل��غ��از  لي�شبح  �ل��ط��ل��ب،  ه���ذ�  تلبية 
“مبادلة  �نطالقاً من خرة  �أنه  �آل حامد  �أ�شاف  و  �لتحول. 
للطاقة” �لو��شعة يف قطاع �لغاز �لطبيعي �لذي يعتر وقود�ً 
ميكننا  �أنه  نرى  �النبعاثات،  منخف�س  م�شتقبل  نحو  رئي�شياً 

تقلل  �لتي  �البتكار�ت  وتعزيز  بالكفاء�ت  �الرتقاء  خالل  من 
حجمها، باالإ�شافة �ىل بحث �لفر�س يف م�شاريع �لهيدروجني 
باأهمية  توؤمن  “مبادلة”  �أن  و�أكد  �لكربون.  و�لتقاط  �الأزرق 
�أ�شا�شيا خالل  �لغاز �لطبيعي كونه وق��ود�  �لذي يلعبه  �ل��دور 
 50% بن�شبة  �الن��ب��ع��اث��ات  ف��ي��ه  ت��ق��ل  ح��ي��ث  �ل��ت��ح��ول  عملية 
كجهة مالكة �هتماماً  “مبادلة”،  مقارنة بالفحم، كما تبدي 
�أي�����ش��ا ب��ال��دور �ل���ذي تلعبه جم���االت �ل��ط��اق��ة �جل��دي��دة، مثل 
�لهيدروجني، م�شري�ً �إىل �أن مبادرة �الإمار�ت لتحقيق �حلياد 
�لكربوين بحلول �لعام 2050 تعد حملة وطنية ��شرت�تيجية 
تطمح للو�شول �إىل �شايف �نبعاثات �شفرية يف 2050، لتكون 
�إفريقيا  �أول دولة يف �ل�شرق �الأو�شط و�شمال  �الإم��ار�ت بذلك 

تقدم على �تخاذ هذه �خلطوة.

�مل�ساريع �ملختارة ت�سهم يف حماية �ملحيطات وتدعم م�ساعي م�سروع �أطل�س �خلا�س 
باأتالنتـ�س يف �حلفــاظ على �لبيئة و�إحــد�ث تاأثيــر �إيجـابي على �مل�ســتوى �ملحلي

»كهرباء دبي« تتلقى 4 عرو�س عاملية لعقد �خلدمات �ل�ست�سارية للمرحلة �لي 6 من جممع حممد بن ر��سد للطاقة �ل�سم�سية

» حو�ر�ت �سم�س « : �لإبد�ع مفتاح جناح �لعالمات �لتجارية بال�ستفادة من موؤثري �لتو��سل �لجتماعي

عجمان تعزز �ل�ستد�مة �لبيئة 
بن�سبة 87.5 % يف �ملياه �ملعاجلة

•• عجمان - وام:

وبيئية  �شحية  حياة  حتقيق  على  وفاعل  م�شتمر  ب�شكل  عجمان  �إم��ارة  ت�شاهم 
�ملائي  �الأم��ن  معيار  �أبرزها  ومن  �لدولة  �إ�شرت�تيجية  وفق  باالإمارة  م�شتد�مة 
2036 لدولة �الإمار�ت وذلك ل�شمان ��شتد�مة و��شتمر�رية جودة ووفرة �ملياه 
باملنطقة و�حلد من ��شتنز�ف �ملو�رد �ملائية �لطبيعية حيث تعمل على معاجلة 
�ملياه �لعادمة باالإمارة و�إعادة ��شتخد�مها يف �الأغر��س �لزر�عية و�ملتعددة وفق 
�أعلى معايري �ملر�قبة �لبيئية يف عمليات �لتنقية ومر�عاة �ملعايري �ل�شحية. ويف 
زيادة  على  �إم��ارة عجمان  يف  �لعادمة  �ملياه  �ل�شدد عملت حمطة معاجلة  ه��ذ� 
كمية �ملياه �لعادمة �ملعاجلة بن�شبة 87.5 يف �ملائة من عام 2021 على م�شتوى 
عام  لالإح�شاء  ع��ن مركز عجمان  �ل�����ش��ادرة  �لنتائج  �آخ��ر  وف��ق  وذل��ك  �الإم����ارة 
وتت�شمن �لنتائج ن�شبة �ل�شعة �ملائية �لفعلية �إىل �ل�شعة �لت�شميمية   .  2021
�ملياه  حجم  بلغ  كما  �مل��ائ��ة  يف   87.5 بلغ  �الإم����ارة  م�شتوى  على   2021 لعام 
عام  عجمان  �إم���ارة  يف  مكعب  م��رت   41،761،721 �شنوًيا  �ملنتجة  �ملعاجلة 
2021. و�أظهرت �لنتائج �أي�شا �أن كمية �حلماأة �جلافة �ملنتجة لعام 2021 يف 
�إمارة عجمان بلغت 8،952 طنا/�شنويا و�نخف�س معدل �لتغري �ل�شنوي لكمية 
بن�شبة   2021-2019 �الأع��و�م  �إم��ارة عجمان بني  �ملنتجة يف  �حلماأة �جلافة 
4.1 يف �ملائة من ما ز�د يف معدل �لنمو �ل�شنوي من �ملياه �لعادمة �ملعاجلة يف 
. وتعد  �ملائة  5.6 يف  بلغ   2021 2019 لغاية  �إم��ارة عجمان يف �لفرتة من 
�ملهمة  �خليار�ت  �ملعاجلة من  �لعادمة  �ملياه  ومنها  �لتقليدية  �ملياه غري  م��و�رد 
و�ل�شرورية من �أجل تخفيف �ل�شغط على مو�رد �ملياه �لعذبة.. وت�شكل �لزيادة 
�لطلب  يف  �رتفاع  و�لتنموية  �القت�شادية  �الأن�شطة  ويف  �ل�شكان  يف  �مل�شطردة 
�ملياه  متز�يد�ً من  م��ورد�ً  �لوقت نف�شه  �لعذبة لكنها توفر يف  �ملياه  على م��و�رد 
�لعادمة �لتي ميكن ��شتغاللها يف �ملجاالت �لتنموية و�الأخرى لذ� �أولت حكومة 
ذلك  ومت   ، ��شتخد�مها  و�إع���ادة  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  ملعاجلة  �همية  عجمان 
�لكبري  و�الهتمام  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  �ملائة من  50 يف  �أك��رث من  مبعاجلة 
�الم��ارة من تقدم عمر�ين و�شكاين  ت�شهده  �لعادمة خ�شو�شا ما  �ملياه  ملعاجلة 
و�قت�شادي مت�شارع لذلك يعد جانبا مهما للحفاظ على �لبيئة و�شحة �ملجتمع 
و�ي خملفات �شائلة ناجتة عن �أن�شطة �الإن�شان �ملختلفة �شو�ء كانت �ملنزلية �أو 
�أو �ل�شناعية؛ بحيث يتم جتميعها من خالل �شبكة من  �أو �ملوؤ�ش�شية  �لتجارية 
�ملعاجلة،  بعملية  للبدء  حّم��ددة  جتميع  نقطة  �إىل  لت�شل  و�لقنو�ت  �الأنابيب 
ُوت�شمى هذه �لنقطة مبحطة معاجلة �ملياه و�لتي ت�شاهم ب�شكل كبري يف �حلد 
من  عليه  يرتتب  وم��ا  �ل�شحي،  �ل�شرف  مياه  عن  �لناجم  �لبيئي  �لتلوث  من 
�ملعاجلة يف  �لعادمة  �ملياه  ��شتخد�م  �إع��ادة  يتم  و�أوبئة متعددة.. كذلك  �أمر��س 

جمال �لزر�عة وجماالت �ل�شناعة و�الأعمال �الإن�شائية و�لعمر�نية.

•• ال�سارقة -وام:

ل��الإب��د�ع مفتاح  �مل��ج��ال  �إت��اح��ة  �أن  �الإم����ار�ت  ب��دول��ة  �أك��د م�شوؤولو وخ���ر�ء ت�شويق 
و�شناع  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  موؤثري  من  لال�شتفادة  �لتجارية  �لعالمات 
د�خل  ����ش��ت��ف��ادة  �أق�����ش��ى  وحتقيق  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  ملختلف  ل��ل��رتوي��ج  �مل��ح��ت��وى 
ي�شتحق  �ملوؤثرين  عر  �لت�شويق  “هل  �لنقا�شية  �جلل�شة  خالل  ذلك  جاء  �ل�شوق. 
مبادرة  �شمن  بال�شارقة  �شم�س  �أعمال  مركز  يف  موؤخر�ً  عقدت  و�لتي  ��شتثمارك” 

�لتي  �جلل�شة  �شهدت   . لالإعالم  �ل�شارقة  �أطلقتها مدينة  �لتي  �شم�س”  “حو�ر�ت 
�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  “�شم�س”  من�شات  جميع  على  مبا�شرة  بثها  مت 
ح�شور جوي طويل �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات يف �أومني�س ميديا و �إليازية �لغفلي 
تنفيذي �إد�رة �لت�شويق و�مل�شاريع - ق�شم �لتو��شل �الجتماعي يف �ملكتب �الإعالمي 
فنادق  يف  و�الت�����ش��ال  للت�شويق  �الإقليمي  �مل��دي��ر  �أوزب����اي  وعلي  �ل�شارقة  حلكومة 
و�شانعة   Hu Management ل�شركة  م�شارك  موؤ�ش�س  وهادي حجار  ريك�شو�س 
و�أكد  �الجتماعي.  �لتو��شل  مو�قع  على  �ملوؤثرة  �لبلو�شي  ل�شكري  �شروق  �ملحتوى 
�أن منح �ملوؤثرين و�شناع �ملحتوى م�شاحة كافية  �حل�شور خالل �حللقة �لنقا�شية 
�لت�شويق.  ��شتفادة منهم يف جمال  �أق�شى  �أج��ل حتقيق  �أم��ر �شروري من  لالإبد�ع 
يثق  �أك��رث مما  باملوؤثرين  �لتجارية  �لعالمات  :” يثق جمهور  ق��ال ج��وي طويل  و 
�لوثوق  على  متابعيهم  م�شاعدة  للموؤثرين  نف�شها.. وميكن  �لتجارية  �لعالمة  يف 
�أمر  �مل��وؤث��ري��ن  م��ع  �لتجارية  �لعالمات  ت��ع��اون  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �لتجارية  بالعالمة 
�شروري جد�ً”. وقالت �ليازية �لغفلي :” تويل �إمارة �ل�شارقة �أهمية كرى لل�شورة 
�الإعالمية لالإمارة ال �شيما عر و�شائل �لتو��شل �الجتماعي ولطاملا حظيت و�شائل 
�شريحة  والأك��ر  ب�شرعة  �ملعلومات  �إي�شال  يف  كرى  باأهمية  �الجتماعي  �لتو��شل 
ممكنة من �جلمهور لذ� فاإن �ملكتب �الإعالمي حلكومة �ل�شارقة ير�عي هذ� �جلانب 
من �أجل توحيد �لر�شالة �الإعالمية وتعزيز �لت�شور �الإعالمي لالإمارة. و�أ�شافت 

من  هائلة  بيانات  قاعدة  �ل�شارقة  حلكومة  �الإع��الم��ي  �ملكتب  “ ميتلك   : �لغفلي 
�ملوؤثرين  الختيار  متكاملة  ومنظومة  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  �ملوؤثرين 
�ملتاحة ملن ي�شعون للتعاون مع  �أ�شرع �خلدمات �حلكومية  وتعد هذه �خلدمة من 
�ل�شارقة حيث ال  �الجتماعي يف  �لتو��شل  و�شائل  �ملحتوى على  �شناع  �أو  �ملوؤثرين 
ت�شتغرق عملية �إمتام �خلدمة �أكرث من 48 �شاعة ويتم توفريها ح�شرياً من قبل 
�ملكتب �الإعالمي حلكومة �ل�شارقة«. وقالت : “ نويل رعاية خا�شة ل�شمان �رتباط 
مع  مو�ءمة  و�الأك��رث  �الأف�شل  باملوؤثرين  �حلكومية  �شبه  و  �حلكومية  موؤ�ش�شاتنا 
�أن�شب  يعطينا  متكامل  فريق  خالل  من  ذلك  على  ونعمل  �ال�شرت�تيجية  �أهد�فنا 
�ل�شخ�شيات  �ل�شحيحة مع  �لر�شائل  �إر�شال  ل�شمان  قيا�شي  �خليار�ت خالل وقت 
�ملنا�شبة لتحقيق �الأهد�ف ب�شكل ناجح«. و قال علي �أوزباي : “ حينما متنح �شناع 
�ملحتوى و�ملوؤثرين �إر�شاد�ت �شارمة وتطلب منهم تقدمي حمتوى ينتج عنه ماليني 
�مل�شاهد�ت فهذ� اليوؤتي ثماره على �الإطالق و�شيكون م�شيعة للوقت و�جلهد و من 
و�قع خرتي عندما منحنا �شناع �ملحتوى و�ملوؤثرين م�شاحة �إبد�عية ح�شلنا على 
حمتوى �أف�شل ومزيد�ً من �مل�شاهد�ت ». و قالت �شروق ل�شكري �لبلو�شي �إن �لتحدي 
�الأكر �لذي يو�جهها يف �لعمل مع �لعالمات �لتجارية هو �لتوقعات �لعالية م�شرية 
�إىل �أن �لعمالء يتوقعون منها �أحياناً فعل �مل�شتحيل و �أنه ينبغي تقدير ما يفعله 

�ملوؤثر و�شانع �ملحتوى و��شتغالله ب�شكل �أف�شل من خالل �إتاحة �ملجال لالإبد�ع.
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العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�لر�حه للحا�شب �اليل - �شركة �ل�شخ�س 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم : 1023416 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عمري �شامل حممد بالعمى �لتميمى %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامل حممد �شامل بالعمى �لتميمى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل حممد �شامل بالعمى �لتميمى من 100 % �إىل %75

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لر�حه للحا�شب �اليل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م

ALRAHA COMPUTERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/�لر�حه للحا�شب �اليل ذ.م.م 
ALRAHA COMPUTERS L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�خلط �لف�شي للخط و �لر�شم 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1040472 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �ياز حممد �يوب %16

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جاني�س �شارما بدرى �شارما %16
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�لوجيد حممد عبد�لوحيد حممد من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�لوجيد حممد عبد�لوحيد حممد من 100 % �إىل %17
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ح�شناء م�شاعد ح�شني من وكيل خدمات �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / ح�شناء م�شاعد ح�شني من 0% �إىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �خلط �لف�شي للخط و �لر�شم 

SILVER LINE CALLIGRAPHY & DRAWING
�إىل /�خلط �لف�شي للخط و�لر�شم ذ.م.م 

SILVER LINE CALLIGRAPHY & DRAWING L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شمارت ماجنمنت للحلول �لرقمية 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2946763 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة غامن �شعيد ز�يد �شعيد �ملزروعى %75

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بوبكر �شديق حممد ح�شني �خلورى %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف غامن �شعيد ز�يد �شعيد �ملزروعى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �شمارت ماجنمنت للحلول �لرقمية

SMART MANAGEMENT DIGITAL SOLUTIONS

�إىل /�شمارت ماجنمنت للحلول �لرقمية ذ.م.م 
SMART MANAGEMENT DIGITAL SOLUTIONS L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�شركة   - �لعامة  لل�شيانة  بابكم  :على  �ل�شادة   / باأن  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم : 3842259 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شامل حممد �شامل بالعمى �لتميمى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شامل حممد �شامل بالعمى �لتميمى من 100 % �إىل %80
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شاه نور �فرين حممد ثاقب �فتاب %20

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل �إ�شم جتاري من/ على بابكم لل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 ALABABCOM GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/على بابكم لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
ALABABCOM GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :يزوه للتوظيف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2170537 
تعديل مدير / �إ�شافة حممد خلفان حممد �حمد �لقمزى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SCIENTIFIC TECHNOLOGY COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
REMAH INTERNATIONAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ يزوه للتوظيف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 

YAZWAA RECRUITMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/يزوه للتوظيف ذ.م.م 

YAZWAA RECRUITMENT L.L.C
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ون �شتيب خلدمات �لتو�شيل

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 3912047 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جافيد ��شالم حممد ��شالم %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �شعيد عتيق �شامل �خلمريى %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عثمان �شجاد �حمد %49

تعديل مدير / �إ�شافة حممد عثمان �شجاد �حمد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد �شعيد عتيق �شامل �خلمريى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ ون �شتيب خلدمات �لتو�شيل
ONE STEP DELIVERY SERVICES

�إىل /ون �شتيب خلدمات تو�شيل �لطلبات ذ.م.م
ONE STEP ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
خلدمات  �ك�شري�س  �المان  :جنم  �ل�شادة   / باأن  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لتو�شيل  رخ�شة رقم : 2869900 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد �شليم �قبال حممد �قبال %51

تعديل مدير / �إ�شافة حممد عادل �قبال حممد عمر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد عو�س مطر جمعه �ل�شام�شى %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عو�س مطر جمعه �ل�شام�شى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ جنم �المان �ك�شري�س خلدمات �لتو�شيل
NAJAM AL AMAAN EXPRESS DELIVERY SERVICES 

�إىل /جنم �المان �ك�شري�س خدمات تو�شيل �لطلبات ذ.م.م 
NAJAM AL AMAAN EXPRESS ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كورنر لتجارة �لدو�جن

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�شة رقم : 2769523 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيد عبد�هلل �شحاته �بر�هيم %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد بخيت حممد ر��شد �لر��شدى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ كورنر لتجارة �لدو�جن

CORNER POULTRY TRADING

�إىل /كورنر لتجارة �لدو�جن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
CORNER POULTRY TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�لكهروميكانيكية  �ملعد�ت  تركيب  العمال  :مابلني  �ل�شادة   / باأن  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: و�ل�شيانة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم : 2730012 

تعديل مدير / �إ�شافة حممد خلفان حممد �حمد �لقمزى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �لتكنولوجيا �لعلمية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SCIENTIFIC TECHNOLOGY COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمموعة رماح �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
REMAH INTERNATIONAL GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خلفان حممد �حمد �لقمزى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ مابلني العمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�ل�شيانة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 MAPLIN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT INSTALLATION WORKS
AND MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�إىل/ مابلني العمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�ل�شيانة ذ.م.م

 MAPLIN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT INSTALLATION
WORKS AND MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :��شو�ء �ملدينة للمفرو�شات ذ.م.م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1194601 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ق�شى وحيد حممد وحيد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف وليد ر��شد حممد �مليل �لزعابى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زوبيه �شخاوت حممد �شخاوت

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ��شو�ء �ملدينة للمفرو�شات ذ.م.م

CITY LIGHT FURNITURE L.L.C

�إىل /��شو�ء �ملدينة للمفرو�شات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
CITYLIGHT FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�لعامه  و�ل�شيانه  للعقار�ت  الند  :زوم  �ل�شادة   / باأن  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم : 3984870 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �حمد حممد ح�شانني �حمد من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �حمد حممد ح�شانني �حمد من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زينب طارق حممد عبد�حلميد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ زوم الند للعقار�ت و�ل�شيانه �لعامه ذ.م.م

ZOOM LAND FOR REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /زوم الند للعقار�ت و�ل�شيانه �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 ZOOM LAND FOR REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :جمونا تاور للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1303946 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / طارق حم�شن ح�شني �ل�شعدى �لكثريى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / طارق حم�شن ح�شني �ل�شعدى �لكثريى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �ح�شان حبيب حممد �بو �حل�شني موند�ل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عارف �ال�شالم حممد �بو �حل�شني موند�ل
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ جمونا تاور للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
JAMUNA TOWER GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /جمونا تاور للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
JAMUNA TOWER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :خط ز�خر للمقاوالت 

CN و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم:1922456 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة مرمي حممد مفلح حممد �ل�شبيعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ز�هره حممد عثمان

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ماد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN كيت�شن كافيه رخ�شة رقم:2310069 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/18645

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/09/14 �لربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده كوكو �سرتوم بي�ست تاي�ست و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف      

 18,500 معد�ت مطعم       
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/9425

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمز�د�ت  �لمار�ت  تعلن 
مز�د علني على موقع �لمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�ساعة 
6:00 م�ساء� يوم �لربعاء 2022/09/14 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سده �لهامور 

�ل�سريع لتخلي�س �ملعامالت + عبد �حمد جمعه و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف      

 1,500 �أثاث       
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/2650

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/09/12 �لثنني  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده ر�فني جرن�ل برتوليوم �س.ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف      

 50,800 معد�ت مكتبيه      
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3387/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

بقيمة  �شدهما  �ملنفذ  عن  و�ل�شادر   )000068( رق��م  �ملرجتع  �ل�شيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
. 3.500.000

طالب �لتنفيذ : علمار لل�شياحة و�ل�شفر �س.ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �خلليج �لتجاري - مبنى �مار�ت �ترمي 

- �شقة 252
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد نور عدن علي - كيني �جلن�شية ب�شفته �ل�شاحب لل�شيك و�ملحرر و�ملوقع على 

�ل�شيك �ملطالب بقيمته - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)3505515( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70445
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة هياب �شنغ �جنينريينغ 
�شنغافورة( قد تقدمت بطلب  �لفجرية )�جلن�شية:  ملتد فرع 
�شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �لفجرية )�لعنو�ن: �لفجرية 
رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:50322(   - لال�شتثمار  منا  -بناية 
وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )5260(
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �الحتادي  �لقانون  الحكام 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �العرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �القت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)667( -�لفجرية.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003301/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �الجور�ج �شيد�مبار�م 
حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ:�لبنك �لعربي 
بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �عاله،  �ليها  �مل�شار  �لق�شية  يف  �ملتحد، 
تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ 

كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :155824.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408
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�لدعوى رقم 2022/446 جتاري ب�سيطة �لعني
�ملدعية: موؤ�ش�شة �لنغمة �ل�شافية للنقليات

�ملدعى عليها: تيكنكال �شي�شتم للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة
تنفيذ� حلكم حمكمة �أبوظبي �ملوقرة بندبي خبري�ً ح�شابياً بالدعوى �عاله فاإنني �أدعوكم 
 salah.albrmawi70@gmail.com للتو��شل مع �خلبري عر �لريد �اللكرتوين
�أو �الت�شال به لتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت و��شتكمال باقي �الجر�ء�ت على �ن يكون 

ذلك خالل مدة خم�شة �أيام عمل من تاريخه.
علماً باأن �خلبري �شوف يبا�شر �جر�ء�ت �خلرة وفقاً ملا مت تكليفة باملحكمة �ملوقرة وعليه 

يرجى �اللتز�م بالتو��شل باخلرة وتقدمي �مل�شتند�ت �خلا�شة بالدعوى �أعاله.
�سالح عي�سى �بر�هيم �سيد �حمد
�خلبري �حل�سابي �ملنتدب
0555544525

اإعالن بالن�شر الجتماع خربة

70197
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•• اأبوظبي -الفجر 

كاأ�س  بطولة  �ملقبل  �ل�شبت  تنطلق 
للجوجيت�شو  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
بنادي  ب��ن ح��م��د�ن  ر����ش��د  يف �شالة 
من  نخبة  مب�شاركة  ب��دب��ي  �لن�شر 
�مل�شنفني  و�ل����الع����ب����ني  �الأن�����دي�����ة 

و�الأبطال على �ل�شاحة �ملحلية.
�ل��ت��ي تعتر من  �ل��ب��ط��ول��ة،  وت��ق��ام 
�أبرز �مل�شابقات �ملحلية �شمن �أجندة 
�ل�شبت  ي��وم��ي  م���د�ر  �الحت����اد، على 
و�الأحد �لقادمني لت�شهد مو�جهات 
و�ل�شباب  �لكبار  فئات  يف  حما�شية 
ي�����ش��ع��ى العبو�  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني، ح��ي��ث 
�مل�شاركة  و�الأك���ادمي���ي���ات  �الأن���دي���ة 
لتقدمي �أد�ء قوي يعزز فر�شهم يف 

�ل�شعود �إىل من�شة �لتتويج.  
�ل�شام�شي  ع����ل����ي  ف����ه����د  وي�����ق�����ول 
�الأم������ني �ل���ع���ام الحت�����اد �الإم�������ار�ت 
كاأ�س  بطولة  تعد  للجوجيت�شو:" 
للجوجيت�شو  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
من �أهم �لبطوالت �ملحلية و�أغالها 
على قلوب �لريا�شيني، حيث ت�شلط 
�ل�شوء على �ملو�هب �جلديدة  لرفد 
�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة، وت��وف��ر بيئة 

يف  ل��الع��ب��ني  ��شتثنائية  تناف�شية 
على  يعتمد  بنظام  �لفئات  خمتلف 
�ملناف�شة �شمن فئات �الأوز�ن بغ�س 
�لنظر عن �الأحزمة مبا يتما�شى مع 
و�لعاملية  �لقارية  �لبطوالت  نظام 
�لكرى، بالالإ�شافة لكون �لبطولة 
فر�شة مميزة لقيا�س موؤ�شر�ت �أد�ء 

�الأندية و�لالعبني.

وتابع �ل�شام�شي: "م�شابقات �الحتاد 
�لبطوالت  �أب������رز  حت���اك���ي  �مل��ح��ل��ي��ة 
وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا، وت�شهد  ف��ن��ي��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 

�ل��ب��ط��ول��ة ت���ط���ور� م��ل��ح��وظ��ا عاما 
�أندية  ج��ه��ود  نن�شى  وال  ع���ام،  ب��ع��د 
�لتي حتر�س  �ل��دول��ة  و�أك��ادمي��ي��ات 

على �مل�شاركة و�لدفع بنخبة �أبنائها 
وبناتها الإثر�ء �ملناف�شات و�لو�شول 

�إىل من�شات �لتتويج".  

�ملتميزة  بالعالقة  �ل�شام�شي  و�أ�شاد 
�ل����ت����ي جت���م���ع �الحت��������اد ب���االأن���دي���ة 
�لدولة  و�الأكادمييات على م�شتوى 

و�جل�����ه�����ود �مل�������ش���رتك���ة ل���الرت���ق���اء 
باللعبة يف �لدولة �إىل �آفاق جديدة، 
�إىل  بال�شكر  يتقدم  �أن��ه  �إىل  م�شري� 
ر��شد  و���ش��ال��ة  �لن�شر  ن���ادي  �أ���ش��رة 
�شت�شت�شيف  �ل���ت���ي  ح����م����د�ن  ب����ن 

�ملناف�شات. 
من جانبه يقول �إبر�هيم �حلو�شني 
مدرب �ملنتخب �لوطني للنا�شئني:" 

ت���اأت���ي ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ن��ائ��ب رئي�س 
توقيت  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �ل���دول���ة 
مم���ي���ز ي���ت���ز�م���ن م����ع �����ش���ت���ع���د�د�ت 
�لالعبني للكثري من �ال�شتحقاقات 
�لدولية �ملهمة مثل بطولة �لعامل، 
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  وبطولة 
�لبطولة  �أن  ومب���ا  �جل��وج��ي��ت�����ش��و، 
�شيجني  �ملفتوح،  �ل��وزن  بنظام  تقام 
�لفو�ئد  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �ل���الع���ب���ون 
و�جل���و�ن���ب �الإي��ج��اب��ي��ة م���ن خالل 
�الحتكاك و�ملناف�شة مع �أقر�نهم يف 

ظل تفاوت �مل�شتويات".
و�شتجري �إجر�ء�ت �لوزن �لر�شمية 
جلميع �لفئات �مل�شاركة يف �لبطولة 
�شبتمر   10 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي���وم 
�ل�شاعة  يف  ب���دب���ي  �ل��ن�����ش��ر  ب���ن���ادي 

�شباحا.   10-8
وي���خ�������ش�������س �حت����������اد �الإم��������������ار�ت 
بقيمة  مالية  ج��ائ��زة  للجوجيت�شو 
�ملر�كز  الأ�شحاب  درهم  �ألف   270
�لكبار،  ف���ئ���ة  يف  �الأوىل  �ل����ث����الث 
و240  �ألف درهم الأ�شحاب �ملر�كز 
�ل�شباب  ف��ئ��ة  يف  �الأوىل  �ل��ث��الث��ة 
و210 �أالف درهم الأ�شحاب �ملر�كز 

�لثالثة �الأوىل يف فئة �لنا�شئني.

•• ح�سن �سيد اأحمد – العني 

�لكرة  مو�شم  النطالقة  حت�شري�ته  �ل��ط��ائ��رة  للكرة  �ل��ع��ني  ف��ري��ق  يختتم 
�لدولة  رئي�س  نائب  كاأ�س  ببطولة  ر�شمياً  تد�شينه  �ملقرر  �جلديد  �لطائرة 
�ملقبل  �ل�شبت  يا�س  بني  بفريق  �لعني  جتمع  �لتي  �لقوية  �ملو�جهة  حيث 
�الأوىل  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن   ، دب��ي  يف  �لو�شل  بنادي  �الأل��ع��اب  ب�شالة 
�لتي ت�شم معهما فريق �لن�شر بعد �ن�شحاب فريق عجمان من �مل�شاركة يف 
�لبطولة ، بينما ت�شم �ملجموعة �لثانية 4 فرق هي �شباب �الأهلي ، �لو�شل 

، �جلزيرة وحتا.
وح�شب لو�ئح �مل�شابقة يتاأهل من كل جمموعة فريقني للدور ن�شف �لنهائي 
ليتاأهل طرفا  �الأخ��رى  �ملجموعة  �أول كل جمموعة مع ثاين  يلعب  ، حيث 
ن�شخة  بطل  �لن�شر�وي  �لعميد  لقبها  يحمل  �لتي  �لغالية  �لبطولة  نهائي 

.2021
مطلع   2023-2022 للمو�شم  �لطائرة  للكرة  �لعام  �ل���دوري  وينطلق  
نوفمر �ملقبل ، حيث تتناف�س 8 فرق يف �لدوري �لعام مب�شاركة عجمان مع 

�لدولة. رئي�س  نائب  كاأ�س  م�شابقة  يف  �مل�شاركة  نف�س �لفرق �ل� 7 
ويف �طار ��شتعد�د�ته للمو�شم �جلديد ، كان �لعني قد حل ثالثاً لبطولة �لعني 
�لدولية �لودية �الإعد�دية �لتي ��شت�شافها �أخري�ً ب�شالة �الألعاب �لريا�شية 
يف �إ�شتاد خليفة بن ز�يد مب�شاركة 6 فرق عربية وخليجية ، و�أعقب �مل�شاركة 
 ،  0-3 �لزعيم  �لو�شل ك�شبها  �أم��ام  �إع��د�دي��ة  �لقوية بخو�شه مبار�ة ودي��ة 

ويو��شل تدريباته �ليومية حتى مو�جهة بني يا�س �ل�شبت �ملقبل.
قلعة  يف  مو�شماً  ق�شى  �ل��ذي  �شمل  حممد  �لقائد  �ملتمكن  �لثنائي  وبعودة 
�لفر�شان مع �شباب �الأهلي ، و �لر�زيلي ليل�شون كو�شتا �لذي ق�شى مو�شمني 
تكتمل  �الم��ار�ت��ي  وعجمان  �لبحريني  �لنجمة  مع  �لعيناوية  �لقلعة  خ��ارج 
�ختبار  مت  فعالتني  ورقتني  و�أنهما  خ�شو�شاً   ، �لعيناوية  �لفرقة  �شفوف 

جاهزيتهما باالأد�ء �لقوي يف بطولة �لعني �لدولية �أغ�شط�س �ملا�شي.
وُيذكر �أن �شالة �الألعاب �لريا�شية باإ�شتاد خليفة بن ز�يد �كت�شت ُحلة ز�هية 
و�أ�شبحت جاهزة ال�شتقبال مباريات �ملو�شم �جلديد بعد �ل�شيانة �ل�شاملة 
�ل�شالة  و�أر���ش��ي��ة  و�لتكييف  �حل��دي��ث��ة  �الإ����ش���اءة  خا�شة  لها  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي 

و�ملدرجات.

موؤ�سر�ت �أد�ء �لأندية و�لالعبني  لقيا�س  مثالية  فر�سة  • �ل�سام�سي: 
للبطولة   �ملالية  �جلو�ئز  قيمة  درهم  �ألف   720 •

�الإمار�ت  �لفني الحت��اد  �جلهاز  عقد 
برئا�شة  �الأول  �جتماعه  لل�شطرجن 
�شلطان علي �لطاهر و�شهد �الجتماع 
ت����وزي����ع �حل���ق���ائ���ب �الإد�ري������������ة على 
يتوىل م�شعل مو�شى  �الأع�شاء حيث 
�لفني  �جلهاز  رئي�س  نائب  بركت  �آل 
رئ��ا���ش��ة جلنة  خ���وري  �أح��م��د  و�شعيد 
�ملرزوقي  حممد  و���ش��ع��ود  �مل�شابقات 
عائ�شة  ومعه  �ملنتخبات  جلنة  رئي�س 
�ملنتخبات  للجنة  �ل��زرع��وين  عي�شى 

�لنعيمي  حم��م��د  و�أح��م��د  �لن�شائية 
رئ����ي���������س جل����ن����ة �حل������ك������ام. وت����ط����رق 
�الجتماع مل�شاركة �ملنتخب يف �أوملبياد 
و�أثنى  بالهند   44 رق��م  �ل�شطرجن 
حتققت  �لتي  �لنتائج  على  �حل�شور 
و�ل�شيد�ت  �ل���رج���ال  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وحتقيق �لهدف من �مل�شاركة و�إحر�ز 
�أل���ق���اب دولية  �ل��الع��ب��ني  ع����دد م���ن 

وزيادة يف �لت�شنيف �لدويل.
كما ��شتعر�س �الجتماع برجمة خطة 

�لن�شاط يف �ملرحلة �ملقبلة من خالل 
�الطالع على �أجندة �الحتاد �لدويل 
و�أي�شا �الحتادين �الآ�شيوي و�لعربي 
�ملحلية بحيث  �الأج��ن��دة  ومت برجمة 
ال تتعار�س مع �لبطوالت �خلارجية 
ملنتخباتنا  ي�����ش��م��ح  �ل�����ذي  ب��ال�����ش��ك��ل 
�ل���ب���ط���والت  ب���امل�������ش���ارك���ة يف ج���م���ي���ع 

�لدولية و�لقارية و�لعربية.
�لطاهر رئي�س �جلهاز  �شلطان  و�أك��د 
�ل��ف��ن��ي ل��الحت��اد �أن ه��ن��اك ع���دد من 

بطولة  منها  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ات 
14 و16  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني حت���ت  �ل���ع���امل 
وبطولة  روم���ان���ي���ا،  يف  ���ش��ن��ة  و18 
�لعامل للنا�شئني حتت 8 و10 و12 
�شنة يف جورجيا وبطولة �آ�شيا للهو�ة 
يف عمان و�أوملبياد �ل�شطرجن لل�شباب 
�لعرب  وب���ط���ول���ة  ����ش���ن���ة،   16 حت����ت 
�لعرب  وب��ط��ول��ة  ���ش��وري��ا  ل��ل��ف��ئ��ات يف 
�ل�شعودية وجميع  و�شيد�ت يف  رجال 
ب��ع��ي��دة عن  �شتكون  �ل��ب��ط��والت  ه���ذه 

�مل�شابقات �ملحلية.
�الج���ت���م���اع  خ������الل  مت  و�أ�شاف:" 
تاأهيل  وب����ر�م����ج  خ���ط���ط  م��ن��اق�����ش��ة 
�ملقبلة  ل��ل��م��رح��ل��ة  �حل��ك��ام  وت��ط��وي��ر 
وتطوير  للم�شابقات  خ��ط��ة  وو���ش��ع 
 2024 �ل��الع��ب��ني و�حل���ك���ام ح��ت��ى 
�لتطرق  ومت  �خلارجية  و�مل�شاركات 
ل���الأن���دي���ة خالل  زي������ار�ت  ع��م��ل  �إىل 
�مل���رح���ل���ة �مل���ق���ب���ل���ة و�الج����ت����م����اع مع 
�أجل  م��ن  ل��الأن��دي��ة  �لفنية  �الأج��ه��زة 

تبادل �الأفكار و�الط��الع على خطط 
�الأن���دي���ة ب��ح��ي��ث ي��ح��دث ت��و�ف��ق بني 
بر�مج �الحتاد و�الأندية وربطها مع 
بع�شها �لبع�س بال�شكل �لذي يخدم 
�ملنتخبات �لوطنية كون �الأندية هي 
�ملنتخبات  العبي  يجهز  �ل��ذي  �ملعني 
هذ�  �مل��ه��م  وم��ن  �ملقبلة  للم�شاركات 
�ل��رب��ط وه���ي م��ن �خل���ط���و�ت �ملهمة 
�لطاهر  و�أو���ش��ح  عليها.  نركز  �لتي 
�أن ع��م��ل �جل��ه��از �ل��ف��ن��ي ���ش��ي��ك��ون يف 

عدة �جتاهات و�شيكون هناك متابعة 
ل��ن�����ش��اط �الأن���دي���ة ع��ل��ى م����د�ر �لعام 
زي��ار�ت لالأندية للوقوف  من خالل 
�لالعبني  م�����ش��ت��وي��ات  ت���ق���دم  ع���ل���ى 
ف��ن��ي��ا و�أه���د�ف���ن���ا و����ش��ح��ة ه��ي و�شع 
�ملقدمة من  يف  �الإمار�تي  �ل�شطرجن 
خالل زيادة عدد �لالعبني �حلاملني 
ل��الأل��ق��اب �ل��دول��ي��ة م��ن خ��الل زيادة 
�لنقاط  وج��م��ع  �ل����دويل  ت�شنيفهم 
بامل�شاركة  �إال  ي���ح���دث  ل����ن  وه������ذ� 

�مل�شتمرة يف كل �لبطوالت �لتي تقام 
حتت مظلة �الحتاد �لدويل.

•• اأبوظبي-الفجر

 �أعلن م�شوؤولو �شباقات فورموال 3 يف 
)FIA( عن �ختيار حمدة �لقبي�شي، 
و�شباقات   4 �ل����ف����ورم����وال  ����ش���ائ���ق���ة 
�ملنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ف��ورم��وال 
للم�شاركة يف �ختبار قيادة �لفورموال 
3 يف حلبة ماين كور بفرن�شا يف 16 

�شبتمر �جلاري.
�إتاحة  بهدف  كبرية  حملة  �إط��ار  ويف 
�لن�شاء  م���ن  م���زي���د  �أم������ام  �ل��ف��ر���ش��ة 
�شيار�ت  ق����ي����ادة  �إىل  �ل����و�����ش����ول  يف 
حمدة  �شتقوم  و�ح��د،  مبقعد  �ل�شباق 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي �ل��ب��ال��غ��ة م���ن �ل��ع��م��ر 20 
ي��وم كامل  ع��اًم��ا، باختبار على م��دى 
�لفورموال  بفئة  تعريفها  �إىل  يهدف 
وجتهيز�تها،  �ل�شيار�ت  وخمتلف   ،3
وحتديات  متطلبات  على  و�إطالعها 

بيئة فورموال 3.

�الإمار�تية  �ل�����ش��ائ��ق��ة  ح��م��دة  ت��ع��ت��ر 
�الأكرث متيًز� و�إحدى �أهم �ملتناف�شات 
م�شتوى  على  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شباقات  يف 
�الأوىل  �ملت�شابقة  كانت  حيث  �لعامل، 
يف  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شة  �إىل  ت�����ش��ل  �ل��ت��ي 
4 يف عام  للفورموال  �إيطاليا  بطولة 
�لوحيدة  �ل�����ش��ائ��ق��ة  وه���ي   ،2021
وتنحدر  �لنتيجة.  ه��ذه  حققت  �لتي 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي م���ن ع��ائ��ل��ة م���ع���روف���ة يف 
�شباقات �ل�شيار�ت ت�شم و�لدها خالد 
�ل�شخ�شيات  �أك����رث  �أح����د  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي، 
�إجناًز� و�حرت�ًما يف ريا�شة �ل�شيار�ت 
�مل�شاركة  �لقبي�شي،  و�آمنة  �الإمار�تية 
�لفريق  وع�����ش��و   3 �ل���ف���ورم���وال  يف 

�لبطل "برميا تيم".
يف  م�شريتها  �لقبي�شي  ح��م��دة  ب���د�أت 
�لكارتينغ،  ب��ق��ي��ادة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ع���امل 
�لو�حد  �ملقعد  �شيار�ت  �إىل  و�نتقلت 
من�شة  �إىل  وو�شلت   2019 ع��ام  يف 

�لتتويج يف عامي 2020 و 2021. 
�شجلت  ف��ق��د  ذل����ك،  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
بطولة  يف  ن��اج��ح��ت��ني  م�������ش���ارك���ت���ني 
�الإمار�ت للفورموال 4، وحققت �شتة 
�إجن�����از مل حتققه  �ن��ت�����ش��ار�ت، وه���و 
 4 ف���ورم���وال  مت�شابقة  �أي  ق��ب��ل  م��ن 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، ك��م��ا �شجلت 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  با�شمها،  �أل��ق��اب  ع��دة 
�شمن  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  على  ح�شولها 

�لرتتيب �لعام.
مي�شيل،  برونو  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
فورموال  لبطولة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
لل�شيار�ت:  �ل���دويل  �الحت���اد  م��ن   3
�لرئي�شية  �أهد�فنا  �أحد  �لتنوع  "يعّد 
من  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ري��ا���ش��ة  م�شتقبل  يف 
�ملزيد من  �ن�شمام  لنا  بالن�شبة  �ملهم 
�لعام  ومنذ  بطولتنا.  �إىل  �ل�شائقات 
فورموال  ب��اخ��ت��ب��ار�ت  ب����د�أ  �مل���ا����ش���ي، 
بني  ودوري����ان  م��ارت��ي،  ن��ريي��ا  م��ع   3

���ش��ي��دورك��وف��ا وم���اي���ا ويوغ  و�إي���ري���ن���ا 
�للو�تي �أ�شرن جميًعا �إىل �أهمية هذ� 
�الختبار على مدى يوم و�حد يف فهم 
�لعام،  ه��ذ�  ويف  بطولتنا.  متطلبات 
وقع �ختيارنا على �شائقات جدد، حيث 
�شباقات  متابعة  على  نقت�شر  ال  �أننا 
�ل�شائقات  نتابع  بل  "دبليو"،  �شل�شلة 

ا". من �لفئات �الأخرى �أي�شً
ال  �الخ��ت��ب��ار  "هذ�  مي�شيل:  و�أ���ش��اف 
يهدف �إىل �ملقارنة بني �أد�ء �ل�شائقات، 
ول��ك��ن��ه ي��ت��ي��ح ل��ه��ن �ل��ف��ر���ش��ة لفهم 
���ش��ي��ار�ت فورموال  ق��ي��ادة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
حتى يتمكّن  �لنو�حي،  جميع  من   3
م����ن �ل��ت��ح�����ش��ري ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات عند 

�لتقدم بطلبات �مل�شاركة يف بطوالتنا، 
�مل�شتقبل  يف  ذل��ك  يتحقق  �أن  ون��اأم��ل 

�لقريب".
بقولها:  �لقبي�شي  ح��م��دة  و���ش��ّرح��ت 
من  �ل����دع����وة  ذه  ت��ل��ق��ي  "ي�شعدين 
�الحت����اد  يف   3 م�������ش���وؤويل ف���ورم���وال 
�ل������دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت، ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�أنها  و�أعتقد  �مل��رم��وق.  �الختبار  ه��ذ� 
�ل�شائقات  لتقدير  قوية  دع��م  ر�شالة 
�ملتميز�ت، و�أ�شكر برونو مي�شيل على 
بالتقدير  �أف��خ��ر  كما  �لفر�شة،  ه��ذه 
و�إجناز�تي  جهودي  به  حظيت  �ل��ذي 
�ملجال  والإتاحة  �ل�شيار�ت،  ريا�شة  يف 
�ل�شيارة  ه�����ذه  �خ���ت���ب���ار  يف  �أم����ام����ي 
�لتقدم  ب��ه��ذ�  �شعيدة  و�أن���ا  �مل��ده�����ش��ة. 
و�أتطلع  �الح���رت�ف���ي���ة،  م�����ش��ريت��ي  يف 
�ملو�شم  خالل  �لبطولة  يف  للم�شاركة 

�ملقبل �إذ� تي�شر ذلك".
ذلك،  من  "�الأهم  �لقبي�شي:  وقالت 

�أنني �أتطلع �إىل جتربة هذه �ل�شيار�ت 
و�لتعرف عليها، فهي تتمتع بعزم وقوة 
دفع تتجاوز �ل�شيارة �لتي �أ�شارك بها 
�ملناف�شات، وقد عملت بجد  حالًيا يف 
لتمرين لياقتي �لبدنية على �لتعامل 
مع قوة �لت�شارع �الإ�شافية، و�أنا على 
ذلك  حتقيق  من  �شاأمتكن  ب��اأين  ثقة 

ب�شورة جيدة".
و�ل�شعادة  بالفخر  "�أ�شعر  و�أ�شافت: 
ح��ني ت�����ش��األ��ن��ي �ل��ن�����ش��اء يف �الإم�����ار�ت 
�ل�شيار�ت،  ريا�شة  يف  م�شاهمتي  عن 
�إلهام  يف  دوري  م��و����ش��ل��ة  و�أمت����ن����ى 
�إيجابي  من����وذج  وت���ق���دمي  �ل�����ش��اب��ات، 
و�أعتقد  �لعامل.  للمر�أة على م�شتوى 
�الإن�شان  ي�شاعد  و�لرتكيز  �لعزم  �أن 

فعاًل على حتقيق كّل ما يريد".
حمدة  و�ل���د  �لقبي�شي،  خ��ال��د  وق���ال 
حمدة  "تتمتع  �أع���م���ال���ه���ا:  وم���دي���ر 
مب�شتقبل و�عد يف �شباقات �ل�شيار�ت، 

و�أ�شعر بالفخر الأن �بنتي، وهي �شائقة 
عالية،  بحرفية  تت�شابق  �إم��ار�ت��ي��ة، 
وت�شكل م�شدر �إلهام للمر�أة يف جميع 
�إىل  �أنحاء �لعامل. ومع دخول حمدة 
�مل��ن��اف�����ش��ات ع��ل��ى ه���ذ� �مل�����ش��ت��وى، فهي 
يف  �ل��ع��ري��ق  عائلتها  مب���ري�ث  ترتقي 
جديد،  �أف��ق  نحو  �ل�شيار�ت  �شباقات 
��شتثنائية  �إي��ج��اب��ي��ة  ر���ش��ال��ة  وت��ل��ك 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  من 
و�أنا  �ل��ع��امل،  �إىل  و�ل��ع��رب  و�مل��ن��ط��ق��ة 
كي  طريقها  يف  حمدة  ب��اأن  ثقة  على 
للجيل �جلديد  ت�شبح قدوة متميزة 
من �ل�شائقات يف �شباقات �ل�شيار�ت".

كاأ�س نائب رئي�س �لدولة للجوجيت�سو ينطلق �ل�سبت �ملقبل من �سالة ر��سد بن حمد�ن بدبي

كاأ�س نائب رئي�س �لدولة يد�سن مو�سم �لكرة �لطائرة 

طائرة �لعني جاهزة  ل�سربة �لبد�ية �أمام بني يا�س �ل�سبت 

�مل�ساركات �خلارجية على طاولة »فني �ل�سطرجن«

�لإمار�تية حمدة �لقبي�سي تتوىل �لقيادة يف �ختبار �لفورمول 3

حمدة �لقبي�سي ت�سارك باختبار ليوم و�حد ب�سيارة فورمول 3 من �لحتاد �لدويل لل�سيار�ت 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�سارقة - وام:

�لنم�شا  27 من مهرجان  �ل�  �لن�شخة  �الإم��ار�ت يف  ي�شارك فريق منطاد 
مقاطعة  عا�شمة  تنهاميتال  مدينة  يف  �شيقام  �ل��ذي  للمناطيد  �ل��دويل 
و قال   .  2023 يناير   23 8 حتى  �لفرتة من  �ل�شتوية خ��الل  ت��ريول 
�إن  �الم���ار�ت  منطاد  رئي�س  �ملن�شوري  نا�شر  عبد�لعزيز  طيار  �لكابن 

�لدويل  �لنم�شا  مهرجان  �إد�رة  من  لدعوة  تلبية  تاأتي  �لفريق  م�شاركة 
للمناطيد .. الفتا �إىل عمق �لعالقات �لتي تربط �لفريق باإد�رة �ملهرجان 
�ل��ذي ي�شهد م�شاركات عديدة من دول �الحت��اد �الأوروب���ي و دول �لعامل 
�الأخرى �إىل جانب �لفرق �لنم�شاوية .. م�شري� �إىل �أن �لفريق �شي�شارك 
يف �ملهرجان بطاقم جديد من خالل ت�شغيله ملنطاد �لفريق �جلديد �لذي 

�ش�شيحلق فوق جبال �الألب �ل�شاهقة .

•• دبي-وام:

لل�شنوكر،  �الإم���ار�ت  منتخب  يخو�س 
مع�شكر �إعد�د خارجي مبدينة �شيفلد 
�الإجنليزية ي�شتمر حتى 16 �شبتمر 
لال�شتحقاقات  �����ش���ت���ع���د�د�  �جل�����اري 
�ملو�شم  خ�����الل  �مل���ق���ب���ل���ة  �خل����ارج����ي����ة 
بعثة  وت�������ش���م  �حل��������ايل.  �ل���ري���ا����ش���ي 
�ملنتخب يف مع�شكره �خلارجي، حممد 
�لوطنية  �ملنتخبات  م�شرف  ع��ب��د�هلل 
خالد  هم  العبني  و3  للبعثة،  رئي�شا 
�ل�شام�شي،  �لرحمن  وعبد  �لكمايل، 
و�أح��م��د ع��ب��د �ل���ق���ادر. وي��وؤك��د حممد 
�شمن  ي���اأت���ي  �مل��ع�����ش��ك��ر  �أن  ع����ب����د�هلل، 
خطة �حتاد �للعبة وبر�جمه لتطوير 
وجتهيزهم  �ل���الع���ب���ني،  م�����ش��ت��وي��ات 
�لتي  �ملقبلة  �خل��ارج��ي��ة  للم�شاركات 
وقارية  ع��رب��ي��ة  ب��ط��والت   5 تت�شمن 
ودولية خالل �الأ�شهر �لقادمة. وقال: 
توفر  �خلارجي  �ملع�شكر  يف  "�مل�شاركة 
لالحتكاك  ج��ي��دة  ف��ر���ش��ة  لالعبينا 

�أعلى  ع��ل��ى  م���ع الع���ب���ني حم���رتف���ني 
يقام  �مل��ع�����ش��ك��ر  �أن  خ��ا���ش��ة  م�����ش��ت��وى، 
�ملتخ�ش�شة  �الأك����ادمي����ي����ات  ب���اإح���دى 
عدد�  ت�شم  و�لتي  د�جن"،  "�أكادميية 
�ملحرتفني  �ل���الع���ب���ني  م����ن  ك����ب����ري� 
�أوىل  "�شتكون  و�أو���ش��ح:  �ملتميزين". 
 4 بعد  �ملقبلة  �لر�شمية  م�شاركاتنا 
�أيام من �لعودة من �إجنلرت�؛ وذلك يف 

بطولة �آ�شيا مباليزيا، �لتي ت�شت�شيف 
�لبطولة  عقب  �ل��ع��امل  بطولة  �أي�شا 
باأ�شبوع،  وب��ع��ده��ا  م��ب��ا���ش��رة.  �ل��ق��اري��ة 
وغرب  �لعربية  �لبطولة  �شنخو�س 
�ملقبل،  �أك��ت��وب��ر  ب��ال��ب��ح��ري��ن يف  �آ���ش��ي��ا 
كاأ�س  يف  للم�شاركة  ن�شتعد  وب��ع��ده��ا 

�لعامل مبدينة �أنطاليا �لرتكية".
�ملع�شكر  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�حلايل، و�مل�شاركات �خلارجية �ملقبلة، 
للتو�جد  �الإم����ار�ت  �شنوكر  ع��ودة  ه��و 
�لعاملية  �خلريطة  على  جم��دد�  بقوة 
و�ل���ق���اري���ة يف ظ���ل ج��ي��ل ج���دي���د من 
�لالعبني يحمل على عاتقه م�شوؤولية 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ت��م��ي��ز �ل����ذي حتقق 
و�شهد  �ملا�شية  �الأع���و�م  ط��و�ل  للعبة 

حتقيق �لعديد من �الإجناز�ت.

•• دبي -وام:

�أدن����وك  �أن���دي���ة دوري  �أك��م��ل��ت م��ع��ظ��م 
قو�ئم  �ل����ق����دم  ل����ك����رة  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
�أ�شابيع من   4 قبل  �الأج��ان��ب  العبيها 
�لت�شجيل  ب��اب  لغلق  �لنهائي  �مل��وع��د 
�أكتوبر   4 يف  �مل��ق��رر  و  �ل�����ش��ي��ف  ه���ذ� 
�شوى عدد قليل من  يتبق  �ملقبل ومل 
�ل�����ش��اغ��رة يف ق���و�ئ���م بع�س  �الأم���اك���ن 

�الأندية.
�ل��ن�����ش��خ��ة �جل�����دي�����دة من  ����ش���ه���دت  و 
�مل�شابقة زيادة عدد �لالعبني �الأجانب 
وفق  �لقو�ئم،  يف  بت�شجيلهم  �مل�شموح 
�ملحرتفني  ر�ب���ط���ة  �إد�رة  �أق���رت���ه  م���ا 
�الإمار�تية، �إىل 5 العبني �أجانب بكل 
فر�شة  �الأندية  جميع  منح  ما  فريق، 
وتلبية  ���ش��ف��وف��ه��ا  ل��ت��دع��ي��م  ك���ب���رية 

�حتياجاتها �لفنية.
�لالعبني  ع����دد  و����ش���ل  �الآن،  وح���ت���ى 
يف  ر�شميا  قيدهم  مت  �لذين  �الأجانب 

قو�ئم فرق دوري �ملحرتفني، �إىل 62 
العباً، وقد ي�شل �لعدد �إىل 70 العباً 

قبل غلق باب �لقيد �ل�شيفي.

و ت�شري قو�ئم �أندية دوري �ملحرتفني، 
لر�بطة  �لر�شمي  �مل��وق��ع  يف  �مل�شجلة 
 10 �أن  �إىل  �الإم���ار�ت���ي���ة،  �مل��ح��رتف��ني 

�الأجانب  �أكملت قو�ئم العبيها  �أندية 
بالفعل، وقيد كل منها 5 العبني، وهي 
و�لظفرة  و�ل��ن�����ش��ر  �ل��ع��ني و�جل���زي���رة 

و�حتاد كلباء و�لبطائح و�لوحدة ودبا 
وعجمان وخورفكان.

�أندية مل ت�شتكمل قو�ئم   4 ت��ز�ل  وال 

�ل�شارقة  قام  حيث  �الأجانب،  العبيها 
ي���ز�ل لديه  �ث��ن��ني، وال  بقيد الع��ب��ني 
عدد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  ���ش��اغ��رة،  �أم���اك���ن   3

�ل��الع��ب��ني �مل��ق��ي��دي��ن ب��ق��و�ئ��م ك��ل من 
 4 يا�س  وبني  �الأهلي  و�شباب  �لو�شل 
العبني وال يز�ل لدى كل منها مكان 

و�حد �شاغر.
وبلغ عدد جن�شيات �لالعبني �الأجانب 
�ملحرتفني  دوري  ب��اأن��دي��ة  �مل��ق��ي��دي��ن 
وت����اأت����ي  ج���ن�������ش���ي���ة،   28 �الآن  ح���ت���ى 
�جلن�شية �لر�زيلية يف �ل�شد�رة ب�13 
العبا، تليها �لرتغالية ب�9 العبني. و 
حتتل �جلن�شية �ملغربية �ملركز �لثالث 
ب�شكل عام و�ملركز �الأول على م�شتوى 
�جلن�شيات �لعربية �ملوجودة بامل�شابقة، 

وذلك ب�5 العبني.
وهولند�  �إي��ط��ال��ي��ا  جن�شيات  ت��اأت��ي  و 
ب�3  �ل���ت���ايل  �مل���رك���ز  و�الأرج����ن����ت����ني يف 
العبني لكل منها، ثم رومانيا وجنوب 
�أف��ري��ق��ي��ا وف��رن�����ش��ا وت��ون�����س بالعبني 
�ثنني لكل منها مقابل العب و�حد من 
كل من �شلوفاكيا و�أملانيا و�لكامريون 
و�إ�شبانيا وكولومبيا و�أوكر�نيا وتوجو 
وج���ام���ب���ي���ا و�جل����ب����ل �الأ������ش�����ود وم����ايل 
وبوت�شو�نا و�إير�ن و�أوزبك�شتان و�شوريا 

و�شلوفينيا و�لكونغو و�لبحرين.

•• اأبوظبي-وام:

مع �نطالقة �ملو�شم �لكروي �جلديد 
�أدن������وك ل��ل��م��ح��رتف��ني لكرة  ل�����دوري 
�ل�شوقية  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��ه��دت  �ل����ق����دم، 
و�شل  ملحوظا  �رت��ف��اع��ا  للم�شابقة 
خالل  ي�������ورو،  م���ل���ي���ون   11.3 �إىل 
وبح�شب  �جل������اري.  ���ش��ب��ت��م��ر  ���ش��ه��ر 
�ملتخ�ش�س  ماركت  تر�ن�شفري  موقع 
�أرق��ام و�ح�شائيات �لالعبني فقد  يف 
 5% للم�شابقة  �لزيادة  ن�شبة  بلغت 
ع���ن �ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي، وذل�����ك عقب 
خالل  لالأندية  �جل��دي��دة  �ل�شفقات 
ف���رتة �مل��ريك��ات��و �ل�����ش��ي��ف��ي �جل����اري، 
لت�شل �لقيمة �إىل 237.33 مليون 
يورو  م��ل��ي��ون   226 م��ق��اب��ل  ي�����ورو، 
وكانت  �مل���ا����ش���ي.  �أغ�����ش��ط�����س  خ����الل 

مناف�شات �ملو�شم �جلديد قد �نطلقت 
ي���وم �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي و�أق��ي��م��ت على 
مو�جهات   7 و�شهدت  يومني،  م��د�ر 

وجاء  للم�شابقة.   14 �ل�  �لفرق  بني 
للم�شابقة  �ل�شوقية  �لقيمة  �رت��ف��اع 
ب���ع���د زي�������ادة ق��ي��م��ة ك����ل م����ن �أن���دي���ة 

4.35 مليون يورو،  �ل�شارقة مببلغ 
 25 و�جل���زي���رة   ،%  17.4 بن�شبة 
و�حتاد   ،0.1% بن�شبة  ي���ورو  �أل���ف 

بن�شبة  ي����ورو  م��ل��ي��ون  كلباء7.51 
�ألف   800 يا�س  وبني   ،%  62.0
وخورفكان   ،%  5.4 بن�شبة  ي���ورو 

 ،%  4.1 بن�شبة  ي��ورو  �أل��ف   500
و�لبطائح 2.86 مليون يورو بن�شبة 
يورو،  �أل��ف   550 ودب��ا   ،%  53.9

فريق  ويت�شدر   .%  15.7 بن�شبة 
 29.29 بقيمة  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
مليون يورو، بينما يحل ثانيا فريق 

مليون   27.78 بلغت  بقيمة  �لعني 
يورو، و�جلزيرة ثالثا بقيمة �شوقية 
�لوحدة  ثم  ي��ورو،  مليون   27.05
بقيمة 23.88 مليون يورو، وفريق 
مليون   19.63 ب�����  ك���ل���ب���اء  �حت������اد 
ي��ورو، ثم �شباب �الأهلي بقيمة بلغت 
�لن�شر  وحل  يورو.  مليون   19.34
 18.07 بلغت  �شوقية  بقيمة  �شابعا 
م��ل��ي��ون ي����ورو، ث��م ب��ن��ي ي��ا���س بقيمة 
يورو،  مليون   15.73 بلغت  �شوقية 
ويليه �لو�شل ب� 14 مليون يورو، ثم 
يورو،  مليون   12.82 ب���  خ��ورف��ك��ان 
10.13 مليون يورو،  ب�  ثم عجمان 
يورو،  مليون   8.17 ب�  �لبطائح  ثم 
مليون   7.39 بقيمة  �لظفرة  ويليه 
 4.05 ب��ل��غ��ت  بقيمة  دب���ا  ث��م  ي����ورو، 

مليون يورو.

•• برجامو-وام:

ت���األ���ق���ت خ���ي���ول م���رب���ط دب�����ي خالل 
م�شاركتها يف بطولة برجامو للخيول 
�إيطاليا  يف  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أف�����ش��ل �جلياد.  ن��خ��ب��ة م��ن  ب��ح�����ش��ور 
�شاهني" ذهبية  " دي  �مل��ه��ر  وح�����ش��د 
ب��ط��ول��ة �الأم���ه���ار، ك��م��ا ن��ال��ت �مل��ه��رة " 
للمرة  �لذهبية  نرج�شية" �لكاأ�س  دي 
�لثانية على �لتو�يل لبطولة �ملهر�ت، 
مودي"  "دي  �ل����ف����ر�����س  ن������ال  ف���ي���م���ا 
�إجناز�ت  و�شمن  �الأف��ر����س.  برونزية 
�لبطولة  �مل�شاركة يف  �الإم��ار�ت  خيول 
حقق �لفحل "كي �يه نر��س" �لعائد 
�أرك�����ان  ل����  �لرميا�س"  "مربط  �إىل 
�لذهبية  �ل���ك���اأ����س  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ح���م���ود 

وك�����ان مربط  �ل���ف���ح���ول.  ب��ط��ول��ة  يف 
�لن�شخة  خ��الل  تاألقه  و��شل  قد  دب��ي 
�الإجناز�ت  بعد  �لبطولة  من  �حلالية 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  ن�شخة  يف  حققها  �ل��ت��ي 

�أعرب �ملهند�س  �أي�شا من �لبطولة. و 
حممد �لتوحيدي �مل�شرف �لعام مدير 
�لعربية عن  للخيول  دبي  عام مربط 
الإنتاج  �ل��ذه��ب��ي��ة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  ���ش��ع��ادت��ه 

�ملربط يف بطولة برجامو.. موؤكد� �أن 
للمربط تاريخا م�شيئا من �الإجناز�ت 
وقال  �لعاملية.  �لبطوالت  خمتلف  يف 
�لتي  �مل��م��ي��زة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �لتوحيدي:" 

ت��ت��ح��ق��ق م����ن �إن���ت���اج���ن���ا �مل���ح���ل���ي على 
�مل�شي  على  حتفزنا  �لعاملي  �مل�شتوى 
قدما يف منهجنا �الإنتاجي و�الحتفاظ 
�لتي  �ل���دول���ي���ة  �ل��ق��م��م  مب��ك��ان��ت��ن��ا يف 

�أ�شبحت ميد�نا نتقا�شم فيه �لبطوالت 
و�لكوؤو�س �لذهبية مع خمتلف مر�بط 
�لعزيز  عبد  �أكد  جهته  من  �لعامل". 
دبي  ملربط  �لتنفيذي  �ملدير  �مل��ر�زي��ق 

�مل��رب��ط يف  �لنتائج �جل��ي��دة الإن��ت��اج  �أن 
�لذي  �لتطور  م��دى  تعك�س  �لبطولة 
�خلارجي  �مل��و���ش��م  ب���ط���والت  ت�����ش��ه��ده 
�ملر�بط  �لتي تقوم بها  ب�شبب �جلهود 

�ملحلي  �الإنتاج  و�أن  �إنتاجها،  لتح�شني 
ت��ق��دمي��ه الأف�����ش��ل �جلياد  ���ش��ي��و����ش��ل 
�الألقاب  كافة  على  �ملناف�شة  �أج��ل  من 

و�لبطوالت.

�سعود لفت للقيمة �ل�سوقية للدوري �لإمار�تي بزيادة 11 مليون يورو

خيول مربط دبي تتاألق يف دولية »برجامو« للخيول �لعربية 

�ل�سنوكر ي�ستعد لي5 بطولت كربى مبع�سكر �إعد�د �إجنليزي

�لرب�زيل يف �ل�سد�رة و�ملغرب �لأوىل عربيا.. 62 لعبا �أجنبيا يف دوري �ملحرتفني �لإمار�تي

منطاد �لإمار�ت ي�سارك يف �لن�سخة �لي27 من مهرجان �لنم�سا �لدويل
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خرج �لنجم �الإ�شباين ر�فايل ناد�ل �مل�شنف ثالثاً من �لدور ثمن �لنهائي من بطولة فال�شينغ ميدوز لكرة �مل�شرب، 
�آخر �لبطوالت �الربع �لكرى �شمن �لغر�ند �شالم، بخ�شارته �أمام �الأمريكي فر�ن�شي�س تيافو 4-6 و6-4 و6-4 

و3-6 �الثنني، يف حني تابعت �لبولندية �إيغا �شفيونتيك �مل�شنفة �وىل عاملياً زحفها نحو �ملبار�ة �لنهائية.
وهي �ملرة �الأوىل �لتي يبلغ فيها �الأمريكي، �لبالغ من �لعمر 24 عاماً و�مل�شنف 22 عاملياً، �لدور ربع �لنهائي يف 

فال�شينغ ميدوز حيث �شيلتقي مع �لرو�شي �أندري روبليف.
وقال تيافو �لذي �شبق له �أن و�شل �إىل ربع نهائي �أ�شرت�ليا 2019 عقب نهاية �ملبار�ة "ال �أدري ماذ� �قول، �نا ال 

��شدق. لقد قّدمت كرة م�شرب مده�شة، ال �دري ما ح�شل".
من ناحيته، �أثنى ناد�ل �لبالغ 36 عاماً على �أد�ء مناف�شه، قائاًل "لعب جيد�ً وقّدم �لكثري من �الأ�شياء ب�شكل جيد. 

من جانبي، �أتيحت يل �لفر�س، و�إذ� كنت �أريد �أن �أكون يف ربع �لنهائي، يجب �أن �ألعب ب�شكل �أف�شل من ذلك".
و�أ�شاف "عليك �أن تكون م�شتعد�ً الغتنام �لفر�س �لتي ت�شنح لك، ومل �أمتكن من فعل ذلك. كان يعرف كيف يقوم 

بذلك، ولعب بالعزمية �ل�شحيحة".
وعن نهاية �ملو�شم �حلايل، قال "�أحتاج �إىل �لعودة للمنزل، لقد كانت �الأ�شهر �لقليلة �ملا�شية �شعبة. لدّي �أ�شياء 

�أكرث �أهمية من كرة �مل�شرب لت�شويتها. وبعد ذلك �شيتم �تخاذ �لقر�ر�ت وفقاً لكيفية �شري �الأمور يف حياتي 
�ل�شخ�شية �لتي لها �الأف�شلية على م�شريتي �الحرت�فية".

وبات على ناد�ل �النتظار ليعزز رقمه �لقيا�شي من �اللقاب �لكرى ورفعها �ىل 23، علماً �نه كان 
توج بلقبني كبريين من �أ�شل ثالثة هذ� �لعام يف ��شرت�ليا وروالن غارو�س ليعود وين�شحب 
قبل مبار�ته يف �لدور ن�شف �لنهائي لبطولة وميبلدون �شد �ال�شرت�يل نيك كرييو�س بد�عي 

��شابة قوية بتمزق يف ع�شالت �لبطن �بعدته �أكرث من �شهر عن �ملالعب.
�لر�بع  �ل��دور  يف  ب��دوره  خ��رج  �أّول  و�مل�شنف  �للقب  حامل  مدفيديف  د�نييل  �لرو�شي  وك��ان 

بخ�شارته �مام كرييو�س.
�أندري روبليف �لدور ربع �لنهائي بفوزه �ل�شهل على �لريطاين كامريون نوري  وبلغ �لرو�شي 

�شاعتني و26 دقيقة. يف  و4-6  و4-6   4-6
و�شبق لروبليف �ن بلغ هذ� �لدور يف �لبطولة �المريكية مرتني عامي 2017 و2020، وهو �شيلتقي 

�ملا�شي يف  �لعام  �لثالث من فال�شينغ ميدوز  �ل��دور  �ق�شاه من  له، الأن �المريكي  ثاأرية  تيافو يف مبار�ة 
مبار�ة مار�ثونية من 5 جمموعات.

وحقق �لرو�شي جناحات عدة منذ مطلع �ملو�شم �حلايل بتتويجه بطاًل لثالث دور�ت يف مر�شيليا ودبي وبلغر�د، 
كما بلغ ربع �لنهائي يف بطولة روالن غارو�س �لفرن�شية يف حزير�ن/يونيو �ملا�شي.

وقال روبليف "�أنا وكامريون نعرف بع�شنا �لبع�س جيد�ً منذ فرتة طويلة وكان يتعنّي علّي بذل ق�شارى جهدي 
لكي �تخطاه".

�ل�شعب على  بفوزه  �لعام،  �لثالثة هذ�  للمرة  �لكرى  �لبطوالت  �إح��دى  نهائي  ربع  �شيرن  يانيك  �الإيطايل  وبلغ 
�لبيالرو�شي �إيليا �إيفا�شكا 6-1 و5-7 و6-2 و4-6 و3-6.

ت�شيليت�س بطل  مارين  �لكرو�تي  �لفائز على  �ألكار��س غارفيا  كارلو�س  �الإ�شباين  �لتايل  �ل��دور  �شيرن يف  ويو�جه 
مبار�ة مار�ثونية 6-4 و3-6 و6-4 و4-6 و3-6. يف   2013

وقال �ألكار��س )19 عاماً( �مل�شنف ثالثاً يف �لدورة و�لذي �حتاج �إىل 3 �شاعات و54 دقيقة حل�شم �للقاء ل�شاحله 
�شعبة". مبار�ة  وكانت  بنف�شي،  �آمنت  "لقد 

وتابع �ال�شباين �لذي يتخلف1-2 يف �ملو�جهات بينه وبني �شيرن، علماً �أن �الخري حقق �نت�شاريه هذ� �لعام 
يف وميبلدون و�أوماغ �لكرو�تية "كدت �أخ�شر �ملجموعة �خلام�شة. كان من �ل�شعب �لعودة بعد خ�شارتي 

للمجموعة �لر�بعة".
ويف فئة �ل�شيد�ت، عانت �شفيونتيك من بد�ية �شعبة يف مو�جهة �الملانية �ملغمورة يوله نيماير �مل�شنفة 

�لثانية  باملجموعتني  تفوز  �ن  قبل   ،6-2 �الوىل  �ملجموعة  فخ�شرت  �لعامل،  م�شتوى  على   100
و�لثالثة 6-4 و-6�شفر لت�شبح �ول العبة من بولند� تبلغ ربع نهائي فال�شينغ ميدوز.

وقالت �شفيونتيك )21 عاما( "�نا ر��شية متاماً. �نها �ملرة �الوىل �لتي �أبلغ فيها ربع �لنهائي يف 
نيويورك و�نا فخورة جد�ً بذلك".

يف �ملقابل، مل تكن نيماير �لتي بلغت ربع نهائي وميبلدون قبل �شهرين، قد فازت باأي مبار�ة على �ملالعب 
�ل�شلبة يف م�شريتها قبل خو�س �لبطولة �المريكية.

على  �لفائزة  ثامنة،  �مل�شنفة  بيغوال  جي�شيكا  �المريكية  مع  �لنهائي  رب��ع  يف  �شفيونتيك  وتلتقي 
و2014،   2011 عامي  وميبلدون  ببطولة  مرتني  �لفائزة  كفيتوفا  برت�  �ملخ�شرمة  �لت�شيكية 
يف  �أي�شاً  �لنهائي  رب��ع  بلغت  �أن  لبيغوال  و�شبق  فقط.  دقائق  و9  �شاعة  يف  و2-6   3-6 بنتيجة 
�شابالينكا  �أرينا  �لبيالرو�شية  بلغت  بدورها،  �أي�شاً.  �لعام  هذ�  غارو�س  وروالن  ��شرت�ليا  بطولتي 

 )22( بلي�شكوفا  كارولينا  �لت�شيكية  تو�جه  حيث  تو�لياً  �لثاين  للعام  �لنهائي  ربع  �ل��دور  عاملياً  �شاد�شة  �مل�شنفة 
و�شيفة ن�شخة عام 2016.

وفازت �شابالينكا )24 عاماً( �ل�شاعية �إىل لقبها �الأّول هذ� �لعام على �الأمريكية د�نيال كولينز )19( �لتي و�شلت 
�إىل نهائي �لن�شخة �الأخرية من بطولة �أ�شرت�ليا �لكرى مطلع هذ� �لعام 3-6 و6-4 و2-6.

�أنها كانت فازت على مناف�شتها يف �لدور  و�أكدت �شابالينكا تفوقها على كولينز مع ر�بع �نت�شار ل�شاحلها، علماً 
�الأول يف فال�شينغ ميدوز عام 2018 و�لعام �ملا�شي يف �لدور �لثالث. و�شربت �شابالينكا موعد�ً يف ربع �لنهائي 
مع بلي�شكوفا �لتي عانت يف وقت �شابق للفوز على مو�طنة �الأوىل فيكتوريا �أز�رينكا )26( بنتيجة 7-5 و7-6 

نهائي  ربع  �إىل  عاماً   30 �لبالغة  �لت�شيكية  )5-7( و6-2. وتاأهلت 
للمرة  م����ي����دوز  ف��ال���ش��ي��ن��غ 

�خلام�شة.

•• اأبوظبي -وام: 

ت�����ش��ت��ح��وذ �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ي جت��م��ع �نرت 
وب����اي����رن ميونخ  �الإي����ط����ايل  م���ي���الن 
�الأمل�����اين ع��ل��ى �اله��ت��م��ام �الأك����ر بني 
ت���ق���ام �ليوم  �ل���ت���ي  �مل���ب���اري���ات  ج��م��ي��ع 
�الأربعاء يف �إطار �جلولة �الأوىل بدور 
�ملجموعات لدوري �أبطال �أوروبا لكرة 

�لقدم.
مت��ث��ل �مل���ب���ار�ة ���ش��رب��ة ب���د�ي���ة مثرية 
�ل��ت��ي و�شفت  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��ج��م��وع��ة  يف 
�إج�����ر�ء  ع��ق��ب  �ملوت"  ب�"جمموعة 
مر��شم قرعة هذ� �لدور كونها ت�شم 
وفيكتوريا  �الإ�شباين  بر�شلونة  �أي�شا 

بلزن �لت�شيكي.
ويخو�س �نرتميالن وبايرن ميونيخ 
م���ب���ار�ة �ل���ي���وم و���ش��ط �أج�����و�ء �شعبة 
لكليهما بعدما خ�شر �نرت �أمام جاره 
ميالن 2-3 يف ديربي مثري بالدوري 
�الإي���ط���ايل م��ط��ل��ع �الأ����ش���ب���وع �حلايل 
وت���ع���ادل ب���اي���رن م���ع ي��ون��ي��ون برلني 
�أي�شا  �الأ����ش���ب���وع  ه����ذ�  م��ط��ل��ع   1-1
�لتو�يل  على  �لثاين  �لتعادل  ليكون 
3 �نت�شار�ت متتالية يف  للفريق بعد 
بد�ية رحلة �لدفاع عن لقبه بالدوري 

�الأملاين.
ول���ه���ذ�، مت��ث��ل م���ب���ار�ة �ل��غ��د فر�شة 
وتقدمي  �الإيجابية  �لنتائج  ال�شتعادة 
"�ملجموعة  يف  ق��وي��ة  ب���د�ي���ة  ���ش��رب��ة 

�حلديدية".
ك���ان ب��اي��رن ق��د ت�����ش��در ق��ائ��م��ة �أعلى 
�ملجموعات  دور  يف  ت��ه��دي��ف��ا  �ل���ف���رق 
بالبطولة �ملو�شم �ملا�شي بعدما �شجل 
العبوه 22 هدفا لكن وجود �لفريق 
يف هذه �ملجموعة باملو�شم �حلايل قد 
�أو  �حل�شيلة  هذه  تكر�ر  من  يحرمه 
�الق�����رت�ب م��ن��ه��ا يف ظ��ل ق���وة �لفرق 

�ملناف�شة له باملجموعة.
بني  �الأوىل  �ليوم  �ملو�جهة  �شتكون  و 
�أن  �الأب��ط��ال منذ  دوري  �لفريقني يف 
�لتقيا يف دور �ل�شتة ع�شر عام 2011 
ملعبيهما حيث  خ��ارج  �لفوز  وت��ب��ادال 
فاز بايرن 1-0 ذهابا يف ميالنو وفاز 
�نرت 3-2 �إيابا يف ميونخ ليتاأهل �إىل 

دور �لثمانية.
ويف �ملجموعة نف�شها، يفتتح بر�شلونة 
هذ�  �لبطولة  يف  م�شريته  �الإ�شباين 
له"  ممكنة  مو�جهة  باأف�شل  �ملو�شم 
فيكتوريا  ي�شت�شيف  ح��ي��ث  نظريا" 
"كامب  ملعب  ع��ل��ى  �لت�شيكي  ب��ل��زن 

حتقيق  �إىل  بر�شلونة  يتطلع  و  نو". 
لتكون  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  نتيجة كبرية يف 
مو�جهته  ق��ب��ل  للفريق  ق��وي��ا  د�ف��ع��ا 
�ل�شعبة على ملعب بايرن يف �جلولة 
هرينانديز  ت�شايف  ي��ع��ول  و  �ل��ت��ال��ي��ة. 
�ملدير �لفني لر�شلونة كثري� يف هذه 

�لبطولة على خرة وطموح مهاجمه 
ليفاندوف�شكي  روب�����رت  �ل��ب��ول��ن��دي 
قادما  �ل�شيف  ه��ذ�  للفريق  �ملنتقل 

من بايرن ميونخ.
قيادة  �إىل  ليفاندوف�شكي  يتطلع  و 
من  �الأول  �ل���دور  الج��ت��ي��از  بر�شلونة 

ف�شل  بعدما  �ل�شعبة  �ملجموعة  هذه 
�ل��ف��ري��ق �الإ����ش���ب���اين يف �ج��ت��ي��از دور 
�مل��ج��م��وع��ات ب��امل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي للمرة 

�الأوىل منذ �أكرث من عقدين.
ك��م��ا ي��ت��ط��ل��ع ل��ي��ف��ان��دوف�����ش��ك��ي لف�س 
�ال�شتباك مع �لفرن�شي كرمي بنزميا 
ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث ب��ق��ائ��م��ة �أب����رز 
�الأبطال  دوري  ت��اري��خ  يف  �ل��ه��د�ف��ني 

حيث يت�شاويان يف ر�شيد 86 هدفا، 
كري�شتيانو  �لرتغايل  ي��ز�ل  ال  فيما 
بر�شيد  �لقائمة  �شد�رة  يف  رون��ال��دو 
�أمام  هدفا   15 بفارق  هدفا،   140
مهاجم  مي�شي  ليونيل  �الأرجنتيني 

باري�س �شان جريمان �لفرن�شي.
و ي�شتطيع مي�شي تقلي�س �لفارق مع 
رونالدو خالل �ملو�شم �حلايل يف ظل 

غياب رونالدو عن هذه �لن�شخة لعدم 
م�شاركة فريقه مان�ش�شرت يونايتد.

ي�شعى  �الأوىل،  �مل���ج���م���وع���ة  يف  و 
ل��ي��ف��رب��ول �الإجن��ل��ي��زي ل��ل��خ��روج من 
كبوته �ملحلية عر �شربة بد�ية قوية 
يحل  عندما  �الأوروب���ي  �مل�شتوى  على 

�شيفا على نابويل �الإيطايل �ليوم.
ك����ان ل��ي��ف��رب��ول ق���د ح��ق��ق �ل���ف���وز يف 

خا�شها  �لتي  �ل�شتة  �ملباريات  جميع 
مبجموعته يف دوري �الأبطال �ملو�شم 
�إجنليزي  ن���اد  �أول  لي�شبح  �مل��ا���ش��ي 
�لفريق  ول��ك��ن  �الإجن�����از،  ه���ذ�  يحقق 
مير هذ� �ملو�شم بكبوة جمدت ر�شيده 
عند 9 نقاط من �أول 6 مباريات يف 

�لدوري �الإجنليزي.
�ختبار�  ليفربول  يو�جه  �أن  وينتظر 
�لذي  نابويل  غ��د� يف مو�جهة  �شعبا 
ي��ح��ت��ل �مل����رك����ز �ل����ث����اين يف �ل������دوري 
نقطة   11 بر�شيد  حاليا  �الإي��ط��ايل 
من 5 مباريات، و�لذي �هتزت �شباكه 
�ملباريات  ه����ذه  يف  ف��ق��ط  م�����ر�ت   4

�خلم�شة.
يلتقي  �ل���ي���وم،  �مل���ب���اري���ات  ب��اق��ي  و يف 
رينجرز  م����ع  �ل���ه���ول���ن���دي  �أي����اك���������س 
�الأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة  يف  �ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
و�أت���ل���ت���ي���ك���و م����دري����د �الإ�����ش����ب����اين مع 
ب����ورت����و �ل����رت����غ����ايل، وك����ل����وب ب����روج 
�لبلجيكي مع باير ليفركوزن �الأملاين 
وتوتنهام  �ل���ث���ان���ي���ة،  �مل���ج���م���وع���ة  يف 
�لفرن�شي  مار�شيليا  م��ع  �الإجن��ل��ي��زي 
و�إن���رت�خ���ت ف��ر�ن��ك��ف��ورت �الأمل����اين مع 
���ش��ب��ورت��ن��ج ل�����ش��ب��ون��ة �ل���رت���غ���ايل يف 

�ملجموعة �لر�بعة.

دوري �أبطال �أوروبا.. 

�إنرت يتحدى بايرن يف �ملجموعة �حلديدية ..و ليفربول ي�سعى للخروج من كبوته �أمام نابويل

�سفيونتيك تتابع م�سو�رها 

خروج ناد�ل من ثمن نهائي بطولة فال�سينغ ميدوز
�لبدنية«   »�للياقة  منتخب  تتوج  ميد�لية   13

باإجناز تاريخي يف �لبطولة �لآ�سيوية
•• دبي- وام:

�آ�شيا  ببطولة  �لتاريخية  م�شاركته  �لبدنية  للياقة  �الإم���ار�ت  منتخب  ت��وج 
بعدما  �لبطولة  ف��رق  ترتيب  ب�����ش��د�رة  قريغيز�شتان،  يف  �لبدنية  للياقة 
�مل�شيف  �لبلد  منتخب  ح��ل  فيما  �لن�شخة،  ه��ذه  يف  �الأوىل  �مل��ر�ك��ز  �كت�شح 
ثانيا و باك�شتان ثالثا. و ح�شد منتخب �للياقة �لبدنية يف م�شاركته �الأوىل 
و�حدة"  وبرونزية  و6 ف�شيات  ذهبيات   6" 13 ميد�لية ملونة  بالبطولة، 
متفوقا على جميع �ملنتخبات �الأخرى. ويف �لفئة �لذهبية، �أحرز بدر �لنوري 
ذهبية �لفردي و�إبر�هيم �ل�شام�شي �لف�شية.. ويف فردي �لن�شاء، توجت �شهد 
بودب�س بالذهبية وفاطمة �لغلبان بالف�شية.. ويف �لزوجي، فاز �لثنائي بدر 
�لنوري و�شهد بودب�س بالذهبية و�لثنائي �إبر�هيم �ل�شام�شي وفاطمة �لغلبان 
ونا�شر  �لذهبية  فا�شل ح�شن  �أحرز  للرجال،  �لف�شية  �لفئة  بالف�شية. ويف 
�ل�شيد�ت،  م�شتوى  وعلى  �لرونزية..  ظبوي  بن  و�أحمد  �لف�شية  �لبلو�شي 
بالف�شية. و يف زوجي  �لغلبان  �لفردي وفاطمه  فازت �شهد بودب�س بذهبية 
�لفئة نف�شها فاز �لثنائي نا�شر �لبلو�شي و�شهد بودب�س بالذهبية، و�أحمد �آل 
�أحمد  �لبدنية  �للياقة  رئي�س جلنة  و عر  بالف�شية.  �لغلبان  علي وفاطمة 
بن ظبوي �لفال�شي عن �شعادته مبا حتقق يف �لبطولة و��شفا �إياه باالإجناز 
و�أنه جمهود جماعي ملجل�س �إد�رة �الحتاد و�لالعبني و�لالعبات وكل تنا�شر 
�ملنظومة. و �أ�شاد بجهود �جلهاز �الإد�ري باإ�شر�ف ع�شو جمل�س �الإد�رة عبد 
�لرحمن �لعو�شي و�جلهاز �لفني بقيادة �ملدرب �أحمد �آل علي و�جلهات �لتي 

�شاهمت بدعم ورعاية �لبطوالت �لتي �شبقت �مل�شاركة �الآ�شيوية.
�شاهمت يف حتقيق  �ملنتخب قدمو� جهود� كبرية  �أن العبي والعبات  �أك��د  و 
�مل�شاركة  �أن هذه  و�أو�شح  بها،  ي�شاركون  �آ�شيوية  �أول بطولة  �الأول يف  �ملركز 
�شتعود مبنافع كثرية على ريا�شة �للياقة �لبدنية يف �لدولة خا�شة بعد �لفوز 
مبيد�ليات دولية رفيعة �مل�شتوى. و عرت �لالعبة �شهد بودب�س عن �شعادتها 
نظر�  بالتاريخية  �مل�شاركة  و�شفت  و  و�لف�شية،  �لذهبية  بامليد�ليات  بالفوز 
للنتائج �ملتحققة يف �أول ظهور بالبطولة .. موؤكدة �أن �لنجاح �لذي حققته 

�ملر�أة �الإمار�تية يعك�س �إمكانياتها �ملميزة.

�حتاد �لري�سة �لطائرة  يكثف زيار�ته 
لالأندية و�ملد�ر�س �سمن خطته لن�سر �للعبة

•• دبي-وام:

�الحتاد  �أن  �ل��ط��ائ��رة  للري�شة  �الإم����ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �جل�شمي  ن��ورة  �أك���دت 
يو��شل تنفيذ خططه �لطموحة من �أجل زيادة �نت�شار قاعدة �للعبة د�خل 
�لدولة و�لتعاون مع �الحتاد �لعربي لتبادل �خلر�ت م�شرية �إىل زيارة وفد 
بنت  فاطمة  و�أك��ادمي��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  �إىل  �الحت���اد  م��ن 
مبارك من �أجل بحث ت�شكيل فرق للري�شة �لطائرة وجذب �لعن�شر �لن�شائي 
�الإمار�تي يعمل  �أن �الحت��اد  �إىل  لها  للعبة. ونوهت �جل�شمي يف ت�شريحات 
بالتعاون مع �الحتاد �لعربي للري�شة �لطائرة و�الأوملبياد �خلا�س على بحث 
�أوجه �لتعاون و�لتن�شيق لن�شر �للعبة وقالت �إنه مت عقد �جتماع مو�شع مع 
م�شوؤويل �الأوملبياد �الإمار�تي �خلا�س بح�شور �لدكتورة �شو�شن حاجي تقوي 
للعبة،  �لبحريني  �الحت��اد  رئي�س  �لطائرة  للري�شة  �لعربي  �الحت��اد  رئي�س 
وجرى مناق�شة �آليات دعم �أ�شحاب �لهمم و��شر�كهم يف �للعبة وبحث �إمكانية 
تطوير �لعمل على �مل�شتوى �الإقليمي. و�أ�شافت : "نعمل بكل قوة من �أجل 
�إبر�ز دور �أ�شحاب �لهمم يف �لريا�شة، وخالل �لفرتة �حلالية هناك �لعديد 
م��ن �مل��ق��رتح��ات و�مل��ب��ادر�ت م��ن �أج��ل �إق��ام��ة ب��ط��والت خا�شة بهم الكت�شاف 
�ملو�هب لتكون نو�ة لتحقيق �الإجن��از�ت خالل �لفرتة �ملقبلة، خا�شة بعدما 
�إطار  يف  �أن��ه  �جل�شمي  �أو�شحت  و  �لريا�شات".  خمتلف  يف  تفوقهم  �أثبتو� 
خالل  �لبطوالت  �إق��ام��ة  ودع��م  �للعبة  لن�شر  �جلهات  خمتلف  مع  �لتن�شيق 
مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  مع  تن�شيقي  �جتماع  عقد  مت  �ملقبلة  �لفرتة 
�لر�مج  ملناق�شة  للعبة  �لعربي  �الحت��اد  رئي�س  بح�شور  �لن�شائية  للريا�شة 

�ملقرتحة من �أجل تطوير �للعبة و�إحد�ث نقلة نوعية بها.

•• بادن بادن -وام:

�ل�شمو  �شاحب  لكاأ�س  �الأملانية  �ملحطة  بلقب  "كوين�شاال"  �لفر�س  توجت 
رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة، يف جولتها �لتا�شعة �شمن �لن�شخة 
مدينة  يف  �لع�شبي  �يفزهامي  م�شمار  على  �أقيمت  �لتي  و�لع�شرين  �لتا�شعة 
�شمو  و�هتمام  مبتابعة  �لغالية  �لكاأ�س  �شباقات  �شل�شلة  وحتظى  ب��ادن.  ب��ادن 
�ل��وزر�ء وزي��ر ديو�ن  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�شيخ من�شور بن ز�ي��د 
�لرئا�شة ، وتقام ��شتمر�ر� لنهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�لعربي  �الإمار�ت على ت�شجيع ورعاية �خليل  " ، وحر�س  " طيب �هلل ثر�ه 
وتاأكيد ح�شورها يف  �شاأنها  و�إع��الء  ي�شهم يف رفعة  و�العتناء برتبيتها، مبا 

جميع �ل�شباقات �لعاملية.
و�شهد �ل�شباق �لذي �أقيم مل�شافة 1600 مرت �شمن �لفئة �لثانية للخيول 
�ألف   13 �شنو�ت فما فوق ح�شور� جماهرييا كبري� تخطى  �أرب��ع  من عمر 
�أملانيا  يف  �لعربي  �خليل  مر�بط  نخبة  من  �ملميزة  �مل�شاركة  ظل  يف  متفرج، 

و�أوروبا، ومتيز بالتناف�س �لقوي بني �خليول �مل�شاركة.
�لرمثة   × مونلو  "�ملاأمون  ن�شل  م��ن  �ملنحدرة  كوين�شاال  �لفر�س  ومتكنت 
بنت عامر" للمالك �ل�شيخ عبد�هلل بن خليفة �آل ثاين وحتت �إ�شر�ف �ملدرب 
جون دي ميويل وقيادة �لفار�س "�و دي �نديجن " من �لتتويج بلقب �لكاأ�س 
�لغالية بعد �أن قطعت �مل�شافة بزمن قدره 1:48:03 دقيقة، وحلت باملرتبة 
�لثانية �لفر�س " �إكليل عذبة "�ملنحدرة من ن�شل "ليث �خلالدية × منادي 
عبد�لعزيز  لالأمري  و�لعائدة  لل�شباقات  عذبة  كوتوبيا"للمالك  بنت  عذبة 
قيادة  فيليب كولينجتون وحتت  �مل��درب  باإ�شر�ف  وذل��ك  �شعود  �آل  �أحمد  بن 

�أو�شيه، فيما جاءت باملركز �لثالث ميار �خلالدية �ملنحدرة من  �لفار�س تاج 
�خلالدية  �إ�شطبالت  �خلالدية"للمالك  �أ�شماء   × �خلالدية  "ن�شو�ن  ن�شل 
�لعائدة لالأمري خالد بن �شلطان عبد�لعزيز �آل �شعود ، حتت �إ�شر�ف �ملدرب 

ميخائيل بوركوو�شكي وقيادة �لفار�س باورزهان مورز�باييف.
وقام �شعادة في�شل �لرحماين م�شرف عام �شل�شلة �شباقات كاأ�س رئي�س �لدولة 
للخيول �لعربية �الأ�شيلة، و�أحمد �ل�شامر�ئي رئي�س �الحتاد �الأملاين للخيول 
�أبوظبي  �لنوعية يف جمل�س  �لريا�شة  �إد�رة  �ملهريي مدير  و�شعيد  �لعربية، 

�لريا�شي، بتقدمي �لكوؤو�س ملدرب وفار�س كوين�شاال.

�شباق  �شجلها  �لتي  �ملبهرة  بالنجاحات  �ل�شعادة  "تغمرنا  �لرحماين:  وق��ال 
�لذي  �لكبري  �جلماهريي  و�حل�شور  وب��االإق��ب��ال  �أملانيا  يف  �لتا�شعة  �ملحطة 
تخطى حاجز �ل� 13 �ألف متفرج، مبا يعك�س �ملكانة �ملرموقة للكاأ�س �لغالية 

يف �مل�شامري �الأوروبية".
وتابع: "نفخر بالنجاحات �لتي حتظى بها �لكاأ�س �لغالية يف كافة �ملحطات 
�الأوروبية ، و�الأ�شد�ء �لعاملية �لو��شعة و�لرتحيب �لكبري �لذي نلقاه من قبل 
�الحتاد�ت و�ملنظمات و�ملالك و�ملربني وو�شائل �الإعالم وكافة ع�شاق وحمبي 
�أجل تنظيم  �خليل �لعربية، وهو �الأمر �لذي يدفعنا للعمل و�الجتهاد من 
ورعاية  �الإن��ت��اج  م�شتويات  رف��ع  تدعم  وبخطط  �أك��ر،  بتنوع  �أك��رث  �شباقات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  ترجمة  �لعربي،  �خليل 
�ل��وزر�ء وزير دي��و�ن �لرئا�شة ، ون�شكر �الحت��اد �الأملاين  نائب رئي�س جمل�س 
ن�شكر  كما  �لنجاح،  يف  �شاهمت  �لتي  �لكبرية  جهوده  على  �لعربية  للخيول 
�إد�رة م�شمار �يفزهامي يف مدينة بادن بادن و�لتي وفرت كل عنا�شر �لتميز 

و�الإبهار و�شجعت �جلماهري �لغفرية على �حل�شور.

�لفر�س »كوين�سال« حترز لقب كاأ�س رئي�س 
�لدولة للخيول �لعربية يف �أملانيا



يحتجزها يف �سندوق 7 �أعو�م
يد  على  �ل��ت��اب��وت  ي�شبه  �شندوق  يف  �أع���و�م   7 �أمريكية  �ح��ُت��ج��زت 

خاطف د�أب على �شربها و�غت�شابها.
وعادت ق�شة كولني �شتان �إىل �لو�جهة، بعد حتويل جتربتها �إىل 

عمل در�مي من �ملقرر بثه يف بريطانيا هذ� �ل�شهر.
وتقول كولني �إنها ��شطرت للنوم يف غرفة ت�شبه �لتابوت، وكانت 
تتعر�س لالغت�شاب و�ل�شرب، حيث �أبقى كامريون هوكر وزوجته 

جاني�س، كولني �أ�شرية 7 �أعو�م.
���ش��ي��ارة م��ع �لزوجني  1977، رك��ب��ت ك��ول��ني  19 م��اي��و -�أي����ار  ففي 
�ل�شابني بينما كانت يف طريقها حل�شور حفلة عيد ميالد �شديقة 
يف �أوريغون، و�فرت�شت �أنها كانت حمظوظة بالعثور عليهما على 
وقعت �شحية خلاطفني  �أنها  �أدرك��ت  ما  �شرعان  ولكنها  �لطريق. 
30 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط، ك�شف عامل  خ��ط��ريي��ن ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق. وب��ع��د 
وهددها  �ل�شريرة،  نو�ياه  عن  هوكر  كامريون  �الأخ�شاب  مطحنة 
ي�شعها يف �شندوق  �أن  قبل  فمها،  وكمم  ربطها  ثم  معه،  ب�شكني  
�أخذها  ث��م  ه��دوئ��ه��ا.  على  للحفاظ  لل�شوت  ع���ازاًل  جعله  خ�شبي 
�لزوجان �إىل منزل عائلتهما يف ريد بالف، كاليفورنيا، على بعد 
حو�يل 30 ميل. ُو�شعت كولني يف �لطابق �ل�شفلي بعد جتريدها 
من مالب�شها وتعليقها بال�شال�شل على عو�ر�س خ�شبية مع�شوبة 

�لعينني، وتعر�شت لالغت�شاب و�ل�شرب.

غو��سة تنزل بي 120 �سيفًا 650 قدمًا حتت �ملاء
��شت�شافة  على  ق��ادرة  غو��شة   U-Boat Worx �شركة  �شممت 
ق��دم��اً حت��ت �شطح   650 �إىل  �ل��ف��اخ��رة على عمق ي�شل  �الأح����د�ث 
وميكن  �شاعات،  �شيفاً   120 حتمل  �أن  للغو��شة  وميكن  �لبحر. 

للبطاريات �أن تبقيها تعمل 24 �شاعة.
�أي�����ش��اً حت��وي��ل �جلزء  وب��االإ���ش��اف��ة �إىل ن���ادي �الح��ت��ف��االت، ميكن 
�لد�خلي مب�شاحة 1600 قدم مربعة �إىل مطعم �أو كازينو �أو قاعة 
موؤمتر�ت، �أو حفالت �لزفاف. ويقول �ل�شانعون �إنهم و�ثقون �أن 
�لغو��شة �آمنة للركاب على متنها، عند �أي طارئ، قبل و�شول فرق 

�الإنقاذ �إليهم، ح�شب �شحيفة ذ� �شن �لريطانية.

مذيعة ت�ساب بجلطة على �لهو�ء 
خالل تقدميها لن�شرة �الأخبار، بد�أت �ملذيعة جويل ت�شني بالتلعثم 
يف �حلديث، قبل �أن تنظر �إىل �الأ�شفل قليال وينتهي �لبث، ليكت�شف 

�مل�شاهدين الحقا باأنها تعر�شت الأزمة �شحية خميفة.
بجلطة  �إ�شابتها  عن  �أوك��اله��وم��ا،  والي��ة  يف  �أخ��ب��ار  مذيعة  وك�شفت 
�لهو�ء،  تلعثمها على  �شبب  كان  مبا�شرة، وهذ�  �لهو�ء  دماغية على 
تعمل  �لتي  ت�شني،  ج��ويل  نقل  ومت  بو�شت".  "نيويورك  ملوقع  وفقا 
حمطة حملية تابعة ل�"�إن بي �شي" يف تول�شا، �إىل �مل�شت�شفى، �ل�شبت، 

بعد �أن وجدت نف�شها تعاين لقر�ءة ن�س �لن�شرة.
تز�ل  ال  �ملا�شية  �لقليلة  "�الأيام  في�شبوك:  على  من�شور  يف  وكتبت 
غام�شة بالن�شبة يل، �إىل حد ما، لكن �أطبائي يعتقدون �أنني �أ�شبت 

بجلطة دماغية مبا�شرة على �لهو�ء �شباح يوم �ل�شبت".
و�أكدت ت�شني �أنها كانت ت�شعر باحليوية و�لن�شاط قبل �لن�شرة، ومل 

تكن هناك �أي عالمات الأزمة �شحية قبل حدوث �جللطة.
ولكن بعدها، قالت ت�شني: "ومع ذلك، على مد�ر عدة دقائق خالل 
ن�شرتنا �الإخبارية، بد�أت �الأمور حتدث. �أوال، فقدت �لروؤية �جلزئية 
"ثم  و�أك���دت:  ذر�عي".  ت��خ��درت  بقليل  ذل��ك  بعد  �لعينني.  ب��اإح��دى 
فمي  حتريك  �أ�شتطع  مل  عندما  كبرية  ورط��ة  يف  كنت  �أنني  عرفت 

لقر�ءة �لكلمات �لتي كانت �أمامي مبا�شرة على �مللقن".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بريطانيا تعتذر لأ�سرة �سومايل �أعدمته منذ 70 عامًا
�عتذرت �ل�شرطة �لريطانية الأ�شرة �شومايل بريطاين �أعدمته �شنقاً باخلطاأ، منذ 70 عاماً بعد �إد�نته بقتل �شيدة 

يف متجرها للمالب�س يف ويلز.
وح�شب �شحيفة "�إندبندنت" �لريطانية، �ألغت جلنة مر�جعة �لق�شايا �جلنائية يف حمكمة �ال�شتئناف يف 1998 

�إد�نة حممود متان، �أي منذ 24 عاماً، بعد حمالت طويلة من زوجته و�أبناوؤه �لثالثة الإثبات بر�ءته.
وحاولت �لعائلة �إثبات �أن متان كان �شحية "عن�شرية موؤ�ش�شاتية"، خا�شة �أنه كان ال يجيد �لتحدث و�لكتابة جيد�ً 

باالإجنليزية، �الأمر �لذي �شعب قدرته على �لدفاع عن نف�شه.
و�أ�شارت �لعائلة �إىل �أنه �تهم و�أدين من هيئة حملفني من �لبي�س يف حماكمة ��شتمرت ثالثة �أيام، رغم  غياب  �أدلة 

من �لطب �ل�شرعي تثبت �إد�نته.
ورغم تعوي�س عائلة حممود ماتان من وز�رة �لد�خلية يف 2001 عن �إعد�مه باخلطاأ، فاإنها مل تتلَق �أي �عتذ�ر من 

�ل�شرطة عن �لظلم �لذي ملتان نتيجة "�إخفاق" �ل�شرطة يف حترياتها.
وتعليقاً على �عتذ�ر �ل�شرطة، قالت حفيدة ماتان، تانيا، �إن "�العتذ�ر جاء متاأخر�ً جد�ً للمت�شررين ب�شكل مبا�شر 

الأنهم رحلو� ومل يعودو� معنا، �إذ توفيت زوجته و�أبناوؤه �لثالثة منذ �شنو�ت طويلة".
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بعد �لفيديو �مل�سني.. طردوه من �لطائرة ثم من عمله
�أقدمت و�حدة من �أكر �شركات �الأدوية يف �لعامل "غالك�شو �شميث كالين"، 
�أن وثق مقطع فيديو �إخر�جه من على من  على طرد �أحد مهند�شيها، بعد 
�مر�أة  على  �للفظي  هجومه  �إثر  �إيرالينز"،  "�أمرييكان  ل�شركة  تابعة  طائرة 
مقطع  ويف  عن�شرية.  �ألفاظا  م�شتخدما  �ل��رك��اب،  من  وع��دد  بجو�ره  جل�شت 
فيديو �نت�شر ب�شكل كبري على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي، و�لذي وثقه �أحد 
ركاب �لطائرة، يظهر �لرجل وهو مي�شي ذهابا و�إيابا يف ممر �لطائرة، حماوال 
�لعثور على حقيبته، فيما ي�شرخ يف وجه �مل�شيفة، �شاحبة �لب�شرة �ل�شمر�ء، 
وغريها من �لركاب. وغ�شب �لرجل، �لذي �عرتف �أنه كان "خممور� قليال"، 
عندما ُطلب منه مغادرة �لطائرة �لتي كانت متجهة من فيالدلفيا �إىل د�ال�س، 
الأنه "ت�شرف ب�شكل غري الئق جتاه �مل��ر�أة يف �ملقعد �ملجاور له"، وفق ما قال 
روؤية  وميكن  �إن�شايدر".  "بزن�س  ملوقع  �لفيديو،  مقطع  �شور  �ل��ذي  �لر�كب 
�إذ� كان  �مل�شيفة عما  �الآخرين، وي�شاأل  �لركاب  ي�شب  �لفيديو وهو  �لرجل يف 
�شُيطرد من �لطائرة الأنه "عن�شري". و�شرخ �لرجل يف وجه �مل�شيفة، قائال: 
يا  "�أن تخرج حقيبتك  بهدوء:  عليه  تريدين؟"، لرتد  ماذ�  تريدين؟،  "ماذ� 
�شيدي حتى تتمكن من �لنزول من هذه �لطائرة"، قبل �أن تتو�شل للرجل باأدب 
وهو ي�شتم �لركاب �الآخرين ويبحث عن حقيبته يف �ملق�شورة. و�أ�شاف: "�إنها 
حقيبة �شود�ء. من �لو��شح الأنني رجل �أبي�س �شاأختار �حلقيبة �ل�شود�ء الأنني 

عن�شري!. �أنت تطردينني من �لطائرة الأنني عن�شري!. مل �أفعل �أي �شيء".

�لإ�سكندرية �ل�سينمائي ينطلق 5 �أكتوبر
بعد �شهر تنطلق �لدورة �ل�38 ملهرجان �الإ�شكندرية �ل�شينمائي لدول �لبحر 
�لكوميديا  ل�شناع  �إهد�ئها  مع  خا�شة  مميزة،  ل��دورة  ترقب  مع  �ملتو�شط، 
��شم  �أكتوبر، حتمل   10  -  5 �مل��ق��ررة ما بني  و�ل���دورة �جل��دي��دة  و�لبهجة. 
من  كوكبة  بح�شور  وتنعقد  حميدة،  حممود  �مل�شري  �ل�شينمائي  �ملمثل 
عام  كل  �ل�شينما  �شناع  وينتظر  وقنا�شلها.  �ملتو�شط،  �لبحر  دول  فناين 
�ملهرجانات �ل�شينمائية، ملا لها من �أهمية يف �نتعا�س �حلياة �لفنية و�لتبادل 
على  لفنانني  تكرميات  قائمة  �ملهرجان  �إد�رة  �أع��دت  �ل���دول.  بني  �لثقايف 
�أعمال  و�أجانب، بع�شهم برعو� يف  و�آخرين رحلو�، وم�شريني  قيد �حلياة 

�لكوميديا، ومن �ملكرمني:
�لفنان حممود حميدة �لذي حتمل �لدورة �جلديدة ��شمه.

�لفنانة دنيا �شمري غامن ملو�هبها �ملتعددة و�أعمالها �ملتنوعة.
�لفنانة  غ��امن وزوج��ت��ه  �شمري  �ل��ر�ح��ل  �لفنان  و�ل��ده��ا  ����ش��م  �إه���د�ء  �شيتم 

�لر�حلة دالل عبد �لعزيز و�شام فار�س �لكوميديا خالل حفل �الفتتاح.
�لغناء  بني  و�ملتنوع  �لطويل  �لفني  مل�شو�ره  �شري  �شمري  �لر�حل  �لفنان 
�لتي  بروتوب�شالتي،  �ألكي�شتي�س  �ليونانية  �لفنانة  و�ل��رق�����س.  و�لتمثيل 
�جلمعية  درع  �الفتتاح  حفل  يف  �لكيالين،  نيفني  �لثقافة  وزي��رة  ت�شلمها 

تدبري ملو�جهة خطر 
��سطد�م كويكب بالأر�س

تعكف �ملجموعة �لقانونية �لدولية 
ل��ل��دف��اع �ل��ك��وك��ب��ي �ل��ت��اب��ع��ة لالأمم 
�لتي  �لتد�بري  در���س  على  �ملتحدة 
�تخاذها  �ل��دويل  للمجتمع  ينبغي 
�رت����ط����ام  خ���ط���ر  دون  ل����ل����ح����وؤول 
ويتمثل  �الأر�����س.  بكوكب  كويكب 
"�تخاذ �لقر�ر�ت  دور �ملجموعة يف 
ممكنة  علمية  مهمة  �أف�شل  ب�شاأن 
ما  ح�شب  �لكويكب"،  ه���ذ�  ل�����ش��ّد 
�ألي�شا  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل��ع��امل��ة  ت���ق���ول 
�ملجموعة  على  �مل�شرفة  ح��د�ج��ي، 
�أي�شاً  وه����ي  �مل�����ذك�����ورة،  �الأمم����ي����ة 
يف  �لف�شاء  كون�شور�شيوم  رئي�شة 
تي".   �أي  و"�إم  ه���اف���ارد  ج��ام��ع��ت��ي 
حتت  هذه  �لنقا�شات  جل�شة  وتقام 
بالتو�زي  �مل��ت��ح��دة،  �الأمم  رع��اي��ة 
�لتجريبية   DART م��ه��م��ة  م���ع 
�لتابعة لوكالة �لف�شاء �الأمريكية 
ت�شطدم  �أن  ُيتوقع  و�لتي  )نا�شا(، 
نهاية  يف  ب���ك���وي���ك���ب  م���رك���ب���ت���ه���ا 
وتقول  م�����ش��اره.  حل��رف  �شبتمر، 
�لكوكبي"  "�لدفاع  �إن  ح���د�ج���ي 
يهدف �إىل معرفة "ما يجب فعله 
يف حال وجود تهديد من كويكب �أو 
مذّنب. �إذ� ما ر�شدنا ج�شماً يزيد 
ق��ط��ره ع��ن 50 م���رت�ً م��ع �حتمال 
ال����ش���ط���د�م���ه ب����االأر�����س ي���ف���وق 1 
 SMPAG ن��ف��ّع��ل ع��م��ل  �مل��ئ��ة،  يف 
لتخطيط  �ال�شت�شارية  )�ملجموعة 
�مل��ه��م��ات �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة( �ل���ت���ي متت 
�ملو�فقة عليها من �للجنة �لعلمية 
�لتابعة  �ل��ف�����ش��اء  ����ش���وؤون  مل��ج��ل�����س 
لالأمم �ملتحدة وتتاألف من وكاالت 

ف�شائية من دول خمتلفة.

توب غن: مافريك يعود 
�إىل �سد�رة �سباك �لتذ�كر

ب��ع��د خ��م�����ش��ة ع�����ش��ر �أ���ش��ب��وع��اً على 
�ل�شينما،  ���ش��االت  يف  ع��ر���ش��ه  ب���دء 
مافريك"  غ���ن:  "توب  فيلم  ع���اد 
�لذي ي�شكل تتمة للفيلم �الأ�شا�شي 
وي��ت��وىل ب��ط��ول��ت��ه ت���وم ك����روز، �إىل 
�أمريكا  يف  �لتذ�كر  �شباك  ���ش��د�رة 
نهاية  ع��ل��ى  م��وؤ���ش��ر  يف  �ل�شمالية، 
مو�شم �شيفي غري المع لهوليوود، 
�الث���ن���ني �شركة  �أف�������ادت  م���ا  ع��ل��ى 

ريلي�شنز" �ملتخ�ش�شة. "�إكزبيرت 
�إنتاجه  تولت  �ل��ذي  �لفيلم  وحقق 
بيكت�شرز"  "بار�ماونت  ���ش��رك��ت��ا 
�إي�����ر�د�ت  ميديا"  و"�شكايد�ن�س 
بلغت 7،9 مليون دوالر يف �لواليات 
�جلمعة  ب�����ني  وك�����ن�����د�  �مل����ت����ح����دة 
�ملبلغ  ه�����ذ�  وُي���ع���ت���ر  و�الث�����ن�����ني. 
نهاية  �أّن عطلة  مع  ن�شبياً  �شغري�ً 
ثالثة  على  ممتدة  كانت  �الأ�شبوع 
�أي�����ام مل�����ش��ادف��ة ع��ي��د �ل��ع��م��ال يوم 

�الثنني.
وت�����ز�م�����ن�����اً م�����ع ع�������دد ق���ل���ي���ل من 
ل  ف�شّ �جل�����دي�����دة،  �الإ��������ش�������د�ر�ت 
�الأم����ريك����ي����ون م�������ش���اه���دة �أع���م���ال 
م�شتفيدين  �أ����ش���ا����ش���اً،  م��ط��روح��ة 
بها  ب��ي��ع��ت  منخف�شة  �أ���ش��ع��ار  م��ن 
�لتذ�كر )نحو 3 دوالر�ت للتذكرة 
�ل����و�ح����دة( �ل�����ش��ب��ت مل��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
�إىل  فباالإ�شافة  �لوطني.  �ل�شينما 
يبلغ  مافريك" �لذي  غن:  "توب 
 701 �ليوم  �إير�د�ته حتى  �إجمايل 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  دوالر  مليون 
)740 مليون دوالر خارجها(، برز 
�حلركة  فيلم  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رت��ب��ة  يف 
ب�7،3  �إير�د�ت  تر�ين" مع  "بوليت 

مليون دوالر.

بيون�سيه تت�سدر 
�لرتند بعيدها �لي41

�حتفلت �لنجمة �لعاملية  بيون�شيه  بعيد ميالدها 
�ل�41، وكان منا�شبة لت�شدرها �لرتند �إذ �شجت 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي بتحيات معجبيها 
مع  �ملف�شلة  لنجمتهم  ���ش��ور�ً  ���ش��ارك��و�  �ل��ذي��ن 

ر�شائل تظهر مدى حبهم للنجمة �لعاملية.
وق����ام م��ت��اب��ع��وه��ا ب��و���ش��ف��ه��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا �أعظم 
�لفنانات يف ع�شرنا هي �حلائزة على عدد كبري 

من جو�ئز �لغر�مي.
متنياتها  م��رف��ق��ة  �مل���ت���اب���ع���ات  �إح������دى  ك��ت��ب��ت 
�شعيد  م��ي��الد  �مل��ل��ك��ة، عيد  ي��وم  "�إنه  ب�����ش��ورة: 
�أخرى  كتبت  بينما  �لفريدة"،  �الإن�شانة  �أيتها 
وكتبت  لبيون�شيه"،  �شعيد   41 ميالد  "عيد   :
 ، ملكتي  ي��ا  �شعيد   41 م��ي��الد  "عيد  �أخ����رى: 
بيون�شيه. �شكًر� لك على �إ�شفاء �ل�شعادة د�ئًما 

من خالل فنك. �أحبك".

ي�سبح �أغنى رجل من خطاأ بنكي
�أغنى  ب��ني  م��ن  حمظوظ  �أب  ي�شبح  و�شحاها،  ليلة  ب��ني 
�أغنى رجل  �ل�25 يف قائمة  �أغنياء �لعامل، ويحتل �ملرتبة 
يف �لعامل، ب�شبب خطاأ �رتكبه بنك م�شريف، باإيد�ع 43.4 
وفوجئت  ب��اخل��ط��اأ.  ح�شابه  يف  ����ش��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ار 
لويزيانا  يقطن  �ل��ذي  �الأم��ري��ك��ي  د�ري���ن جيم�س،  زوج��ة 
50 مليار دوالر،  باأن زوجها ميتلك  يف �لواليات �ملتحدة، 
لديه  لطفلني  �الأب  �أ�شبح  �إذ  �شديد،  بذهول  �أ�شابها  ما 
�مللياردير  ممتلكات  عن  �أ�شعاف   10 تزيد  �شخمة  ث��روة 
"فريجني  �شركة  رئي�س  بر�ن�شون،  ريت�شارد  �لريطاين 
جروب"، و�حدة من �ملجموعات �القت�شادية �لعمالقة يف 
ب�شدمة كبرية، عندما  �أ�شيب  �إن��ه  وق��ال جيم�س  �لعامل. 
ب��رثوت��ه �لهائلة، وق��ام على  ب��ه زوج��ت��ه و�أخ��رت��ه  �ت�شلت 
�لفور �ل�شابط �شابقاً يف �إد�رة �ل�شالمة �لعامة يف لويزيانا، 
�لذي  �لكارثي  �خلطاأ  عن  لالإبالغ  بامل�شرف،  باالت�شال 
كيف  يذكر  �أن  دون  �الأم����و�ل،  �إع���ادة  على  و�لعمل  ح��دث، 
�أثرياء  ب�شكل موؤقت من  ول��و  �ل��ذي جعله  ح��دث �خلطاأ، 
�أيام قليلة مت �شحب �ملال و�إعادته �إىل  �لعامل. ويف خالل 
�حل�شاب �ل�شحيح، م�شري�ً �إىل �أنه �إذ� عرث على هذ� �ملبلغ 
�ل�شخم ب�شكل �شرعي ف�شوف يعمل جاهد�ً على م�شاعدة 

�الآخرين، بح�شب ما ورد يف موقع "د�يلي �شتار".

يت�سلق �أعلى مبنى يف بريطانيا ليلتقط �سيلفي
�أعلى مبنى يف بريطانيا دون  ت�شلق  �نتهت مغامرة �شاب 
على  "�لتعدي  بتهمة  باعتقاله  �أم���ان  �أح��زم��ة  �أو  ح��ب��ال 

ممتلكات �لغري"، وقف �شحيفة "ذ� �شن" �لريطانية.
وحر�س �آدم لوكوود 21 عاماً، على توثيق مغامرته بن�شر 
ناطحة  ف��وق  ���ش��ع��ود�ً  طريقه  ي�شق  وه��و  �شيلفي  ���ش��ورة 
�ل�شحاب "ذ� �شارد" يبلغ �رتفاعها نحو 310 �أمتار فجر 

�أول �أول �أم�س �الأحد.
�ملكان  �إىل  �الإطفاء  �ل�شرطة و�مل�شعفون ورجال  و�أ�شرعت 

قرب حمطة لندن بريدج الإقناعه بالتوقف.

بنتلي.. �سرقت من لندن وظهرت يف كر�ت�سي
ُع����رِث يف م��دي��ن��ة كر�ت�شي  ن��وع��ه،  يف ح����ادث غ��ري��ب م��ن 
�لباك�شتانية على �شيارة "بنتلي" فاخرة، كانت قد �شرقت 

قبل عدة �أ�شابيع من �لعا�شمة �لريطانية لندن.
وح�شب ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية، فاإن 
�شيارة من نوع "مول�شان �شيد�ن" تزيد قيمتها عن 300 
�ألف دوالر، كانت قد �شرقت من منزل يف لندن، م�شيفة 
على  �لعثور  جرى  �ملتو��شل،  �لبحث  من  �أ�شابيع  "وبعد 

�ل�شيارة متوقفة يف حي �شكني فاخر مبدينة كر�ت�شي".
وقال �مل�شدر �إنه مت �لعثور عليها بعدما جنحت �ل�شلطات 
�لتتبع  نظام  خ��الل  من  موقعها  حتديد  يف  �لريطانية 

�ملتقدم، �لذي ف�شل �ل�شارقون يف �إيقاف ت�شغيله.
و�أو����ش���ح �أن �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة ت��ل��ق��ت ب��الغ��ا من 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �جل��رمي��ة  ملكافحة  �لوطنية  �ل��وك��ال��ة 
�مل�شروقة".  �ل�شيارة  على  �لعثور  يف  �مل�شاعدة  "لطلب 
لوحة  حتمل  كانت  لكنها  �ل�شيارة،  على  �لعثور  وج��رى 
�أن  �خل��ر�ء  �كت�شف  �لفح�س،  وبعد  باك�شتانية.  ت�شجيل 
رقم هيكلها يطابق تفا�شيل �ل�شيارة �مل�شروقة من لندن.

يف هذه �لقرى �لفل�سطينية.. ت�سبث بالأر�س وحياة بد�ئية
يعي�س  و�لع�شرين من  �حل��ادي  �لقرن  ي��ز�ل يف  ال 
حياة بد�ئية تفتقر الأهم مقومات �لعي�س و�لبقاء، 
َم�شاِفر يطا،  ق��رى يف منطقة   8 �شكان  ه��ذ� ح��ال 

جنوبي �ل�شفة �لغربية بفل�شطني.
بيوت من  و�آخ���رون يف  كهوف  بع�شهم يف  ويعي�س 
مطرقة  ب��ني  فهم  �ل�شنني،  ع�����ش��ر�ت  منذ  �شفيح 
من  ومنعهم  �لتهجري  و���ش��ن��د�ن  �لطبيعة  ق�شوة 
�أر���س يجري  باأنهم يقيمون على  و�ملز�عم  �لبناء، 
ت��دري��ب��ات ع�شكرية.  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  ف��ي��ه��ا �جل��ي�����س 
مر��شل �شكاي نيوز عربية، فر��س لطفي، ز�ر هذه 
�لقرى و�لتقى �شكانها ليوم كامل ور�شد تفا�شيل 

�حلياة هناك.
�شكنيا  جتمعا  يطا" 12  "م�شافر  منطقة  وت�شم 
جنوب مدينة �خلليل، ويعي�س �شكانها يف �لكهوف 
�ملعي�شة  ب�شاطة  ورغ��م  و�خليام،  �ملتنقلة  و�لبيوت 
�لعامل،  �لتطور �لذي يحت�شن  وبعد حياتهم عن 
يرف�س �شكان "م�شافر يطا" �لرحيل عن �أر�شهم.
�لقد�مى يف م�شافر يطا، يقطنون  �ل�شكان  هوؤالء 

خ�شرو�  ولكنهم  �ل�شنني،  ع�شر�ت  منذ  �أر�شهم  يف 
حماكم  يف  ق�شائية  معركة  بعد  بالبقاء،  �لتما�شا 

�إ�شر�ئيل.
وب��ال��رغ��م م��ن ق�����ر�ر�ت �الإخ�����الء، ي��رف�����س �شكان 
�ملنطقة �لرحيل عن �أر�شهم، ويعي�شون حمرومني 
يو�جهون  بينما  �ملعي�شة،  ت�شهيالت  من كثري من 

م�شتقبال جمهوال.
وقال �أحد �شكان م�شافر يطال �شكاي نيوز عربية: 
�آباوؤنا  كان  وكذلك  طويل،  زمن  منذ  هنا  "نعي�س 
علينا  ي�شّيق  �الحتالل  بات  قبلنا.  من  و�أج��د�دن��ا 

�أكرث فاأكرث، لكننا �شنبقى يف �أر�شنا".
نعمان،  حممود  حليمة  �ملنطقة،  �شكان  بني  وم��ن 
�لتي  ي��ط��ا،  �ل��ك��ه��وف يف م�شافر  ���ش��ك��ان  وه���ي م��ن 
���ش��ار، �لرتحيل  ع��ل��ى خ��ر غ��ري  ي���وم  ك��ل  ت�شحو 
�شتعي�س  وكاأنها  بعملها  �أك��رث  فتتم�شك  ي��ق��رتب، 
هنا �أبد �لدهر كما كان �أجد�دها، ت�شنع من حليب 
فهي  و�جل��م��ي��د،  و�ل���زب���دة  �ل��ل��ن  �أن�����و�ع  ما�شيتها 

م�شدر رزق عائلتها وماأكل �أبنائها.

�ملمثلة جيما ت�سان خالل ح�سورها عر�س فيلم »ل تقلق حبيبي« خارج مناف�سة مهرجان �لبندقية �ل�سينمائي باإيطاليا )رويرتز(

جورجينا رودريغيز حت�سر 
مهرجان فيني�سيا 

ح�شرت عار�شة �الأزياء  جورجينا رودريغيز  وزوجة العب كرة �لقدم  كري�شتيانو 
رونالدو  مهرجان فيني�شيا �ل�شينمائي بن�شخته �ل� 79.

و�ختارت ف�شتاناً �أ�شود�ً من �حلرير ذو فتحة عالية ون�شقته مع �ملجوهر�ت 
�لذهبية على ر�أ�شهم �لطوق �لذهبي �لكبري �لذي و�شعته حول عنقها 

كما �عتمدت مكياجاً برونزياً ب�شيطاً وت�شريحة �شعر مرفوعة.
وتعر�شت جورجينا ملوقف حمرج على �ل�شجادة �حلمر�ء �أمام 

�ل�شحافة بعدما هّب �لهو�ء وكاد يطيح بف�شتانها �إال �أنها 
��شتدركت �ملو�شوع وو�شعت يدها على �لف�شتان خوفاً 
من �أن يطري ويتم �لتقاط �شورة فا�شحة لها خالل 

تو�جدها هناك.


