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من اأفغان�ستان اإىل اأوكرانيا:
هل هي ولدة جديدة حللف �سمال الأطل�سي؟ 

•• الفجر -جوليان بوماريد* -ترجمة خرية ال�شيباين

عودة  لتو�صيف  النعوت  تنق�ص  ال  »بعث«:  »ا�صتعاد حيويته«،  »جت��ّدد«، 
 24 يف  اأوكرانيا  على  الرو�صي  الهجوم  ب��دء  منذ  الواجهة  اإىل  الناتو 

فرباير 2022.
ت�صتمد فكرة اإعادة احياء الناتو م�صداقيتها من مالحظة ب�صيطة. بعد 
اكت�صاف مهمته  امل�صتنقع االأفغاين، يعيد احللف  الّتيه يف  عقدين من 
التاريخية: ردع هجوم تقليدي من دولة ما -عالوة على ذلك من عدو 
�صابق، رو�صيا -�صد اأع�صائه. من هنا، �صت�صكل احلرب يف اأوكرانيا قفزة 
�صبتمرب   11 اأو  ال��ب��اردة  احل��رب  نهاية  الناتو، مثل  ت��اري��خ  ج��دي��دة يف 
تعزيز  يف  ترجمته  يجد  للوجود،  جديًدا  �صبًبا  و�صتعطيه   .2001
ح�صوره الع�صكري على اجلانب ال�صرقي -اأهم توطيد للدفاع اجلماعي 

منذ �صقوط الكتلة ال�صيوعية.
ما هو بال�صبط م�صمون عملية اإحياء الناتو هذه، وما هي حدودها؟
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حممد بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا من رئي�س 
الوزراء الباك�ستاين حول العالقات الثنائية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��ل��ق��ى 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
ات�صااًل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
�صهباز  دول���ة  م��ن  اأم�����ص  هاتفياً 
جمهورية  وزراء  رئي�ص  �صريف 
ال�صديقة.  االإ�صالمية  باك�صتان 
العالقات  بحث  االت�صال  تناول 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة و���ص��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا يف 
امل����ج����االت مب����ا يخدم  خم��ت��ل��ف 
ال�صديقني  البلدين  يف  التنمية 
م�صاحلهما  ق����اع����دة  وي���و����ص���ع 

امل�صرتكة.
�صريف،  �صهباز  دول���ة  ع��رب  وق��د 
�صكره  ع����ن  االت���������ص����ال،  خ�����الل 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  العميق 
حم����م����د ب�����ن زاي��������د ع����ل����ى دع����م 
دول������ة االإم����������ارات ل����ب����الده على 
والتنموي،  االقت�صادي  امل�صتوى 
م�����ص��ي��داً ب��ال��ت��ط��ور االإي��ج��اب��ي يف 
االقت�صادية  ال��ع��الق��ات  م�����ص��ار 

والتجارية بني البلدين.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�صباط ال�صرطة واأفراد اخلدمة ال�صرية يقفون خارج مقر ترامب يف ماراالغو   )رويرتز(

بتوجيهات رئي�س الدولة ومتابعة من�سور بن زايد

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية تر�سل 
م�ساعدات غذائية وطبية اإىل ال�سودان

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، ومتابعة �صمو 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
جمل�ص الوزراء وزير ديوان الرئا�صة رئي�ص موؤ�ص�صة 
االإن�صانية..  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
نفذت موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
غذائية  م�صاعدات  �صملت  عاجلة  اإغاثة  االإن�صانية 
 380 على  حتتوي  ال�صقيق،  ال�صودان  اإىل  وطبية 
طنا من املواد الغذائية االأ�صا�صية و 4.5 طن من 
االأدوية، خم�ص�صة للمتاأثرين والنازحني بواليات 

دارفور.

والطبية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  اىل  وب��االإ���ص��اف��ة 
اآب�����ار ال���ص��ت��خ��راج املياه   8 ب��ح��ف��ر ع����دد  ال���ب���دء  مت 
ال�صاحلة لل�صرب، 4 منها يف �صرق دارف��ور و 4 يف 
مواد  الغذائية  امل�صاعدات  و�صملت  دارف���ور.  غ��رب 
واحلليب  وال�صكر  والطحني  االأرز  مثل  اأ�صا�صية 
للعناية  منتجات  اإىل  باالإ�صافة  والعد�ص،  وال�صاي 
ال�صخ�صية. وقالت املوؤ�ص�صة اإن اال�صتمرار يف ت�صيري 
ياأتي  ال�صودان،  اإىل  والطبية  الغذائية  امل�صاعدات 
االإمارات  بدولة  العليا  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وي��وؤك��د ع��ل��ى ال��ع��الق��ات القوية 
واملتميزة بني البلدين وحر�ص دولة االإمارات على 
النازحني الفارين  موا�صلة تقدمي االإغاثة الآالف 

من النزاع القبلي بوالية غربي دارفور .

رومانيون وبولنديون من جنود الناتو يف حرا�صة موؤمتر �صحفي للرئي�صني البولندي والليتواين

توقف نقل النفط الرو�سي عرب الأرا�سي الأوكرانية ب�سبب العقوبات

رو�سيا تدمر م�ستودعًا ل�سواريخ هيمار�س يف اأوكرانيا

بحثا عن وثائق ر�سمية و�سرية 

مكتب التحقيقات الفيدرايل يداهم مقر ترامب
•• وا�شنطن-وكاالت:

قال الرئي�ص االأمريكي ال�صابق دونالد ترامب، اإن مكتب 
ماراالغو  يف  اإقامته  حمل  داه��م  الفيدرايل،  التحقيقات 

بوالية فلوريدا.
البحث عن  هو  اأمريكية،  اإع��الم  و�صائل  بح�صب  وال�صبب 
وثائق ر�صمية مفقودة ح�صل عليها ترامب بعيد مغادرته 
الذي  بالتحقيق  عالقة  ل��الأم��ر  ولي�ص  االأب��ي�����ص،  البيت 
ال�صاد�ص من يناير  الكونغر�ص حول هجوم  جتريه جلنة 

على مبنى الكابيتول.
واأثارت خطوة االقتحام حفيظة ترامب، اإذ و�صف العملية 
العدالة  نظام  واأن  العام،  االدع��اء  قبل  ت�صرف من  ب�صوء 
مع  وت��ع��اون  اأن��ه عمل  اإىل  ���ص��ده، الفتا  ك�صالح  ي�صتخدم 

وكاالت احلكومة املعنية.
وقال: »اإنه �صوء �صلوك من جانب االدعاء العام، وا�صتخدام 
لنظام العدالة ك�صالح، وهجوم ي�صنه الدميوقراطيون من 
الي�صار املتطرف الذين يحاولون ب�صكل يائ�ص اأن ال اأتر�صح 
للرئا�صة يف عام 2024«. واأردف قائال: »مل يحدث �صيء 

من هذا القبيل اأبدا لرئي�ص الواليات املتحدة من قبل«.

وك���ان ت��رام��ب ق��ال بعيد م��داه��م��ة م��ق��ره يف ف��ل��وري��دا اإن 
العقار »حاليا حما�صر وحمتل«، من دون اأن يذكر �صبب 
امل��داه��م��ة. واأ����ص���اف ت��رام��ب »ب��ع��د ال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون مع 
املداهمة  ه��ذه  تكن  مل  ال�صلة،  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات 

املفاجئة ملنزيل �صرورية اأو منا�صبة«.
على  ن�صره  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��اب��ق،  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  وق���ال 
م��ن�����ص��ة ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي »ت������روث«: »ه����ذه اأوق����ات 
بيت�ص  بامل  يف  اجلميل،  منزيل  اإن  حيث  الأمتنا،  ع�صيبة 
فلوريدا، يخ�صع حاليا للح�صار، واملداهمات، واالحتالل، 

من عمالء مكتب التحقيقات الفيدرايل.
اأمريكية،  م�صادر  اأو�صحت  امللف،  ه��ذا  من  اأخ��ر  �صق  ويف 
املا�صي يف نقل  اأبريل  ب��داأت حتقيقا منذ  اأن وزارة العدل 

ترامب �صجالت رئا�صية اإىل منزله يف فلوريدا.
اأبناء الرئي�ص ال�صابق البالغني،  اأحد  اإريك ترامب،  وقال 
وثائق  ب�صناديق  يتعلق  التفتي�ص  اإن  نيوز  فوك�ص  ل�صبكة 
والده  واإن  االأب��ي�����ص،  البيت  م��ن  معه  ت��رام��ب  اأح�صرها 

يتعاون مع ال�صجالت الوطنية يف هذا ال�صاأن منذ �صهور.
فيما  املداهمة مرتبطة  اأن  لرويرتز  واأك��د م�صدر مطلع 

يبدو بنقل ترامب �صجالت �صرية من البيت االأبي�ص.

•• عوا�شم-وكاالت:

توقف اإي�صال �صحنات النفط الرو�صية اإىل دول اأوروبية عرب 
العقوبات  ج��راء  م�صرفية  معاملة  ُرف�صت  بعدما  اأوك��ران��ي��ا 
»تران�صنفت«  �صركة  اأعلنت  ما  وف��ق  مو�صكو،  على  املفرو�صة 

الرو�صية امل�صوؤولة عن نقل املحروقات.
اأن هذه  اأم�ص الثالثاء،  واأف��ادت �صركة »تران�صنفت« يف بيان،  
ال�صحنات بوا�صطة فرع من خط اأنابيب دروجبا الذي يو�صل 
الرابع  »توقفت منذ  املجر على وجه اخل�صو�ص،  اإىل  النفط 

من اأغ�صط�ص«.
ويخطط االحتاد االأوروبي حلظر �صبه كامل للنفط الرو�صي 
واردات  على  اعتماده  الإنهاء  حماولة  يف  العام  نهاية  بحلول 
اخلام من رو�صيا التي تغذي م�صايف للتكرير يف اأملانيا وبولندا 

ودول اأخرى يف و�صط اأوروبا عرب خطوط اأنابيب.
بخامات  الرو�صي  النفط  ال�صتبدال  تكرير  �صركات  وتخطط 

واأ�صاف كونا�صينكوف اأنه نتيجة للعمليات الهجومية الن�صطة 
م��ن ق��ب��ل ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة ال��رو���ص��ي��ة، ف��ق��د ف��ق��دت الكتيبة 
امليكانيكية الثانية من اللواء االآيل 14 قدرتها القتالية، بعد 
اأن فقدت اأكرث من 340 عن�صرا بني قتيل وجريح، فيما غادر 

باقي االأفراد مواقعهم ب�صكل ع�صوائي.
كذلك اأعلن املتحدث با�صم وزارة الدفاع الرو�صية عن اإ�صقاط 
طائرة اأوكرانية مقاتلة من طراز »ميغ29-« يف منطقة قرية 
 24 ال�  خالل  ال�صعبية  دونيت�صك  بجمهورية  »توريت�صكويه« 

�صاعة املا�صية.
الطائرات  عدد  اإجمايل  اأن  الرو�صية  الدفاع  وزارة  واأو�صحت 
اإ���ص��ق��اط��ه��ا م��ن��ذ ب���دء العملية  االأوك���ران���ي���ة امل��ق��ات��ل��ة ال��ت��ي مت 

الع�صكرية اخلا�صة يف اأوكرانيا بلغ 264 طائرة.
من ناحية ثانية، اأعلن الرئي�ص ال�صي�صاين رم�صان قديروف 
عن ال�صيطرة على م�صنع »كناوف« يف مدينة �صوليدار �صمال 

�صرقي باخموت يف دونيت�صك.

نرويجية و�صعودية وبريطانية واأمريكية.
هذا وقالت رو�صيا، اأم�ص الثالثاء، اإن قواتها دمرت م�صتودعا 
االأمريكية ومدافع هاوتزر، يف  لتخزين �صواريخ »هيمار�ص« 

و�صط اأوكرانيا.
فقد اأعلنت وزارة الدفاع الرو�صية اأن القوات الرو�صية متكنت 
لراجمات  300 �صاروخ خم�ص�صة  اإىل  ي�صل  ما  من تدمري 
ال�صواريخ االأمريكية »هيمار�ص«، بح�صب ما نقلت عنها وكالة 

ريا نوفو�صتي الرو�صية لالأنباء.
وقال املتحدث الر�صمي لوزارة الدفاع الرو�صية، الفريق اإيغور 
كونا�صينكوف، اإن االأ�صلحة البحرية فائقة الدقة بعيدة املدى 
"اأومان"  قرية  م��ن  بالقرب  كبريا  ذخ��رية  م�صتودع  ق�صفت 
مبنطقة ت�صريكا�صي، حيث مت تدمري اأكرث من 300 �صاروخ 
كمية  اإىل  باالإ�صافة  »هيمار�ص«،  ال�صواريخ  راجمات  الأنظمة 
كبرية م��ن ال��ذخ��رية مل��داف��ع ال��ه��اوت��زر االأم��ريك��ي��ة م��ن طراز 
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�سة 
�سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« 
�صنغافورة، مبنا�صبة  رئي�صة جمهورية  يعقوب  اإىل فخامة حليمة  تهنئة  برقية 

ذكرى اليوم الوطني لبالدها.
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة  كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اإىل فخامة  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« برقية تهنئة مماثلة  رئي�ص جمل�ص 

الرئي�صة حليمة يعقوب.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل 

معايل يل �صيان لونغ رئي�ص وزراء جمهورية �صنغافورة.
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م�صبار الأمل.. عام ون�صف من احلقائق 
التي بددت غمو�ص الكوكب الأحمر

اأخبار الإمارات

مع اأنني اقت�صاد الغرب.. فاتورة 
اإعمار اأوكرانيا تبحث عن ممول

عربي ودويل

الإماراتية اآمنة تتوج بطلة للنا�صئني 
يف مهرجان �صيف العني لل�صطرجن

الفجر الريا�صي

�صاحب  ن��������وه  ج����ان����ب����ه  وم��������ن 
ال�������ص���م���و ال�������ص���ي���خ حم����م����د بن 
زاي����د ب��ال��ع��الق��ات االإم���ارات���ي���ة-

ومتنى  التاريخية،  الباك�صتانية 
من  م��زي��داً  و�صعبها  لباك�صتان 

التقدم والنماء.

طفت على ال�سطح جمددا:
اأزمة الغوا�سات: هل �ستع�ّس اأ�سرتاليا اأ�سابع الندم؟

•• الفجر -ليو رو�شيل -ترجمة خرية ال�شيباين

اأبًدا.  تنتهي  ال  االأ�صرتالية  الغوا�صة  ق�صية  يف  واالنعطافات  التقلبات 
مما  اأط��ول  لفرتة  الدولية  اجليو�صيا�صية  العالقات  تن�ّصط  اأن  وينتظر 
ال��ق��رن« يف  »عقد  م���راراً  اأط��ل��ق عليه  الكثري مم��ا  يبق  ك��ان متوقعا. مل 
اأن  بعد  الطاولة  واأ�صرتاليا  فرن�صا  م�صحت  لقد  الفرن�صية.  ال�صحافة 
بقيمة  عقًدا  موري�صون  �صكوت  ال�صابق  االأ�صرتايل  ال��وزراء  رئي�ص  األغى 
غوا�صات  كانبريا  مبوجبه  ت�صرتي  اأن  املقرر  من  كان  يورو  مليار   56

فرن�صية تعمل بالطاقة النووية.
ويبدو التغيري املفاجئ يف قرار اأ�صرتاليا، 
ال����ع����الق����ات  ت�����وت�����ر  ت�������ص���ب���ب يف  ال���������ذي 
ذكرى  جم��رد  فرن�صا،  مع  الدبلوما�صية 
العملية  الأن  ت��ق��ري��ب��ا.  لنقل  ب��ع��ي��دة... 
جهّنمّية  تكلفة  لها  �صتكون  املجه�صة 
بالن�صبة الأ�صرتاليا، وال ميكن ا�صتبعاد 
ال�صنوات  يف  ج��دي��دة  تقلبات  ح���دوث 

القادمة. التفا�صيل �ص11(

اجلي�س ال�سيني يحا�سر تايوان باملناورات

تايبيه: ال�سني ت�ستخدم املناورات الع�سكرية »ا�ستعدادًا للغزو«
•• عوا�شم-وكاالت:

رغم انتهاء املوعد املعلن م�صبقاً، 
ت�صتمر مناورات اجلي�ص ال�صيني 
يف املياه املحيطة بجزيرة تايوان، 
على الرغم من اأن موعد انتهائها 

الذي كان مقررا هو يوم االأحد.
قيادة  ت���وا����ص���ل  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  يف 
املنطقة القتالية ال�صرقية التابعة 
للجي�ص ال�صيني تدريباتها حول 
تايوان يوم الثالثاء، على الرغم 
م���ن اأن����ه ك���ان م���ن امل��ف��رت���ص اأن 

تنتهي يوم االأحد، اإال اأن الرتكيز 
تنفيذ  االآن حول  يدور  الرئي�صي 
عمليات »ح�صار م�صرتك« و»دفاع 
م�������ص���رتك«، ب��ح�����ص��ب ب��ي��ان لهذه 

القيادة.
التايواين،  اخلارجية  وزير  واأك��د 
بكني  اأن  ال��ث��الث��اء،  وو،  ج��وزي��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم امل������ن������اورات اجل���وي���ة 
والبحرية حول اجلزيرة لالإعداد 
القائم  ال��و���ص��ع  وتغيري  ل��غ��زوه��ا 
الهندي  امل��ح��ي��ط��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 

واالأطل�صي.
وق���ال وو خ��الل م��وؤمت��ر �صحايف 
ال�صني  »ا���ص��ت��خ��دم��ت  ت��اي��ب��ي��ه  يف 
الع�صكرية  وخ��ط��ط��ه��ا  امل���ن���اورات 
ت��اي��وان«، م�صيفاً  لغزو  ل��الإع��داد 
هي  احلقيقية  ال�����ص��ني  »ن��ي��ة  اأن 
م�صيق  يف  القائم  الو�صع  تغيري 

تايوان واملنطقة باأكملها«.
كما اأ�صاف »اأنها جتري تدريبات 
ع�صكرية وا�صعة النطاق واإطالق 
هجمات  اإىل  باالإ�صافة  �صواريخ، 
اإلكرتونية وحملة ت�صليل و�صغط 
اقت�صادي من اأجل اإ�صعاف الروح 

املعنوية يف تايوان«.
وجدد اإدانته للمناورات ال�صينية 
االثنني  ح���ت���ى  ا����ص���ت���م���رت  ال���ت���ي 
اأنها  البداية  ادع��اء بكني يف  رغم 
�صتنتهي يف اليوم ال�صابق، م�صرياً 
اأك��رث طرق  اأح��د  اأعاقت  اأنها  اإىل 
ال�����ص��ح��ن ال���ب���ح���ري ازدح����ام����ا يف 

العامل.

اأردوغان يطلق �سفينة تنقيب باملتو�سط
•• اأنقرة-وكاالت:

ال��رئ��ي�����ص ال��رتك��ي رج���ب طيب  اأخ����رى، د���ص��ن  يف ع���ودة للت�صعيد م���رة 
اأردوغان، اأم�ص الثالثاء، عمل �صفينة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر 
املتو�صط. وقال اإن اأعمال التنقيب يف املياه الرتكية �صت�صتمر، وال نحتاج 

اإىل اإذن اأحد، وفق ما اأفاد تلفزيون »تي اآر تي«.
ال�صاحل  قبالة  كيلومرتا   55 بعد  على  �صتعمل  ال�صفينة  اأن  واأ���ص��اف 
بال�صيادة  اأي�����ص��ا  ق��رب���ص  ال��ت��ي تطالب  امل��ي��اه  خ���ارج  ال��رتك��ي يف منطقة 
عليها. كما قال اأردوغان اإن كثريا من املوؤامرات حيكت �صد م�صروعاتنا 
اأنقرة تقلي�ص االعتماد يف الطاقة  للتنقيب عن الطاقة، موؤكدا اعتزام 
»عبد  ا�صم  حتمل  التي  اجلديدة  ال�صفينة  اأن  على  و�صدد  اخل��ارج.  على 

احلميد خان« هي رمز لروؤية تركيا اجلديدة يف جمال الطاقة.
ب�اأربع  البحث عن الطاقة نحن موجودون  اأنه »يف جمال  اإىل  اأ�صار  كما 
�صفن تنقيب و�صفينتي م�صح جيولوجي«، الفتا اإىل اأن اأعمال التنقيب يف 

املياه الرتكية �صت�صتمر، وال نحتاج اإىل اإذن اأحد.
يوروكلر1- على  بئر  اإىل  �صتتوجه  �صفينة عبد احلميد خان  اأن  واأعلن 
باأنطاليا، م�صيفا  با�صا  �صواحل مدينة غازي  قبالة  55 كيلومرتا  بعد 
اأعمالنا ال�صاملة  1 هي اخلطوة االأوىل �صمن خطة  اأن »بئر يوروكالر 

يف �صرق املتو�صط«.
ت�صعل  ق��د  خ��ان«  احلميد  »عبد  اجل��دي��دة  ال�صفينة  مهمة  اأن  اإىل  ي�صار 

النزاع مع اليونان جمددا حول حقوق الغاز.
ولطاملا كانت تركيا واليونان ال�صريكتني يف حلف �صمال االأطل�صي )ناتو( 

على خالف ب�صاأن مكامن الغاز يف �صرق البحر املتو�صط.

الرئي�ص الرتكي يد�صن �صفينة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر املتو�صط

با�ساغا: توحيد اجلي�س الليبي 
يجب اأن ي�سمن ال�سيادة الوطنية

•• طرابل�س-وكاالت:

الربملان،  قبل  من  املكلفة  الليبية  احلكومة  رئي�ص  با�صاغا،  فتحي  اأك��د 
لتوحيد  ال��ه��ادف��ة  امل�صاعي  جميع  ت��دع��م  حكومته  اأن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص 
تطويره  يحقق  »مبا  الدولية  اخل��ربات  واال�صتفادة من  الليبي  اجلي�ص 

وي�صمن مبداأ ال�صيادة الوطنية«.
ت��اأ���ص��ي�����ص اجلي�ص  ذك����رى  ت��وي��رت مبنا�صبة  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ذل���ك يف  ج���اء 
الليبي، قدم خاللها با�صاغا التهاين لل�صباط و�صباط ال�صف واجلنود 

»املخل�صني للوطن واملدافعني عن ا�صتقالله و�صيادته«.
يذكر اأن املجل�ص الرئا�صي الليبي قرر حل كافة الغرف الع�صكرية التي مت 
اإن�صاوؤها خالل ال�صنوات املا�صية لعدة اأغرا�ص، وذلك يف �صياق امل�صاعي 

التي يقودها لتوحيد املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

لفتح  تدعو  اليونان  رئي�سة 
التن�ست  ف�سيحة  يف  حتقيق 

•• اأثينا -رويرتز:

كاترينا  اليونانية  الرئي�صة  دعت 
فتح  اإىل  اأم�����ص  ���ص��اك��ي��الروب��ول��و 
حتقيق يف ف�صيحة تن�صت جهاز 
املخابرات على هاتف اأحد القادة 
وانفجرت  ب��ال��ب��الد.  ال�صيا�صيني 
الف�صيحة االأ�صبوع املا�صي و�صط 
قلق متزايد يف االحتاد االأوروبي 
التج�ص�ص  برامج  ا�صتخدام  ب�صاأن 
املعار�صة  اأح���زاب  و�صفتها  فيما 
الوزراء  رئي�ص  »ووترجيت«  باأنها 

كريياكو�ص ميت�صوتاكي�ص.

الإمارات: ا�ستدامة ال�سالم يف اأفريقيا تتطلب م�ساركة ن�سطة مع ال�سركاء يف القارة
•• نيويورك-وام: 

العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  اأك������دت 
املناق�صة  اأم����ام  بيانها  يف  امل��ت��ح��دة 
اأم�ص  االأم������ن  مل��ج��ل�����ص  امل��ف��ت��وح��ة 
ب�صاأن »ال�صالم واالأمن يف اأفريقيا: 
ب��ن��اء ال��ق��درات م��ن اأج���ل ا�صتدامة 
ال���������ص����الم«، اأه���م���ي���ة اإث���������راء ه���ذه 

املناق�صات من خالل الرتكيز على 
التجارب االأفريقية.

وكانت ال�صني قد تراأ�صت املناق�صة 
ب�����ص��ف��ت��ه��ا رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����ص االأم����ن 

ل�صهر اأغ�صط�ص اجلاري.
اأبو  حممد  ال�صفري  �صعادة  واأ���ص��ار 
الدائمة  امل���ن���دوب���ة  ن��ائ��ب  ���ص��ه��اب، 
لدولة االإمارات لدى االأمم املتحدة 

خالل  باالإنابة  باالأعمال  والقائم 
االإمارات  دول��ة  �صعي  اإىل  املناق�صة 
عالقات  ب��ن��اء  اإىل  تاأ�صي�صها  م��ن��ذ 
وا�صعة مع ال�صركاء يف جميع اأنحاء 
اأنها  اإىل  القارة االأفريقية، م�صرياً 
للتعاون  من��وذج��اً  متثل  اأ�صبحت 
الفّعال يف عدد من املجاالت املهمة.  

)التفا�صيل �ص4(
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 197,921 فح�سا وتك�سف عن 919 اإ�سابة 

جديدة بكورونا و859 حالة �سفاء
•• اأبوظبي-وام: 

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
بفريو�ص كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم 
..اأعلنت الوزارة اإجراء 197،921 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�ص الطبي.
نطاق  وت��و���ص��ي��ع  وال��ف��ح�����ص  ال��ت��ق�����ص��ي  اإج��������راءات  ت��ك��ث��ي��ف    و�صاهم 
اإ�صابة  919 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�صجلة 1،000،556 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  االأرب���ع  يف 

الدولة 2،337 حالة.
859 حالة جديدة مل�صابني بفريو�ص كورونا  واأعلنت ال��وزارة �صفاء 
بعد  امل��ر���ص  اأع��را���ص  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد 
وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 979،362 حالة.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة حيازة مطبوعات اأو ر�سومات 
تدعو اإىل ارتكاب جرائم املخدرات

•• اأبوظبي- وام:

اأم�����ص على  ت��غ��ري��دة ن�صرتها  ل��ل��دول��ة م��ن خ��الل  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأو���ص��ح��ت 
اأو  ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ق��وب��ة ح��ي��ازة م��ط��ب��وع��ات  ح�صاباتها يف م��واق��ع 
ر�صومات تدعو اإىل ارتكاب جرائم املخدرات. واأ�صارت النيابة العامة اإىل اأنه 
طبقا للمادة 55 من املر�صوم بقانون احتادي رقم 30 ل�صنة 2021 يف �صاأن 
التي ال تقل  بالغرامة  انه يعاقب  العقلية  املواد املخدرة واملوؤثرات  مكافحة 
عن خم�صني األف درهم، كل من �صنع اأو ا�صتورد اأو جلب اأو باع اأو حاز بق�صد 
اأفكاراً  اأو  كتابات  اأو  ر�صومات  اأو  �صوراً  حتمل  مطبوعات  اأو  �صلعاً  الرتويج 

تدعو اأو حت�ص على ارتكاب اأي من جرائم املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية 
املن�صو�ص عليها يف هذا املر�صوم بقانون. ويعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 
خم�صة اآالف درهم كل من ارتدى اأي ملب�ص اأو ا�صتعمل اأي �صلعة اأو مطبوعة 
مما ورد يف الفقرة ال�صابقة. ويف حالة العود تكون العقوبة احلب�ص الذي ال 
تزيد مدته على �صنتني، ويف جميع االأحوال يتم م�صادرة امل�صبوطات. وياأتي 
لتعزيز  امل�صتمرة  للدولة  العامة  النيابة  اإطار حملة  املعلومات يف  ن�صر هذه 
امل�صتحدثة  الت�صريعات  جميع  ون�صر  املجتمع  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة 
واملحدثة بالدولة، ورفع م�صتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�صر 

ثقافة القانون كاأ�صلوب حياة.

م�سبار الأمل.. عام ون�سف من احلقائق التي بددت غمو�س الكوكب الأحمر
•• اأبوظبي-وام: 

ي�����ص��ادف ال��ي��وم االأرب���ع���اء م���رور ع���ام ون�����ص��ف ع��ل��ى ب���دء م�����ص��روع االإم����ارات 
 10 يف  انطلقت  التي  العلمية  مهامه  االأمل"  "م�صبار  املريخ  ال�صتك�صاف 
فرباير 2021، ومنذ ذلك احلني يعي�ص املجتمع العلمي حول العامل حالة 
امل�صروع التي  البيانات العلمية ال�صادرة عن  الت�صويق والرتقب حلزم  من 

�صاهمت يف اإزالة الكثري من الغمو�ص حول الكوكب االأحمر.
وحقق "م�صبار االأمل" منذ بدء مهامه العلمية العديد من االإجنازات التي 
املنف�صل  ال�صفق  لظاهرة  �صاملة  اأول �صورة  التقاط  ومنها  العامل  اأده�صت 
يف الغالف اجلوي للمريخ اأثناء الليل با�صتخدام االأ�صعة فوق البنف�صجية 
اجلوي  الغالف  ح��ول  نوعها  من  االأوىل  هي  معلومات  ق��دم  كما  البعيدة، 
للكوكب االأحمر يف اأوقات خمتلفة، واأر�صل �صور بركان "اأوليمبو�ص موؤن�ص" 
الذي يعد اأكرب بركان يف املجموعة ال�صم�صية، اإ�صافة اإىل جناحه يف ت�صجيل 
تطورها  وطريقة  املريخية  الغبارية  العوا�صف  ح��ول  ف��ري��دة  مالحظات 

وانت�صارها يف م�صاحات �صا�صعة من الكوكب.
4 حزم من البيانات  ون�صر م�صروع االإم��ارات ال�صتك�صاف املريخ حتى االآن 
688،5 جيجا  االإجمايل  بلغ حجمها  والتي  امل�صبار  التي جمعها  العلمية 
للمجتمع  واإتاحتها جماناً  البيانات  التزامه مب�صاركة هذه  اإطار  وذلك يف 
فريدة  �صوراً  البيانات  من  االأوىل  احلزمة  ت�صمنت  العامل.  حول  العلمي 
للمريخ تر�صد مالحظات غري م�صبوقة حول �صلوك غازات الغالف اجلوي 
املالحظات  واأظ��ه��رت  بينها،  حت��دث  ال��ت��ي  وال��ت��ف��اع��الت  االأح��م��ر  للكوكب 
اختالفات كبرية يف وفرة كل من االأك�صجني الذري واأول اأك�صيد الكربون يف 

كامريا اال�صتك�صاف الرقمية ر�صدت 9 �صور يوم 22 نوفمرب 2021، مت 
التقاط كل واحدة منها بفارق زمني بلغ 5 دقائق عن �صابقتها؛ اإذ اأن هدف 
ت�صّكل  ظاهرة  ومراقبة  ال��ري��اح،  حركة  درا�صة  ح��ول  تتمحور  ال�صور  ه��ذه 

الغيوم، وحركة عوا�صف الغبار.
املالحظات  من  جديدة  جمموعة  البيانات  من  الرابعة  احلزمة  وقدمت 
املالحظات  اأبرزها  املريخ، ومن  بالغالف اجلوي لكوكب  العلمية اخلا�صة 
 "EMUS" البنف�صجية  ف��وق  باالأ�صعة  الطيفي  املقيا�ص  ر�صدها  التي 
املقيا�ص  ر�صد  كما  املريخ،  ل�صفق  اأف�صل  تغطية  توفر  والتي  االأم��ل  مل�صبار 
واالأ�صعة  ال�صم�صية  الطاقة  ج�صيمات  البنف�صجية  ف��وق  باالأ�صعة  الطيفي 
الكونية املجرّية من خالل جتربة اأجراها عرب مراقبة ما يلتقطه اجلهاز 
وهو مغلق. واأظهر املقيا�ص اأي�صاً، اإمكانية العمل بح�صا�صية ودقة اأعلى اإن 

احتاج االأمر عند التقاط املالحظات العلمية.
ومتكنت كامريا اال�صتك�صاف الرقمية "EXI" اخلا�صة بامل�صبار من التقاط 
ممت خ�صي�صاً  التي �صُ الكامريا،  الدقة، حيث ر�صدت  �صور خا�صة عالية 
اللتقاط التحركات والتغريات التي تطراأ يف الغالف اجلوي، حركة الغبار 
يف 9 و29 يناير و23 فرباير من العام اجلاري كما راقبت ال�صحب يف 42 

دي�صمرب عام 2021 و7 و25 يناير من العام اجلاري.
جدير بالذكر اأن املهمة العلمية مل�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ "م�صبار 
االأمل" تركز على جمع البيانات ور�صد املالحظات التي ت�صاعد على درا�صة 
للمريخ، مما  الغالف اجلوي  وال�صفلى من  العليا  الطبقتني  العالقة بني 
يتيح للمجتمع العلمي تكوين �صورة �صاملة عن مناخ املريخ وغالفه اجلوي 

يف اأوقات خمتلفة من اليوم وعرب ف�صول ال�صنة املريخية.

الغالف اجلوي العلوي للمريخ يف اجلانب النهاري من الكوكب.
وت�صهم االكت�صافات اجلديدة التي وفرتها احلزمة االأوىل من البيانات يف 
تغيري املفاهيم ال�صابقة للعلماء حول توزيع ال�صوء فوق البنف�صجي املنبعث 
من الغالف اجلوي العلوي للمريخ حيث تظهر وجود هياكل �صا�صعة لوفرة 
اأي�صاً  وت�صري  املتوقع  عن  م�صتوياتها  يف  تختلف  التي  ال��ذري  االأك�صجني 
واأن��ه قد مت  اجل��وي، خا�صة  الغالف  اعتيادية يف  ال�صطرابات جوية غري 
التقاط ال�صور يف وقت كان املريخ قريباً من قمة مداره "االأكرث بعدا عن 
امل�صهد  ال�صور  بينت  اإذ  منخف�صاً  ال�صم�صي  الن�صاط  ك��ان  بينما  ال�صم�ص" 

اال�صتثنائي النبعاثات االأك�صجني عند الطول املوجي 130.4 نانومرت.
وك�صفت احلزمة الثانية عن معلومات مهمة ت�صاعد املجتمع العلمي العاملي 
على ا�صتحداث مناذج علمية اأكرث دقة للغالف اجلوي للمريخ وت�صاهم يف 
فهم اأعمق لتغرياته، واأكد م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ اأنه �صيوا�صل 
اإتاحة ون�صر دفعات جديدة من البيانات كل 3 اأ�صهر لال�صتفادة منها لكل 

املخت�صني واملهتمني بعلوم الف�صاء وا�صتك�صافه حول العامل.
املعلومات  من  جيجابيت   76 ن�صرها  مت  التي  الثانية  احلزمة  وت�صمنت 
يحملها  التي  العلمية  االأجهزة  جمعتها  التي  العلمية  والبيانات  وال�صور 
"م�صبار االأمل" على متنه خالل االأ�صهر االأوىل لبدء مهمته العلمية حول 
اأغ�صط�ص   31 اإىل  23 مايو  الكوكب االأحمر، وحتديدا يف الفرتة ما بني 
2021. ويف مطلع اأبريل املا�صي، ن�صر م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ، 
29 جيجابايت، التي جمعها امل�صبار  احلزمة الثالثة من البيانات البالغة 
والعلماء  اخل��رباء  �صت�صاعد  2021، حيث  نوفمرب  و30  �صبتمرب   1 بني 
على تو�صيع فهمهم حول التغري املناخي على الكوكب االأحمر، خا�صة واأن 

ويحمل "م�صبار االأمل" ثالثة اأجهزة علمية مبتكرة هي كامريا اال�صتك�صاف 
املريخ،  لكوكب  ال��دق��ة  عالية  ملونة  ���ص��وراً  تلتقط  التي   EXI الرقمية 
للغالف  ال�صفلى  الطبقة  يف  واالأوزون  اجلليد  لقيا�ص  اأي�����ص��اً  وت�صتخدم 
اجلوي، واملقيا�ص الطيفي باالأ�صعة حتت احلمراء EMIRS، الذي يقي�ص 
الطبقة  اجلليدية يف  والغيوم  امل��اء  وبخار  الغبار  وتوزيع  احل��رارة  درج��ات 
البنف�صجية  فوق  ما  باالأ�صعة  الطيفي  واملقيا�ص  اجل��وي،  للغالف  ال�صفلى 
EMUS، ويقي�ص االأك�صجني واأول اأوك�صيد الكربون يف الطبقة احلرارية 

للمريخ والهيدروجني واالأك�صجني يف الغالف اخلارجي للمريخ.

املوارد الب�سرية والتوطني ت�سدر قرارا ب�ساأن ال�سمان امل�سريف 
والتاأمني على حقوق العمال

الإمارات للخدمات ال�سحية تنظم 676 فعالية وحملة خالل الن�سف الأول من 2022
•• دبي-وام:

ت����وا�����ص����ل م���وؤ����ص�������ص���ة االإم������������ارات 
حتقيق  ال�������ص���ح���ي���ة  ل����ل����خ����دم����ات 
االأداء  موؤ�صرات  يف  الفتة  جناحات 
واملبادرات  الفعاليات  تنظيم  جتاه 

املجتمعية.
فعالية   676 امل��وؤ���ص�����ص��ة  ون��ظ��م��ت 
ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
االأول  الن�صف  بحلول  لها  التابعة 
 927 تنظيم  مقابل   2022 من 
فعالية للعام 2021 الذي تفوقت 
امل�صتهدف  ال����ع����دد  ع���ل���ى  خ���الل���ه 
حمققة  ف��ع��ال��ي��ة   650 وال���ب���ال���غ 
% للعام   91 تتجاوز  ر�صا  ن�صبة 
ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل وذل����ك على 
املنّفذة  الفعاليات  جميع  م�صتوى 
�صنوي  ب�صكل  ق��ي��ا���ص��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 
وحظيت  اإج����م����ال����ي����ة.    ك��ن�����ص��ب��ة 
واالأن�صطة  واحل��م��الت  الفعاليات 
املوؤ�ص�صة  نظمتها  التي  االت�صالية 
اأ�صهمت  وا�صعة  اإعالمية  بتغطية 
ال����ه����وي����ة واحل�������ص���ور  ت���ع���زي���ز  يف 
مواد  م���ن  تت�صمنه  مل���ا  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
وتقارير  واأخ���ب���ار  خ��ا���ص��ة  م��رئ��ي��ة 
بها.   يتعلق  م��ا  ك��ل  ح��ول  اإعالمية 
اإدارة  ع��ل��ي م��دي��ر  اآل  را���ص��د  وق���ال 
موؤ�ص�صة  يف  وال��ت�����ص��وي��ق  االت�����ص��ال 
اإن  ال�صحية  للخدمات  االإم����ارات 
جناح املوؤ�ص�صة يف تنظيم هذا العدد 
ا�صتكمااًل  ي���اأت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
حققتها  التي  النجاحات  ل�صل�صلة 
عام  خ��الل  الفعاليات  �صعيد  على 
جميع  جل��ه��ود  وت��رج��م��ة   2021
ال��ت��ي ت�صعى  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ك���وادر 
املوؤ�ص�صة  ودور  مكانة  تر�صيخ  اإىل 

بقيمة  ���ص��ه��راً   30 مت��ت��د  ت���اأم���ني 
عامل  ك��ل  ع��ن  دره��م   137.50
كل  ع����ن  دره����م����ا  و180  م����اه����ر، 
امل����ه����ارة، و250  ع���ام���ل حم�����دود 
املخالفة  امل��ن�����ص��اأة  ت�صددها  دره��م��ا 
وغري  ال���ع���ال���ي���ة  اخل�����ط�����ورة  ذات 
امللتزمة بنظام حماية االأجور عن 

كل عامل يعمل لديها.
وت�����ص��ل ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ت��اأم��ي��ن��ة اىل 
االأجور  وت�صمل  دره���م  ال��ف   20
وبحد اأق�صى اأجر اآخر 120 يوما 
للعامل  عمل  ي��وم  الآخ���ر  ال�صابقة 
ونفقات  اخل��دم��ة  نهاية  وم��ك��اف��اأة 
وتكاليف  ب��ل��ده  اىل  العامل  ع���ودة 

بالتزاماتها  ال��وف��اء  م��ن  امل��ن�����ص��اآت 
القانونية حيال العاملني لديها".

للمن�صاآت  ال����وزاري  ال��ق��رار  واأت����اح 
�صمان  ����ص���داد  اأول���ه���م���ا  خ���ي���اري���ن 
م�صريف ال تقل قيمته عن 3000 
دره���م ع��ن ك��ل ع��ام��ل، ع��ن طريق 
بالدولة،  العاملة  امل�����ص��ارف  اأح���د 
�صاري  ال�����ص��م��ان  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
اإ�صداره  تاريخ  ابتداء من  املفعول 
تلقائياً، ويدفع  وملدة عام، ويجدد 
بناء على طلب الوزارة ودون وجود 

اأي قيود اأخرى.
التاأمني  االآخ��ر يف  اخليار  ويتمثل 
ال��ع��ام��ل م���ن خ����الل وثيقة  ع��ل��ى 

حيث متثلت يف فعاليات ح�صورية 
وت�صمنت  وه��ج��ي��ن��ة  واف��رتا���ص��ي��ة 
والبيئية  ال�����ص��ح��ي��ة  االأن�������ص���ط���ة 
والثقافية واالجتماعية والوطنية 
وال�صعادة  والتطوعية  واخل��ريي��ة 
وا�صتهدفت  وغ��ريه��ا  واالإي��ج��اب��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع ومنهم  اأف������راد  خم��ت��ل��ف 
ك��ب��ار امل��واط��ن��ني واأ���ص��ح��اب الهمم 
واملوظفني  واالأط���ف���ال  واالأم���ه���ات 
وامل����ر�����ص����ى وال����ف����ئ����ات امل�������ص���ان���دة.  
من  بالدم  التربع  حمالت  وتعترب 
اإذ  واأث����راً  جن��اح��اً  الفعاليات  اأك���رث 
�صارك  ح��م��ل��ة   242 ع���دده���ا  ب��ل��غ 
فيها 10.857 األف متربع بالدم 
 2022 من  االأول  الن�صف  خالل 
ت���ربع  ط���ل���ب  األ�������ف  و11.952 
بالدم.  كما تربز اأهمية احلمالت 
م�����ن خ������الل ت���ن���ظ���ي���م ال���ربن���ام���ج 
للمتربعني  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ك��رمي��ي 
بح�صور  الداعمة  واجلهات  بالدم 
..فيما  �صخ�صاً   70 على  يزيد  ما 
مبادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ربن��ام��ج  ي�����ص��ه��د 
���ص��ف��راء ال��ت��ربع ب��ال��دم م��ن خالل 
املوؤثرة  ال�صخ�صيات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ال����ص���ت���ق���ط���اب امل���ت���ربع���ني اجل����دد 

ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ص��ت��وي��ات.   واأك����د اأن 
يف  اأ�صهمت  املوؤ�ص�صي  العمل  بيئة 
االإيجابية  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  حت��ق��ي��ق 
وقادت اإىل جتاوز العدد امل�صتهدف 
من الفعاليات خالل العام املا�صي 
مبا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  ..م�����ص��رياً 
ت�صمله من حمالت واأن�صطة وور�ص 
حتقيق  يف  اأ�صهمت  خمتلفة  عمل 
االأ�صعدة.   خمتلف  على  اأه��داف��ه��ا 
العبيديل  خلود  اأو�صحت  ب��دوره��ا 
واالت�صال  الفعاليات  ق�صم  رئي�صة 
االإ�صرتاتيجي باملوؤ�ص�صة اأن تنظيم 
اإىل  ي�صهم  واالأن�����ص��ط��ة  الفعاليات 
جانب االأهداف التوعوية يف اإثراء 
وتطوير معارف وخربات امل�صاركني 
واإدارة  يف جمال تخطيط وتنظيم 
وتزويدهم  واالأن�صطة  الفعاليات 
ب����ال����ق����واع����د ال���ع���ل���م���ي���ة ال����الزم����ة 
االحرتافية  واالإدارة  للتخطيط 
معرفة  اإىل  وي���ق���ود  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
الأ�صا�صيات  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال����ك����وادر 
اأهميتها  واإب����راز  الفعاليات  اإدارة 
املوؤ�ص�صة  ت���ط���ل���ع���ات  حت���ق���ي���ق  يف 
الفعاليات  ومت��ي��زت  واأه���داف���ه���ا.  
بالتنوع  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

•• دبي-وام: 

ال����دك����ت����ور عبد  اأ������ص�����در م����ع����ايل 
وزير  ال��ع��ور،  امل��ّن��ان  عبد  الرحمن 
املوارد الب�صرية والتوطني، القرار 
الوزاري رقم 318 ل�صنة 2022 
والتاأمني  امل�صريف  ال�صمان  ب�صاأن 
القطاع  يف  ال��ع��م��ال  ح���ق���وق  ع��ل��ى 

اخلا�ص.
املنظومة  اإط���ار  ال��ق��رار يف  وي��اأت��ي 
�صون  اىل  ال��رام��ي��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
ال��ع��ام��ل��ني ودع���م ممار�صة  ح��ق��وق 
على  اإيجاباً  ينعك�ص  مبا  االأع��م��ال 
بيئة  وا���ص��ت��ق��رار  تناف�صية  ت��ع��زي��ز 
الدولة،  �صمعة  وت��ر���ص��ي��خ  ال��ع��م��ل 
للعي�ص  واآم���ن���ة  م��ث��ال��ي��ة  ك��وج��ه��ة 

والعمل واال�صتثمار.
باحلرفية،  عائ�صة  �صعادة  وق��ال��ت 
الب�صرية  امل��������وارد  وزارة  وك���ي���ل 
والتوطني امل�صاعد ل�صوؤون العمل: 
ب�صمان  ال��را���ص��خ  االل���ت���زام  "اإن 
العمل  واأ���ص��ح��اب  العمالة  ح��ق��وق 
ع��ل��ى ن��ح��و م���ت���وازن ي��اأت��ي ترجمة 
ل��ل��ت�����ص��ري��ع��ات ال���وط���ن���ي���ة وروؤي������ة 
دول���ة االإم�����ارات ومب��ا ي��ت��واف��ق مع 
املنظمة  ال���دول���ي���ة  االت���ف���اق���ي���ات 

حلماية العمالة".
واأ�صافت: "اإقرار ال�صمان امل�صريف 
ال��ع��ام��ل��ني يتيح  ع��ل��ى  ال��ت��اأم��ني  اأو 
للمن�صاآت خيارين يراعيان تخفيف 
ال��ك��ل��ف ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة، ومب����ا ميكن 

املتوفى  ال���ع���ام���ل  ج���ث���م���ان  ن���ق���ل 
حقوق  م����ن  وغ����ريه����ا  ب���ل���ده  اىل 
يعجز  التي  العمالة  وم�صتحقات 
�صاحب العمل عن الوفاء بها، بناء 
ع��ل��ى ق���رار ���ص��ادر م��ن ال�����وزارة اأو 

املحكمة العمالية املخت�صة.
اأرب��ع ح��االت يجوز  القرار  واأو�صح 
العمل  ل�صاحب  اإح��داه��ا  مبوجب 
ال�صمان  ال���ص��رتداد  طلب  ت��ق��دمي 
امل�صريف اخلا�ص بالعامل اأو املتبقي 
م��ن��ه ح����ال ك����ان ق���د اخ���ت���ار �صداد 
اأحد  طريق  عن  امل�صريف  ال�صمان 
وهذه  بالدولة،  العاملة  امل�صارف 
اإلغاء ت�صريح  احلاالت االأرب��ع هي 
مغادرته  وث���ب���وت  ال���ع���ام���ل  ع��م��ل 
ال��ع��ام��ل وتقدمي  ال���دول���ة، ووف����اة 
دفنه  اأو  جثمانه  ترحيل  يثبت  ما 
داخل الدولة، وعند انتقال العامل 
واأي  ج���دي���د،  ع��م��ل  ���ص��اح��ب  اإىل 
فيها �صاحب  ي��ق��دم  اأخ���رى  ح��ال��ة 
العمل ما يثبت اإلغاء ت�صريح عمل 

العامل و�صداد م�صتحقاته كافة.
يحق  حالتني  على  ال��ق��رار  ون�����ص 
رد  ع��ن  االم��ت��ن��اع  ل���ل���وزارة  فيهما 
ال�صمان امل�صريف امل�صتحق ل�صاحب 
�صاحب  ك��ان  م��ا  اإذا  وهما  العمل، 
م���ن���ازع���ة عمل  ال���ع���م���ل ط���رف���ا يف 
م�صتحقات  ���ص��داد  حل��ني  جماعية 
العمال، اأو اإذا ثبت وجود غرامات 
وقف  مت  اأو  املن�صاأة  على  م�صتحقة 

منحها ت�صاريح عمل.

واال�صتمرارية يف التربع.  واأطلقت 
للخدمات  االإم����������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة 
بال�صكري  التوعية  ال�صحية حملة 
على  ف��ع��ال��ي��ة   16 ت�صمنت  ال��ت��ي 
منها  وا�صتفاد  من�صاآتها  م�صتوى 
اإجراء  و�صهدت  �صخ�صا   1142
وتقدمي  امل���ّج���ان���ي���ة  ال��ف��ح��و���ص��ات 
امل�������ص���ان���دة ال��ط��ب��ي��ة واالإر�����ص����ادي����ة 
وتفاعل  م��ذه��ل��ة  ن��ت��ائ��ج  حم��ق��ق��ة 
املجتمع  اأف����راد  خمتلف  م��ن  كبري 
التوا�صل االجتماعي.   على مواقع 
ك��م��ا ن��ف��ذت امل��وؤ���ص�����ص��ة ح��زم��ة من 
واملحا�صرات  واالأن�صطة  الفعاليات 
ب�صرطان  ل��ل��ت��وع��ي��ة  االف��رتا���ص��ي��ة 
 384 ا���ص��ت��ف��اد منها  ال��رح��م  ع��ن��ق 
فعاليات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �صخ�صاً 
لل�صرطان  اخل��ل��ي��ج��ي  االأ�����ص����ب����وع 
وفعاليات  �صخ�صا   70 مب�صاركة 
القولون  ���ص��رط��ان  م���ن  ال���وق���اي���ة 
ف�صاًل  ���ص��خ�����ص��اً   214 مب�����ص��ارك��ة 
حول  التثقيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع���ن 
الثدي  ل�����ص��رط��ان  امل��ب��ك��ر  الفح�ص 
حما�صرات  م��ن  ذل���ك  ي�صمل  مب��ا 
وفحو�صات وتدريب على الفح�ص 
املوؤ�ص�صة  واأطلقت  للثدي.   الذاتي 
حزمة من املبادرات التي ت�صاهم يف 
حتقيق موؤ�صرات االأجندة الوطنية 
وذل���ك م��ن خ��الل تنظيم حمالت 
وفعاليات تزامنت مع اليوم العاملي 
�صارك  م��ب��ادرات   8 بلغت  لل�صمنة 
اإىل  باالإ�صافة  260 �صخ�صاً  فيها 
ال��ع��امل��ي للتدخني  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات 
�صخ�صاً   186 ا���ص��ت��ه��دف  ال�����ذي 
التطعيمات  اأ����ص���ب���وع  ع���ن  ف�����ص��اًل 
 600 منها  ا�صتفاد  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي 

فرد. 

حممد بن را�سد للمعرفة تطلق جمموعة جديدة من برنامج دبي الدويل للكتابة 
•• دبي -وام:

اف���ت���ت���ح���ت م���وؤ����ص�������ص���ة حم���م���د بن 
اأعمال  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد 
"برنامج  م��ن  ج��دي��دة  جم��م��وع��ة 
اأبرز  للكتابة" اأح���د  ال���دويل  دب��ي 
للموؤ�ص�صة  امل��ع��رف��ي��ة  امل�������ص���اري���ع 
.وت�������ص���م���ن���ت امل������ب������ادرات ال���ور����ص 
التدريبية "االإمارات غدا" و"دبي 
العلمية"  و"الرتجمة  امل�صتقبل" 

و"كتابات ال�صفر".
تطوير  ال������ور�������ص  وت�������ص���ت���ه���دف 
م�����ه�����ارات امل����ب����دع����ني واأ�����ص����ح����اب 
االأجيال  م��ن  الكتابة  يف  امل��واه��ب 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال�����ص��ب��اب ع��رب رفدهم 
ب��اأدوات وبرامج تدريبية متكاملة 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن اال����ص���ت���ف���ادة من 
اخلربات والر�صيد املعريف لفريق 
والعامليني  ال���ع���رب  امل���درب���ني  م���ن 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ع��ن  ف�صال 
املعارف  نقل  يف  الرتجمة  اأهمية 
العلمية وتعزيز اإمكانات املنت�صبني 

يف هذا املجال.
االأحدث  االإ�صافة  الور�ص  ومتثل 

وق�����ال ال��ع��وي�����ص: ك��ل��ن��ا ث��ق��ة ب���اأن 
م�����ب�����ادرات وور��������ص ب���رن���ام���ج دبي 
الدويل للكتابة �صت�صهم يف تاأهيل 
ومت���ك���ني جم��م��وع��ة ج���دي���دة من 
ميادين  يف  واملوؤثرين  الفكر  ق��ادة 
اأوىل  اأع���م���ال  وب������داأت  املعرفة." 
"االإمارات  عنوان  حتت  الور�صات 
ب��ع��د خم�صني  ...االإم����������ارات  غ����دا 
امل���درب���ة ري  اإ����ص���راف  �صنة" حت��ت 
عبدالعال و�صتتوا�صل الور�صة ملدة 
تدريب عدد  يتخللها  اأ�صهر  اأربعة 
من الكتاب ال�صباب على املنهجيات 
ق�ص�ص  ك���ت���اب���ة  يف  ال�����ص��ح��ي��ح��ة 
باأدب  املنت�صبني  االأطفال وتعريف 
ق�ص�ص االأطفال وعنا�صره و�صبل 

بناء ن�صو�ص مكتملة العنا�صر.
دبي  برنامج  ور�صات  انطلقت  كما 
الدويل للكتابة حتت عنوان "دبي 
ت�صتمر  اأن  املقرر  امل�صتقبل" ومن 
حتت  اأي�صا  اأ�صهر  الأربعة  الور�صة 
اأبو�صكري  اإ���ص��الم  امل���درب  اإ���ص��راف 
املنت�صبني  ت��دري��ب  �صيتوىل  ال��ذي 
ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ق�����ص��ة ط��وي��ل��ة تر�صم 
مالمح م�صتقبل دبي بعد 50 �صنة 

�صاحب  توجيهات  م��ن  ا�صتلهاما 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ص 
العربية  ال��ل��غ��ة  مت��ك��ني  يف  اهلل" 
والعلوم  للم�صتقبل  ل��غ��ة  لتبقى 

واالبتكار.
واأ�صاف �صعادته اأن ور�ص واأن�صطة 
برنامج دبي الدويل للكتابة جاءت 
ترجمة لروؤية موؤ�ص�صة حممد بن 
را�صد اآل مكتوم للمعرفة يف اإثراء 
العربي  امل��ع��ريف وال��ل��غ��وي  ال��ن��ت��اج 
العربي  ال�����ص��ب��اب  ج��ي��ل  وت�صجيع 
واالإب���داع  التميز  راي���ة  حمل  على 
نقل  تي�صري  الكتابة من خالل  يف 
كافة  ت��ذل��ي��ل  ���ص��ب��ي��ل  امل���ع���رف���ة يف 
اإر�صاء  ت��ع��رت���ص  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات 
جمتمعات  اق���ت�������ص���ادات  دع����ائ����م 
يف  نوعية  نقلة  واإح����داث  امل��ع��رف��ة 
احلركة املعرفية حمورها تر�صيخ 
اأداة  كونها  العربية  اللغة  ح�صور 

رئي�صة لنقل وم�صاركة املعرفة".
العوي�ص  ���ص��امل  ق��ال  جانبه  وم��ن 
رئ����ي���������ص ف�����ري�����ق ب�����رن�����ام�����ج دب����ي 

وحتويلها  ال�صفر  جت��ارب  ت�صوير 
لنتاج اأدبي وكتابات اإبداعية.

التفاعل  اأ�صاليب  الور�ص  وتعتمد 
االأفكار  وتبادل  الذهني  والع�صف 
العمل  ت�صجيع  على  الرتكيز  مع 

باأ�صلوب الفريق الواحد.
واأ����ص���اد امل���درب���ون امل�����ص��رف��ون على 
الور�ص التدريبية بجهود موؤ�ص�صة 
مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ل��ل��م��ع��رف��ة ودوره�������ا ال����ري����ادي يف 
اأجيال  وخ���ربات  م��ه��ارات  تطوير 
جيل  واإع�����داد  وال�����ص��ب��اب  النا�صئة 
واملبدعني  ال���ك���ت���اب  م����ن  ج���دي���د 
وتر�صيخ ح�صور اللغة العربية يف 

ميادين العلم واملعرفة.
فخرهم  ع���ن  امل����درب����ون  واأع�������رب 
ا����ص���ت�������ص���راف  يف  مب�������ص���اه���م���ت���ه���م 
للمنطقة  امل�����ع�����ريف  امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
احل�صارية  ال���ر����ص���ال���ة  وحت��ق��ي��ق 
لربنامج  الطموحة  واملُ�صتهدفات 

دبي الدويل للكتابة.
منت�صبو  ت���وج���ه  ج��ان��ب��ه��م  وم�����ن 
والتقدير  ب��ال�����ص��ك��ر  ال���ربن���ام���ج 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد للمعرفة 

ال����دويل  دب����ي  "برنامج  الأع���م���ال 
للكتاب" والذي ي�صم حتت مظلته 
جمموعة من امل�صروعات املعرفية 
واالإ�صهامات االإبداعية املخ�ص�صة 
املعرفية  احل���رك���ة  زخ����م  ل����زي����ادة 
وت�صجيع  وعامليا  واإقليميا  حمليا 
والعقول  ال�صابة  املواهب  ومتكني 

املبدعة يف الكتابة.
حويرب  بن  جمال  �صعادة  واأع��رب 
حممد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر 
للمعرفة عن  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
���ص��ع��ادت��ه ال���ص��ت��ك��م��ال رح��ل��ة جناح 
للكتابة"  ال���دويل  دب��ي  "برنامج 
ال����ذي ي��وا���ص��ل دوره امل���ح���وري يف 
اإثراء احلركة املعرفية منذ قرابة 
عقد من الزمن وبناء جيل جديد 
م��ن ن��واب��غ ال��ك��ت��اب��ة وق����ادة الفكر 
ا�صتنادا اإىل اأ�ص�ص لغوية ومعرفية 
وعلمية متينة باال�صتعانة بخربات 
عربية وعاملية رائدة وياأتي اإطالق 
ال��ور���ص اجل��دي��دة يف اإط���ار التزام 
املثلى  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
واملعريف  الفكري  التميز  لتعزيز 
العربية  ال���ل���غ���ة  دور  وت���ر����ص���ي���خ 

من منظور املبدعني ال�صباب.
�صمن  ال��ور���ص��ة  تنفيذ  و�صيجري 
م�صتويني يت�صمن اأولهما لقاءات 
تقام  وافرتا�صيا  ح�صوريا  دوري��ة 
����ص���ه���ري���ا يف حني  خ���م�������ص م�������رات 
ي��ت��م��ح��ور امل�����ص��ت��وى ال���ث���اين على 
التوا�صل والتفاعل ب�صورة يومية 
ال��ت��وا���ص��ل الرقمي  ع��رب و���ص��ائ��ط 

�صة لهذه الغاية. املخ�صَّ
وت�����ص��م��ن��ت امل�����ب�����ادرات اجل���دي���دة 
للكتابة  ال�����دويل  دب����ي  ل��ربن��ام��ج 
اإطالق ور�صة "الرتجمة العلمية" 
التي تعنى باإبراز دور الرتجمة يف 
وم�صاركته  العلمي  املحتوى  نقل 
باالأدوات  املنت�صبني  وتزويد  عامليا 
ق���درات���ه���م يف جمال  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
ال����رتج����م����ة ال���ع���ل���م���ي���ة وي����ت����وىل 
"الرتجمة  ور���ص��ة  على  االإ���ص��راف 
غ�����امن  ال������دك������ت������ور  العلمية" 
ال�����ص��ام��رائ��ي. ك��م��ا اأط��ل��ق��ت على 
"كتابات  ور�صة  الربنامج  هام�ص 
الدكتورة  اإ���ص��راف  حت��ت  ال�صفر" 
وفاء امليزغني. وتركز هذه الور�صة 
يف  املنت�صبني  م��ه��ارات  �صقل  على 

دبي  ب��رن��ام��ج  اإن  للكتابة  ال���دويل 
ركيزة  مي���ث���ل  ل��ل��ك��ت��اب��ة  ال�������دويل 
مبادرات  منظومة  �صمن  اأ�صا�صية 
وم�����ص��اري��ع م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د بن 
لتعزيز  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد 
ال�صابة  للمواهب  املعريف  الر�صيد 
وتطوير  وال���ط���م���وح���ة  املُ���ب���دع���ة 
وحتفيزهم  م��ن��ت�����ص��ب��ي��ه  م����ه����ارات 
وت��زوي��ده��م ب�����االأدوات ال��ت��ي تتيح 
التميز  درب  يف  قدما  امل�صي  لهم 
املتدربني  م��ن  بزمالئهم  اق��ت��داء 
اإجنازات  حققوا  الذين  ال�صابقني 
ن��وع��ي��ة ون��ال��ت ن��ت��اج��ات��ه��م جوائز 

تقديرية مرموقة.
من  اجل��دي��دة  املجموعة  وتتميز 
مبادرات الربنامج بات�صاع نطاقها 
لت�صمل ور�صا تدريبية على الكتابة 
م�صتقبل  م��الم��ح  ت�����ص��ور  ت��غ��ط��ي 
وجت�صيد  االإم�������ارات  ودول�����ة  دب����ي 
ن�صو�ص  ���ص��م��ن  ال�����ص��ف��ر  جت����ارب 
اإبداعية ف�صال عن التدريب على 
اإتقان الرتجمة العلمية والتوعية 
املعرفة  ن��ق��ل  يف  دوره�����ا  ب��اأه��م��ي��ة 

ومواكبة الطفرة العلمية.

والقائمني وامل�صرفني على برنامج 
للكتابة معربني عن  ال��دويل  دبي 
تتيحها  التي  للفر�ص  تقديرهم 
لهم املوؤ�ص�صة لتحقيق نقلة نوعية 
الكتابة  م��ي��ادي��ن  م��ه��ارات��ه��م يف  يف 
لبلوغ  اأم���ام���ه���م  امل���ج���ال  واإف�������ص���اح 
وموؤلفني  ك���ك���ت���اب  ط��م��وح��ات��ه��م 
امل�صهد  ���ص��م��ن  ورواد  م��ب��دع��ني 
حممد  موؤ�ص�صة  اأن  يذكر  املعريف. 
للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
اأط���ل���ق���ت ب���رن���ام���ج دب�����ي ال�����دويل 
لي�صكل   2013 العام  يف  للكتابة 
اإط�������ارا م��ت��ك��ام��ال م���ن امل����ب����ادرات 
وا�صعة  امل���ع���رف���ي���ة  وامل�������ص���روع���ات 
املعرفية  الإث����راء احل��ي��اة  ال��ن��ط��اق 

داخل الدولة وخارجها.
منذ  ال������ربن������ام������ج  وا�����ص����ت����ك����م����ل 
انطالقته تدريب اأكرث من 300 
���ص��اب و���ص��اب��ة ع��ل��ى ف��ن��ون الكتابة 
و�صهد تنظيم العديد من الور�ص 
يف دولة االإمارات والكويت وم�صر 
اإجنازات  وتوجت  واملغرب  وتون�ص 
الكتب  م��ن  مبجموعة  ال��ربن��ام��ج 

احلائزة على جوائز مرموقة.
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اأخبـار الإمـارات
العدد اجلديد من »جملة حمدان الطبية« يتناول اختالل ال�سيغة ال�سبغية يف احلمل

•• دبي-وام: 

اآل مكتوم للعلوم الطبية العدد  اأ�صدرت جائزة ال�صيخ حمدان بن را�صد 
الطبية" والذي  "جملة حمدان  ع�صر  من  املجلد اخلام�ص  الثاين من 
تناولت مقالته املرجعية الرئي�صية مو�صوع "الك�صف عن اختالل ال�صيغة 

ال�صبغية يف الثلث االأول من احلمل".
وتنوعت مو�صوعات هذا العدد ما بني املقاالت املرجعية و عرو�ص احلاالت 
باالإ�صافة اإىل املقاالت البحثية االأ�صلية التي ت�صتعر�ص البحوث املختلفة 
الطبية"  حمدان  "جملة  وتعترب     . ال�صريرية  و  االأ�صا�صية  العلوم  يف 
االإ�صدار العلمي املنتظم جلائزة ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم للعلوم 
الطبية منذ عام 2012 وهي جملة  دورية ف�صلية حمكمة  ت�صدر كل 

ثالثة �صهور و تعتمد منوذج املحتوى املفتوح لت�صجيع الن�صرالعلمي يف 
عدداً  حتريرها  جمل�ص  ي�صم  حيث  ال�صحية   والعلوم  الطب  جم��االت 
تنوع   الدولة ما ي�صمن  العلمي من داخل وخ��ارج  بالبحث  املهتمني  من 

اخلربات واملنتج العلمي الحقاً.
ك��م��ا ي��ح��ر���ص  جمل�ص حت��ري��ر  امل��ج��ل��ة ب��ال�����ص��راك��ة م��ع ال��ن��ا���ص��ر العلمي 
يف  للفهر�صة  املوؤهلة  العلمية  املعايري  اتباع  على  ميدنو  كلور-  وال��رتز 
من�صات الفهر�صة ذات االأولوية حيث  ان�صمت املجلة اإىل عدد منها مثل 
"DOAJ" املخت�صة بفهر�صة الن�صر الرقمي  باالإ�صافة اإىل من�صات" 
"Google" و" Scholar"وغريها  "EBSCO"و"CNkl" و  

.. فيما ال يزال  العمل جارياً على �صم املجلة اإىل املزيد من املن�صات.
وذكر �صعادة عبد اهلل بن �صوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�صيخ حمدان 

بن را�صد اآل مكتوم للعلوم الطبية اأن اجلائزة �صعت منذ ن�صاأتها لتحقيق 
اآل مكتوم  من خالل االهتمام  روؤية املغفور له ال�صيخ حمدان بن را�صد 
الدولة  داخ��ل  العلمي  البحث  م�صارات  وتطوير  بتحفيز  يتعلق  ما  بكل 
ومنها توفري من�صة م�صتدامة لن�صر خمرجات بحوث العلوم اال�صا�صية اأو 
ال�صريرية �صواًء يف القطاع ال�صحي اخلدمي واالأكادميي  ومن بينها تلك 
املدعومة من مركز البحوث يف اجلائزة الذي ي�صتقبل امل�صاريع البحثية 

من خمتلف الهيئات العلمية من داخل الدولة .
ن�صر  بهدف  طبية  جملة  باإ�صدار  ال��ق��رار  و  التو�صية  :" كانت  واأ���ص��اف 
البحوث التي تدعمها اجلائزة علمياً ومادياً وتوفري من�صة رحبة تعنى 
مب�صاعدة ال�صباب من الباحثني والدار�صني لتطوير مهاراتهم ومعارفهم 
حول معايري الن�صر العلمي كما و�صعتها الفهار�ص العاملية املعروفة وفتح 

للجائزة  املتاحة  الو�صائل  كاأحد  الباحثني  الفئة من  لهذه  املجلة  اأب��واب 
لدعم بيئة البحث العلمي وهو الهدف الذي ت�صعى اإليه اجلائزة يف املقام 
ن�صر يف  اأن��ه  مت ر�صد جائزة خا�صة الأف�صل بحث  اإىل  واأ���ص��ار   ." االأول 
جائزة حمدان الطبية  من داخل وخارج الدولة ليتم تكرمي الفائزين به 

خالل حفل توزيع اجلوائز الذي يقام كل �صنتني .
كبار  من  مرجعية  مقاالت  ت�صتقبل  الطبية"  حمدان  "جملة  اأن  يذكر 
الباحثني وعلى راأ�صهم الفائزون بجائزة حمدان العاملية الكربى و جائزة 
اأبرزها املقالة املن�صورة يف العدد  حمدان للبحوث الطبية املتميزة  ومن 
حمدان  جائزة  على  احلائز  بقلم   2016 لعام  التا�صع  للمجلد  ال��راب��ع 
وهو  الرت  ه��اريف  الدكتور  اله�صمي  اجلهاز  اأمرا�ص  يف  الكربى  العاملية 

احلائز على  جائزة نوبل الحقاً يف العام 2020.

•• دبي -وام:

جنح �صباط تفتي�ص جمارك دبي يف مطار دبي الدويل مبنى /1/ يف �صبط 
من  قادم  م�صافر  حاول  املخدرة،  املاريجوانا  ع�صبة  من  كيلوجرامات   3.7
اإحدى الدول االإفريقية تهريبها اإىل داخل الدولة، عرب اإخفاء املواد املخدرة يف 
قطع غيار ال�صيارات /فالتر/ وذلك للتمويه، لكن متكن مفت�صو اجلمارك من 

الك�صف عن عملية التهريب. وتبني خالل مرور قطع غيار ال�صيارات اخلا�صة 
بامل�صافر عرب اأجهزة االأ�صعة ال�صينية، وجود كثافة يف اإحداها، وبكفاءة اال�صتباه 
املذكورة  للقطعة  ال��ي��دوي  التفي�ص  اإىل  ال��ل��ج��وء  مت  اجل��م��ارك  مفت�ص  ل��دى 
وتفكيكها فتبني وجود لفات �صغرية خمباأة بطريقة فنية ومت فح�صها عرب 
جهاز ك�صف املخدرات وتبني اأنها ع�صبة املاريجوانا ومت اإحالة امل�صتبه فيه اإىل 
اجلهات املخت�صة. وقال خالد اأحمد مدير اأول اإدارة عمليات امل�صافرين مبنى 

/املطار رقم1/، اإن الدائرة تتبني �صل�صلة متكاملة من االإجراءات والتقنيات 
الذكية املتطورة للت�صدي لكافة حماوالت التهريب، متا�صياً مع ا�صرتاتيجيتها 
اأنظمتها وبراجمها اخلا�صة  2026 من خالل حتديث وتطوير   -  2021
بعمليات التفتي�ص حيث يتم تزويد املراكز اجلمركية باأحدث اأجهزة التفتي�ص، 
م�صرياً اإىل كفاءة مفت�صي اجلمارك وقيامهم بواجبهم يف حماية اأمن املنافذ 
من دخول املواد املمنوعة حفاظاً على املجتمع واأفراده من انت�صار تلك االآفات. 

ال�صبط  اأنظمة  اإىل   /1/ ملبنى  امل�صافرين  عمليات  اإدارة  اأول  مدير  واأ���ص��ار 
مبا�صر يف �صبط  ب�صكل  وامل�صاهمة  املنافذ اجلمركية  بها  ُت��زود  والتي  الذكية 
ال��دورات التدريبية  اإىل  العديد من ق�صايا تهريب املواد املمنوعة، باالإ�صافة 
والتعرف  املهربني  حيل  ك�صف  على  ت�صاعدهم  والتي  للمفت�صني  املتخ�ص�صة 
بوا�صطة  احلقائب  تفتي�ص  خالل  من  وك�صفها  احلديثة  التهريب  طرق  على 

اأجهزة التفتي�ص باالأ�صعة ال�صينية وحتديد احلقائب امل�صبوهة.

جمارك دبي ت�سبط 3.7 كيلوجرام »ماريجوانا« مع م�سافر باملطار

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت اإدارة االأزمات والكوارث بقطاع العمليات املركزية يف �صرطة اأبوظبي 
ال�صركاء  مع  الكوارث  �صحايا  هوية  اجلاهزية حول حتديد  لرفع  مترينا 
االإجراءات  وتطوير  اال�صتجابة  منظومة  قيا�ص  بهدف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 

العملياتية.
واأكد اللواء اأحمد �صيف بن زيتون املهريي مدير قطاع العمليات املركزية 
اأن التمرين يهدف اإىل تنمية القدرات ورفع الكفاءة الفنية وحتديد االأدوار 

وامل�صوؤوليات ملنظومة حتديد هوية �صحايا الكوارث.
�صحايا  هوية  حتديد  فريق  رئي�ص  الكعبي  حممد  م�صبح  العقيد  وق��ال 
تبادل  وزي��ادة  ككل  املنظومة  اأداء  قيا�ص  هو  الرئي�صي  الهدف  اإن  الكوارث 

اخلربات امليدانية مع ال�صركاء لفهم االأدوار وامل�صوؤوليات بينهم.
واأ�صار اإىل اأن التمرين ركز على معاجلة ال�صعوبات يف عمليات التخطيط 
والتعريف  ال��ه��وي��ة  اجل��ث��ث جم��ه��ول��ة  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  اال���ص��ت��ج��اب��ة  وكيفية 
مبنظومة حتديد هوية �صحايا الكوارث وتبادل االأفكار واملقرتحات حول 
للمعايري  وفقاً  ا�صتجابة  ب�صرعة  املهام  اأداء  يف  ت�صهم  التي  الطرق  اأف�صل 

املعتمدة.

�سرطة اأبوظبي تنفذ مترينا حول حتديد هوية ال�سحايا

اأكادميية اأبوظبي احلكومية تفتح باب الت�سجيل يف برنامج تدريب املقيم املعتمد بدفعته ال�ساد�سة
•• اأبوظبي-الفجر: 

الدفعة  يف  الت�صجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
العاملني يف  ي�صتهدف  وال��ذي  املعتمد،  املقيم  برنامج تدريب  ال�صاد�صة من 
املبا�صرين يف حكومة  وامل��دراء  والتدريب  والتوجيه  الب�صرية  امل��وارد  جمال 

اأبوظبي.
اأغ�صط�ص وي�صتمر ملدة خم�صة   22 بتاريخ  الذي ينطلق  الربنامج  ويهدف 
تقييمات  الإج��راء  الالزمة  واخل��ربات  باملهارات  امل�صاركني  تزويد  اإىل  اأي��ام، 

ال�صتخدام  ال��الزم��ة  املعرفة  واكت�صاب  العمل  ومقابالت  االأع��م��ال  حماكاة 
اأدوات القيا�ص النف�صي

ويتيح الربنامج الفر�صة للم�صاركني للح�صول على االعتماد كم�صتخدمني 
وال�صخ�صية،  ال���ق���درات  تقييم  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  امل��ه��ن��ي  االخ��ت��ب��ار  يف  م�صّجلني 
وتقدمي  وحتليلها  النف�صي  ال��ق��ي��ا���ص  مم��ار���ص��ات  تطبيق  م��ن  ومتكينهم 
املالحظات عليها، باالإ�صافة اإىل تاأهيلهم الإجراء مقابالت عمل ت�صتند اإىل 
االأخالقيات واأف�صل املمار�صات يف املقابالت القائمة على الكفاءة، وا�صتخدام 
قرارات  واتخاذ  التو�صيات  تقدمي  عملية  يف  املو�صوعية  ال�صلوكية  االأدل��ة 

الربنامج بفر�صة احل�صول  امل�صاركون يف  التوظيف والرتقية.  و�صيحظى 
على �صهادة مقّيم موؤّهل يف اإدارة ت�صميم وتنفيذ مراكز التقييم والتطوير 
من اجلمعية الربيطانية لعلم النف�ص واالحتاد االأوروب��ي لرابطات علماء 
النف�ص لدى ا�صتكمال الربنامج.  وقالت �صمية عبدالعزيز احلو�صني، عميد 
اأكادميية اأبوظبي احلكومية: "ياأتي اإطالق الدفعة ال�صاد�صة من الربنامج 
بناء  م�صرية  دع��م  مبوا�صلة  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  ال��ت��زام  اإط��ار  يف 
على  والتطوير  والتعلم  التقييم  جمال  يف  املتخ�ص�صة  احلكومية  القدرات 
�صعيد حكومة اأبوظبي، ونتطلع للرتحيب بالدفعة ال�صاد�صة من الربنامج 

ليتيح  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  مقر  يف  �صخ�صي  بح�صور  يقام  ال��ذي 
�صاأنها  من  امل�صتوى  عاملية  خ��ربات  الكت�صاب  ا�صتثنائية  فر�صة  للم�صاركني 
متكينهم من االرتقاء مب�صرية حكومة اأبوظبي نحو امل�صتقبل وامل�صاهمة يف 

حتقيق م�صتهدفاتها اال�صرتاتيجية". 
الت�صجيل  للربنامج  لالن�صمام  املوؤهلني  اأبوظبي  حكومة  ملوظفي  وميكن 
عرب التوا�صل مع �صفراء اأكادميية اأبوظبي احلكومية يف اجلهات احلكومية 
بتاريخ  الت�صجيل  باب  �صيتم غلق  باأنه  العلم  بها، مع �صرورة  يعملون  التي 

اجلاري. اأغ�صط�ص   12

زيارة 466 موقعًا اإن�سائيًا وتوعية 302  واإنذار 155 وخمالفة 9 مواقع

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة على مواقع البناء والإن�ساء للتاأكد من تطبيق معايري ال�سالمة
•• اأبوظبي-الفجر:

البيئة وال�صحة وال�صالمة،  اإدارة  اأبوظبي، من خالل  نفذت بلدية مدينة 
حملة تفتي�صية ا�صتهدفت التاأكد من التزام اال�صت�صاريني واملقاولني بنظام 

القوانني  تطبيقهم  وم���دى  املهني��ة،  وال�صالمة  لل�صحة  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
والتعاميم ال�صادرة ب�صاأن معايري ال�صالمة يف املواقع االإن�صائية. 

اال�صتباقية  االإج����راءات  ات��خ��اذ  اأهمية  االإط���ار  ه��ذا  �صمن  البلدية  واأك���دت 
والوقائية، وتفادي احلوادث اخلا�صة بفرتات ال�صيف ومراعاة االحتياط 
اللوائح  وتطبيق  العمال،  ا�صرتاحات  مبتطلبات  وااللتزام  احلرائق،  ب�صاأن 

اخلا�صة بال�صالمة يف احلر.
وقد �صملت احلملة جميع املناطق ومنها: جزيرة اأبوظبي، منطقة ربدان، 
الريا�ص،  مدينة خليفة، مدينة حممد بن زايد، مدينة �صخبوط، مدينة 
التي  االأخ��رى  املناطق  وكافة  ال�صعديات،  يا�ص،  ال�صهامة،  الراحة،  �صاطئ 

ت�صم مواقع اإن�صائية وم�صاريع.

على ال�صعيد ذاته اأ�صفرت احلملة عن زيارة 466 موقعاً اإن�صائياً، وتوعية 
وال�صالمة  االأمن  حتقق  التي  العمل  وبيئة  ال�صالمة  مبتطلبات    302
جلميع العاملني، كما مت توجيه 155 اإنذاراً للمواقع التي مل تلتزم بتطبيق 
متطلبات البيئة وال�صحة وال�صالمة، وحترير 9 خمالفات لل�صركات التي 
ر�صدت احلملة يف مواقعها االإن�صائية جتاوزات تتعلق ب�صالمة بيئة العمل.

واأهمية  االإن�صائية على حتمية  املواقع  امل�صوؤولني يف  وحثت احلملة جميع 
العمال،  و�صالمة  �صحة  تعزز  التي  املتطلبات  بكل  وال�صارم  التام  التقيد 
على  حفاظاً  وذل��ك  االإن�صائية،  باملواقع  املحيطة  للبيئة  ال�صالمة  وحتقق 

حياة و�صحة العمال وجميع اأفراد املجتمع.
بلدية  تنظمها  التي  احلمالت  و�صل�صلة  احلملة  ه��ذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

مدينة اأبوظبي على مدار ال�صنة تعرب عن التزامها بحماية العمال واملجتمع 
و�صون �صحتهم و�صالمتهم، وال�صعي نحو توفري بيئة عمل �صحي�ة واآمنة 
اأبوظبي  للعمال، والتاأكد من تطبيق ا�صرتاطات ومتطلبات بلدي�ة مدينة 

ومعايري البيئة وال�صحة وال�صالمة يف قطاع البناء واالإن�صاء.
البناء  قطاع  يف  والتثقيف  الوعي  م�صتوى  رفع  على  البلدية  حتر�ص  كما 
العمل  ور���ص  من  العديد  بتنظيم  الهدف  ه��ذا  لتحقيق  وتقوم  واالإن�����ص��اء، 
يف  العاملة  ال�����ص��رك��ات  وم�����ص��اع��دة  ال��ع��ام،  م���دار  على  ال��ت��وع��وي��ة  التدريبية 
قطاع البناء واالإن�صاء على تطوير اأنظمة اإدارة البيئة وال�صحة وال�صالمة 
اخلا�صة بها مبا يتطابق مع معايري ومتطلبات نظام اإدارة البيئة وال�صحة 

وال�صالمة يف اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة حمدان بن حممد الذكية تنظم يومًا مفتوحًا 
يف مركز حتا املجتمعي للف�سل الدرا�سي املقبل

•• دبي-الفجر:

مت "جامعة حمدان بن حممد  نظَّ
للف�صل  م��ف��ت��وح��اً  ي��وم��اً  الذكية" 
م���رك���ز حّتا  ال���ق���ادم يف  ال���درا����ص���ي 
تنمية  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع  امل��ج��ت��م��ع��ي 
املجتمع. وجاء ذلك متابعًة للزيارة 
ال�صهر  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ق��دي��ة 
ال��ف��ري��ق �صاحي  م���ع���ايل  امل��ا���ص��ي 
خلفان متيم، نائب رئي�ص ال�صرطة 
واالأمن العام بدبي، رئي�ص جمل�ص 
ب��ن حممد  اأم��ن��اء جامعة ح��م��دان 
الذكية، للوقوف على �صري العملية 
يف  اجل��ام��ع��ة  واأن�����ص��ط��ة  التعليمية 
���ص��ع��ادة الدكتور  امل��ن��ط��ق��ة.  وق����ال 
جامعة  رئ��ي�����ص  ال����ع����ور،  م��ن�����ص��ور 
"جاء  الذكية:  حممد  بن  حمدان 
تنظيم اليوم املفتوح يف اإطار التزام 
ال�صامنة  ال�صبل  بتوفري  اجلامعة 
قنوات  وتعزيز  الدار�صني،  لتمكني 

دعائم  اإر�صاء  يف  للجامعة،  االأعلى 
االإقبال  وي�����ص��ك��ل  املُ���ث���ل���ى.  ال��ب��ي��ئ��ة 
املفتوح  اليوم  �صهده  الذي  الوا�صع 
التي  الكبرية  الثقة  على  م��وؤ���ص��راً 
التعليم  ملنظومة  املجتمع  يوليها 
اجلامعة،  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال���ذك���ي 
وح����اف����زاً ل��ن��ا ل��ل��م�����ص��ي ُق����ُدم����اً يف 
املتقدمة  االب����ت����ك����ارات  ت���وظ���ي���ف 
ملوا�صلة  احل���دي���ث���ة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
التجربة  وج���ودة  بكفاءة  االرت��ق��اء 
اأعيننا  ن�صب  وا�صعني  التعليمية، 
ال�صباب  ج���ي���ل  م����ه����ارات  ت���ط���وي���ر 
املتاحة  امل��واط��ن وت��و���ص��ي��ع االآف����اق 
ويعك�ص  ومهنياً."  تعليمياً  اأمامه 
اليوم املفتوح التزام جامعة حمدان 
ب���ن حم��م��د ال��ذك��ي��ة ب��االإ���ص��ه��ام يف 
اخلطط الوطنية الرامية لتطوير 
اأهمية  من  انطالقاً  حّتا،  منطقة 
باعتبارها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

حجر االأ�صا�ص للتقدم والتنمية. 

وتعريفهم  م���ع���ه���م،  االت���������ص����ال 
بالربامج االأكادميية التي تتيحها 
التي  ب���االأدوات  ورفدهم  اجلامعة، 
التميز  حتقيق  على  قدرتهم  تعزز 
امل����ع����ريف واالأك�������ادمي�������ي وامل���ه���ن���ي، 
ا�صتلهاماً من الروؤية اال�صت�صرافية 
ل�صمو  ال�������ص���دي���دة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
الرئي�ص  دبي  اآل مكتوم، ويل عهد 

جمل�س جودة احلياة يناق�س م�ساريع �سبابية ومبادرات يف البنية التحتية لدعم جودة حياة الفرد واملجتمع 
•• دبي -وام:

رئي�صة  املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  اأك��دت 
الواقع  اأ�صبح ج��زءا م��ن  اأن مفهوم ج��ودة احل��ي��اة  جمل�ص ج��ودة احل��ي��اة 
مل�صتقبل  وتطلعا  ا���ص��ت��ق��رارا  اأك���رث  جمتمع  اأج���ل  م��ن  امل�صتهدف  اليومي 

م�صرق .
وقالت معاليها اإن قيمة االإن�صان على اأر�ص دولة االإمارات تر�صخت منذ 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ص  الوالد  يد  على  االحت��اد  قيام 
ال�صمو  �صاحب  قيادة  ظل  يف  متعاظما  منحى  ثراه..واأخذت  اهلل  "طيب 
واأخيه  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .

الثاين ملجل�ص ج��ودة احلياة  ت��روؤ���ص معاليها االجتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
للم�صتقبل بح�صور وم�صاركة اجلهات  دبي  الذي عقد يف مبنى موؤ�ص�صة 
الوطني  الربنامج  م�صتجدات  مناق�صة  جرت  حيث  املجل�ص  يف  االأع�صاء 
لل�صعادة وجودة احلياة التابع لوزارة تنمية املجتمع ونتائج فعالية اليوم 
م�صتوى  على  احل��ي��اة  ج��ودة  تعزز  التي  امل��ب��ادرات  واأب���رز  لل�صعادة  العاملي 

الدولة.
التحولية  امل�صاريع  م��ن  اأج���واء  تعي�ص  ال��دول��ة  اأن  اإىل  معاليها  واأ���ص��ارت 
جودة  مفهوم  وتفعيل  تنمية  ح��ول  واأهدافها  نتائجها  ترتكز  املت�صارعة 

احلياة خا�صة يف ظل االهتمام الكبري من قيادتنا الر�صيدة بجودة حياة 
بيئة جديرة  على خلق  االإم���ارات  دول��ة  واملجتمع وحر�ص حكومة  الفرد 
مبكانة دولتنا عامليا من حيث حر�صها على توفري منظومة قيم متكاملة 

جنبا اإىل جنب مع العي�ص الكرمي وامل�صتقبل امل�صرق.
الدولة  جهود  االجتماع  خالل  لل�صباب  االحتادية  املوؤ�ص�صة  وا�صتعر�صت 
يف اال�صتثمار يف االإن�صان من خالل تقرير ي�صمل االمتيازات واخلدمات 
خمتلف  يف  وال�صباب  الفرد  حياة  بجودة  لالرتقاء  الدولة  تقدمها  التي 
تطبيقات  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  ا�صتعر�صت  كما  القطاعات. 
ومم��ار���ص��ات ج���ودة احل��ي��اة واأب�����رز امل�����ص��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة يف جم���ال الطاقة 
والتناف�صية  لالإح�صاء  عجمان  مركز  ا�صتعر�ص  فيما  والنقل.  واالإ�صكان 

التجارب  عن  ف�صال  عجمان  يف  الطفل  �صعادة  لدرا�صة  الرابعة  الن�صخة 
االجتماعية التي مت تنفيذها لدعم هذه الدرا�صة واملبادرات التح�صينية 
التي مت العمل عليها يف االإمارة. وركز الربنامج الوطني لل�صعادة وجودة 
احلياة على اأحدث م�صتجدات موؤ�صرات ا�صرتاتيجية جودة احلياة متمثلة 
يف  التقدم  "موؤ�صر  الوطني  ال�صعيد  على  ا�صرتاتيجي  موؤ�صر  بت�صميم 
جودة احلياة" بالتن�صيق مع فريق االأداء احلكومي بوزارة �صوؤون جمل�ص 

الوزراء ليتم قيا�صه من خالل اال�صتبيان الوطني جلودة احلياة.
لل�صعادة وجودة احلياة  الوطني  الربنامج  با�صتعرا�ص  االجتماع  واختتم 
اأحدث التطورات املتعلقة باال�صتبيان الوطني جلودة احلياة واالإجراءات 

احلالية لتحليل النتائج واخلطوات املزمع اتخاذها يف الفرتة املقبلة.

ويل عهد عجمان يقدم واجب 
العزاء يف وفاة علي جا�سم اآل علي

•• عجمان-وام:

قدم �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، واجب العزاء، 
اإىل اأبناء واأ�صرة وعائلة اآل علي يف وفاة املغفور له علي جا�صم اآل علي وذلك 

مبجل�ص عود الطاير مبنطقة ال�صلمة يف اأم القيوين .
حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�صيخ  �صموه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��زاء  واج���ب  ق��دم  كما 
ال�صرفاء  اأم��ني  عبداهلل  و�صعادة  ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمي 
م�صت�صار �صاحب ال�صمو حاكم عجمان و�صعادة يو�صف حممد النعيمي مدير 
عام الت�صريفات وال�صيافة يف ديوان احلاكم. واأعرب �صمو ويل عهد عجمان 
- خالل زيارته جمل�ص العزاء - عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�صاته الأ�صرة 
الفقيد وذويه �صائاًل املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع رحمته ومغفرته 

واأن ي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.

جمل�س مدينة دبا احل�سن يكرم 32 خريجا من 
الثانوية العامة ويوؤكد على اأدوارهم خلدمة الوطن

•• دبا احل�شن-الفجر:

احل�صن  دب��ا  مدينة  جمل�ص  نظم   
ال�صواحي  ���ص��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
خريجي  لتكرمي  احتفاال  والقرى 
وبنات  اأب��ن��اء  م��ن  العامة  الثانوية 
املتفوقني  احل�������ص���ن  دب�����ا  م���دي���ن���ة 
الوطن  وبنات  اأبناء  تفوق  لتعزيز 
التخ�ص�ص  الخ���ت���ي���ار  ودف���ع���ه���م 
م�صوارهم  ال�صتكمال  االأك���ادمي���ي 

التعليمي.
اأقيم يف مقر  ال��ذي   ح�صر احلفل 
املجل�ص �صعادة �صليمان بن جمعوه 

مدينة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  اليحيائي 
عبيد  �صعادة  وح�صر  احل�صن  دب��ا 
ع�صو  احل��م��ودي  الع�صب  حم��م��د 
بال�صارقة  اال���ص��ت�����ص��اري  امل��ج��ل�����ص 
الظهوري  �صلطان  اأح��م��د  و�صعادة 
البلدي  امل���ج���ل�������ص  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب 
مدراء  ح�صور  بجانب  بال�صارقة، 
واملوؤ�ص�صات  وال����دوائ����ر  امل����دار�����ص 
كبري  وج��م��ع  ب��امل��دي��ن��ة،  احلكومية 
م���ن امل���دع���وي���ن واأول�����ي�����اء االم����ور 
والطلبة.  جاءت فقرات االحتفال 
لتعرب عن الفرحة بتخريج كوكبة 
العامة  ال���ث���ان���وي���ة  خ��ري��ج��ي  م���ن 

2021-2022م  الدرا�صي  للعام 
و�صط فرحة االأهايل وعددهم 32 
خريجا .  واألقى �صعادة �صليمان بن 
جمل�ص  رئي�ص  اليحيائي  جمعوه 
اأ�صاد  ك��ل��م��ة  دب����ا احل�����ص��ن  م��دي��ن��ة 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  ب��ج��ه��ود  ف��ي��ه��ا 
وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة ح��اك��م دبي 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
ل��رع��اي��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن خا�صة 
البنية  وت��وف��ري  التعليم  جم��ال  يف 
موؤكدا  والتميز  ل��الإب��داع  املنا�صبة 
بدوره  للقيام  املجل�ص  على حر�ص 
وتعزيز  االأه���ايل  م��ع  التوا�صل  يف 
تكرمي  خ�������الل  م�����ن  م�����ب�����ادرات�����ه 
خريجي الثانوية العامة وتهنئتهم 
الختيار  وحت���ف���ي���زه���م  ب���ال���ت���خ���رج 

التخ�ص�ص االأكادميي املنا�صب.
�صعادة  ق�����ام  احل����ف����ل  ن���ه���اي���ة  ويف 
اليحيائي  ج��م��ع��وه  ب���ن  ���ص��ل��ي��م��ان 
العامة  الثانوية  خريجي  بتكرمي 
م���ن ال��ب��ن��ني وال���ب���ن���ات ال�����ذي بلغ 
وطالبة  ط���ال���ب   )32( ع���دده���م 
اأولياء  من  وفرحة  ت�صفيق  و�صط 

االأمور بتكرمي اأبنائهم.

امل�ساركون يف �سيف نادي مليحة يتلقون ور�سة 
تدريبية يف الإ�سعافات الأولية 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  جهوده  �صمن  الريا�صي  الثقايف  مليحة  ن��ادي  نظم 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  الريا�صية  وال�صالمة  ال�صحة  حتقيق 
اال�صعافات  ع��ن  ور���ص��ة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة 
االأولية هدفت اإىل اإك�صاب امل�صاركني يف امللتقى ال�صيفي 
للنادي املهارات واالأ�صاليب احلديثة يف ال�صالمة العامة 

والقواعد االأ�صا�صية لالإ�صعافات االأولية.
فعاليات  اإط����ار  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���ص��ة  تنظيم  وج���رى 
امللتقى ال�صيفي والذي يقام يف مقر النادي حتت رعاية 

جمل�ص ال�صارقة الريا�صي �صمن اأ�صبوع اأنا ريا�صي .
تناول الدكتور فوؤاد ال�صاحلي التابع لوزارة ال�صحة عن 
واملعاجلات  حدوثها   عند  اال�صابة  مع  التعامل  كيفية 
املبادئ  اأه��م��ي��ة معرفة  ل��الإ���ص��اب��ة  ورك���ز على  ال��ف��وري��ة 

ل��الإ���ص��ع��اف��ات االأول���ي���ة وال��ف��ح�����ص املبدئي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
للم�صاب والطرق ال�صحيحة لالإنعا�ص واأهمية التدخل 

ال�صريع يف هذه احلاالت
وركزت الور�صة تدريب امل�صاركني من الن�صء واالأطفال 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع اجل�����روح واإ���ص��ع��اف��ات��ه��ا االول���ي���ة يف 
اإنقاذ حياة امل�صاب كما و�صح  املالعب والتي من �صاأنها 
كيفية التعامل مع حاالت النزيف واالختناق والرعاف 
باالإ�صافة اإىل كيفية اإ�صعاف امل�صاب عند فقدان الوعي 

حلني و�صول الطاقم الطبي املخت�ص.
الوقاية  وكيفية  الع�صلية  التقل�صات  الور�صة  وتناولت 
االإغ��م��اء كما مت تطبيق  ح��االت  م��ع  التعامل  م��ع  منها 
عملي مب�صاركة احل�صور لبع�ص احلاالت التي تتطلب 
االإ�صعافات  يف  اخل��ربة  توفر  �صرط  �صريع  ق��رار  ات��خ��اذ 

االأولية.

الإمارات: ا�ستدامة ال�سالم يف اأفريقيا تتطلب م�ساركة ن�سطة مع ال�سركاء يف القارة

تاأهيل 23 منت�سبا بهيئة اأبوظبي للدفاع املدين يف اإطفاء حرائق حتطم الطائرات

•• نيويورك-وام: 

العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  اأك�����دت 
املناق�صة  اأم���ام  بيانها  يف  امل��ت��ح��دة 
اأم�ص  االأم������ن  مل��ج��ل�����ص  امل��ف��ت��وح��ة 
يف  واالأم�����������ن  "ال�صالم  ب���������ص����اأن 
اأجل  من  ال��ق��درات  بناء  اأفريقيا: 
اإثراء  اأهمية  ال�صالم"،  ا�صتدامة 
هذه املناق�صات من خالل الرتكيز 

على التجارب االإفريقية.

االإفريقية،  ال��ق��ارة  اأن��ح��اء  جميع 
متثل  اأ�صبحت  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ص��رياً 
عدد  يف  الفّعال  للتعاون  من��وذج��اً 
كالطاقة  امل��ه��م��ة،  امل���ج���االت  م���ن 
امل�����ت�����ج�����ددة واالأم������������ن ال����غ����ذائ����ي 
والقطاع  االإره����������اب  وم���ك���اف���ح���ة 

ال�صحي.
�صعادته  ���ص��دد  مت�صل،  �صياق  ويف 
نهج  ات����ب����اع  اإىل  احل����اج����ة  ع���ل���ى 
من  املحلية  بال�صياقات  ي�صرت�صد 

وكانت ال�صني قد تراأ�صت املناق�صة 
االأم���ن  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص��ة  ب�صفتها 

ل�صهر اأغ�صط�ص اجلاري.
اأبو  حممد  ال�صفري  �صعادة  واأ���ص��ار 
الدائمة  امل��ن��دوب��ة  ن��ائ��ب  ���ص��ه��اب، 
االأمم  ل�����دى  االإم�����������ارات  ل����دول����ة 
املتحدة والقائم باالأعمال باالإنابة 
دولة  ���ص��ع��ي  اإىل  امل��ن��اق�����ص��ة  خ���الل 
بناء  اإىل  تاأ�صي�صها  منذ  االإم���ارات 
ع��الق��ات وا���ص��ع��ة م��ع ال�����ص��رك��اء يف 

اأجل ا�صتدامة ال�صالم ب�صكل فّعال 
يف اأفريقيا وغريها من املناطق يف 

العامل.
"بالرغم  ال�����ص��دد:  ه���ذا  وق���ال يف 
ين�صب  امل��ب��ا���ص��ر  ت��رك��ي��زن��ا  اأن  م��ن 
علينا  االإفريقية،  التحديات  على 
اأن نتذكر اأن جذور هذه التحديات 
اإىل  متتد  ما  كثرياً  وانعكا�صاتها، 
خ���ارج ن��ط��اق ال���ق���ارة ..ك��م��ا يجب 
احللول  ب����اأن  امل��ج��ل�����ص  ي����درك  اأن 

التحديات  ول��ي�����ص  االإف���ري���ق���ي���ة، 
فقط، لها اأبعاد عاملية".

وركز �صعادته يف بيان الدولة على 
اأن ال�صالم امل�صتدام يتطلب تنمية 
م�صتدامة، م�صدداً على اأن حماية 
ال�صلع  اإىل  ال���و����ص���ول  و����ص���م���ان 
وا�صتقرار  االأ�صا�صية  واخل��دم��ات 
اأن  يجب  والطاقة،  الغذاء  اأ�صعار 
تكون يف �صلب اأي جهد يهدف اإىل 

احلفاظ على ال�صالم.

•• اأبوظبي- وام:

للدفاع  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ن���ف���ذت 
متخ�ص�صة  تدريبية  دورة  امل��دين 
ح�����ول م��ك��اف��ح��ة ح����رائ����ق حتطم 
منت�صبا   23 مب�صاركة  الطائرات 
وذل����ك ���ص��م��ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
رفع كفاءة الكوادر العاملة لديها، 
اأف�صل  وف���ق  م��ه��ارات��ه��م  وت��ع��زي��ز 
املمار�صات العاملية وذلك بالتعاون 
م����ع ال�������ص���ف���ارة ال��ف��رن�����ص��ي��ة لدى 

الدولة.
����ص���وي���دان �صعد  ال��ع��ق��ي��د  واأ�����ص����اد 
ال���ع���ام���ري م���دي���ر م���رك���ز امل�����وارد 
الهيئة  يف  امل�����ص��ان��دة  واخل����دم����ات 
ال�صفارة  م���ع  ال��ق��ائ��م  ب��ال��ت��ع��اون 
ال����ف����رن���������ص����ي����ة ل���������دى ال�������دول�������ة، 
فرن�صيني  خ��ب��ريي��ن  ومب�����ص��ارك��ة 
وعملياً  ن��ظ��ري��اً  ال����دورة  تنفيذ  يف 
ت�صهم يف  التي  ال��ت��ج��ارب  وع��ر���ص 

�صقل مهارات املنت�صبني.
مبواكبة  ال��ه��ي��ئ��ة  اه���ت���م���ام  واأك������د 

اأح������دث  ت��ط��ب��ي��ق  امل��ن��ت�����ص��ب��ني يف 
التدريبية  واالأن�����ص��ط��ة  ال���ربام���ج 
مبا  العاملية  املعايري  تواكب  التي 

اآخ���ر ال��ت��ط��ورات وامل�����ص��ت��ج��دات يف 
جم����االت ال��ت��دري��ب احل��دي��ث مبا 
ومهارات  م�صتوى  رف��ع  يف  ي�صهم 

االرتقاء  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا  ي��ن��ع��ك�����ص 
مب�����ص��رية ال��ع��م��ل يف ال��ه��ي��ئ��ة، من 
خ���الل ع��ق��د م��ث��ل ه���ذه ال����دورات، 

م�صرياً اإىل اأن الدورة قدمت فكرة 
التجربة  ح��ول  للمنت�صبني  جيدة 
ال���ف���رن�������ص���ي���ة يف م����واج����ه����ة ه���ذه 
بتقنيات  احل���رائ���ق  م��ن  ال��ن��وع��ي��ة 

واآليات متطورة عاملياً.
ول��ف��ت��ت ال��ع��ق��ي��د د.م��ي��ث��ه حممد 
التدريب  اإدارة  م��دي��ر  ال���درع���ي 
اهتمام  اإىل  ال���دورة  افتتاح  خ��الل 
ع��ل��ى م�صرية  ب��احل��ف��اظ  ال��ه��ي��ئ��ة 
التدريب  اأهداف  الريادة وحتقيق 
ك�����وادر وطنية  ع��ل��ى  يف االع��ت��م��اد 
مدربة وموؤهلة يف كافة املجاالت، 
على  رك�����زت  ال�������دورة  اإن  وق���ال���ت 
اإك�صاب املتدربني اخلربات العملية 
التي توؤهلهم يف التعامل مع هذه 
وت�صمنت  احل��رائ��ق  م��ن  النوعية 
التعرف  يف  ن���ظ���ري���ة  ت����دري����ب����ات 
الطائرات  ك�����وارث  ح�����وادث  ع��ل��ى 
نقا�صية  وج��ل�����ص��ات  وحم���ا����ص���رات 
العملية  التطبيقات  جانب  ح��ول 
مفرت�صة  ح��رائ��ق  مكافحة  ع��ل��ى 

للطائرات.
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للمحرر رقم : 150203/2022
املنذرة:�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار ذ.م.م

بوكالة املحامي/حممد ال�صركال للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
املنذر اليها:عبداحلميد خورى لالأملنيوم والزجاج

وعليه تكل�ف املن�ذرة املن�ذر اإليه�ا ب�ص�رعة �ص�داد م�ا تر�ص�د ف�ي ذمته�ا م�بل�غ وق�دره 987.086.08 دره�م ) ت�صعمائة 
�صبعة وثم�ان�ون األف�ا و�ص�تة وثمانون درهم�ا وثماني�ة فل�صاً ( وه�و املبلغ االإجمايل للمبالغ االأ�صلية امل�صتحقة مقاب�ل 
ر�ص�وم االإيج�ار واخلدم�ة اإل�ى ج�ان�ب غرام�ة ع�دم ال�ص�داد  و  �صريبة القيمة امل�صافة ال�صارية واملحت�صبة م�ن ت�اريخ 
2020/4/15 وحت�ى ال�ص�داد الت�ام م�ع م�ا ي��ص�تج�د م�ن مبالغ الحق�ة ل�ذلك ، عن اإتفاقي�ة اإيج�ار قطعة االأر�ص 
رقم 633-597 الكائنة مبجم�ع دبي لالإ�صتثمار ، وذل�ك خالل املهل�ة القانوني�ة وه�ي 30 يوم�اً م�ن ت�اري�خ ن��ص�ر 
ه�ذا االإخطار ، وف�ي ح�ال�ة ع�دم اإمتثال املن�ذر اإليه�ا مل�ا �ص�بق ، �صتبقي املن�ذرة خمولة ب�صكل ك�ام�ل ب�دخول واإعادة 
حي�ازة العني املوؤجرة ، كم�ا اأن�ه ب�صرف النظ�ر عم�ا ذك�ر ف�اإن االإنهاء ل�ن ي�وؤول عل�ى اأن�ه اإب�راء اأو اإعف�اء املن�ذر اإليه�ا 
م�ن اأي م�ن التزاماته�ا وم�صوؤولياتها ، واأي�ص�ا ال ي�ج�وز اإعتب�ار االإنهاء عل�ى اأن�ه ي�عف�ى اأو يربئ ذم�ة املن�ذر اإلي�ه�ا م�ن 
اأي من التزاماتها مبا يف ذلك على �صبيل املثال ال احل�صر االإلتزام بتعوي�ص املن�ذرة ع�ن جمي�ع اخل�صائر املتكب�دة 

ب�صبب االإنهاء املبكر لعقد االإيج�ار ، باالإ�صافة اإىل حتملك�م ك�اف�ة الر�ص�وم وامل�صاريف ومقاب�ل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• ال�شارقة -وام:

تراأ�ص �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب 
يف  اأم�ص  �صباح  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  ال�صارقة  حاكم 
مكتب �صمو احلاكم اجتماع املجل�ص التنفيذي الإمارة ال�صارقة.

وناق�ص االجتماع عدداً من املو�صوعات املهمة واطلع على �صري 
مقرتحات  ناق�ص  كما  احلكومية،  والهيئات  الدوائر  يف  العمل 
احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير 

واتخذ حيالها القرارات التي ت�صب يف امل�صلحة العامة.
واطلع املجل�ص على درا�صة تقييم تطبيق نظام العمل االأ�صبوعي 
اجلديد يف حكومة ال�صارقة، واأثره على �صري العمل احلكومي.

وركزت الدرا�صة على اأثر التجربة اجلديدة من خالل عدد من 
اجلهات احلكومية التي �صملت قطاع ال�صرطة والبيئة واملوارد 

الب�صرية والقطاع املايل.
وبح�صب الدرا�صة �صاهم تطبيق نظام العمل االأ�صبوعي اجلديد 
يف ارتفاع عدد من املوؤ�صرات والعوامل االيجابية املتعلقة ببيئة 
كل من  موؤ�صرات  ارتفعت  للموظفني حيث  واالنتاجية  العمل 
االإجناز وم�صتويات  و�صرعة  واالنتاجية  والكفاءة  العمل  جودة 

ر�صا املوظفني واملتعاملني.
والوفيات  امل��روري��ة  احل���وادث  انخف�صت  التي  للدرا�صة  ووف��ق��اً 
باملقارنة مع الربع االأول لعام 2021 بن�صبة ت�صل اإىل 40 %  

باالإ�صافة اإىل انخفا�ص االإ�صابات البليغة وغريها.

للجهات  امل��ايل  االأداء  حت�صني  يف  اجلديد  العمل  نظام  و�صاهم 
امل�صروفات  وم��ق��ارن��ة  امل���ايل  للتحليل  وف��ق��اً  وذل���ك  احلكومية 

واالإيرادات وغريها من العوامل املالية.
ويف قطاع البيئة �صهدت الفرتة التي طبق خاللها نظام العمل 
�صملت  الغازات  من  عدد  انبعاثات  ن�صبة  يف  انخفا�صاً  اجلديد 
اأك�صيد  وث���اين  الكربيت  اأك�صيد  وث���اين  ال��ك��رب��ون  اأك�صيد  اأول 

النيرتوجني.
ووجه املجل�ص مبتابعة درا�صة وتقييم املوؤ�صرات املتعلقة بنظام 
العمل االأ�صبوعي يف حكومة ال�صارقة حتى نهاية العام اجلاري 
للوقوف على االإيجابيات لتعزيزها وال�صلبيات لو�صع احللول 

املنا�صبة لها وتطويرها.

•• دبا احل�شن-الفجر:

ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة دب����ا احل�صن  ن��ظ��م��ت 
الدورة العا�صرة من فعالية "مهند�ص 
من  ل��الأط��ف��ال  املخ�ص�صة  امل�صتقبل" 
�صارك  وال��ت��ي  �صنة،   11 اإىل   9 عمر 
مبنى  يف  وط���ف���ل���ة  ط���ف���ال   27 ف��ي��ه��ا 
ال��ب��ل��دي��ة، وذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن التزام 
املجتمع  جت��اه  مب�صوؤوليتها  البلدية 
االإماراتي، والتي حتر�ص على تطوير 
اإي���ج���اد ت�صور  ال��ط��ل��ب��ة يف  وم�����ص��اع��دة 
املهارة  واإك�����ص��اب��ه��م  امل��ه��ن��ي  مل�صتقبلهم 

الفنية.
امل�صتقل"  "مهند�ص  فعالية  وت�صمنت 
اأ�صبوعني  ا���ص��ت��م��رت ع��ل��ى م���دار  ال��ت��ي 
تقدمي �صل�صلة من الن�صاطات اليومية 

اإعداد  بهدف  الرتفيهية  وامل�صابقات 
ال�����ط�����الب مل�����ص��ت��ق��ب��ل م���ه���ن���ي واع������د، 
واإك�صابهم املهارة الفنية، حيث قدمت 

منها  للطالب  ور���ص��ات  ع��دة  البلدية 
التعريف باملهند�ص املعماري واملهند�ص 
ال�صحي،  ال�����ص��رف  امل���دين وم��ه��ن��د���ص 

املخططات  ور�صة  ذلك  اإىل  باالإ�صافة 
الهند�صية، كما مت طرح ور�صة لطريقة 
احت�صاب االأبعاد وامل�صاحات الهند�صية، 

وزيارات  ج��والت  البلدية  نفذت  حيث 
على  بالفعالية  للم�صاركني  ميدانية 
التابعة  وامل���راف���ق  وامل���واق���ع  امل�����ص��اري��ع 
للبلدية، وباالإ�صافة اإىل رحلة ميدانية 
للمتحف التعليمي )اأويل اأويل(. وقال 
�صعادة طالب عبداهلل اليحيائي مدير 
فعالية  اإن  احل�صن  دب��ا  مدينة  بلدية 
اإح����دى  ت��ع��د  امل�صتقبل"  "مهند�ص 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املجتمعية  امل�����ص��ارك��ات 
ي�صتهدف  �صيفي  ك��ربن��ام��ج  البلدية 
ط�����الب وط���ال���ب���ات امل�����دار������ص، وذل����ك 
لديهم،  الفراغ  اأوق��ات  لال�صتفادة من 
تطوير  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
باملجال  وتعريفهم  املنت�صبني  مهارات 
املهند�صني  واخت�صا�صات  الهند�صي 
املختلفة لدى البلدية وكذلك ت�صليط 

اخلدمية  امل�������ص���اري���ع  ع���ل���ى  ال�������ص���وء 
ال��ت��ي ت��ق��وم ال��ب��ل��دي��ة ب��اال���ص��راف على 

تنفيذها.
تويل  البلدية  اأن  اليحيائي  واأ���ص��اف 
اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا ل��الأط��ف��ال وحتر�ص 
ع���ل���ى ت��ه��ي��ئ��ة ال���ب���ي���ئ���ة امل���ح���ف���زة لهم 
واالبتكار،  االإب������داع  ث��ق��اف��ة  ل��رت���ص��ي��خ 
تنظيم  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  ت�����ص��ع��ى  ح��ي��ث 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����ب����ادرات 
اخلا�صة باالأطفال الإعدادهم مل�صتقبٍل 

اأكرث اإ�صراقاً واإبداعاً وازدهاراً.
"مهند�ص  فعالية  اأن  اليحيائي  وذك��ر 
امل�صتقبل" التي اأطلقتها البلدية يف عام 
واعد  جيل  خلق  اإىل  تهدف   ،2011
واملهنيني،  والفنيني  املهند�صني  م��ن 
املتطلبات  تلبية  يف  �صي�صهمون  الذين 

التي  التطورات  ومواكبة  امل�صتقبلية، 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ت�����ص��ه��ده��ا 

املتحدة يف خمتلف املجاالت.
ح���ي���ث ج�����رى يف ال����ي����وم االأخ�������ري من 
تكرمي  امل�صتقبل"،  "مهند�ص  فعالية 
ك��اف��ة امل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه��ا، وذل���ك بهدف 
وتنمية  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  حت���ف���ي���زه���م 

مهاراتهم يف �صبيل خدمة وطنهم.

•• ال�شارقة -وام:

القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
�صباح  خ��ورف��ك��ان،  جامعة  رئي�ص  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو 
جامعة  يف  وذل��ك  الربيطانية،  اإك�صرت  جامعة  من  وف��داً  الثالثاء،  اأم�ص 

خورفكان.
ورحب �صموه بالوفد الزائر، م�صرياً اإىل التعاون املثمر بني اإمارة ال�صارقة 

اجلامعات  خمتلف  مع  والرتبوية  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  وموؤ�ص�صاتها 
الربيطانية ومن بينها جامعة اإك�صرت العريقة، مما يعك�ص حر�ص جامعات 
االإمارة يف مناطقها املختلفة، على التوا�صل العلمي وتطوير جتربتها يف 

طرح الربامج املتقدمة واملتعلقة بالبيئة والدرا�صات امل�صتقبلية.
جامعتي  ب��ني  والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��االت  يف  التعاون  اللقاء  وت��ن��اول 
خورفكان واإك�صرت يف عدد من املجاالت العلمية ومن بينها تخ�ص�ص علوم 
تقدمها  التي  وال��رائ��دة  احلديثة  التخ�ص�صات  اأح��د  يعترب  ال��ذي  البحار 

التي  االأخ��رى  واالأدبية  الهند�صية  الربامج  جانب  اإىل  للطلبة،  اجلامعة 
�صت�صهم يف تطوير التعليم باملنطقة، واإكمال ما تعمل عليه االإمارة يف ن�صر 

وتوفري التعليم اجلامعي النوعي.
اأرجاء  يف  ال��زائ��ر،  الوفد  برفقة  ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وجت��ّول 
تتنا�صب  متنوعة  مرافق  من  ت�صمه  ما  على  للتعرف  خورفكان،  جامعة 
مع البيئة االأكادميية والبحثية التي توفرها للطلبة واالأ�صاتذة والربامج 

التي تطرحها اجلامعة.

ا�صتمع  حيث  باجلامعة،  احلا�صوب  ملختربات  من��وذج  على  �صموه  وتعرف 
ي�صمها،  التي  االأج��ه��زة  واأن���واع  املخترب  ي�صمه  ما  ح��ول  �صرح  اإىل  �صموه 
الكليات  خمتلف  من  للطلبة  متنوعة  خدمات  من  املخترب  يقدمه  وم��ا 
على  وتعرف  الفيزياء،  ملعامل  من��وذج  على  �صموه  اطلع  كما  باجلامعة. 
الباحثون  يحتاجها  التي  التعليمية  الفر�ص  توفري  يف  املعمل  اإمكانيات 
والطلبة الإجراء التجارب ومتابعة االأبحاث والدرا�صات العلمية، وذلك يف 

اإطار االهتمام بالبحث العلمي يف خمتلف العلوم.

•• ال�شارقة-وام:

ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
من  ع��دداً  رئي�صاً جلامعة خورفكان  ب�صفته  ال�صارقة،  االأعلى حاكم  املجل�ص 
ل�صوؤون  للمدير  ون��ائ��ب  خ��ورف��ك��ان،  جلامعة  مدير  تعيني  ب�صاأن  ال��ق��رارات 
من  باجلامعة  اأ���ص��ت��اذة  اأول  تعيني  جانب  اإىل  ال��ع��ام��ة،  وال��ع��الق��ات  املجتمع 

خريجات جامعة ال�صارقة.
ون�ص القرار رقم /2/ على اأن يعني االأ�صتاذ الدكتور اأحمد ابراهيم ال�صماع 

مديراً جلامعة خورفكان.

ون�ص القرار رقم /3/ على اأن يعني الدكتور عبد اهلل �صليمان عبيد املغني، 
نائباً ملدير جامعة خورفكان ل�صوؤون املجتمع والعالقات العامة.

ون�ص القرار رقم /4/ على اأن تعني الدكتورة رقية عبا�ص اإ�صماعيل االأمريي 
الدكتورة رقية عبا�ص  البحار/، وتعترب  بيولوجيا  /برنامج  م�صاعداً  اأ�صتاذاً 
وهي  التدري�صية  الهيئة  �صمن  خورفكان  بجامعة  تعيينها  يتم  اأ�صتاذة  اأول 
املياه  تخ�ص�ص  يف  العليا  درا�صاتها  واأكملت  ال�صارقة،  جامعة  خريجات  من 

وهند�صة البيئة يف حفظ االأحياء البحرية.
واأكد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، اأهمية درا�صة العلوم املرتبطة بالبيئة، 
اأن  اإىل  �صموه  م�صرياً  فهمها،  على  ت�صاعد  وعلوم  جت��ارب  من  بها  يتوفر  ملا 

اال�صتعداد ل�صوق العمل يكون وفق جتهيز النف�ص بالعلم واال�صتفادة منه.
 : قائاًل  خورفكان،  جامعة  تاأ�صي�ص  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وب��ارك 
نبارك الأنف�صنا وجلامعة خورفكان والإمارة ال�صارقة ولدولة االإمارات العربية 
املتحدة تاأ�صي�ص جامعة خورفكان، هذه اجلامعة الفتية، التي �صرتتقي باإذن 

اهلل لتكون يف م�صاف اجلامعات الكربى وت�صل اإىل م�صتويات عالية.
وتناول �صموه اأهداف واأهمية علوم البحار التي �صتكون لها كلية متخ�ص�صة 
اإن اهلل �صبحانه وتعاىل عندما خلق هذه  بجامعة خورفكان، قائاًل �صموه : 
 71% بن�صبة  وحميطات   29% بن�صبة  ياب�صة  ق��ارات  من  كّونها  االأر����ص، 
الياب�صة وهي  االأر����ص  ه��ذه  ما يف  اإىل  نظرنا  ما  واإذا  االأك���رب،  الن�صبة  وه��ي 

ا�صتهالك ما على  التي جرى  الكثرية  �صنجد فيها اخل��ريات  االأق��ل  الن�صبة 
�صطحها وما يف باطنها، ومل يتم التفكري يف املحيطات وما حتويه من خريات 
اأنواع اخلريات من االأ�صماك  اأنه من ال�صهل علينا دخولها ويوجد بها  رغم 
م��ا ي�صتدعي  وامل��ع��ادن والنفائ�ص وغ��ريه��ا وه��و  وال��ب��رتول  املائية  واالأح��ي��اء 

الدرا�صة والبحث والعلم، وهذا ما نعمل على توفريه للطلبة.
واختتم �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة حديثه بتوجيه الن�صح والدعوة اإىل 
اإىل  الفتاً  البحار،  علوم  بكلية  وال��درا���ص��ة  لاللتحاق  للتقدم  وبناته  اأبنائه 
معرفة �صموه املتعمقة مبدى حاجة الب�صرية لهذا العلم وهو علم م�صتقبل 

االأر�ص، ودعا �صموه الطلبة لالجتهاد يف التزود بالعلم واملعرفة.

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وفدا من جامعة اإك�سرت الربيطانية

حاكم ال�سارقة ي�سدر قرارات بتعيني مدير جامعة خورفكان ونائب املدير ل�سوؤون املجتمع والعالقات العامة

•• دبي -وام: 

التعاون  وكالة  من  والبيئة، وفداً  املناخي  التغري  وزارة  ا�صتقبلت 
غري  االأمل���ان���ي���ة   "Succow" وم��ن��ظ��م��ة  االأمل���ان���ي���ة  االإمن����ائ����ي 
على  احل��ر���ص  اإط���ار  يف  وذل���ك  البيئة،  على  للحفاظ  احلكومية 
حلماية  البلدين  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الثنائي  التعاون  تعزيز 
وتعزيز  البحرية  الطبيعية  املحميات  على  واحل��ف��اظ  البيئة، 

ال�صياحة البيئية.
و بحثت الوزارة ممثلة باإدارة التنوع البيولوجي مع الوفد االأملاين 
يف  البيئية  ال�صياحة  يخ�ص  فيما  امل�صتقبلية  وال��روؤى  التوجهات 

جماالت  يف  اجلهود  وتن�صيق  التعاون  وكيفية  البحرية،  امل��واق��ع 
�صبط التلوث البحري وا�صتدامة البيئة وغريها من املو�صوعات 

البيئية التي تتخذ حيزاً كبرياً من االأهمية لدى البلدين.
وت�صمنت الزيارة، جولة للوفد يف حممية مرّوح البحرية- اأكرب 
من  معتمدة  بحرية  حممية  واأول  املنطقة  يف  بحرية  حممية 
اليون�صكو ت�صم طيفا وا�صعا من االأحياء الربية، وهي موطن ملا 
يقارب %60 من اأبقار البحر يف الدولة، وحتتوي على خمتلف 
اأنواع   4 اإىل  اأنواع الدالفني قارورية االأنف واحلدباء، باالإ�صافة 
وال�صعاب  االأ���ص��م��اك،  م��ن  ن��وع��اً  و70  البحرية،  ال�صالحف  م��ن 

املرجانية واأ�صجار القرم.

•• دبي-وام: 

"دبي  دبي  والفنون يف  الثقافة  لهيئة  التابع  الطفل  لثقافة  قدم مركز اجلليلة 
للثقافة"، جتربة مليئة بالتعلم واالإبداع والرتفيه لالأطفال من "براعم الهالل" 
االأيتام الذين يرعاهم الهالل االأحمر االإماراتي، وذلك �صمن فعاليات برنامج 
وي�صتمر حتى  املا�صي،  يوليو  اجلليلة ال�صيفي 2022 الذي اأطلقه املركز يف 4 

اجلاري. اأغ�صط�ص   26
وا�صتقبل مركز اجلليلة االأطفال الذين ي�صكلون جمموعًة من الرباعم املتفوقني 

امل�صجلني يف الهالل االأحمر االإماراتي يف يوم مفتوح اكت�صبوا خالله عدة مهارات 
اإبداعية عرب امل�صاركة يف طيف متنوع من الور�ص التي ي�صمها برنامج اجلليلة 
اأجواء  ال�صيفي يف القراءة والكتابة االإبداعية والر�صم واحلرف اليدوية �صمن 
يف  واالإع��الم��ي��ة  اخلا�صة  امل�صاريع  اإدارة  اأول  مدير  عمر  ع��ادل  وق��ال  تعليمية. 
التي  االجتماعية  امل�صوؤولية  ب��رام��ج  اإط���ار  يف  ج��اءت  امل��ب��ادرة  اإن  اجلليلة  مركز 
ينظمها املركز، خا�صة يف جمال رعاية ودعم االأيتام والق�صر يف االإمارات تثقيفياً 
ومعنوياً، وتفعيل الدور الذي يلعبه يف دمج االأطفال االأيتام يف املجتمع واكت�صاف 

مواهبهم وتنميتها وتطوير مهاراتهم االإبداعية واحلياتية.

»اجلليلة ال�سيفي« يقدم ور�سا ترفيهية »التغري املناخي والبيئة« ت�ستقبل وفدا اأملانيا
لالأطفال من »براعم الهالل«

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة

امل�ستقبل« »مهند�س  بفعالية  م�ساركًا   27

بلدية مدينة دبا احل�سن تنمي مهارات الطلبة باملجال الهند�سي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�صرور  خ���ادم  اهلل  ع��ب��د  العميد  =ك���رم 
امل���ع�������ص���م، م���دي���ر م���رك���ز ����ص���رط���ة بر 
مراكز  م��دي��ري  جمل�ص  رئي�ص  دب���ي، 
را�صد  ال��ع��ق��ي��د  ب��ح�����ص��ور  ال�������ص���رط���ة، 
ال�صحي، نائب مدير املركز، وعدد من 
الرحمن  عبد  الوكيل  ك��رم  ال�صباط، 
لعطائه  تقديراً  بانقا،  حممد  عو�ص 
املخل�صة  وخ���دم���ت���ه  ومت���ي���زه  امل��ث��م��ر 
والطويلة يف �صرطة دبي التي امتدت 

على مدار 43 عاماً.
واأث���ن���ى ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل خ����ادم على 
ج��ه��ود ال��وك��ي��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن بانقا 
وكفاءته يف اأداء املهام املوكلة اإليه اأثناء 
عمله يف مركز �صرطة بر دبي، موؤكدا 
اأنه كان اأحد موظفي املركز املثاليني، 
ومثااًل ُيحتذى يف االأخالق والتفاين 

يف العمل.
من جانبه، عرب الوكيل عبد الرحمن 
بانقا عن �صكره وامتنانه للقيادة العام 
ل�صرطة دبي على هذه املبادرة الطيبة، 
بالعمل يف  اأنه فخور جداً  م�صرياً اىل 

الطويلة،  ال��ف��رتة  ل��ه��ذه  دب��ي  �صرطة 
ح�صن  على  العمل  يف  زم���الءه  �صاكرا 
امل��ع��ام��ل��ة وت���ق���دمي ال���ع���ون ل���ه خالل 

فرتة عمله.
فرتة  اأثناء  اأن��ه  بانقا  الوكيل  واأو�صح 

تنقل  دب��ي  �صرطة  يف  الطويلة  عمله 
املختلفة،  م��راك��زه��ا  م��ن  العديد  ب��ني 
امل���رك���ز، مما  اأق�����ص��ام  وع��م��ل يف جميع 
التعامل مع جميع  اأك�صبه اخل��ربة يف 

•• دبي- وام:ظروف العمل املختلفة.

االإ�صالمية  ال�����ص��وؤون  دائ���رة  تلقت 
وال��ع��م��ل اخل���ريي ب��دب��ي زك���اة مال 
مب��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دره����م م���ن �صركة 
للدائرة  زيارتهم  خ��الل  "اإيفكو" 
م�صتحقي  ع��ل��ى  ل�����ص��رف��ه��ا  وذل����ك 
ال�صرعية  امل�����ص��ارف  وف���ق  ال���زك���اة 
ودعماً لالأعمال وامل�صاريع اخلريية 

واالإن�صانية التي تقيمها.
وا���ص��ت��ق��ب��ل ال��وف��د ال���زائ���ر - الذي 
���ص��م ع��ب��دال��غ��ن��ي ع���ب���داهلل مدير 
دروي�ص  اأحمد   - اإيفكو  �صركة  عام 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي 

العمل اخلريي بالدائرة.
وقال اأحمد املهريي اإن هذه املبالغ 
ال�صركات  من  الزكاة  من  املجمعة 
واالأف����������راد ���ص��ي��ت��م ت���وزي���ع���ه���ا على 
امل�صتحقة ح�صب م�صارفها  الفئات 
والنظم  للوائح  وفقا  ثم  ال�صرعية 
�صكره  ..موجها  الدائرة  املتبعة يف 
"اإيفكو"  ���ص��رك��ة  يف  ل��ل��م�����ص��وؤول��ني 
ال����ت����ي تعرب  ع���ل���ى م�������ص���اه���م���ت���ه���م 
باأهمية  امل�����ص��وؤول��ني  اإح�����ص��ا���ص  ع��ن 
ه��ذه االأع��م��ال اخل��ريي��ة وتفهمهم 
ل�������ص���رورة دع����م ال��ع��م��ل اخل���ريي 

واالإن�صاين.
املدير  ع��ب��داهلل  عبدالغني  واأ���ص��اد 
بالدور  "اإيفكو"  ل�����ص��رك��ة  ال���ع���ام 

ال������ذي ت�����ص��ط��ل��ع ب����ه ال�����دائ�����رة يف 
املتميزة  وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 
املواطنني  م���ن  ك���ل  م�����ص��اع��دة  يف 

دائرة  اأن  اإىل  ..م�صريا  واملقيمني 
والعمل  االإ����ص���الم���ي���ة  ال���������ص����وؤون 
مب�صداقية  تتمتع  بدبي  اخل��ريي 

طيب  اإع��الم��ي  �صدى  ولها  عاملية 
يف دع���م جم���االت ال��ع��م��ل اخلريى 

داخل وخارج الدولة.

•• دبي- وام:

ت�����ص��ل��م ����ص���ع���ادة ال�������ص���ي���خ م���ك���ت���وم بن 
وزارة  مكتب  م��دي��ر  م��ك��ت��وم  اآل  ب��ط��ي 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل يف دبي 
األيك�صون  ل�صعادة  القن�صلية  ال��رباءة 
قريالون - القن�صل العام جلمهورية 
ال�صمالية  واالإم���ارات  دب��ي  فانواتو يف 
وذل�����ك مب��ق��ر م��ك��ت��ب ال�������وزارة بدبي 
وذل����ك مب��ق��ر م��ك��ت��ب ال������وزارة بدبي. 
العام  ب��ال��ق��ن�����ص��ل  ����ص���ع���ادت���ه  ورح������ب 
بالعالقات  واأ����ص���اد  تعيينه  مبنا�صبة 
والتجارية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  واال�صتثمارية 
التوفيق  ل���ه  م��ت��م��ن��ي��اً  ال�����ص��دي��ق��ني، 

والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

•• اأبوظبي-وام:

ح�������ص���ر م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
فخامة  تن�صيب  م��را���ص��م  اخل��ارج��ي��ة، 
اأوريغو  بيرتو  فران�صي�صكو  غو�صتافو 
الرئي�ص اجلديد جلمهورية كولومبيا، 
العا�صمة  يف  م����وؤخ����راً  اأق���ي���م  وال�����ذي 
بوغوتا مبنا�صبة اأداء فخامته اليمني 

الد�صتورية.
ال�صمو  �صاحب  حتيات  معاليه  وحمل 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 
ومتنيات  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
التوفيق  ب����دوام  لفخامته  �صموهما 
اإليه  يتطلع  ما  كل  والنجاح، وحتقيق 

ال�����ص��ع��ب ال��ك��ول��وم��ب��ي ال�����ص��دي��ق نحو 
التقدم والرخاء.

رئي�ص  ف���خ���ام���ة  ح���م���ل  ج���ان���ب���ه  م����ن 
حتياته  معاليه  كولومبيا  جمهورية 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  اإىل �صاحب 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�ص  زايد 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل" 
رئي�ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 

دبي "رعاه اهلل" ..واأعرب فخامته عن 
دولة  مل�صاركة  وتقديره  �صكره  خال�ص 
التن�صيب،  مرا�صم  يف  بوفٍد  االإم���ارات 
التقدم  دوام  االإم���ارات  لدولة  متمنياً 
واالزده����������ار. وي����اأت����ي ح�����ص��ور معايل 
ترجمة  التن�صيب  م��را���ص��م  ال��زي��ودي 
ل��ع��م��ق ال��ع��الق��ات ط��وي��ل��ة االأم����د بني 
توطدت  وال��ت��ي  ال�صديقني،  البلدين 
م��ع اإط����الق امل��ح��ادث��ات ال��رام��ي��ة اإىل 

اقت�صادية  �صراكة  التفاقية  التو�صل 
ات��ف��اق��ي��ة م���ن نوعها  ���ص��ام��ل��ة، ك�����اأول 
ل��دول��ة االإم����ارات م��ع دول��ة يف اأمريكا 
اجل��ن��وب��ي��ة. واأع�����رب م��ع��ال��ي��ه يف كلمة 
ل���ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ع���ن ت��ط��ل��ع دول���ة 
ال����رواب����ط مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  االإم��������ارات 
جديدة  ف���ر����ص  وخ���ل���ق  ك���ول���وم���ب���ي���ا، 
للتعاون مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة، 
موؤكداً حر�ص دولة االإمارات على دعم 

اأوا�صر ال�صداقة وتعزيز العالقات مع 
كولومبيا يف كافة املجاالت، مبا يلبي 

تطلعات �صعبي البلدين ال�صديقني.
ال���ت���ق���ى معايل  اآخ��������ر،  وم�����ن ج����ان����ٍب 
األفارو  الزيارة معايل  الزيودي خالل 
كولومبيا،  خارجية  وزير  دوران،  ليفا 

العوي�ص،  را�صد  �صامل  �صعادة  بح�صور 
�صفري دولة االإم��ارات لدى كولومبيا، 
ح���ي���ث ج������رى خ������الل ال����ل����ق����اء بحث 
امل��ت��م��ي��زة و�صبل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ت��ع��زي��زه��ا. وت��ع��ت��رب دول�����ة االإم�������ارات 
لكولومبيا  االأك��رب  التجاري  ال�صريك 

اأكرث من  �صكلت  اإذ  العربي،  العامل  يف 
%40 م��ن جت��ارت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة مع 
..كما   2020 ع��ام  يف  العربي  العامل 
الثنائية  التجارة  اإجمايل  قيمة  بلغت 
يف  دوالر  مليون   270 النفطية  غري 

عام 2021.

•• اأبوظبي -وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
اخلارجية  وزي���ر  ك��اك��وب��و  �صتانلي  م��ع��ايل  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 

والتعاون الدويل يف جمهورية زامبيا.
ج����رى خ����الل ال��ل��ق��اء - ال����ذي ع��ق��د يف دي�����وان ع����ام ال�����وزارة 
البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  اأوج��ه  ا�صتعرا�ص   - باأبوظبي 
ذات  الق�صايا  م��ن  ع���دد  ب��ح��ث  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ع���دة جم���االت  يف 
االهتمام امل�صرتك وتبادل وجهات النظر حول اآخر امل�صتجدات 

والتطورات االإقليمية والدولية.
بزيارة معايل  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ عبداهلل بن  �صمو  ورحب 

�صتانلي كاكوبو ..موؤكداً احلر�ص على تنمية وتعزيز عالقات 
يف  وزامبيا  االإم���ارات  دول��ة  بني  امل�صرتك  والتعاون  ال�صداقة 
املتبادلة ويعود باخلري  املجاالت كافة مبا يحقق م�صاحلهما 

على �صعبيهما.
من جانبه اأ�صاد معايل �صتانلي كاكوبو بنمو وتطور العالقات 
اآفاق  فتح  على  واحل��ر���ص  ال�صديقني  البلدين  بني  الثنائية 
االهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��ل��ت��ع��اون يف  اأرح�����ب 

امل�صرتك.
ك��م��ا اأ����ص���اد م��ع��ال��ي��ه ب��امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دولة 
االإمارات على ال�صعيدين االإقليمي والدويل وجهودها البارزة 

لدفع م�صارات التنمية امل�صتدامة يف املجتمعات.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف زامبيا

ثاين الزيودي يح�سر حفل تن�سيب رئي�س كولومبيا اجلديد

تقديرًا خلدمته املخل�سة وتفانيه يف العمل 

عامًا مركز �سرطة بر دبي يكرم موظفًا لعطائه املمتد 43 

»اإ�سالمية دبي« تتلقى زكاة مال مببلغ »مليون درهم« من �سركة »اإيفكو«

مدير مكتب »اخلارجية« يف دبي يت�سلم الرباءة القن�سلية لقن�سل عام جمهورية فانواتو

•• دبي -وام:

بتوجيهات �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
رئي�ص جمل�ص دبي الأمن املنافذ احلدودية، اأطلقت جلنة تنظيم 
�صلطة  مع  بالتن�صيق  دب��ي،  اإم���ارة  يف  البحرية  املالحة  وت��اأم��ني 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  مبوؤ�ص�صة  امل��الح��ي��ة  دب��ي  مدينة 
الو�صائل  بتوفري  املخت�صة  البحري"  "امل�صاعد  خدمة  احل��رة، 

البحرية يف القطاع البحري بدبي.
املدير  م��ك��ت��وم،  اآل  خليفة  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �صعيد  ال�����ص��ي��خ  واأك����د 

التنفيذي ل�صلطة مدينة دبي املالحية، اأنه وفقاً لتوجيهات �صمو 
ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم بتطوير منظومة 
اإم��ارة دبي،  خدمية تدعم كفاءة وتناف�صية القطاع البحري يف 
اإن�صاء  ت�صتهدف  التي  البحري  امل�صاعد  ال�صلطة خدمة  اأطلقت 
كيان موحد ذي طابع مدين يقوم مبدئياً بتوفري اإجمايل 10 
و�صائل بحرية /قوارب/، كمرحلة اأولية، تابعة لكل من �صلطة 
مدينة دبي املالحية وبلدية دبي ونادي دبي الدويل للريا�صات 
ال��ب��ح��ري��ة، ب��ه��دف دع���م اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وت��ق��دمي خدمات 
ميدانية ولوجي�صتية لتمكينها من تاأدية وت�صهيل مهام عملها 

وامل�صح  التفتي�ص  عمليات  مثل  البحر  يف  تقدميها  يتم  ال��ت��ي 
اال�صتفادة  يحقق  ما  امليدانية،  العمليات  من  وغريها  البحري 
املثلى من املوارد احلكومية و حتقيق اأعلى م�صتوى من التن�صيق 

بني اجلهات يف االإمارة مبا يخدم ال�صالح العام".
"تقدم  مكتوم:  اآل  خليفة  بن  اأحمد  بن  �صعيد  ال�صيخ  واأ���ص��اف 
خدمة امل�صاعد البحري خدماتها اإىل الدوائر احلكومية كافة 
مبا�صر  ب�صكل  ال�صلطة  خماطبة  الراغبة  للجهة  ميكن  بحيث 
امل��ه��ام التي  ال��ب��ح��ري��ة يف تنفيذ وت���اأدي���ة  ال��و���ص��ي��ل��ة  ال���ص��ت��خ��دام 

ت�صتدعي تواجدها يف مياه اإمارة دبي يف اأي وقت".

اإنفاذ  ع��ل��ى  حت��ر���ص  البحري"  "امل�صاعد  خ��دم��ة  اأن  واأو����ص���ح 
واملمار�صات  االن�����ص��ب��اط  على  واحل��ف��اظ  وال���ق���رارات  ال��ق��وان��ني 
ي�صتقبله  ال���ذي  للنهج  وف��ق��اً  دب���ي  اإم����ارة  م��ي��اه  احل�����ص��اري��ة يف 
دبي  مدينة  �صلطة  اأن  اإىل  م�صرياً  اإيجابية،  ب�صورة  اجلمهور 
املالحية �صوف تتوىل م�صوؤولية التن�صيق واالإ�صراف على توفري 

الو�صائل البحرية عند احلاجة اإليها.
وقال اإن �صلطة مدينة دبي املالحية تتطلع اإىل موا�صلة العمل 
على االرتقاء بجميع اخلدمات التي تخت�ص بالقطاع البحري 
لتعزيز كفاءة احلركة البحرية ورفع م�صتوى التناف�صية العاملية 

اأحدث  اأن ال�صلطة حري�صة على االطالع على  للقطاع، موؤكداً 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف  امل�صتجدات وامل��ق��ارن��ات امل��ع��ي��اري��ة الت��ب��اع 
املعنية  بالنفع على جميع اجلهات  القطاع وبناء �صراكات تعود 
بن  اأحمد  بن  �صعيد  ال�صيخ  واأ���ص��اد  دب��ي.  يف  البحرية  باحلركة 
خليفة اآل مكتوم باملتابعة امل�صتمرة من �صمو ال�صيخ من�صور بن 
اإمارة  يف  البحري  القطاع  لتطوير  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
بالدور  منوهاً  العاملية،  واملمار�صات  املعايري  اأف�صل  وف��ق  دب��ي 
املهم واحليوي الذي ت�صطلع به جلنة تنظيم وتاأمني املالحة 

البحرية بدبي لتطوير اخلدمات املقدمة للقطاع البحري.

بتوجيهات من�سور بن حممد 

»جلنة تنظيم وتاأمني املالحة البحرية« يف دبي تطلق خدمة »امل�ساعد البحري« 
 �سعيد بن اأحمد : »اخلدمة اجلديدة ت�ستهدف كمرحلة اأولية توفري اإجمايل 10 و�سائل بحرية لتقدمي خدمات ميدانية ولوجي�ستية للجهات احلكومية«

نهيان بن مبارك يعزي يف 
وفاة علي جا�سم اآل علي

•• اأم القيوين-وام: 

قدم معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�ص 
العزاء يف وفاة  اآل نهيان واجب  وال�صيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
املغفور له علي جا�صم اأحمد جا�صم اآل علي وذلك مبجل�ص عود الطاير 
اآل نهيان عن  اأم القيوين. واعرب معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك  يف 
�صادق تعازيه الأ�صرة وذوي الفقيد داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده 
ال�صرب  وذوي��ه  اأهله  ويلهم  جناته  ف�صيح  ي�صكنه  واأن  رحمته  بوا�صع 

وال�صلوان.

مع   والقت�سادي  التجاري  للتعاون  جديدة  اآفاق  خللق  تتطلع  الإمارات  دولة  روؤية  • الزيودي: 
كولومبيا يف �سوء توجيهات القيادة الر�سيدة

بني البلدين خالل عام 2021 النفطية  غري  البينية  التجارة  حجم  دولر  مليون   270 •

•• اأبوظبي- وام:

درهما  و134  األ��ف��اً  و80  مليونا   84 ال��زك��اة  �صندوق  م�صروفات  بلغت 
م�صتحقون  منها  ا�صتفاد   2022 اجل��اري  العام  من  االأول  الن�صف  خالل 
21 م�صروعاً تندرج جميعها حتت امل�صارف ال�صرعية لفري�صة  لها �صمن 

الزكاة.
الزكاة  م���وارد  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  �صلمان  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
واالإعالم اإن جلنة ال�صرف عقدت خالل الن�صف االأول لعام 2022 حوايل 
95 اجتماعا كان منها 65 مرئيا عن بعد و30 اجتماعا بالتمرير اأقرت 
خاللها تقدمي 84 مليونا و80 األفاً و134 درهماً مل�صتحقيها من االأُ�صر 
6977 عائلة ممن تنطبق عليهم �صروط ا�صتحقاق  املحتاجة بلغ عددها 

الزكاة.

الأول الن�سف  خالل  الزكاة  �سندوق  م�سروفات  درهم  مليون   84
امل�صاريع  اأعلى  �صمن  الدخل" يقع  "�صعف  م�صروع  اأن  احل��م��ادي  واأو���ص��ح 
�صرًفا خالل الفرتة حيث بلغت م�صروفاته 21 مليونا 261 األفا و228 
درهما ا�صتفادت منها نحو 1103 اأ�صر م�صتحقة مببالغ �صهرية، يلي ذلك 
بلغ  "تالحم" للمطلقات حيث  الزكاة من م�صروع  اأم��وال  امل�صتفيدون من 
 348 منها  ا�صتفادت  دره��م  األ��ف  و924  ماليني   9 م�صروفاته  اإج��م��ايل 
عائلة م�صتحقة مببالغ �صهرية اأي�صا، ثم م�صروع "مودة" /للمواطنة زوجة 
 283 ا�صتفادت منها  األ��ف دره��م  9 ماليني و924  غري مواطن/ بقيمة 
من  للمت�صررين  واالأزمات" املوجه  "الطوارئ  وم�صروع  م�صتحقة،  عائلة 
كورونا، بقيمة 7 ماليني و176 األف درهم، وتوزعت امل�صروفات على باقي 

امل�صاريع بح�صب امل�صتفيدين منها.
من  امل�صتفيدة  ال�صرائح  يدعم  الزكاة  �صندوق  اأن  احلمادي  الدكتور  واأك��د 
يحر�ص  كما  ال�صنة  اأي���ام  طيلة  م�صتمرة  م�صاريع  ع��رب  امل�صتحقة  الفئات 
من  تنبع  التي  مب�صاريعه  الدائم  االرت��ق��اء  على  ال�صندوق  على  القائمون 
م�صارف الزكاة ال�صرعية اإ�صافة اإىل �صرعة اال�صتجابة لل�صرف عن طريق 
من  ق��در  اأك��رب  ب��اإجن��از  لالإ�صراع  ال�صرف  للجنة  االأ�صبوعية  االجتماعات 

املعامالت ويف اأقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور عبدالرحمن احلمادي بال�صكر للمح�صنني واملتعاملني على 
ال�صندوق  اأن  ..م��وؤك��دا  زكاتهم  الأداء  اأوىل  كوجهة  الزكاة  �صندوق  اختيار 
الزكاة معتمدة  لوائح خا�صة ب�صرف  واأن��ه ثمة  موؤ�ص�صة حكومية احتادية 
وحمدثة با�صتمرار مبنية وفق امل�صارف ال�صرعية املذكورة يف كتاب اهلل عز 
وجل اإ�صافة اإىل وجود جلنة �صرعية مكونة من اأع�صاء م�صهود لهم بالعلم 
ف�صالعن  ال�صرعية  لل�صوابط  وفقا  و�صفافية  مب�صداقية  تعمل  والكفاءة 
ورقابة  واملتابعة  والرقابة  التدقيق  مكتب  يف  تتمثل  داخلية  رقابة  وج��ود 

خارجية تتمثل يف ديوان املحا�صبة واملدقق اخلارجي.

FOR SALE QTY 
 GF Fresh Air Handling Unit 1 GF     
 GF AC condenser Unit 2 GF AC   
 1st Floor feeding fresh Air    
Handling Unit 1        

 
 1st Floor AC Condenser 2     
 AC Package Unit Kitchen 1    

Please contact :0505804584/Email:samer.abdelmonem@ihg.com
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ص����در 
واال�صت�صارات العدد االأول من ن�صرة 
العاملي«  ال��ع��ام  ال���راع���ي  »اجت���اه���ات 
والتي   ،2022 اأغ�����ص��ط�����ص  ل�صهر 
الباروميرت  اإدارة  ف���ري���ق  اأع���ده���ا 
ت�صليط  ب��ه��دف  امل���رك���ز  يف  ال��ع��امل��ي 
ال�صوء على اأبرز الق�صايا املطروحة 
وال�صيما  ال���دول���ي���ة،  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
واالجتماعية  االقت�صادية  املجاالت 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، وذل����ك ���ص��م��ن جهود 
ملواكبة  وال��ع��ل��م��ي��ة  البحثية  امل��رك��ز 

االأحداث الراهنة.
وا�صتعر�ص العدد االأول من الن�صرة 
ال������راأي العام  م���ن ق��ي��ا���ص��ات  ع������دداً 
اأربع  رك���زت على  ال��ت��ي  وامل�����ص��وح��ات 
ومهمة،  راه���ن���ة  واأح�������داث  ق�����ص��اي��ا 
االأمريكية،  احل��ك��وم��ة  »اأداء  وه���ي: 
واحل�����رب ال��رو���ص��ي��ة -االأوك���ران���ي���ة، 
عرب  والتداول  املناخية،  والتغريات 
هذه  تت�صدر  اإذ  الرقمية«،  املن�صات 
امل�صوحات  م��راك��ز  اهتمام  الق�صايا 
ا�صتطالعات  املتخ�ص�صة يف  العاملية 

ال����راأي ال��دول��ي��ة مل��ا ل��ه��ا م��ن اأهمية 
كربى وتالم�ص اجلمهور العاملي يف 

جوانب عدة.

ا�ست�سراف امل�ستقبل
وقالت مهره اليعقوبي رئي�صة قطاع 
اإ�صدار  اإن  االإع����الم����ي«  »ت���ري���ن���دز 
»اجتاهات  ن�صرة  م��ن  االأول  ال��ع��دد 
اإطار  ياأتي يف  العاملي«  العام  الراعي 
وروؤيته  "تريندز"  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
توؤكد  اإذ  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ال���ص��ت�����ص��راف 
ا�صتطالعات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ن�����ص��رة 
ال�������راأي وامل�������ص���وح���ات امل���ي���دان���ي���ة يف 
حول  اجل��م��ه��ور  اآراء  اإىل  ال��ت��ع��رف 
ال���ق�������ص���اي���ا ال���ع���امل���ي���ة واالأح����������داث 

الراهنة.
»تريندز«  اأن  ال��ي��ع��ق��وب��ي  وب��ي��ن��ت 
ك��ربى ال�صتطالعات  اأه��م��ي��ة  ي��ويل 
اإدارة  بتنفيذها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال����راأي 
اإىل  ت�صعى  اإذ  ال��ع��امل��ي،  ال��ب��اروم��ي��رت 
وبحثي  ع���ل���م���ي  حم����ت����وى  ت����ق����دمي 
باملعلومات  ال���ق���رار  ���ص��ّن��اع  ي��دع��م 
الدقيقة وت�صاعدهم على ا�صت�صراف 
امل�صتقبل، كما ت�صهم يف ر�صم وتقييم 

ال�صيا�صات العامة يف املجاالت كافة، 
العام  ال���راأي  م�صوحات  اأن  م�صيفة 
واالأفراد  املوؤ�ص�صات  بني  الثقة  تعزز 
من خالل التعرف اإىل اآرائهم وفهم 

وتوفري  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م،  ح��اج��ات��ه��م 
خمتلف  ح��ول  واملعلومات  البيانات 
االإقليمية  وال��ق�����ص��اي��ا  ال���ظ���واه���ر 

والدولية.

ق�سايا عاملية
بدوره، اأكد فهد عي�صى املهري مدير 
مكتب »تريندز« يف دبي، ومدير اإدارة 
الباروميرت العاملي، اأن العدد االأول 
العام  ال��راع��ي  »اجت��اه��ات  ن�صرة  من 
واالأحداث  بالق�صايا  العاملي« حافل 
العاملي،  ال��ع��ام  ال����راأي  �صغلت  ال��ت��ي 
خ�صو�صاً »اأداء احلكومة االأمريكية 
حيث  رئي�صها«،  �صعبية  خ��الل  م��ن 
ح���ول »هل  راأي  ا���ص��ت��ط��الع  ت�����ص��اءل 
اأ�صبحت �صعبية بايدن يف انحدار؟«، 
وحتدث ا�صتطالع اآخر عن اأن »قلة 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة را����ص���ون عن 
اجت����اه ال���دول���ة«، وذه����ب ث��ال��ث اإىل 
تاريخ  يف  �صعبية  االأق���ل  »ب��اي��دن  اأن 
الواليات املتحدة: تقييم اأول 521 
يوماً«، اإ�صافة اإىل م�صوحات ر�صدت 
الرئي�ص  زي����ارة  ح���ول  »ال��ت��ف��اع��الت 
لل�صرق  ب����اي����دن  ج����و  االأم����ري����ك����ي 

االأو�صط«.

احلرب الرو�سية – الأوكرانية
وذكر املهري اأن الن�صرة ركزت اأي�صاً 

حول  عاملية  راأي  ا�صتطالعات  على 
االأوكرانية«،   - ال��رو���ص��ي��ة  »احل���رب 
ن��ت��ائ��ج م�����ص��ح يحلل  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
»املخاوف االأمريكية ب�صاأن احلروب 
احتمال  ي���وج���د  ه����ل  ال���رو����ص���ي���ة.. 
لنزاع اأمريكي - رو�صي اأكرب؟«، كما 
»موقف  حول  اآخر  ا�صتطالع  تناول 
اخل��ب�����راء م��ن احل�����رب ال��رو���ص�����ي��ة - 

االأوكرانية«.
الن�صرة  اأن  اإىل  امل��ه��ري  فهد  واأ���ص��ار 
راأي  ا���ص��ت��ط��الع��ات  اإىل  ت��ع��ر���ص��ت 
املناخية«،  »ال��ت��غ��ريات  ق�صية  ح��ول 
ومت���ح���ورت ه����ذه امل�����ص��وح��ات حول 
ب�صاأن  امل��ت��زاي��د  االأوروب����ي����ني  »ق��ل��ق 
و�صعور  ال��ع��امل،  يف  امل��ن��اخ��ي  التغري 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  ن��ح��و  االأوروب���ي���ني 
ومدى  املناخية،  التغريات  واأ�صباب 
منط  لتغيري  االأوروب��ي��ني  ا�صتعداد 
وا�صتهالك  امل��ن��اخ،  اأج��ل  من  احلياة 
ال�صيارات  وق����ي����ادة  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك، 
اإ�صافة  االأح����ف����وري«،  ال���وق���ود  ذات 
حول  م��ع��ا���ص��رة  ق�صية  ت��ن��اول  اإىل 
املن�صات  التداول عرب  تاأثري  »مدى 

الرقمية يف جمتمع االإمارات«. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن���ادي االإم����ارات العلمي  زار وف��د م��ن 
ال��ت��اب��ع ل��ن��دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم �صم 
60 طالبة جامعة دبي يف اإطار املخيم 
ال����ذي ينظمه  ال�����ص��ي��ف��ي  وال���ربن���ام���ج 

النادي.
 ومت خالل الزيارة تنظيم ور�صة عمل 
العاملي  نا�صا  حت��دي  ح��ول  للطالبات 
تعريف  ب��ه��دف  ال��ف�����ص��اء،  لتطبيقات 
الف�صاء  ب��ع��ل��وم  اجل���دي���دة  االأج����ي����ال 
ال�صركة  نظمتها  الور�صة  وامل�صتقبل، 

الدولية لالإبداع وريادة االأعمال.
تعريفهم  ال������زي������ارة  وا����ص���ت���ه���دف���ت   
ب����ال����ربام����ج وامل������راف������ق اجل���ام���ع���ي���ة، 
املتاحة،  واطالعهم على التخ�ص�صات 
والبنية التحتية، من مرافق وخدمات 
ومراكز  وخم��ت��ربات  درا�صية  وق��اع��ات 
حتر�ص  التي  واخل��دم��ات  لالأن�صطة، 

اجلامعة على توفريها للطلبة. 
وت����اأت����ي ال�����زي�����ارة يف اإط�������ار ال���ربام���ج 
واالفرتا�صية  احل�����ص��وري��ة  العلمية 
ال�صيف  العلمي  النادي  ينظمها  التي 
ت�����ص��ت��ه��دف جمموعة  وال���ت���ي  احل����ايل 
هذه  يف  وي�صارك  الطلبة،  من  وا�صعة 

طالباً   172 م����ن  اأك������رث  ال�����ربام�����ج 
ومواطنات  م���واط���ن���ي  م���ن  وط���ال���ب���ة 
الدولة ترتاوح اأعمارهن بني 8 و18 
بالنادي  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأق�������ص���ام  يف  ع��ام��ا 
والتي ينظمها خالل الفرتة من 17 
العام  م��ن  اأغ�صط�ص   14 اإىل  ي��ول��ي��و 

احلايل.
ورحب �صعادة االأ�صتاذ الدكتور عي�صى 
ورئي�ص  دب��ي  جامعة  رئي�ص  الب�صتكي 
جمل�ص اإدارة النادي، بزيارة الطالبات 
براجمها  على  واط��الع��ه��م  للجامعة 
االأكادميية وكلياتها التي ت�صمل كلية 
امل��ع��ل��وم��ات وكلية  ال��ه��ن��د���ص��ة وت��ق��ن��ي��ة 

اإ�صافة  القانون،  وكلية  لالأعمال  دبي 
البحثية  وامل���خ���ت���ربات  امل����راك����ز  اإىل 
تهيئة  ي��راع��ي  ال���ذي  ال��ذك��ي  ومبناها 
البيئة العلمية ويتوافق مع متطلبات 

اال�صتدامة وبيئة االبتكار.
البيئة  ي��وف��ر  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
امل���ث���ال���ي���ة ل���الب���ت���ك���ار وال���ت���ع���رف على 
وي��ك�����ص��ر احلواجز  وال��ف��ن��ون،  ال��ع��ل��وم 
ت�صاهم  ك��م��ا  وال���ع���ل���وم  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني 
املنتظمة  ودورات��������ه  ال����ن����ادي  ب���رام���ج 

عند  املواهب  اكت�صاف  يف  فعال  ب�صكل 
ب�صكل  تقدم  حيث  وال�صباب،  االأطفال 
الفئات  طبيعة  م��ع  يتنا�صب  مب�صط 
املنت�صبة للنادي ويف خمتلف  العمرية 

التخ�ص�صات.
وقال الب�صتكي خالل العطلة ال�صيفية 
يقدم النادي 7 ور�ص ح�صورية يوميا 
الثامنة  اإىل  ظهرا  الواحدة  من  تبداأ 
م�����ص��اء وور����ص���ة اف��رتا���ص��ي��ة يف جمال 
ي�صتطيع  ال  مل���ن  ال�����ص��ي��رباين  االأم�����ن 

موقع  ع��ن  بعيدا  يقطن  اأو  احل�صور 
اجلوانب  ال��ربن��ام��ج  وي�صمل  ال��ن��ادي 
اليوم  م��دار  على  والتدريبية  العلمية 
للطلبة  ال���ف���ر����ص���ة  الإت�����اح�����ة  وذل������ك 
تتنا�صب  ال��ت��ي  ال��ور���ص  يف  للم�صاركة 
مع ميولهم، واأي�صا توفري االإمكانات 
االأهداف  حتقيق  يف  مل�صاعدتهم  لهم 

والتفوق والنجاح.
واأبدت ع�صوات وفد النادي اإعجابهن 
حرمها  وت����ف����رد  اجل���ام���ع���ة  ب���ت���ط���ور 

اجلامعي الذكي واإمكانياتها البحثية 
وبراجمها وخططها الدرا�صية وب�صفة 
ومواكبتها  منها  التكنولوجية  خا�صة 
التخ�ص�صات  م���ن  ال���ب���الد  مل��ت��ط��ل��ب��ات 

املختلفة.
  وجدير بالذكر اأن دورة النادي العلمي 
�صيف هذا العام �صملت جماالت االأمن 
واالإلكرتونيات  والكهرباء  ال�صيرباين 
والطباعة ثالثية االأبعاد والروبوتات 

و"العامل ال�صغري" والنجارة. …

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�����ص��ارق��ة م�صرية  ن��ا���ص��ئ��ة  وا����ص���ل 
االإبداعات الفنية خالل م�صاركتهم 
اأطلقته  وال��ذي  املهارات  يف خمترب 
نا�صئة ال�صارقة التابعة ملوؤ�ص�صة ربع 
واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�صناعة  ق���رن 
ويانا(  فعالياتها )�صيفك  اإط��ار  يف 
النا�صئة  م����ه����ارات  ي��ن��م��ي  وال������ذي 
امل���ج���االت ال�صيما  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 

الفنون االإبداعية.
اأن�صطة  ���ص��م��ن  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  و����ص���ارك 
خمترب الفنون بور�ص فنية اأطلقت 
ملواهبهم العنان من خالل ما قدمته 
ولوحات  ت�����ص��ام��ي��م  م���ن  اأن��ام��ل��ه��م 
فنية م�صتوحاة من خيالهم خالل 
الريزن  ف��ن  ور�����ص  م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
وور����ص ف��ن ال��ت��ريازو وال��ت��ي تعدان 
والتي  الفنية  ال��ور���ص  اأح���دث  م��ن 
التعامل  م��ه��ارات  النا�صئة  تك�صب 
اإىل  مع االأل��وان والفر�ص للو�صول 
قطع فنية وديكورات ذات جماليات 

خا�صة.
الور�ص  النا�صئة �صل�صلة من  وتلقى 
الريزن  بفن  التحاقهم  ب��داي��ة  م��ع 

ال��ري��زن وطرق  وت��ع��رف��وا على ف��ن 
فنية  �صناعات  الإن��ت��اج  ا�صتخدامه 
جماليات  ع���ل���ى  ع�������الوة  ي�����دوي�����ة 
ا�صتخدام االألوان يف كافة مراحله، 
وتدربوا خالل فرتة انعقاد الور�ص 
الع�صرين  وحتى  ع�صر  الثامن  من 
اإنتاج  على  املا�صي  يوليو  �صهر  من 

قوالب خا�صة بهم.
واالأجمل من ذلك تعرفهم يف بداية 

االأم�����ر ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ن�����ص��ب اخللط 
امل�صتخدمة  اخلام  للمواد  واملوازنة 
اأ�صكال  ت��ق��دمي  يف  م��ه��ارات��ه��م  ث���م 
قدرتهم  م����دى  اأظ����ه����رت  ج��م��ي��ل��ة 
الفنون  خمتلف  م��ع  التعامل  على 
احل���دي���ث���ة ال����ص���ي���م���ا ف����ن ال����ري����زن 
وكيفية  الفنية  التقنية  وتوظيف 
م�صموناً  يحمل  ف��ن��ي  ع��م��ل  �صنع 
بالريزن مع املواد االأخرى  جمالياً 

املتاحة يف الطبيعة .
النا�صئة  تعلم  الور�ص  تلك  وخ��الل 
مبهارة عالية ا�صتخدام االإيبوك�صي 
يف عمل لوحات من الريزن و�صناعة 
املنتجات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ي وتعترب  وال��ق��وال��ب 
مادة الريزن من املواد التي تدخل 
يف اإن���ت���اج جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
االأدوات كقطع الديكور والطاوالت 

الفنية.
والتي  ال�����ت�����ريازو  ف����ن  ور�������ص  ويف 
اأقيمت يف الرابع والع�صرين وحتى 
ال�������ص���اد����ص وال��ع�����ص��ري��ن م���ن �صهر 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة مهارة  اك��ت�����ص��ب  ي��ول��ي��و  
والتي  احلديثة  الت�صكيلية  الفنون 
ت��ع��رب ع���ن ح���داث���ة ه����ذا ال��ف��ن من 
حيث ا�صتخدامه يف جمال الديكور 
و يف ت�صميم االأر�صيات واملنحوتات 

وغريها الكثري.
واأبدعوا يف توظيف القطع املتاحة 
اأعمال فنية فريدة  ب�صكل فريد يف 
خيال  م��ن  وم�صتوحاة  نوعها  م��ن 
مهارة  اكت�صبوا  اأن  بعد  امل�صاركني 
اإنتاج �صناعات فنية يدوية وقوالب 
االأنواع  على  وتعرفوا  بهم  خا�صة 
ال����ت����ريازو بجانب  ل��ف��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اخللط  ن�صب  كيفية  على  تعرفهم 

واملوازنة للمواد اخلام امل�صتخدمة.
وخالل الور�ص متكن النا�صئة بعد 
ومار�صوا  عملية  من���اذج  ت��ل��ق��وا  اأن 
ال��ف��ن م���ن �صناعة  ب��اأي��دي��ه��م ه���ذا 

امل��ن��ت��ج ال��ن��ه��ائ��ي ع��ن ط��ري��ق خليط 
وك�صر  اجل���ب�������ص  م���ث���ل  امل�������واد  م����ن 
ال��رخ��ام واالأك��ري��ل��ي��ك وغ��ريه��ا من 

املواد.

ا�ستعرا�سًا لأبرز ق�سايا ال�ساحة الدولية

»تريندز« ُي�سدر العدد الأول من ن�سرة »اجتاهات الراعي العاّم العاملي«

�سارك يف ور�سة عمل حتدي نا�سا لتطبيقات الف�ساء

وفد من طالبات نادي الإمارات العلمي يزور جامعة دبي 

نا�سئة ال�سارقة مواهب فنية واإبداعات يف اإنتاج اأعمال فنية يف الريزن  والتريازو  م�ستوحاة من خيالهم

•• عجمان -الفجر:

ك�صفت هيئة النقل – عجمان عن زي��ادة يف عدد املكاملات ال��واردة للهيئة ، 
2022مقارنة  االأول من  الن�صف  %68 خالل  النمو  ن�صبة  بلغت  حيث 
58،747 مكاملة  2022 اىل  2021، لي�صل اجمايل املكاملات لعام  بعام 
، حيث و�صل عدد مكاملات الواردة خالل عام 2020 اىل 40373 مكاملة 
، حيث توفر الهيئة خدمة الرد على اال�صتف�صارات واملقرتحات على مدار 

ايام اال�صبوع.
و ا�صارت ال�صيدة ر�صا خلف ال�صام�صي املدير العام بالندب ان ن�صبة معدل 
الرد على املكاملات بلغت %92 خالل الن�صف االأول من عام 2022 ، و بلغ 
املعدل الزمني امل�صتغرق للمكاملات الواردة 79 ثانية ، و تهدف هيئة النقل 

لتوفري خدمات �صريعة ذات جوده عالية لدعم منظومة النقل يف االمارة 
لتح�صني جودة احلياة .

و ا�صافت انه تتوفر3لغات رئي�صية للرد منها الهيئة العربية و االإجنليزية 
فئات اجلمهور  كافه  ل�صمان متكني  باللغات  التنوع  ياأتي هذا  و  االردو  و 
من خالل توفري و تلبية احتياجات اجلمهور و القدرة على التعامل مع 

متطلباتهم بال�صكل ال�صحيح . 
تطبيق  خالل  من  املتعاملني  عالقات  ق�صم  خدمات  كافه  الهيئة  تقدم  و 
الوات�صاب على الرقم +971600599997حيث انه يتم الرد على كافه 

اال�صتف�صارات و الطلبات طوال اليوم. 
و  املقرتحات  و  باملالحظات  يتقدموا  ان  اجلمهور  و  للمتعاملني  ميكن  و 
ال�صكاوى عن طريق الرقم 600599997 او عن طريق مركز ات�صال 

www. 80070 او عن طريق املوقع االلكرتوين عجمان على الرقم 
 ask@ta.gov.ae او عن طريق الربيد االلكرتوين ، ta.gov.ae
ون��وه��ت ال��ه��ي��ئ��ة اىل ام��ك��ان��ي��ه ط��ل��ب م��رك��ب��ات اج����رة ع��ن ط��ري��ق تطبيق 
Route Ajman حيث ميكن للمتعامل  حجز مركبات متنوعة ح�صب 
حاجته، كما ميكنه حتميل التطبيق والت�صجيل وحجز وتخطيط الرحالت 

.Andriod و iOS بخطوات �صريعة و�صهلة ويتوفر التطبيق على
وتتيح الهيئة للجمهور التمتع برفاهية التنقل من خالل خدمة �صواري 
االت�صال  مركز  رقم  على  االت�صال  طريق  عن  حجزها  ميكن  و  ليموزين 
اخلا�ص بالهيئة او طلبها عن طريق تطبيق روت ،حيث اأن مركز االت�صال 
اأي��ام االإج���ازة على م��دار 24 �صاعة من خ��الل الرقم  �صيكون متاح خ��الل 

.600599997

املكاملات التي ا�ستقبلتها هيئة النقل بعجمان خالل الن�سف الأول من عام  2022  عدد  يف  النمو  % ن�سبة   68

 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة،  من  احلكومي  االت�صال  م�صرية  انطلقت  �صنوات  ع�صر  منذ 
روابط  تر�صيخ  باأهمية  عميق  واإمي���ان  طموحة  بفكرة  ب���داأت  م�صرية 
ال��ع��الق��ة ب��ني اجل��م��ه��ور وامل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ال���دول���ة، باأهمية 
يف  وم��ت��ط��وراً  تراكمياً  علمياً  منهجاً  احل��ك��وم��ي  االت�����ص��ال  ي�صبح  اأن 
يف  املا�صية جنحنا  الع�صر  ال�صنوات  م��دى  وعلى  ع��ام.   ب�صكل  املنطقة 
حتقيق الكثري من االأهداف املرحلية التي و�صعناها �صعياً وراء هدفنا 
املوؤ�ص�صات  وباتت  احلكومي،  االت�صال  مفهوم  وانت�صر  اال�صرتاتيجي، 
اأداء يف االت�صال كما نرى كل عام يف  اأف�صل  تتناف�ص فيما بينها على 
نحول  وحتى  احلكومي،  لالت�صال  ال�صارقة  جلائزة  املقدمة  امللفات 
وامل�صتوى  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  عليها  نبني  ق��اع��دة  اإىل  امل��ن��ج��زات  ه���ذه 
ن�صارككم  اأن  واآخ��ر  اجلديد من االت�صال احلكومي، تعودنا بني وقت 
وقفتنا التقييمية ملا حتقق، لن�صع اأيدينا على عنا�صر القوة، ونتعرف 
هدفاً  البداية  منذ  حددنا  لقد  جت��اوزه��ا.  على  ونعمل  الثغرات  على 
منظومة  اإىل  ال��و���ص��ول   نحو  امل�صاعي  دع��م  يف   يتمثل  ا�صرتاتيجياً 
متكاملة من االت�صال احلكومي، جتمع املوؤ�ص�صات الر�صمية واخلا�صة 
يف اإط��ار ثقايف واح��د، يتج�صد يف  التوافق على الروؤية حول الق�صايا 
وامل�صالح العامة، �صواء كانت ثقافية اأو اقت�صادية تنموية اأو اجتماعية 
واالإقليمي  املحلي  للجمهور  املوجهة  الر�صائل  تكون  بحيث  ووطنية،  
والعاملي موحدًة يف اإطارها العام ولي�صت بعيدة عن بع�صها اأو متناق�صة 
ومت�صاربة، اإىل جانب التاأكيد على اأهمية اال�صتثمار يف جميع عنا�صر 
االجتماعية  والقيم  وال��ف��ن��ون  والثقافة  ال���رتاث  مثل  امل��وؤث��رة  ال��ق��وة 
اإ�صراك  واالأخالق االإن�صانية التي يتحلى بها جمتمعنا، وهذا يتطلب 

اجلمهور يف مهمة االت�صال لتكون منظومتنا متكاملة ومتناغمة.
هدفنا  ك��ان  متكاملة  حكومي  ات�صال  منظومة  بناء  دع��م  اأن  �صحيح 
ذاته  بحد  و�صيلة  ه��و  ال��ه��دف  ه��ذا  لكن  ال��ب��داي��ة،  منذ  اال�صرتاتيجي 
تدعم يف املقابل االأهداف اال�صرتاتيجية للمجتمع االإماراتي، وبوجود 
للدولة  االإيجابية  ال�صورة  اأك��رث  ترت�صخ  متطورة،  ات�صال  منظومة 
تناف�صية  وتتعزز  عاملياً،  بنائها  يف  وموؤ�ص�صاتنا  قيادتنا  جنحت  التي 
طويلة  ال�صراكات  وبناء  والعمل  والعي�ص  اال�صتثمار  جمال  يف  الدولة 
اأن ن�صهم  املنتدى  العاملي، فاأردنا من خالل  امل�صتوى  اأما على  االأج��ل، 
يف ت�صليط ال�صوء على الق�صايا امللحة كالتنمية واال�صتدامة واالرتقاء 
�صبيلها،  تعرت�ص  التي  التحديات  ومواجهة  املجتمعات  حياة  بجودة 
واأن نعمل مع �صركائنا على بناء اآليات ات�صال تخدم هذه الطموحات 
ال��ذي حتقق من قائمة  �صنوات ما  بعد ع�صر  واالآن  وتدعم حتقيقها. 
اأهدافنا وطموحاتنا؟ واأين نحن من هدفنا اال�صرتاتيجي؟ هل جنحنا 
اأن تكون ال�صارقة حا�صنًة الأهم فعالية تتناول وتناق�ص يف كل عام  يف 
كيفية تر�صيخ الروابط بني املجتمع وموؤ�ص�صاته وتعزيز التعاون بينهما 
راأ�ص  على  احلكومي  االت�صال  و�صع  اأف�صل؟ هل جنحنا يف  غد  لبناء 
يف  جنحنا  وه��ل  واخل��ا���ص؟  ال��ع��ام  القطاعني  يف  املوؤ�ص�صات  اأول��وي��ات 
الدائم  تطوره  م�صار  وبناء  االت�صال  لعلم  االأ�صا�صية  املالمح  تو�صيح 
للجمهور؟  ر�صالتنا  اإي�صال  يف  جنحنا  هل  االأه��م  وال�صوؤال  وامل�صتمر؟ 
هذه  على  االإج��اب��ات  مفاتيح  منتلك  طبعاً  نحن  التجربة،  ه��ذه  بعد 
االأ�صئلة، فهناك اأ�صياء ملمو�صة حتققت، مع العلم اأن عملية االت�صال 
وعلوم االت�صال هي يف م�صار ت�صاعدي ال نهاية له، كلما تعلمنا اأكرث 
نراه  ما،  منجزاً  حققنا  وكلما  املزيد،  ملعرفة  بحاجة  اأننا  اأدركنا  كلما 
حمطة ن�صتكمل من خاللها م�صارنا الالنهائي يف فهم وممار�صة علوم 
م�صريتنا  نحاكم  اأن  ال�صرورة  من  يبقى  لكن  الب�صر،  بني  العالقات 
اأمام العن�صر االأهم يف معادلة االت�صال اأال وهو اجلمهور، فماذا يقول 
اجلمهور عن م�صرية االت�صال احلكومي؟ يف القريب العاجل �صنعرف 
اأ�صا�ص راأي جمهورنا الذي ننتظره ب�صغف �صيكون لنا  اجلواب، وعلى 

الكثري من الربامج واملبادرات التي ت�صتجيب له.
بقلم طارق �سعيد عالي
مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة

ماذا يقول 
اجلمهور؟
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العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/معهد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديفيني�صن للكمبيوتر
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4122782 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/نينيفا  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2932189 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/م�صرت  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

للمزادات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3696720 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جولدن تات�ص للبليارد
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1531060 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صرق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

11 للوجبات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3766906 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ب�صمة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النور للتجميل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2855871 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/باي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ترف للتجارة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4122327 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/جود  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نايت للعقارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4279872 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بينوئي 

ال�صت�صارات العالقات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4095439 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :هابي هوم للتدخني

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :2717486 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة مع�صد عبداهلل مع�صد �صيف امل�صغوين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفه عبداهلل حارب جا�صم الظاهري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ل�صرت لغ�صيل ال�صيارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :4016478 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة فاطمة احمد عبدالرحمن �صامل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف علي خمي�ص �صليمان علي ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
الهري  جنمة  :خياط  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الزياء ال�صيدات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :1111142 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة ع�صبه را�صد فرج املهريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف خ�صيبه علي �صلطان

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ويلدويد للتعليم والتدريب 

االكادميي ذ.م.م 
رخ�صة رقم :CN 3711916 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ ويلدويد للتعليم والتدريب االكادميي ذ.م.م
WORLDWIDE TRAINING AND EDUCATIONAL ACADEMY L.L.C

اإىل/ معهد ويلدويد للتعليم والتدريب ذ.م.م
WORLDWIDE TRAINING AND EDUCATIONAL INSTITUTION L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :غاف لالمنيوم واملطابخ 

رخ�صة رقم :CN 3941427 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زاهر حممد فاخورى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صامل حمد رميله العامرى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية

تعديل اإ�صم جتاري من/ غاف لالمنيوم واملطابخ
GHAF FOR ALUMINUM AND KITCHENS

اإىل/ غاف لالملنيوم واملطابخ
GHAF FOR ALUMINUM AND KITCHENS

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:جو كارد�ص و�صيط خدمات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:مدينة حممد بن زايد - مدينة حممد بن زايد �صرق 0.11 

مبنى ال�صيد طارق علي حممد �صادق
CN 3774258 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
واال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�صادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/26  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، االدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

بالرقم:2205016973  -  تاريخ التعديل:2022/8/9
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�صخ�ص  �صركة   - التجارية  واالت�صاالت  للعالقات  التجاري:الوطنية  اال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:امل�صفح م 0.40 مبنى ال�صيد �صعيد عبداهلل �صيف بن دروي�ص واخرين
CN 1069898 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
قانوين  كم�صفي   ، واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�صادة/�صتاندرد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/27  لل�صركة 
  - بالرقم:1955006594   العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/8/8
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :كايرينج بوينت لل�صيارات - 

�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م 
رخ�صة رقم :CN 1739892 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�صخ�ص  �صركة   - لل�صيارات  بوينت  كايرينج  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 
الواحد ذ م م

CARING POINT FOR CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ توب بوينت للعناية بال�صيارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
TOP POINT CAR CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :د�صتن�ص العقاريه 

رخ�صة رقم :CN 4568189 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ د�صتن�ص العقاريه

DISTANCE REAL ESTATE

اإىل/ د�صتن�ص العقاريه - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
DISTANCE REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 
دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صاهني غياثى للوازم التدخني

رخ�صة رقم :CN 3669409 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صمري عبا�ص احمد �صجوانى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صمري عبا�ص احمد �صجوانى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صطفى على ر�صا �صميمى %39

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جعفر علري�صا �صميمى %5
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة علري�صا نقى دم�صاز  %5

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صاهني غياثى للوازم التدخني
SHAHEEN GHAYATHI FOR SMOKING SUPPLIES

اإىل/ �صاهني غياثى للوازم التدخني ذ.م.م
SHAHEEN GHAYATHI FOR SMOKING SUPPLIES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ح�صن الرافدين للنظافه العامة

رخ�صة رقم :CN 1128224 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك حمد حممد بالقرين العامرى

تعديل نوع نرخ�صة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية

تعديل اإ�صم جتاري من/ ح�صن الرافدين للنظافه العامة
HUSSN AL RAFIDAIN GENERAL CLEANING

اإىل/ عبد املنان عوي�ص احمد للعقارات
ABDUL MANNAN  OYES AHMED REAL ESTATE

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001
 تعديل ن�صاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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يوم  تويف  ال�صني  لدى  �صفري ميامنار  اأن  دبلوما�صية  ذكرت م�صادر 
االأحد لي�صبح رابع �صفري يتوفى يف ال�صني منذ العام 2021.

وقال تقرير اإخباري حملي اإن ال�صفري يو ميو ثانت بي �صوهد الآخر 
مرة يوم ال�صبت وهو يلتقي مب�صوؤول حملي يف اإقليم يوننان بجنوب 

غرب ال�صني املتاخم مليامنار.
وقال ثالثة دبلوما�صيني لرويرتز اإنه تويف يوم االأحد اأثناء �صفره يف 
يوننان. وقال دبلوما�صيون وتقرير يف و�صائل اإعالم ميامنار اإن من 

املرجح اأن يكون �صبب الوفاة اأزمة قلبية.
ومل ترد �صفارة ميامنار على الفور على طلب للتعليق.

وتويف ثالثة �صفراء اأجانب اآخرين لدى ال�صني منذ العام 2021.
اأيلول بعد  وتويف ال�صفري االأمل��اين يان هيكر)54 عاما( يف �صبتمرب 

اأقل من اأ�صبوعني من توليه من�صبه يف بكني.
فرباير  يف  ع��ام��ا(   65( كامي�صيف  �صريهي  اأوك��ران��ي��ا  �صفري  وت��ويف 
اإقامة  مل��ك��ان  زي���ارة  م��ن  ف��رتة وج��ي��زة  بعد  اأو  اأث��ن��اء   2021 �صباط 

اأوملبياد بكني ال�صتوي.
وتويف �صفري الفلبني خو�صيه �صانتياجو “�صيتو” �صتا)74 عاما( يف 

احلجر ال�صحي يف مقاطعة اآنهوي ب�صرق ال�صني يف اأبريل ني�صان.

حًدا  �صت�صع  اأنها  املتحدة  الواليات  يف  الداخلي  االأم��ن  وزارة  اأعلنت 
اللجوء  طالبي  تلزم  ت��رام��ب  دون��ال��د  عهد  خ��الل  ُفر�صت  ل�صيا�صة 

االنتظار يف املك�صيك ريثما تنظر املحاكم االأمريكية يف طلباتهم.
اأحد الق�صاة  اإلغاء  اإعالن الوزارة االأمريكية بعد �صاعات من  وياأتي 
اإنهاء ما  اإدارة الرئي�ص االأمريكي جو بايدن من  الأمر ق�صائي منع 

ي�صمى بربنامج “البقاء يف املك�صيك«.
العام  يف  ترامب  اإدارة  تطّبقها  ب��داأت  التي  ال�صيا�صة  ه��ذه  ومبوجب 
اأن  اإىل  املك�صيك  اإىل  اللجوء  طالبي  اآالف  ع�صرات  اأُع��ي��د   ،2019
يف  اال�صتماع  جلل�صات  اأمريكية  حماكم  يف  ميثلوا  اأن  منهم  ُيطلب 
اإذ  وخطري،  قا�ص  الربنامج  اأن  معار�صون  هجرتهم.واعترب  ق�صية 

ُو�صع اأ�صخا�ص �صعفاء يف ظروف غري اآمنة يف بلدات حدودية.
واأ�صارت الوزارة اإىل اأن �صيا�صة “البقاء يف املك�صيك” �صيتّم الرتاجع 

عنها “بطريقة �صريعة ومنظمة«.
واأ�صافت اأنه لن يتّم ت�صجيل اأي �صخ�ص بعد االآن يف هذا الربنامج 
م��واع��ي��د جل�صات  قبل  املك�صيك  اإىل  ل��ل��ح��دود  ع��اب��ر  اأي  ُي��ر���ص��ل  ول��ن 
اأن  اإىل  ال��داخ��ل��ي  اال���ص��ت��م��اع اخل��ا���ص��ة مب��ل��ّف��ه.ول��ف��ت��ت وزارة االأم����ن 
بروتوكوالت حماية املهاجرين )اال�صم الر�صمي لربنامج “البقاء يف 
“فيها عيوب كثرية وتفر�ص تكاليف ب�صرية غري مرّبرة  املك�صيك”( 
وت�صرف املوارد واالأفراد عن الرتكيز على جهود اأخرى ذات اأولوية 

حلماية حدودنا«.

ال�صابعة  ال��ذك��رى  ال��ث��الث��اء يف  اأم�����ص  ن��اغ��ازاك��ي  بلدية  اأع��ل��ن رئي�ص 
االأ�صلحة  اأّن  اليابانية  املدينة  دمر  الذي  ال��ذري  للق�صف  وال�صبعني 
النووية ت�صكل تهديداً “حقيقياً وحالياً” منذ غزو رو�صيا الأوكرانيا.
اأودى  بحريق  ناغازاكي  مدينة  اأُب��ي��دت   1945 اآب-اأغ�صط�ص   9 يف 
ن��ووي يف  اأول هجوم  م��ن  اأي���ام  بعد ثالثة  األ��ف �صخ�ص،   74 بحياة 
الواليات  نفذتهما  اللتان  ال�صربتان  هريو�صيما.دفعت  على  العامل 
املتحدة اإىل اإنهاء احلرب العاملية الثانية، بينما ال تزال اليابان الدولة 
الوحيدة التي ا�صُتهدفت باأ�صلحة ذرية يف وقت احلرب. ومع ذلك دق 

رئي�ص بلدية ناغازاكي توميهي�صا تاوي، ناقو�ص اخلطر الثالثاء.
الواليات  ق��ادة  اأ�صدر  العام  الثاين-يناير من هذا  كانون  “يف  وق��ال 
املتحدة ورو�صيا وبريطانيا وفرن�صا وال�صني بياًنا م�صرتًكا اأكدوا فيه 

اأنه ال ميكن االنت�صار يف حرب نووية ويجب عدم خو�صها اأبًدا«.
وحذر من اأن هذه االأ�صلحة ميكن اأن تنطلق نتيجة اأخطاء يف التقدير 
وم�صوؤولون  ناغازاكي  يف  ناجون  اإرهابية.اأقام  هجمات  اأو  اأعطال  اأو 
يابانيون وكبار �صخ�صيات اأجنبية �صالة �صامتة يف ال�صاعة 11،02 
املدينة  على  الذرية  القنبلة  فيها  اأ�صقطت  التي  اللحظة  يف  �صباًحا 
ال�صاحلية اليابانية.ال�صبت األقى االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 
غوتريي�ص خطاًبا يف هريو�صيما يف ذكرى الهجوم الذي اأودى بحياة 

نحو 140 األف �صخ�ص يف 6 اآب-اأغ�صط�ص 1945.

عوا�شم

بكني

وا�صنطن

طوكيو

اإ�سرائيل مرتاحة لنتائج عمليتها يف غزة

ا�ستباكات نابل�س.. �سقوط 3 ن�سطاء بينهم قائد

اإجالء 3 اآلف �سخ�س يف جنوب فرن�سا ب�سبب حريق 
•• باري�س-اأ ف ب

مّت  اأم�����ص ال��ث��الث��اء اإج���الء اأك���رث م��ن ث��الث��ة اآالف 
�صخ�ص يقطنون قرى يف جنوب فرن�صا، باالإ�صافة 
اإىل �صّياح، يف مواجهة متّدد نريان اجتاحت 700 
ه��ك��ت��ار ع��ل��ى االأق�����ّل م��ن ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي ل��ك��ن مل 

تت�صبب باأي اإ�صابات.
اندلع م�صاء  الذي  امتّد احلريق  يف جنوب فرن�صا، 
اآل����ة زراع���ي���ة يف ب��ل��دة م��ا���ص��غ��رو يف  االث��ن��ني ب�صبب 
منطقة ل���وزي���ر، ب��اجت��اه ق��ري��ة م��و���ص��ت��وي��ي��ج��ول يف 
منطقة افريون، ح�صبما قال مرا�صل وكالة فران�ص 

الذي  ال��ث��الث��اء، احل��ري��ق  ب��ر���ص.ومل يتطّور، ظهر 
عنا�صر  واأ���ص��رم  واجل��ف��اف.  ال��ري��اح  بفعل  ا�صتعل 
االإطفاء “نرياًنا تكتيكية” الإحراق االأع�صاب ب�صكل 

ا�صتباقي لوقف متّدد احلريق.
واأمرت ال�صلطات باإخالء قرية مو�صتوييجول. ومّت 
اإجالء االأ�صخا�ص الذين اأُبعدوا عن موقع احلريق 
ب�صكل اح��رتازي اإىل �صاالت منا�صبات ومدار�ص يف 

قرى جماورة.
وبداأ احلريق ب�صبب احتكاك قطعة معدنية من اآلة 
زراعية بقطران �صديد ال�صخونة على الطريق، ما 
النريان يف ج��زء من  وا�صتعلت  ���ص��رارات.  ت�صبب يف 

طريق، وفًقا لعنا�صر االإطفاء.
وات�صل املزارع الذي كان يقود اجلّرار بنف�صه بفرق 
خزانه  من  املياه  با�صتخدام  يبداأ  اأن  قبل  االإن��ق��اذ، 
من  بعدد  ��ا  اأي�����صً وات�صل  ال��ن��ريان.  اإخ��م��اد  ملحاولة 

املزارعني الذين اأتوا مل�صاعدته.
ا���ص��ت��اأن��ف��ت ط���ائ���رات ال��ق��اذف��ات امل��ائ��ي��ة، ال��ت��ي متت 
ال�صاعة  ق��راب��ة  ع��ن��د  م��ن��اوب��ات��ه��ا  االث��ن��ني،  تعبئتها 
امل��ح��ل��ي )05،00  ب��ال��ت��وق��ي��ت  ال�����ص��اب��ع��ة ���ص��ب��اًح��ا 

بتوقيت غرينت�ص(، بح�صب �صهود.
عن�صر   600 اأك��رث من  اأن  املحلية  االإدارة  وذك��رت 

اإطفاء من عدة مناطق انت�صروا يف املوقع.

�سيئول على  الغزيرة  الأمطار  ب�سبب  مفقودين  و6  قتلى   7
•• �شيئول - وام: 

اعترب  فيما  م�صرعهم  اأ�صخا�ص   7 لقي 
االأمطار  ب�صبب  املفقودين  ع��داد  يف   6
الو�صطى  املناطق  �صهدتها  التي  الغزيرة 
العا�صمة  فيها  مب��ا  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف 
“�صيئول” يومي االثنني والثالثاء واأدت 
ال��ك��ه��رب��اء وغ��م��ر حمطات  ان��ق��ط��اع  اإىل 

مرتو االأنفاق باملياه.
امل�صادة  ل��الإج��راءات  املركزي  املقر  وذك��ر 
لوكالة  وف���ق���ا   - وال�������ص���الم���ة  ل���ل���ك���وارث 

“يونهاب” لالأنباء - اأن االأمطار الغزيرة 
من  �صخ�صا   163 ت�����ص��ري��د  يف  ت�صببت 
كيونغكي  واإقليم  �صيئول  يف  اأ�صر   107

ومدينة اإنت�صون، غرب �صيئول.
�صني  يف  االأم������ط������ار  ك���م���ي���ات  و����ص���ج���ل���ت 
دونغجاك  م��ن��ط��ق��ة  يف  دي���ه���ب���ان���غ-دون���غ 
ال�صاعة  حتى  ال�صاعة  يف  ملم   141.5
االأول االثنني،  اأم�ص  ي��وم   9:05 م�صاء 
وهي اأعلى كميات هطلت على �صيئول يف 
80 �صنة عند ت�صجيل 118.6 ملم يف 5 

اأغ�صط�ص عام 1942.

وعقد رئي�ص كوريا اجلنوبية يون �صيوك-
يول اجتماعا طارئا اأم�ص لبحث معاجلة 
ال��غ��زي��رة، ودعا  االأم��ط��ار  ه��ط��ول  تبعات 
ال��وزارات املعنية واحلكومات املحلية اإىل 
الطوارئ  ح��االت  يف  العمل  نظام  تعزيز 
وقوع  منع  على  للرتكيز  اجل��ه��ود  وب��ذل 

اأ�صرار ب�صرية، 
املعر�صة  امل��ن��اط��ق  ب���اإخ���الء  ط��ال��ب  ك��م��ا 
خلطر الفي�صان و�صط توقعات با�صتمرار 
املناطق  يف  ال��غ��زي��رة  االأم���ط���ار  ���ص��ق��وط 

الو�صطى مبا فيها �صيئول.

•• نابل�س-غزة-وكاالت

اأيام من القتال يف قطاع  بعد ثالثة 
غ����زة، ت�����ص��ع��ر امل��ن��ظ��وم��ة االأم��ن��ي��ة يف 
اإ���ص��رائ��ي��ل ب��االرت��ي��اح جت��اه اإجن���ازات 
العملية الع�صكرية، ولكنها يف الوقت 
نف�صه ت�صتعد الحتمال انتهاك وقف 
اإط����الق ال��ن��ار وجت���دد ال��ق��ت��ال مرى 

اأخرى.
وتقول القناة ال�”12” االإ�صرائيلية، 
كانت  امل��رة  ه��ذه  برمتها  العملية  اإن 
االإ�صالمي”  “اجلهاد  ح��رك��ة  ���ص��د 
التي تعر�صت ل�صربة قا�صية فقدت 
العليا  ق��ي��ادت��ه��ا  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ف��ي��ه��ا 
اأع�صاء  كبار  من  اثنني  اغتيال  بعد 
غزة  منطقة  “قائد  وه��م  التنظيم، 
و�صمال قطاع غزة يف �صرايا القد�ص 
املنطقة  وق��ائ��د  اجل���ع���ربي،  تي�صري 
وخالد  القد�ص  �صرايا  يف  اجلنوبية 
الفتة اإىل اأنه قبل دخول  من�صور”، 
التنفيذ  ح��ي��ز  ال���ن���ار  اإط�����الق  وق����ف 
اإىل  االإ�صالمي”  “اجلهاد  �صارعت 
ترتاجع  اإ����ص���رائ���ي���ل  ب�����اأن  االإع�������الن 
ال�صواريخ  م���ئ���ات  اأط���ل���ق���ت  واأن����ه����ا 
بتحليل  اأن���ه  اإال  اإجن���ازه���ا،  اإط����ار  يف 
القتال  م��ن  االأخ���ريت���ني  اجل��ول��ت��ني 
االأمنية  املوؤ�ص�صة  نفذتهما  اللتني 
“الفجر  ع��م��ي��ة  ف����اإن  اإ���ص��رائ��ي��ل،  يف 
ال�صادق” اإجناز كبري مقارنة بعملية 

“حار�ص االأ�صوار” العام املا�صي.
وت���ق���ول ال��ق��ن��اة اإن����ه ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
الق�صاء الفعلي على اثنني من كبار 
و10  غزة  قطاع  يف  احلركة  اأع�صاء 
االإجنازات  اأحد  فاإن  اأخ��رى،  عنا�صر 
املهمة للعملية االأخ��رية هو اجلانب 
املعلوماتي، مو�صحة اأنه يف ال�صربة 
فاجاأت  ال��ت��ي  للعملية  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
اإ�صابة  من  ال�صاباك  متكن  احلركة 
م�صوؤولني كبار يف �صقق �صرية كانت 
موجودة �صراً يف اأبراج �صكنية يف قلب 
يرون  اإن��ه��م  حيث  املدنيني،  ال�صكان 
اأن هذه مواقع معزولة، ولكن اأر�صل 
غزة:  اإىل  وا�صحة  اإ���ص��ارة  ال�صاباك 
اآم��ن يف قطاع غزة  “ال يوجد مكان 

من وجهة نظر تلك العنا�صر«.
املعركة  ت��ل��ك  اإن  ال�صحيفة  وت����رى 
االإ�صرائيلي  ال��ردع  حت�صني  اإىل  اأدت 
كبار  من  اثنني  اغتيال  اإىل  م�صرية 
اأع�����ص��اء ح��رك��ة اجل��ه��اد، واأن���ه �صيتم 
طاملا  بقدرتها  ال�صرر  اإحل���اق  زي���ادة 

عملت �صد اإ�صرائيل.
اإجنازات اجلهاد

ب���امل���ق���اب���ل، م���ن ج��ه��ة غ�����زة، حت���اول 
اجلهاد تقدمي اجلولة االأخرية على 
اأنها اإجناز يتاألف من جزاأين، االأول 
ه���و ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى �صكان 
ق��ط��اع غ���زة يف االأي����ام ال��ث��الث��ة التي 
�صبقت العملية، حيث ت�صف احلركة 
للجنوب”  “�صلل  باأنها  القيود  ه��ذه 
ب������دون اإط�������الق ر����ص���ا����ص���ة واح������دة، 
 1100 اإط��الق ح��وايل  والثاين هو 
اإ�صرائيل  �صاروخ وقذيفة هاون على 
على الرغم من اأنه يف احلقيقة ثلث 
اأرا�صي  تخرتق  مل  ال�صواريخ  تلك 
اإ�صرائيل وانفجرت داخل قطاع غزة، 

وفقاً ملا ذكرته القناة االإ�صرائيلية.
ي����وم اجلمعة  غ�����زة،  ق���ط���اع  و���ص��ه��د 
اإ�صرائيلية  ع�صكرية  عملية  املا�صي، 

ا�صتهدافاً  �صهدت  اأي��ام  ل�3  ا�صتمرت 
االإ�صالمي”  “اجلهاد  حركة  ملواقع 
“�صرايا  ل��ه��ا  ال��ع�����ص��ك��ري  واجل����ن����اح 
تطور  ك����ان����ت  وال����ت����ي  القد�ص”، 
اإثر  لتوترات بني احلركة واإ�صرائيل 
ق��ي��ام االأخ�����رية ب��اع��ت��ق��ال اأح����د اأب���رز 
ال�����ص��ع��دي، يف ال�صفة  ب�����ص��ام  ال���ق���ادة، 
االأ�صبوع  م��ن  االإث��ن��ني  ي��وم  الغربية 

املا�صي. 
فل�صطينيني  ث����الث����ة  وق����ت����ل  ه������ذا 
�صهداء  ك��ت��ائ��ب  يف  ق���ائ���د  اأح���ده���م���ا 
اقتحم  ب��ع��دم��ا  ال���ث���الث���اء  االأق�������ص���ى 
اجلي�ص اال�صرائيلي مدينة نابل�ص يف 
ال�صفة الغربية املحتلة، بعد يومني 
دامية  اإ�صرائيلية  عملية  انتهاء  على 

يف قطاع غزة.
الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  وق��ال��ت 
الثالثة،  نابل�ص  ���ص��ه��داء  “بارتقاء 
ال�صفة  يف  ال�صهداء  ح�صيلة  ترتفع 
الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام 
بينهم  ���ص��ه��ي��داً،   129 اإىل  احل���ايل 
العدوان  خ��الل  ارت��ق��وا  �صهيداً   46

االأخري على قطاع غزة«.
بيان  يف  االإ�صرائيلي  اجلي�ص  واأ���ص��ار 

هما  اث��ن��ني  فل�صطينيني  مقتل  اإىل 
ابراهيم النابل�صي القيادي يف كتائب 
امل�صلح يف  ���ص��ه��داء االأق�����ص��ى اجل��ن��اح 

حركة فتح ومقاتل اآخر.
االأق�صى  ����ص���ه���داء  ك���ت���ائ���ب  ون����ع����ت 
قادة  “اأحد  ع��ام��ا(   26( النابل�صي 
كتائبها البارزين يف مدينة نابل�ص” 
وح�صني  عاما   25( �صبوح  �صالم  و 
“الذين  ع����ام����ا(  طه)16  ج���م���ال 
جبانة  اغتيال  عملية  يف  ا�صت�صهدوا 
اجلي�ص  م��ع  م�صلح”  ا���ص��ت��ب��اك  ب��ع��د 

االإ�صرائيلي.
وتوعدت كتائب االق�صى “الرد على 

هذه اجلرمية لن يكون له حدود«.
جثمان  م�����ص��ل��ح��ون  رج������ال  وح���م���ل 
م�صت�صفى  يف  ال��ن��اب��ل�����ص��ي  اب���راه���ي���م 
ن��اب��ل�����ص ح��ي��ث جتمع  ال���راف���دي���ة يف 

مئات الفلط�صينيني.
م�صتهدفة  �صباحا  العملية  وب���داأت 
نابل�ص  يف  النابل�صي  ابراهيم  منزل 
الغربية  ال�صفة  �صمال  يف  القدمية 
العام  اإ����ص���رائ���ي���ل يف  اح��ت��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

.1967
االإ�صرائيلية  االأم���ن  اأج��ه��زة  وك��ان��ت 

اأع��ل��ن��ت  اأم�����ص ال��ث��الث��اء ان��ه��ا �صنت 
عملية على منزل يقيم فيه النابل�صي 

يف نابل�ص.
انتهاء  اأعلن  ال��ذي  اجلي�ص  واأ���ص��اف 
النابل�صي  اأن  يف  “ي�صتبه  العملية 
ارت�������ك�������ب ع�����������ددا م�������ن ال����ه����ج����م����ات 
يف  وجنود  مدنيني  �صد  بالر�صا�ص 
يف  مب��ا  وحم��ي��ط��ه��ا،  نابل�ص  منطقة 
ن��ار يف جممع  اإط���الق  ذل��ك عمليات 

قرب يو�صف«.
عنا�صر  اإن  ال���������ص����رط����ة  وق�����ال�����ت 
املنزل  على  ال��ن��ار  “اأطلقوا  اجلي�ص 
وا�صتخدموا و�صائل خا�صة من بينها 

�صواريخ حممولة على الكتف«.
“اندلعت مواجهات  واو�صح اجلي�ص 
القوا  ���ص��غ��ب  م���ث���ريي  م����ع  ع��ن��ي��ف��ة 
احلجارة واملتفجرات باجتاه القوات 
باطالق  ردت  ال��ت��ي  )االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة( 
ال��ن��ار. وغ���ادرت ال��ق��وات املدينة ومل 

ي�صجل اأي جريح يف �صفوفنا«.
بر�ص  فران�ص  لوكالة  م�صور  واأف���اد 
يف مكان احل��ادث عن قتال عنيف يف 

مدينة نابل�ص القدمية.
الفل�صطيني  االأح��م��ر  ال��ه��الل  واأك���د 

حمافظة  يف  “تعاملت  طواقمه  اأن 
بالر�صا�ص  ا�صابة   69 م��ع  نابل�ص 
اإ�صابة  امل�صت�صفيات  اإىل  نقلوا  احلي 

7 منهم خطرة«.
االإ�صرائيلية  االأم�����ن  ق����وات  وت��ن��ف��ذ 
ال�صفة  يف  ي��وم��ي��ة  ���ص��ب��ه  ع��م��ل��ي��ات 
ركزت  االأخ���رية،  االأ�صهر  يف  الغربية 
م����ن ح���رك���ة اجلهاد  ن�����ص��ط��اء  ع���ل���ى 

االإ�صالمي.
واأت�����ت ال��ع��م��ل��ي��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة بعد 
ع�صكرية  عملية  انتهاء  على  يومني 
حركة  ا�صتهدفت  دام��ي��ة  اإ�صرائيلية 
اجل���ه���اد االإ����ص���الم���ي يف ق��ط��اع غزة 
قتيال   46 ����ص���ق���وط  ع����ن  ا����ص���ف���رت 
فل�صطينيا بينهم 15 طفال، واإ�صابة 
اأكرث من 360 بجروح بح�صب وزارة 

ال�صّحة يف غّزة.
االإ�صالمي  اجل���ه���اد  ح��رك��ة  واأك�����دت 
مقتل 12 من مقاتليها يف ال�صربات 
االإ�صرائيلية بينهم القياديان يف غزة 
اجلعربي.  وتي�صري  من�صور  خ��ال��د 
واأطلقت احلركة خالل العملية اأكرث 

من األف �صاروخ باجتاه اإ�صرائيل.
االإ�صرائيلية  االأن��ظ��م��ة  واع��رت���ص��ت 
�صقط  ال���ت���ي  ال�������ص���واري���خ  غ��ال��ب��ي��ة 
باإ�صابة  وت�صبب  اإ�صرائيل  يف  بع�صها 
ب���ج���روح، بح�صب  اأ���ص��خ��ا���ص  ث��الث��ة 

اجلي�ص االإ�صرائيلي.
النار  اإطالق  اإىل وقف  ومت التو�صل 
ما  م�صرية  بو�صاطة  االأح���د  م�صاء 
ب���اإع���ادة ف��ت��ح املعابر  ���ص��م��ح االث���ن���ني 
اخلا�صع  غ��زة  وقطاع  اإ�صرائيل  بني 
حل�صار اأ�صرائيلي منذ اكرث من 15 

عاما.
االإ�صرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  وق����ال 
ي����ائ����ري ل���ب���ي���د م�������ص���اء االث����ن����ني اإن 
�صربة  “وجهت  غ���زة  يف  ال�����ص��رب��ات 

مدمرة للعدو«.
الرئي�ص  م����ع  ه��ات��ف��ي��ا  حت������ادث  ث����م 
امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي للتعبري 
املهم  و”دوره  “تقديره”  ع�����ن 
اال�صتقرار  على  احل��ف��اظ  يف  للغاية 
عن  �صادر  بيان  بح�صب  االإقليمي” 

مكتبه .

•• عوا�شم-وكاالت

نهاية  مب��وع��د  ال��ت��ن��ب��وؤ  �صعوبة  م��ع 
احل������رب ال���رو����ص���ي���ة االأوك����ران����ي����ة، 
واه������ت������زاز اق����ت���������ص����ادي����ات اأوروب���������ا 
تبعات احلرب  وط��اأة  واأمريكا حتت 
ال��ط��اق��ة وحركة  اإم�������دادات  وت��ع��رث 
الت�صاوؤل  جم���ددا  يطفو  ال��ت��ج��ارة، 
اإعمار  اإع��ادة  فاتورة  �صيتكلف  عمن 

اأوكرانيا.
ويرى خرباء حتدثوا ملوقع “�صكاي 
االأزم����ات  رغ���م  اأن���ه  ن��ي��وز عربية”، 
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت�����ص��رب اأوروب����ا 
ي�صعب  اأن��ه  اإال  املتحدة،  وال��والي��ات 
ك���ي���ي���ف، ح���ت���ى ال  ي��ت��خ��ل��وا ع����ن  اأن 
تفلت باأي �صكل من املع�صكر الغربي 

وت�صقط يف يد رو�صيا.
و���ص��ه��دت االأي����ام امل��ا���ص��ي��ة، حتركات 
اأم��ريك��ي��ة واأوروب����ي����ة ب�����ص��اأن اإع����ادة 

اإعمار اأوكرانيا،
 واأع��ل��ن��ت وا���ص��ن��ط��ن ت��ق��دمي 500 
مليون دوالر من اأموال املانحني يف 
�صندوق اال�صتجابة لالأزمات التابع 
االإعمار  الإع�����ادة  االأوروب������ي  للبنك 
االتفاقية  اإط��������ار  يف  وال���ت���ن���م���ي���ة، 
والبنك  وا���ص��ن��ط��ن  ب���ني  امل�����ص��رتك��ة 

االأوروبي.
التجارة  وزي����رة  م�����ص��اع��دة  و���ص��ددت 
ال����دول����ي����ة وال���ت���ن���م���ي���ة االأم���ريك���ي���ة 
ت�صامن  ع��ل��ى  الت����ورت����و،  األ��ي��ك�����ص��ي��ا 
ب����الده����ا م����ع ال�����ص��ع��ب االأوك��������راين 
وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف 

اإعادة البناء.
وي�صتخدم البنك االأوروب��ي، متويل 
املانحني يف توفري ال�صلع االأ�صا�صية 

اأمن  و�صمان  للمدنيني،  واالأدوي����ة 
الطاقة يف املدن، لينجح يف ا�صتثمار 

650 مليون يورو.
الداخلية  وزي����ري  اأمل��ان��ي��ا  واأر���ص��ل��ت 
كييف،  اإىل  االجتماعية  وال�����ص��وؤون 
مناق�صات  الإج���راء  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر 
امل�صت�صار  وعد  بعدما  االإعمار  حول 
بتقدمي  ���ص��ول��ت��ز،  اأوالف  االأمل������اين 
دع���م ط��وي��ل االأم�����د يف ه���ذا امللف، 
باأنها  امل��ط��ل��وب��ة  اجل���ه���ود  وا����ص���ف���ا 
اإ������ص�����ارة  يف  مار�صال”،  “خطة 
ل��ل��م��ب��ادرة االأم��ريك��ي��ة الإع�����ادة بناء 
اأوروب��ا الغربية بعد احلرب العاملية 

الثانية.
امل�صاركة  الت�صيك  اأع��ل��ن��ت  وب��امل��ث��ل 
منطقة  اإع����م����ار  اإع��������ادة  م��ه��م��ة  يف 
اإ�صكان  م����ع  دن���ي���ربوب���رتوف�������ص���ك، 

النازحني.

موؤمتر لوغانو
ومي�����ار������ص ال���رئ���ي�������ص االأوك����������راين 
فولودميري زيلين�صكي �صغوطا على 
االإعمار،  الإع����ادة  ل��ي��ب��ادروا  حلفائه 
موؤمتر  خ����الل  اأع���ل���ن  ي��ول��ي��و  ويف 
االإعمار  اأن  ب�صوي�صرا،  “لوغانو” 

يتطلب 750 مليار دوالر.
متويل  و���ص��ائ��ل  م���ن  اأن  اإىل  ون����وه 
اأ�صول رو�صيا  البناء م�صادرة  اإع��ادة 
واالأث������ري������اء ال����رو�����ص امل����ق����درة بني 

300- 500 مليار دوالر.
رئي�صة  ا���ص��ت��ج��اب��ت  ال����ف����ور  وع���ل���ى 
فون  اأر���ص��وال  االأوروب���ي���ة،  املفو�صية 
امل��ق��رتح، وحتدثت  دي��ر الي��ن، لهذا 
اإط�������ار ق����ان����وين لنقل  اإع��������داد  ع����ن 
االأ����ص���ول ال��رو���ص��ي��ة امل��ج��م��دة مللف 

اإعمار اأوكرانيا.

من يتحمل الفاتورة؟
الغرب  اإمكانية حتمل  وتعليقا على 
م��ه��م��ة اإع������ادة ب��ن��اء اأوك���ران���ي���ا رغم 
اخلبري  يرى  االقت�صادية،  التبعات 
يف االأمن الدويل جا�صم حممد، اأن 
ال��والي��ات املتحدة واأوروب����ا ه��م من 
الثقيلة،  ال��ف��ات��ورة  ه���ذه  �صيتحمل 
خ���ا����ص���ة واأن����ه����م وع�������دوا ب���ذل���ك يف 
وجمعت  مايو،  يف  املانحني  موؤمتر 
6 مليارات  امل��ان��ح��ة ح���وايل  ال���دول 

يورو.
اأوروبا  تتخلي  اأن  وي�صتبعد حممد، 
لرت�صيخ  ت�صعى  الأن��ه��ا  كييف؛  ع��ن 
وج����وده����ا يف امل��ع�����ص��ك��ر ال���غ���رب���ي يف 

مواجهة رو�صيا.
معلوف،  م�صعود  يجد  جانبه  وم��ن 

الدبلوما�صي ال�صابق وخبري ال�صوؤون 
االأم���ريك���ي���ة، اأن�����ه يف ك���ل االأح������وال 
تتحمل الدول الغربية متويل اإعادة 
اإع���ادة تاأهيل  االإع��م��ار، ع��الوة على 
من  لها  متكينا  االأوكرانية  القوات 

اال�صتمرار يف مواجهة مو�صكو.
غ����ري اأن������ه ي�����ص��ري ل�����ص��ع��وب��ة حجز 
اأوروب���������ا  ال����رو�����ص����ي����ة يف  االأ�������ص������ول 
نظرا  ال��ب��ن��اء؛  اإع����ادة  يف  وتوظيفها 
كيفية  ع��ل��ى  ���ص��ي��ت��وق��ف  االأم�����ر  الأن 
انتهاء احل��رب، ويف حال مل يحدث 
ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م���ع���اه���دة ����ص���الم بني 
العقوبات  وظ��ل��ت  وك��ي��ي��ف،  مو�صكو 
رو�صيا،  ع��ل��ى  م��ف��رو���ص��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
الرو�صية  االأ����ص���ول  ا���ص��ت��خ��دام  ف���اإن 

�صي�صبح اأمرا �صعبا.
وم��ن حتديات اإع���ادة االإع��م��ار طول 
اأمد احلرب؛ اأن الغرب يريد اإنهاك 

اأي  م��ن  ملنعها  اق��ت�����ص��ادي��ا  م��و���ص��ك��و 
مغامرات ع�صكرية جديدة، بح�صب 

معلوف.
املا�صي،  بدء احل��رب، فرباير  ومنذ 
اأم��وال �صخمة  اأوروب��ي��ة  قدمت دول 
االأوك���راين، وجمعت  اجلي�ص  لدعم 
املفو�صية  ب��دع��م  وب��ول��ن��دا  ال�صويد 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار   6.5 االأوروب�����ي�����ة 
اأوكرانيا،  موؤمتر للمانحني ل�صالح 
مب�صاعدة  امل���ف���و����ص���ي���ة  وت���ع���ه���دت 
مليون   200 ب��ح��وايل  ال��الج��ئ��ني 

يورو.
وت��ق��دم��ت 11 دول�����ة م���ن االحت����اد 
االأوروب����ي ب��اق��رتاح اإن�����ص��اء �صندوق 
واأقر  لالجئني،  ال�صحية  للرعاية 
امل��ج��ل�����ص االأوروب������ي م��ي��زان��ي��ة 3.5 
مليار يورو كمنحة للدول امل�صتقبلة 

لهم.

و�سط �سعوبة التنبوؤ مبوعد نهاية احلرب الرو�سية الأوكرانية، 

مع اأنني اقت�ساد الغرب.. فاتورة اإعمار اأوكرانيا تبحث عن ممول

م�سريها غام�س.. اأين ذهبت جثة الظواهري؟
•• عوا�شم-وكاالت

اأمين  ال��ق��اع��دة االإره���اب���ي  ال��غ��م��و���ص ح���ول م�صري ج��ث��ة زع��ي��م تنظيم  ي�����ص��ود 
ت��واج��ده يف  اأث��ن��اء  اأمريكية االأ���ص��ب��وع املا�صي،  ال��ذي قتل يف غ��ارة  ال��ظ��واه��ري، 

العا�صمة االأفغانية كابول.
م�صرية  ب��ط��ائ��رات  نفذت  التي  العملية،  جن��اح  املتحدة  ال��والي��ات  تاأكيد  وبعد 
وا�صتخدم فيها �صاروخاً من طراز “هيلفاير” املتطور واملزود ب�صكاكني تعمل 

علي تقطيع جثة القتيل، احتدم اجلدل حول م�صري جثة الظواهري.
واأكدت م�صادر اأمريكية، بعد اإعالن خرب مقتل الظواهري يوم االثنني املا�صي، 
اأن م�صوؤولني يف “�صبكة حقاين” بحركة “طالبان” �صارعوا اإىل مكان اإقامة 
اآثار لوجوده هناك، ونقلوا عائلته اإىل مكان  الظواهري يف حماولة الإزالة اأي 
اآخر. لكن حركة “طالبان” قالت، يف بيان، اإنها “لي�ص لديها اأي معلومات عن 

جميء اأمين الظواهري واإقامته” يف كابل.
اأي �صور  تن�صر  املتحدة مل  الواليات  واأن  العديدة، خا�صة  الت�صاوؤالت  ويف ظل 
جلثة الظواهري، اأثريت ال�صكوك حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة االإرهابي. 

غني،  اأ�صرف  ال�صابق،  االأف��غ��اين  للرئي�ص  االأول  النائب  �صالح،  اهلل  اأم��ر  وق��ال 
“طالبان دفنت  اإن  ب����وك،  ف��ي�����ص  ع��ل��ى  ال��ر���ص��م��ي  ل��ه ع��رب ح�����ص��اب��ه  ت��دوي��ن��ة  يف 
ب��ان��غ��واي يف والي���ة ق��ن��ده��ار جنوب  ���ص��راً يف منطقة  جثة ال��ظ��واه��ري ورف��اق��ه 

اأفغان�صتان«.
اأن  وادع��ى  واإحداثيات،  �صوراً  قندهار  من  �صخ�ص  يل  “اأر�صل  �صالح،  واأ�صاف 

الظواهري ورفاقه دفنوا �صراً يف منطقة بنغواي يف والية قندهار«.
املتحدة  الواليات  واأن  عديدة، خا�صة  �صكوكاً  اأث��ارت  حتديداً،  “ورفاقه”  كلمة 

اأكدت اأن العملية مل ت�صفر عن قتلى مدنيني.

مقتل قائد بارز يف 
طالبان الباك�ستانية 

باأفغان�ستان 
•• بي�شاور-اأ ف ب

ب����ارز يف ح��رك��ة طالبان  ق��ائ��د  ُق��ت��ل 
ا�صتهدف  ان��ف��ج��ار  يف  ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة 
اأفغان�صتان، ح�صبما  �صرق  �صيارته يف 
لوكالة  احل����رك����ة  يف  م�������ص���در  ق�����ال 
طالبان  حركة  بر�ص.وقالت  فران�ص 
�صي�صدر  اإع���الن���اً  اإّن  ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة 
بارز”  زعيم  “ا�صت�صهاد  ب�صاأن  قريباً 
يف احل����رك����ة، ل���ك���ّن م�������ص���دراً داخ���ل 
احل���رك���ة اأف������اد ف���ران�������ص ب���ر����ص ب����اأّن 
االن���ف���ج���ار ا���ص��ت��ه��دف ع��ب��د ال�����وايل، 
القائد الذي كان ي�صتخدم ا�صم عمر 

خالد اخلرا�صاين.
وق�����د ي���ع���ّر����ص م���وت���ه ات����ف����اق وقف 
اإطالق النار اله�ص الذي مّت التو�صل 
اإليه بني حركة طالبان الباك�صتانية 
واحلكومة يف اإ�صالم اأباد يف حزيران/

ي����ون����ي����و، ل���ل���خ���ط���ر، يف ظ������ّل ت���ق���ّدم 
حمادثات ال�صالم التي تو�ّصطت فيها 

حركة طالبان االأفغانية.
الثالثاء  الباك�صتاين  واأعلن اجلي�ص 
هجوم  يف  ق��ت��ل��وا  ج���ن���ود  اأرب����ع����ة  اأّن 
ان��ت��ح��اري ع��ل��ى ق��اف��ل��ة ع�����ص��ك��ري��ة يف 
تتواجد  ح��ي��ث  وزي���ر����ص���ت���ان،  ���ص��م��ال 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة على 

احلدود مع اأفغان�صتان.
وح��رك��ة ط��ال��ب��ان ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة هي 
طالبان  ع���ن  م��ن��ف�����ص��ل��ة  جم��م��وع��ة 
على  بناء  تتحّرك  ولكنها  االأفغانية 
االإيديولوجيا ذاتها وتاريخ م�صرتك 
ط��وي��ل.م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م�����ص��در يف 
فران�ص  لوكالة  الباك�صتانية  طالبان 
بر�ص طلب عدم الك�صف عن هويته، 
اإّن عبد الوايل وقائدين اآخرين قتال 
�صيارتهم يف  “ا�صتهدف”  يف تفجري 
مع  احل���دود  على  باكتيتا  حمافظة 

وزير�صتان، يف �صرق اأفغان�صتان.
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من اإدارة الأزمات ...
   بالتاأكيد، اأن فكرة اإحياء الناتو حتمل 
رداً  امل��ت��خ��ذة  ال��ت��داب��ري  احلقيقة.  بع�ص 
اأك���رث متا�صكاً  اأوك��ران��ي��ا  على احل���رب يف 
و���ص��الب��ة وت���واف���ق���اً مب���ا ال ي��ق��ا���ص مبا 
التي  االأزمات”  “اإدارة  بعمليات  ي�صّمى 
نفذها احللف منذ نهاية احلرب الباردة 
ليبيا  يف  “الت�صعينيات”،  ال��ب��ل��ق��ان  يف 
ويف اأفغان�صتان “2000-  ، ”2011“

.»2010
   مت��ي��زت ه��ذه اال���ص��ت��ب��اك��ات الع�صكرية 
االأع�صاء  ال����دول  ب��ني  ق��وي��ة  ب��خ��الف��ات 
يف ال��ن��ات��و ح���ول االأه�����داف ال��ت��ي يتعني 
واالإجراءات  املطلوبة  وامل��وارد  حتقيقها 
االأ�صباب  اأح�����د  وي��ك��م��ن  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة. 
املتعددة  ال���ت���وت���رات  ل���ه���ذه  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اإدارة  الناتو، يف  اأن  االأط���راف يف حقيقة 
“االإرهاب،  خم��اط��ر  ي��ق��ات��ل  االأزم�������ات، 
والقر�صنة،  االإقليمي،  اال�صتقرار  وعدم 
خطورتها  اإىل  ُي��ن��ظ��ر  ذلك”  اإىل  وم���ا 

ب�صكل خمتلف وفًقا للدول االأع�صاء.
   ح��ت��م��ا، تنعك�ص ه���ذه االخ��ت��الف��ات يف 
�صري العمليات. على �صبيل املثال، ت�صارك 
اأكرث من غريها  الدول االأع�صاء  بع�ص 
العدد  تلك، من حيث  او  املهمة  ه��ذه  يف 
كانت  اإذا  م��ا  اع��ت��م��اًدا على  ال��ق��ت��ال،  ويف 
بالن�صبة  اأول���وي���ة  ال��ب��ع��ث��ات  ه���ذه  تعترب 

الأمنها القومي اأم ال.
   وميّثل عمل احللف يف اأفغان�صتان ذروة 
التي  اخل���الف���ات  اأدت  اخل���الف���ات.  ه���ذه 
الدولية  -ال��ق��وة  ال��ن��ات��و  مهمة  ق�صمت 
ل��ل��م�����ص��اع��دة االأم���ن���ي���ة )اإي�������ص���اف( -اإىل 
جت��زئ��ة ج��ه��ود احل��ل��ف��اء، مم��ا ح���ال دون 

ظهور ا�صرتاتيجية م�صرتكة.
الدولية  ال����ق����وة  ح����ارب����ت  ر����ص���م���ي���ا،     
خالل  من  االإره���اب  االأمنية  للم�صاعدة 
لكن  التمرد.  مكافحة  بعمليات  القيام 
ل��ل��غ��اي��ة مت فهمه  ال���ع���ام  ال���ه���دف  ه����ذا 
احللف.  داخ��ل  متجان�صة  غري  بطريقة 
ال����ع����دي����د من  ت�������ص���م���ن���ت  ال������واق������ع،  يف 
العنا�صر الفرعية املتناف�صة “اال�صتقرار 
املخدرات،  تهريب  ومكافحة  الع�صكري، 
واإعادة االإعمار، الخ...” وتفاوتات كبرية 
امل�صاركة، وال  ال��دول  للغاية يف م�صاهمة 
�صيما بني الواليات املتحدة واالأوروبيني 
تقريًبا  ي�صتحيل  ك���ان  اأن����ه  درج����ة  اىل 

اكت�صاف هدف وا�صح.
ظهور  يف  ال�صعوبات  ه��ذه  و�صاهمت     
ال���ه���زمي���ة اأم�������ام اأع������ني ال����ع����امل ك���ل���ه يف 
طالبان  ا�صتعادت  عندما   2021 يونيو 

ال�صيطرة على كابول.

... اىل عودة الدفاع اجلماعي
   ي��ت��ن��اق�����ص رد ال��ن��ات��و ع��ل��ى احل����رب يف 
املختلط  ال�����ص��ج��ل  ه����ذا  م���ع  اأوك����ران����ي����ا 

واملرتبك.
ا للوراء... تبداأ املتتالية     لنعد هنا اأي�صً
عام  ال��ق��رم  ج��زي��رة  ل�صبه  رو���ص��ي��ا  ب�صم 
2014. وهذه نقطة حتول: اأعاد حلف 
التاريخية،  الناتو الرتكيز على دعامته 
يف  عليه  املن�صو�ص  اجل��م��اع��ي،  ال��دف��اع 
وا�صنطن  تاأ�صي�ص  معاهدة  من   5 امل��ادة 
يلي:  ما  على  تن�ص  والتي   ،”1949“
اإحدى الدول  اإن �صن هجوم م�صلح �صد 
االأع�����ص��اء -وه���و اح��ت��م��ال ب��دا ممكًنا يف 
�صوء تدهور العالقات بني رو�صيا وحلف 
2014 -من  االأطل�صي منذ عام  �صمال 
رد ع�صكري جماعي  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �صاأنه 

من احللف.

   ثالث قمم مهمة ميزت هذا التطور. 
خطة  اع��ت��م��اد  مت   ،”2014“ وي��ل��ز  يف 
تدابري  وت�صمل  ال��ن��ات��و.  ا�صتجابة  عمل 
اأوروبا.  و�صرق  و�صط  دول  طماأنة  اإع��ادة 
ت�صاعفت قوة الرد التابعة حللف الناتو 
اإن�صاء  االإع����الن ع��ن  م����رات، ومت  ث���الث 
م��ك��ون ع���ايل اجل��اه��زي��ة داخ��ل��ه��ا، ميكن 

ن�صره يف غ�صون مهلة ق�صرية جًدا.
اإعادة   ”2016“    ع��ززت قمة وار���ص��و 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���دف���اع اجل��م��اع��ي، من 
املعزز  االأم���ام���ي  ال��وج��ود  تفعيل  خ���الل 
ال�صرقي.  ج��ن��اح��ه  ع��ل��ى  ال��ن��ات��و  حل��ل��ف 
ت�صكلت هذه القوة عام 2017، وتتكون 
اجلن�صيات  م��ت��ع��ددة  ك��ت��ائ��ب  اأرب�����ع  م���ن 
الثالث  ال��ب��ل��ط��ي��ق  دول  يف  م��ت��م��رك��زة 
وبولندا.  وليتوانيا”  والتفيا  “اإ�صتونيا 
بعد فرباير 2022، مت تو�صيع الوجود 
االأمامي املعزز لي�صمل رومانيا وبلغاريا 
 ،2022 يونيو  ويف  و�صلوفاكيا.  واملجر 
و11600   900 ب���ني  م���ا  ه��ن��اك  ك���ان 

جنديا كتعزيزات يف كل دولة.
“يونيو  ق��م��ة م��دري��د  اأخ�����رًيا، ختمت     
ال��ذي متثل يف  التطور،  ه��ذا   ”2022
ن�ص  ج��دي��د،  ا�صرتاتيجي  مفهوم  تبني 
من  رو�صيا  ينّزل  ال��ذي  احللف،  بو�صلة 
التهديد  م��رت��ب��ة  اإىل  ال�����ص��ري��ك  م��رت��ب��ة 
االأ�صا�صي. اأي�صا، دعيت ال�صويد وفنلندا 
تقدم  اأن  ب��ع��د  احل��ل��ف،  اإىل  لالن�صمام 

هذان البلدان بطلب ع�صوية.
   وبالتايل، فاإن املتتالية املمتدة من �صم 
اأوكرانيا،  غ��زو  اإىل  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �صبه 
اأكرث  الرتكيز على ما هو  باإعادة  تتميز 
ت��واف��ق��ي��ة داخ���ل احل��ل��ف: ت��ه��دي��د دولة، 
لها  التي  الع�صكرية  ال��ت��داب��ري   ،5 امل���ادة 
تاأثري رادع ال ميكن اإنكاره. ان الناتو ال 
جدد  اأع�صاء  يجتذب  بل  فح�صب،  ي��ردع 

ا. اأي�صً
ال�صريري  “املوت  م��رح��ل��ة  اأن  ي��ب��دو     
التعبري  ب��ا���ص��ت��خ��دام  الناتو”،  حل��ل��ف 

نوفمرب  يف  ماكرون  الإميانويل  املتفجر 
مفاجئ  ب�صكل  تتال�صى  ب���داأت   ،2019
االأف��غ��ان��ي��ة تكاد  ال��ه��زمي��ة  اأن  اىل درج���ة 
تكون مبثابة ذكرى �صيئة يف وقت جتدد 
�صت�صبح  باخت�صار،  ال��رو���ص��ي.  التهديد 
حللف  الع�صكرية  ال�صيا�صية  اجلغرافيا 
عمليات  يف  م�صتتة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ات��و، 
اإدارة االأزمات حتى اآ�صيا الو�صطى، اأكرث 
و�صوًحا مع عودة العدو القدمي وخطط 

الردع امل�صاحبة له.

الدفاع اجلماعي ومنطق الت�سوية
   وم��ع ذل���ك، يجب احل���ذر م��ن الوقوع 
ت���اأث���ري اخلطاب  ب�����ص��رع��ة ك���ب���رية حت���ت 
الناتو  ي��ع��ر���ص ع��م��ل  ال����ذي  ال��ر���ص��م��ي، 
اأن��ه جن��اح ال يقا�ص للدفاع  احل��ايل على 

اجلماعي املعزز.
اإدارة  �صعوبات  ب��ني  ال��ف��رق  اإب����راز  اإن     
للدفاع  املفرت�صة  والت�صهيالت  االأزم��ات 
حلف  دميومة  لفهم  يكفي  ال  اجلماعي 
الثنائية �صاحلة  الناتو وحتوالته. هذه 
امل��ق��ارن��ة نف�صها.  ب���دًء م��ن  اإىل ح��د م���ا، 
وعلى عك�ص اأفغان�صتان، فاإن الناتو لي�ص 
يف ح��ال��ة ح���رب يف اأوك���ران���ي���ا، ول��ك��ن��ه يف 
اإىل منع هجوم رو�صي  و�صع ردع يهدف 
على اإح���دى ال���دول االأع�����ص��اء ف��ي��ه. ويف 
الوجود  يعاين  اأن  ال�صدد، ال يجب  هذا 
املتقدم حللف الناتو من �صعوبات هائلة 
ل�صن  امل����الزم  ال��ق��رار  و���ص��ن��ع  عملياتية 

حرب يف �صكل متعدد االأطراف.
   بعد ذلك، لئن مت النظر اإىل التهديد 
الرو�صي بطريقة اأكرث توافقية من فئات 
امل��خ��اط��ر االأخ�����رى، م��ث��ل االإره�����اب، فان 
م�صتوى خطورته ال يحوز على االإجماع 
ا. يف الواقع، يظل الدفاع اجلماعي  اأي�صً

تنفيذه  لكن  للحلف،  ال�صلبة  النواة  هو 
“وهو ما مل يكن كذلك  لي�ص من�صجًما 

ا«. اأثناء احلرب الباردة، لنذّكر اأي�صً
   بالتاأكيد اأن رو�صيا مو�صوفة باعتبارها 
خا�صة منذ فرباير  “تهديًدا مبا�صًرا”، 
2022. واالإع��الن امل�صرتك الناجت عن 
قمة م��دري��د االأخ����رية، وال��ن��ربة اجلادة 
فيما  اجل��دي��د  اال�صرتاتيجي  للمفهوم 
اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ُي��ظ��ه��ران  ب��رو���ص��ي��ا،  يتعلق 
مواجهة  يف  �صفوفهم  ير�صون  احللفاء 
ه���ذا ال��ت��ه��دي��د. وم���ع ذل����ك، ف����اإن مربر 
اال�صرتاتيجي  املفهوم  مثل  ن�ص  وج��ود 
ال��ن��ه��ار ع��ن وحدة  ه��و الك�صف يف و���ص��ح 
لكن  االأ�صا�صية.  امل��ب��ادئ  ح��ول  التحالف 
ه���ذا ال ي��ع��ن��ي اأن اخل���الف���ات ان��ت��ه��ت بل 
ات�����ص��م��ت العودة  ال��ع��ك�����ص. وه���ك���ذا  ع��ل��ى 
 2014 ع��ام  بعد  ال��دف��اع اجلماعي  اإىل 
بني  بياين  ب�صكل  وتنازالت،  باختالفات 

موقفني.
اأوروبا  و�صرق  و�صط  دول  ناحية،  من     
)دول البلطيق وبولندا ورومانيا(، والتي 
غالًبا ما تدعمها الواليات املتحدة، ومن 
داعمي املوقف الع�صكري الثابت واملوحد 
���ص��د رو���ص��ي��ا. وم���ن ج��ه��ة اأخ������رى، دول 
اأوروبا الغربية )فرن�صا واأملانيا واإ�صبانيا( 
املوؤيدة ل�صيا�صة الردع املعتدل، تاركة باب 
وم�صتبعدة  رو�صيا،  مع  مفتوًحا  احل��وار 

خطر الت�صعيد.
   واملفاو�صات التي اأدت اإىل ن�صر الوجود 
نتاج  كانت  الناتو  حللف  املعزز  االأمامي 

حل و�صط بني املوقفني.
   املجموعة االأوىل، اأرادت اإقامة قواعد 
اأجل  من  اأرا�صيها  على  دائمة  ع�صكرية 
اإظهار �صيا�صة الردع امل�صتمر �صد رو�صيا. 
اأنه  راأت  الأنها  الثانية،  الكتلة  توافق  مل 

يوؤدي  اأن  املرجح  اإج��راء مبالغ فيه، من 
القانون  م��ع  ويتعار�ص  الت�صعيد،  اإىل 
ورو�صيا  الناتو  بني  للتعاون  التاأ�صي�صي 
�صمنًيا  ي�صتبعد  وال����ذي   ،”1997“
اإقامة هياكل ع�صكرية دائمة على اأرا�صي 

الدول االأع�صاء اجلدد.
احلل  اإىل  احل���ل���ف���اء  ت��و���ص��ل  ل���ذل���ك     
الو�صط التايل: �صيكون الوجود االأمامي 
القوة  �صتكون  بالتناوب”.  “دائًما ولكن 
موجودة ج�صدًيا لكن �صتخ�صع وحداتها 
للتناوب كل ب�صعة اأ�صهر، وهو ما ير�صي 

كال االجتاهني.

وم�سداقية  النتقامي”  »الــــردع 
الناتو

   اإن هذه االختالفات يف وجهات النظر 
للوجود  ذات����ه  ال��ع�����ص��ك��ري  االأداء  ت��ع��وق 
االأمامي املعزز حللف الناتو. يرتكز هذا 
االنتقامي”.  “الردع  مبداأ  على  االخري 
ع�صكرية  ق���وة  ن�����ص��ر  اإىل  ي��ه��دف  ال  ان���ه 
اأي هجوم  ل��ت��ع��ط��ي��ل  ي��ك��ف��ي  ك��ب��رية مب���ا 
ثقة  اأي  وتقوي�ص  ال��ف��ور،  على  حمتمل 
م��ن ج��ان��ب امل��ع��ت��دي يف ال��ن��ج��اح االأويل 
اخليار  باملنع”.  )“الردع  امل�صلح  لعمله 
الذي روجت له يف البداية دول البلطيق 
تتعلق  امل�����ص��األ��ة  اإن  امل���ث���ال(.  �صبيل  ع��ل��ى 
باالأحرى برتك ثقل احتمال حدوث رّد 
االأولية  التكلفة  زي���ادة  �صاأنه  م��ن  الح��ق 

للهجوم ب�صكل كبري.
   وبهذا، فاإن االأع��داد املعتدلة املنت�صرة 
ل��ل��وج��ود االأم���ام���ي امل��ع��زز حل��ل��ف الناتو 
جتعله وجوًدا ال ُيق�صد به اإحلاق اأ�صرار 
اال�صتباكات  منذ  برو�صيا  مقبولة  غ��ري 
االأمامي  ال��وج��ود  اإىل  وُي��ن��ظ��ر  االأوىل. 
امل���ع���زز حل��ل��ف ال��ن��ات��و ع��ل��ى اأن����ه “�صلك 

“اأو  ع���ب���وره  مب���ج���رد  وال������ذي  تعرث”، 
اأن  ���ص��اأن��ه  م���ن  مهاجمته”  ب����االأح����رى 
ي��وؤدي اإىل رد ع�صكري كامل من الناتو، 
اأي تعبئة قوة رده. يف الواقع، كان الردع 
عن طريق االنتقام هو اخليار التوافقي 
بني  و�صط  ح��ّل  نتيجة  املمكن،  الوحيد 
الدول التي ترغب يف وجود كبري حللف 
ال�صرقي،  اجلانب  على  االأطل�صي  �صمال 

وتلك التي ترى اأنه اإجراء ت�صعيدي.
���ص��د جي�ص  اإن حم���اول���ة  ال���واق���ع،     يف 
الرو�صية،  ال��ق��وات  ن���ريان  وق���وة  بحجم 
على �صبيل املثال، من �صاأنه اأن يعني ن�صر 
اأم��ر ال  قوة ع�صكرية كبرية هناك. وهو 
بالن�صبة  و�صيا�صياً،  ميكن ت�صوره، مالياً 
مل��ع��ظ��م احل���ل���ف���اء. وب���ال���ت���ايل، ف����اإن دعم 
ال��وج��ود االأم���ام���ي امل��ع��زز حل��ل��ف الناتو 
ب���اأرب���ع ك��ت��ائ��ب اإ���ص��اف��ي��ة ك���رد ف��ع��ل على 
قمة  االإع��الن يف  وكذلك  اأوكرانيا،  غزو 
االأمريكي يف  الوجود  مدريد عن تعزيز 

اأوروبا، يتما�صى مع هذا احلل الو�صط.
الت�صوية هذا  ف��اإن منطق     وبالنتيجة، 
له حدود ما، اأهمها م�صداقية االنتقام. 
اأمر  االنتقام  على  الت�صميم  اإظ��ه��ار  اإن 
يف  �صيما  وال  ال����ردع،  منطق  يف  اأ���ص��ا���ص��ي 
خيار الردع عن طريق االنتقام. ويتوّقف 
هذا اإىل حد كبري على الر�صالة املر�صلة، 
على  الت�صميم  ت��ن��ق��ل  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي 
اأو�صع من اأجل  ا�صتخدام القوة بطريقة 
ج��ع��ل م���ن اخ���ت���ار ال��ه��ج��وم ي��دف��ع ثمناً 

باهظاً. 
ب���ن���اء ه�����ذا اخلطاب  ف������اإن  وم�����ع ذل������ك، 
�صيا�صة  اإط����ار  يف  وامل��ت��م��ا���ص��ك  امل�����ص��رتك 
ي��زال ميثل حتدًيا  ال��ردع �صد رو�صيا ال 
التحديد،  وج���ه  وع��ل��ى  ال��ن��ات��و،  حل��ل��ف 
ت�������ص���ور هذا  االخ����ت����الف����ات يف  ب�����ص��ب��ب 

التهديد بني الدول االأع�صاء.
اإن ن�صر غ�صيل االنتقادات     يف النهاية، 
هذا  لها  يتعر�ص  ال��ت��ي  للعموم  امل��ت��ك��رر 
االأخ��ري يف هذا املو�صوع يهدد بتقوي�ص 

اللوم  اىل  ن�صري  الناتو.  ردع  م�صداقية 
امل��ن��ت��ظ��م ال����ذي ت��وج��ه��ه ب��ول��ن��دا اأو دول 
اأو فرن�صا، املتهمتني  اأملانيا  اإىل  البلطيق 

بالت�صاهل ال�صديد جتاه مو�صكو.
   نتيجة لذلك، ي�صك بع�ص املتخ�ص�صني 
الرد كما  الناتو احلقيقية على  يف قدرة 
يزعم ر�صمًيا. على �صبيل املثال، اإذا قررت 
رو�صيا ا�صتهداف الوحدات الرنويجية اأو 
ليتوانيا  يف  املتمركزة  اللوك�صمبورغية 
فهل  احل��ل��ف��اء،  ت�����ص��ام��ن  ع��ل��ى  لل�صغط 
ا يف ليتوانيا،  �صرتد اأملانيا، املوجودة اأي�صً
ع�صكريا مع خطر ت�صعيد احلرب؟ هذا 
لكنه  بالتاأكيد،  مرجح  غري  ال�صيناريو 
ال�صتمرار  نظًرا  ا،  اأي�صً م�صتبعدا  لي�ص 
الغربي.  للمع�صكر  الرو�صية  التهديدات 
على  وح��دات  ن�صر  خ��الل  وبالتايل، من 
حدود رو�صيا العدوانية، ويف نف�ص الوقت 
اإظهار خالفاته الداخلية، فاإن الناتو ال 
ا:  يعزز موقفه فح�صب، بل يخاطر اأي�صً
منخف�صة  ل��ه��ج��م��ات  ن��ف�����ص��ه  وي��ع��ر���ص 
تنا�صب  ل��ن  وال��ت��ي  ق��وات��ه،  على  الكثافة 
اأن جتعل  �صاأنها  اي من   ،5 امل��ادة  متاًما 

من ال�صعب للغاية حتديد الرد.
التحّرك  ع��دم غياب  ف��اإن     تخطيطيا، 
الوجود  اأن يقو�ص م�صداقية  �صاأنه  من 
االأمامي املعزز حللف الناتو، وقد يكون 
ذريعة  ك���ان حم�����دودا،  واإن  ح��ت��ى  ال�����رّد، 
تك�صف  اأن  ميكن  النهاية،  يف  للت�صعيد. 
االنق�صامات ال�صريحة ب�صكل مفرط عن 
جيوب نقاط �صعف يف �صيا�صة الردع التي 
يتبعها احللف والتي، اإذا مت ا�صتغاللها، 
اأن يكون لها تاأثريات كبرية على  ميكن 

م�صداقية الناتو ب�صكل اأو�صع.

التحالف ي�ستعيد حيويته
اأن عودة  ب��دا وا���ص��ًح��ا  اإذا     اخل��ال���ص��ة، 
الدفاع اجلماعي داخل الناتو تتناق�ص يف 
اإدارة االأزمات،  متا�صكها وان�صجامها مع 
ف����ال ي��ن��ب��غ��ي امل���ب���ال���غ���ة يف االخ����ت����الف. 
تتقا�صم الركيزتان االأ�صا�صيتان للتحالف 
قاعدة م�صرتكة فيما يتعلق باملفاو�صات 

متعددة االأطراف. 
اإن����ه����ا ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت�����ص��وي��ات ب����ني ال�����دول 

االأع�صاء ولكليهما حدود.
الناتو.  اأوك��ران��ي��ا     مل تنقذ احل���رب يف 
فهذا االأخ��ري مل يكن بب�صاطة يف خطر 
“الناتو  م�����ص��روع  اأن  نن�صى  -ال  مم��ي��ت 
ال��ع��م��ل��ي��ات يف  ن��ه��اي��ة  ُول����د يف   ”2030
اأفغان�صتان، مهما كانت مزعجة ... ومع 
ذلك، اأعاد الغزو الرو�صي تن�صيط احللف 

ب�صكل وا�صح.
التوترات والت�صويات واحللول     تعترب 
ال��و���ص��ط واالل��ت��ب��ا���ص ج����زًء م���ن احلياة 
امل��ت��ع��ددة االأط������راف حل��ل��ف ال��ن��ات��و. وال 
ينبغي اأن ُينظر اإىل هذا على اأنه تناق�ص، 
ب���ل ع��ل��ى اأن�����ه اأم�����ر ط��ب��ي��ع��ي. وال���دف���اع 
ال  االأزم���ات،  اإدارة  مثل  مثله  اجلماعي، 

ُي�صتثنى من هذا الواقع.
 باخت�صار، بداًل من اأن ن�صهد حرًبا باردة 
ل��ت��ح��ال��ف ك���ان �صيفقد  ج��دي��دة م��ن��ق��ذة 
اجتاهه، كما يزعم البع�ص ب�صرعة كبرية، 
العداوات  ملنطق  حت��دي��ًث��ا  ن�صهد  ف��اإن��ن��ا 
بني  ال��ق��دمي��ة  املناف�صات  تختلط  حيث 
املتغرية  الت�صورات  م��ن  وامل��زي��د  ال���دول 

للمخاطر.
----------------------------- 

*دكتور وباحث يف العلوم ال�سيا�سية 
ـــدويل،  والجــتــمــاعــيــة -الأمــــن ال

جامعة بروك�سل احلرة

- ن�سهد حتديًثا ملنطق العداوات حيث تختلط املناف�سات 
القدمية بني الدول واملزيد من الت�سورات املتغرية للمخاطر

- �ست�سبح اجلغرافيا ال�سيا�سية الع�سكرية حللف الناتو, اأكرث 
و�سوًحا مع عودة العدو القدمي وخطط الردع امل�ساحبة له

كارثة افغان�صتان ا�صبحت من املا�صي

اإميانويل ماكرون عند و�صوله اإىل قاعدة ميخائيل كوجالني�صينو اجلوية، بالقرب من مدينة كون�صتانتا، رومانياالناتو ي�صتعيد حيويتهرومانيون وبولنديون من جنود الناتو يف حرا�صة موؤمتر �صحفي للرئي�صني البولندي والليتواين

قمة مدريد وقفزة جديدة للحلف

من اأفغان�ستان اإىل اأوكرانيا:

هل هي ولدة جديدة حللف �سمال الأطل�سي...؟
•• الفجر -جوليان بوماريد* 

-ترجمة خرية ال�شيباين

النعوت  تنق�س  ل  “بعث”:  حيويته”،  “ا�ستعاد  »جتّدد”،     

الهجوم  ــدء  ب منذ  الــواجــهــة  اإىل  الــنــاتــو  عـــودة  لتو�سيف 
الرو�سي على اأوكرانيا يف 24 فرباير 2022.

   ت�ستمد فكرة اإعادة احياء الناتو م�سداقيتها من مالحظة 
يعيد  الأفغاين،  امل�ستنقع  يف  الّتيه  من  عقدين  بعد  ب�سيطة. 

من  تقليدي  هجوم  ردع  التاريخية:  مهمته  اكت�ساف  احللف 
دولة ما -عالوة على ذلك من عدو �سابق، رو�سيا -�سد اأع�سائه. 
تاريخ  يف  جديدة  قفزة  اأوكرانيا  يف  احلرب  �ست�سكل  هنا،  من 
 .2001 �سبتمرب   11 اأو  الباردة  احلــرب  نهاية  مثل  الناتو، 

تعزيز  يف  ترجمته  يجد  للوجود،  جديًدا  �سبًبا  و�ستعطيه 
ح�سوره الع�سكري على اجلانب ال�سرقي -اأهم توطيد للدفاع 
بال�سبط  هو  ما  ال�سيوعية.    الكتلة  �سقوط  منذ  اجلماعي 

م�سمون عملية اإحياء الناتو هذه، وما هي حدودها؟

- اأعاد الغزو الرو�سي تن�سيط احللف ب�سكل وا�سح

- ي�سك بع�س املتخ�س�سني يف قدرة الناتو احلقيقية على الرد كما يزعم ر�سمًيا

- بناء خطاب م�سرتك ومتما�سك يف اإطار �سيا�سة الردع �سد رو�سيا ل يزال ميثل حتدًيا حللف الناتو, ب�سبب الختالف يف ت�سور هذا التهديد 
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•• تون�س-وكاالت

واالغتياالت  االإره���اب  ق�صايا  يف  املتورطني  حماكمة  ت��اأت��ي 
ال�صيا�صية والف�صاد املايل واالإداري على راأ�ص قائمة مطالب 
ال��ت��ون�����ص��ي��ني م��ن��ذ ان���ط���الق م�����ص��ار 25 ي��ول��ي��و وذل����ك اإىل 
االقت�صادية  بامل�صائل  بالعناية  للدولة  مطالبتهم  ج��ان��ب 
االأخ�����رية موؤ�صرات  االآون�����ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة.وق��د ظ��ه��رت يف 
اجلرائم  يف  للمتورطني  القانونية  املحا�صبة  ان��ط��الق  ع��ن 

ال�صيا�صية واملالية واالأمنية.
النه�صة  التحقيقات بخ�صو�صها قيادات من حركة  و�صملت 
ائتالف  ال�صيا�صي  ل��ذراع��ه��ا  املنتمني  م��ن  وع��دد  االإخ��وان��ي��ة 
املا�صي  االأ�صبوع  خ��الل  االأمنية  ال�صلطات  الكرامة.واألقت 

بعد  اخلياري  را�صد  املنحل  الربملان  النائب يف  على  القب�ص 
اأكرث من عام من هروبه من مذكرة جلب وذلك بعد �صدور 
النظام  روح  اإ�صعاف  بتهمة  بالقب�ص عليه  ق��رارات ع�صكرية 
الع�صكري وربط ات�صاالت مع اأعوان دولة اأجنبية، كما حددت 
�صمن  املقبل  �صبتمرب  يف  اخلياري  ملحاكمة  موعدا  املحكمة 

ق�صية من 4 ق�صايا يواجهها القيادي يف ائتالف الكرامة.
ويف ذات الوقت يواجه رئي�ص حركة النه�صة را�صد الغنو�صي 
واآخرها  �صده،  املرفوعة  الق�صايا  من  جملة  يف  التحقيقات 
تتعلق باتهامات له بالتحري�ص �صد قوات االأمن بعد و�صفه 

لهم بالطواغيت يف اأحد ت�صريحاته.
متعلقة  اأخ��رى  ق�صايا  يف  معه  التحقيقات  تتوا�صل  كذلك 
والتورط يف  اأجنبية حلزبه  وتلقي متويالت  اأم��وال  بغ�صيل 

ملف االغتياالت ال�صيا�صية وت�صفري ال�صباب اإىل بوؤر التوتر 
املزريقي  البعث �صهيب  القيادي يف حزب  واالإرهاب.وو�صف 
ائتالف  ن��واب  حماكمة  عربية  نيوز  ل�صكاي  ت�صريحات  يف 
جرائمهم  ح��ج��م  م��ع  املتنا�صب  الطبيعي  ب��االأم��ر  ال��ك��رام��ة 
العام  ال�����ص��ري  وتعطيلهم  ال���ن���واب  جم��ل�����ص  داخ����ل  امل��ق��رتف��ة 
اإطار �صراعهم الرجعي مع احلزب الد�صتوري  للجل�صات يف 
احلر الذي اأ�صر بال�صعب التون�صي وم�صاحله وفق تعبريه. 
الكرامة،  املزريقي تورط عدد كبري من نواب ائتالف  واأكد 
الكراهية  خطابات  يف  النه�صة،  حلركة  العنيف”  “اجلناح 
املادي  للعنف  اقرتافهم  جانب  اإىل  يبثونه  ال��ذي  والتكفري 
اأجنبية  داخل الربملان، وحمل بع�صهم لل�صالح مع ميلي�صيا 
العاملي وحتري�صهم على اجلهاد يف  االإخ��وان  لتنظيم  تابعة 

�صوريا وفق خطب لهم يف م�صاجد �صفاق�ص.
ن���واب حركة  امل��ت��ورط��ني م��ن  اأن حما�صبة  امل��زري��ق��ي  واع��ت��رب 
النه�صة اأ�صبحت مطلبا �صعبيا، وعلى راأ�صهم را�صد الغنو�صي 
االإخوان  م�صروع  خلدمة  واأجهزتها  الدولة  ا�صتخدامه  بعد 
لالإرهابيني  الوجود  فر�ص  توفريه  عن  ف�صال  املنطقة،  يف 
وتبيي�صهم بالقول اإنهم يفكرونه ب�صبابه وهم يف حقيقتهم 
من  �صهداء  �صحيته  راح  ال��ذي  واالإره����اب  القتل  مي��ار���ص��ون 

اجلي�ص واالأمن.
اأن  الق�صوري  ح���ازم  احلقوقي  والنا�صط  املحامي  واأو���ص��ح 
االإ�صالم  ت��ي��ار  منت�صبي  م��ن  ل��ع��دد  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  امل��الح��ق��ات 
ال�صيا�صي �صت�صمل من تورطوا يف االإرهاب والف�صاد والتطاول 
وفرارهم  العقاب  من  اإفالتهم  بعد  الدولة  موؤ�ص�صات  على 

نيوز  ل�صكاي  ت�صريحات  يف  �صنوات.واأكد  طيلة  العدالة  من 
اإرهابية  اأن�صطة  يف  ب��ال��ت��ورط  تهما  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م  عربية 
واأجانب  تون�صيني  طالت  واإرهابية  عنيفة  تدوينات  وكتابة 
القرار  التاأثري يف  بهدف  م�صبوهة  اأجنبية  وتلقي متويالت 

ال�صيا�صي الوطني.
من جانبه قال املحامي والنا�صط احلقوقي فتحي اجلمو�صي 
10 �صنوات من االإف��الت من العقاب  اإن��ه ان االأوان لتنتهي 
وغياب العدالة وانتهاك �صيادة الدولة وحتل حملها العدالة 
وتطبيق القانون.واأ�صاف يف حديثه ملوقع �صكاي نيوز عربية 
لبع�ص  املا�صية  الع�صرية  خ��الل  �صمح  ال��ربمل��اين  النظام  اأن 
االأحزاب لتحل حمل الدولة وت�صعفها وتفتك �صالحياتها 

وتخرق القوانني

بعد �سنوات من اخرتاق الق�ساء.. اإخوان تون�س يف مواجهة تهم ثقيلة

طفت على ال�سطح جمددا:

اأزمة الغوا�سات: هل �ستع�ّس اأ�سرتاليا اأ�سابع الندم...؟
•• الفجر -ليو رو�شيل 
-ترجمة خرية ال�شيباين

الغوا�سة  ق�سية  يف  ــعــطــافــات  والن التقلبات 
تن�ّسط  اأن  وينتظر  اأبــًدا.  تنتهي  ل  الأ�سرتالية 

العالقات اجليو�سيا�سية الدولية لفرتة اأطول مما 
كان متوقعا.   مل يبق الكثري مما اأطلق عليه مرارًا 
“عقد القرن” يف ال�سحافة الفرن�سية. لقد م�سحت 
رئي�س  األغى  اأن  بعد  الطاولة  واأ�سرتاليا  فرن�سا 
الوزراء الأ�سرتايل ال�سابق �سكوت موري�سون عقًدا 

ت�سرتي  اأن  املقرر  من  كان  يــورو  مليار   56 بقيمة 
مبوجبه كانبريا غوا�سات فرن�سية تعمل بالطاقة 
النووية.   ويبدو التغيري املفاجئ يف قرار اأ�سرتاليا، 
مع  الدبلوما�سية  العالقات  توتر  يف  ت�سبب  الذي 
تقريبا.  لنقل  بــعــيــدة...  ــرى  ذك جمــرد  فرن�سا، 

جهّنمّية  تكلفة  لها  �ستكون  املجه�سة  العملية  لأن 
حدوث  ا�ستبعاد  ميكن  ول  لأ�سرتاليا،  بالن�سبة 
يلي  وفيما  القادمة.  ال�سنوات  يف  جديدة  تقلبات 
ق�سة  عــن  احلــديــث  توقف  لعدم  اأ�سباب  ثالثة 

الغوا�سات الأ�سرتالية هذه.

على  احل�سول  مــن  قريبة  لي�ست  اأ�سرتاليا 
الغوا�سات

   يف االأي��ام االأخ��رية، احتل تقرير من الكوجنر�ص 
م�صاألة  واأع����اد   e الرئي�صية  ال��ع��ن��اوي��ن  االأم��ري��ك��ي 

الغوا�صات االأ�صرتالية اإىل قلب االأخبار.
اإليها  امل��ت��ح��دة، التي جل��اأت  ال��والي��ات     ل��ن تتمكن 
التي تعمل  اأج��ل غوا�صاتها  كانبريا يف االخ��ري من 
من  اأوك��و���ص،  حتالف  م��ن  كجزء  النووية  بالطاقة 
ال���وف���اء ب��امل��واع��ي��د امل���ح���ددة ل��ه��ا. وي��و���ص��ح تقرير 
 ،2022 اأواخ��ر يوليو  ال��ذي �صدر يف  الكوجنر�ص، 
يف  “منو يف التكلفة”  اأن بناء الغوا�صات عانى من 
ت�صاوؤالت  االآن  وه��ن��اك  احل����ايل.  ال��ربن��ام��ج  ب��داي��ة 
ب�صبب  االأمريكية،  ال�صفن  بناء  اأحوا�ص  حول قدرة 
نق�ص قطع الغيار اأو التاأخري يف ال�صيانة، كما بّينت 
الغارديان.   قد ت�صطر اأ�صرتاليا اإىل االنتظار حتى 
�صنوات 2040 وبرنامج بناء جديد، للح�صول على 
النووية،  بالطاقة  تعمل  واح��دة  اأمريكية  غوا�صة 
بينما اأرادت يف البداية ال�صروع يف جتديد اأ�صطولها 
يقدر  ل����ن  ذل������ك،  ع���ل���ى  ع������الوة   .2030 اأف������ق  يف 
تعمل  غوا�صة  بتوفري  االإ���ص��راع  على  الربيطانيون 

ا. بالطاقة النووية اإىل اأ�صرتاليا اأي�صً
    ي��ج��ب ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ن��اء ح���وايل 60 
غوا�صة لتلبية احتياجاتها الذاتية، ثم بيع بع�صها 
األ��ك�����ص��ن��در داي���ان���ت، الباحث  الأ���ص��رتال��ي��ا. وي��و���ص��ح 
ال��ف��رن�����ص��ي يف م��ع��ه��د ل����وي، وه���و م��وؤ���ص�����ص��ة فكرية 
الدولية،  ال�صيا�صة  يف  بحثية  وجمموعة  اأ�صرتالية 
االأمريكية  االإنتاج  ق��درات  على  تعتمد  اأ�صرتاليا  اأن 
وعليها االنتظار، و”يبدو اأن االأمريكيني ال يريدون 
بيع اأي غوا�صات حتى ينتهوا من اإنتاج ما يحتاجونه 

منها.«
   ب��ع��ب��ارة اأخ�����رى، ف����اإن االآم�����ال يف احل�����ص��ول على 
غوا�صة تعمل بالطاقة النووية االأمريكية قبل عام 

2040 تبدو قامتة. خا�صة اأن “هناك دائًما تاأخري 
“هناك  الأن  داي���ان���ت،  األ��ك�����ص��ن��در  ي�صيف  اإ�صايف”، 
اإىل خم�ص  اأربع  اأن يكون هناك تاأخري من  احتمال 

�صنوات اأخرى«.

ميكن فتح مفاو�سات جديدة
غ��وا���ص��ات جديدة،  ت��ري��د  ك��ان��ب��ريا  ك��ان��ت  واإذا      
فذلك على وجه اخل�صو�ص ال�صتبدال فئة كولينز 
تدريجياً، وهي جمموعة من املباين الدفاعية التي 
تعمل بالديزل، والتي مت طرحها للتداول منذ اأكرث 
ق��دمي��ة، جراء  اأ�صبحت  وال��ي��وم  ع��اًم��ا  م��ن ع�صرين 
�صبغة  م��ع  ال��ن��ووي��ة،  بالطاقة  العاملة  ال��غ��وا���ص��ات 
هجومية اأكرث. ومبوجب اتفاقية اأوكو�ص، يفرت�ص 
اأن حت�صل البحرية امللكية االأ�صرتالية على ثماين 

غوا�صات على االأقل.
    لكن مع خرق العقد الفرن�صي والتاأخري يف بناء 
نف�صها يف  البالد  اأن جتد  اأوك��و���ص، ميكن  غوا�صات 
منت�صف  حتى  الغوا�صات  م��ن  “حمرومة  االأخ���رًي 

األك�صندر  يتابع  ذلك”،  بعد  حتى  اأو   2045 ع��ام 
دايانت. “اإنها م�صكلة بالن�صبة الأ�صرتاليا، التي لن 

يكون لديها الكثري من القدرات الدفاعية.«
   وم���ن اأج���ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح��ال��ة ال���ط���وارئ، ميكن 

عن  “التخلي  ه��و  لكانبريا  احل��ل��ول  اأح��د  يكون  اأن 
الغوا�صات  اإىل  وال���رج���وع  النووية”،  ال��غ��وا���ص��ات 
كولينز  فئة  ب��روح  اأكرث”،  “التقليدية  الدفاعية 

احلالية.
التي  الغوا�صات  عك�ص  على  ال��ت��ي،  فالغوا�صات      
تعمل بالطاقة النووية، يتم بناوؤها يف عديد البلدان 

وميكن اأن يكون من االأ�صهل �صراوؤها.
 “اإحدى الطرق مللء الفجوة التي �صتاأتي مع نهاية 
كولينز يتمّثل يف �صراء غوا�صات جاهزة من البلدان 
التي متتلكها، على غرار �صراء الطائرات وال�صفن، 
اإلخ.«   ولهذا، ي�صتح�صر املتخ�ص�ص من معهد لوي، 
الهند،  مثل  �صريكة،  دول  م��ع  ال��ت��ف��او���ص  اإم��ك��ان��ي��ة 
ا مع دول اأخرى لديها غوا�صات مماثلة،  ولكن اأي�صً
مثل ... فرن�صا.   واإذا مل يغلق الباب متاًما اأمام مثل 
هذا اخليار، فال يزال األك�صندر دايانت يرى اأنه من 
حول  جديدة  مفاو�صات  تن�صاأ  اأن  املحتمل”  “غري 
هذا املو�صوع بني باري�ص وكانبريا. “يف هذا الوقت 
���ص��راء غوا�صات  ت��وج��د حم��ادث��ة ر���ص��م��ي��ة ح���ول  ال 

جديدة لي�صت جزًء من اأوكو�ص.«

ماليًا، لي�ست �سفقة القرن بالن�سبة لأ�سرتاليا
   اأراد رئي�ص الوزراء االأ�صرتايل اجلديد، من حزب 
مايو  يف  انتخابه  مت  الذي  األبانيز،  اأنتوين  العمال، 
دبلوما�صية  اأ�ص�ص  على  اأخ���رى  م��رة  ال��ب��دء  املا�صي، 
اأ�صرتاليا  اأن  اأعلن  يونيو،  ويف  فرن�صا.  مع  �صليمة 
نافال،  جم��م��وع��ة  ل��ت��ع��وي�����ص  ات���ف���اق  اإىل  ت��و���ص��ل��ت 
جم��م��وع��ة ب��ن��اء ال��غ��وا���ص��ات ال��ف��رن�����ص��ي��ة، مب��ا ي�صل 
اإىل 555 مليون ي��ورو.    لكن هذا جزء فقط من 
عن  االإع��الن  اأثناء  لالأ�صرتاليني.  بالن�صبة  الثمن 
العقد  خ��رق  اأن  األ��ب��ان��ي��ز  اأن��ت��وين  ح��دد  التعوي�ص، 
�صيكلف دافع ال�صرائب 5.5 مليار دوالر اأ�صرتايل، 
3.7 مليار ي��ورو. لذلك حتما، يف  اأو ما يقرب من 
جدوى  عن  با�صتمرار  الت�صاوؤل  “�صيتم  اأ�صرتاليا، 
تتعلق  الأ���ص��ب��اب  وذل���ك  لفرن�صا  الظهر  اإدارة  ق���رار 
باملواعيد  تتعلق  الأ���ص��ب��اب  ��ا  اأي�����صً ول��ك��ن  بالتكلفة، 

يو�صح األك�صندر دايانت. النهائية”، 
�صيتعني على  امل��ت��وق��ع��ة،  ال��ت��اأخ��ريات  ���ص��وء      ويف 
كولينز  غ��وا���ص��ات  ���ص��ك، جت��دي��د  دون  اأ���ص��رتال��ي��ا، 
احلالية. وهي عملية تكلف وحدها ما بني 3.5 و6 
مليارات دوالر.    حالّيا، املوؤكد: اإذا كانت اأ�صرتاليا 
متاأخًرا،  ذل��ك  ف�صيكون  غوا�صاتها،  على  �صتح�صل 
وخ�صو�صا �صيكون بتكلفة اأكرث مما كان خمطًطا يف 

قال الفرن�صيون... البداية. “عقد القرن”، 
اأ�صرتاليا للغوا�صات -�صواء     كما �صتخ�صع حيازة 
كانت نووية اأم ال -ملجهر التدقيق يف منطقة املحيط 
الهادي، يف �صياق مهم تتعزز فيه القدرات الع�صكرية 
بكني  وك��ان��ت  ال�صيني.  التو�صع  ج��ان��ب  اىل  ل��ل��دول 
اأ�صرتالية  غوا�صات  �صراء   2021 عام  و�صفت  قد 
م�صوؤول  “غري  ق��رار  باأنه  اأوك�����ص  اتفاقية  مبوجب 

للغاية«.

- اأراد رئي�س الوزراء الأ�سرتايل اجلديد اأنطوين األبانيز 
البدء من جديد على اأ�س�س دبلوما�سية �سليمة مع فرن�سا

- اإذا كان على اأ�سرتاليا اأن حت�سل على غوا�ساتها, 
ف�ستكون اأغلى بكثري مما كان متوقًعا يف البداية

غوا�صة نووية امريكية

اأ�صرتاليا تتو�صل اإىل اتفاق لتعوي�ص جمموعة نافال الفرن�صية

حتالف ايكو�ص قلب املعادلة

ا�صرتاليا قد تندم على الغاء ال�صفقة الفرن�صية

يف �صوء التاأخريات املتوقعة، �صيتعني على اأ�صرتاليا بال �صك جتديد غوا�صات كولينز احلالية

- اإن الآمال يف احل�سول على غوا�سة اأمريكية تعمل بالطاقة النووية قبل عام 2040 قامتة

- خرق العقد �سيكلف دافع ال�سرائب 5.5 مليار دولر اأ�سرتايل, اأو ما يقرب من 3.7 مليار يورو
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•• واغادوغو-اأ ف ب

بينهم  مدنيني  ع�صرة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  ُقتل 
االأم��ن��ي��ني يف هجوم  املتطوعني  م��ن  اأرب��ع��ة 
ن���ف���ذوه يف �صمال  اإره���اب���ي���ني  ب�����اأّن  ُي�����ص��ت��ب��ه 
بوركينا فا�صو، ح�صبما علمت وكالة فران�ص 
ب��ر���ص اأم�����ص ال��ث��الث��اء م��ن م�����ص��ادر اأمنية 
حملية.واأو�صح م�صدر اأمني اأّن “بلدة �صيما 
حمافظة   - �صيغينيغا  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة 
ياتنغا )�صمال( - تعّر�صت لهجوم اإرهابي” 
من  “اأربعة  اأن  واأ����ص���اف  االث���ن���ني.  ���ص��ب��اح 
)مدنيون  ال��وط��ن  ع��ن  للدفاع  املتطّوعني 

م�صرياً  قتلوا”،  و�صتة مدنيني  م�صاعدون( 
اإىل اأنه “مّت ت�صجيل عدة اإ�صابات«.

“املتطّوعني  م���ن  حم���ّل���ي  م�������ص���وؤول  واأك�����د 
اأن  دون  الهجوم، من  الوطن”  للدفاع عن 
اإىل  اأ���ص��ار  ولكنه  ال�صحايا،  ح�صيلة  يحّدد 
“عدداً من املتطّوعني ما زالوا يف عداد  اأّن 

املفقودين«.
واأ�صار امل�صوؤول اإىل اأّنه “جرى �صّد الهجوم 
على اأبواب �صيغينيغا من قبل عنا�صر تلّقوا 
الدفاع واالأم��ن، مو�صحاً  دعماً” من قوات 
اأّن “الهجوم اأدى اإىل هروب عدد كبري من 
بداأوا  ال�صّكان  اأن  واأو�صح  املنطقة.  �صّكان” 

بالعودة “بعد الرد اجلوي من اجلي�ص«.
واأو�صح م�صدر اأمني اآخر اأنه “بعد الهجوم 
ُقّدم  ُن�صرت وح��دات الدعم كما  على �صيما، 

اإ�صناد جوي �صاعد يف دحر املهاجمني«.
واأربعة  اأم��ن��ي��ني  م��ت��ط��وع��ني  ت�����ص��ع��ة  وُق���ت���ل 
اإرهابيون  �صنه  ه��ج��وم  يف  اخلمي�ص  ج��ن��ود 
مفرت�صون على وحدة تابعة ملفرزة ع�صكرية 
عملية  تن�ّصق  ك��ان��ت  )���ص��م��ال(  ب��ورزان��غ��ا  يف 

هجومية مع جمموعة من املتطّوعني.
عن  للدفاع  “املتطّوعني  جمموعة  واأُن�صاأت 
الوطن” يف كانون االأول/دي�صمرب 2019، 
وهي عبارة عن م�صاعدين مدنيني يعملون 

مع القوات امل�صّلحة يف مهام املراقبة وجمع 
امل��ع��ل��وم��ات وت���ق���دمي احل��م��اي��ة، ب��ع��د فرتة 
ويتزايد  يوماً.   14 ملدة  ع�صكرية  تدريبية 
امل�صّلحة  اجل��م��اع��ات  قبل  م��ن  ا�صتهدافهم 
ويدفعون  اجلي�ص  م��ع  يقاتلون  م��ا  وغالباً 

ثمناً باهظاً.
قيادة  اأعلنت  حزيران/يونيو،  منت�صف  يف 
ع��م��ل��ي��ات حم���ارب���ة امل��ت��ط��رف��ني ع���ن اإع�����ادة 
“دجمها  اأج��ل  املتطّوعني من  ف��رق  تنظيم 
واالأمني  الع�صكري  اجلهاز  يف  كامل  ب�صكل 

�ص ملكافحة االإرهاب«. املخ�صّ
اأزمات  2012 تتخّبط مايل يف  العام  منذ 

م�صّلح  مت��ّرد  فتيلها  اأ�صعل  و�صيا�صية  اأمنية 
قادته حركات انف�صالية واإرهابية يف �صمال 
واإىل  ال��ب��الد  و���ص��ط  اإىل  وام��ت��د  البلد  ه��ذا 

بوركينا فا�صو والنيجر املجاورتني.
وت�صّبب هذا العنف يف مقتل اآالف املدنّيني 
االآالف.  ت�صريد  اإىل  اإ�صافة  والع�صكرّيني 
على  ا���ص��ت��ول��وا  ال��ذي��ن  الع�صكريون  وج��ع��ل 
ال�صلطة بعد انقالب اآب-اأغ�صط�ص 2020 
ال�صعبية  االح��ت��ج��اج��ات  م���ن  اأ���ص��ه��ر  ع��ق��ب 
ع���ل���ى ع���ج���ز احل���ك���وم���ة امل���دن���ي���ة ع����ن وقف 
ا�صتعادة االأم��ن من  الدامية،  العنف  دوام��ة 

اأولوياتهم.

اأ�سابيع قليلة جدًا اأمام 
اإيران.. املفاو�سات انتهت

•• عوا�شم-وكاالت

ن�صاً  اأن  االثنني  االأول  اأم�ص  ي��وم  واأوروب��ي��ون  اأمريكيون  م�صوؤولون  اأعلن 
2015 قد اكتمل، واأن املفاو�صات قد  الإعادة تفعيل االتفاق النووي لعام 
اأم  اإذا كانت �صتقبل االتفاق  اأن تقرر ما  اإي��ران االآن  اإن على  انتهت، قائلني 

�صتتخلى عنه.
واأفاد م�صوؤول كبري باالحتاد االأوروبي اإن من�صق ال�صيا�صة اخلارجية باالحتاد 
جوزيب بوريل �صيكتب االآن اإىل الواليات املتحدة واإيران واالأطراف املفاو�صة 
االأخرى، لتحديد اخلطوات التالية للموافقة على االتفاق، م�صيفاً اأن اأمام 

اإيران”اأ�صابيع قليلة جًدا جًدا” لتقرر ما اإذا كانت �صتعيد اإحياء االتفاق.
اأولًيا  اإنهم نقلوا بالفعل رًدا  ورد امل�صوؤولون االإيرانيون على الفور، قائلني 

على امل�صودة و�صيعودون باآراء اإ�صافية يف وقت الحق.
واأو�صح دبلوما�صي اأوروبي رفيع ان “الن�ص الذي قدمه املن�صق ي�صكل اق�صى 
حدود مرونتنا... هذا ميثل نهاية عام ون�صف تقريباً من املفاو�صات. وحان 

الوقت التخاذ قرارات نهائية االآن ».
واأكد امل�صوؤول االأوروبي الكبري اإن الدبلوما�صيني الغربيني �صيغادرون فيينا 
الطاولة،  املطروح على  الن�ص  اأخ��رى على  االآن ولن تكون هناك تغيريات 
ما  ���ص��رنى   ... و  املختلفة  ال��ع��وا���ص��م  ملعب  يف  االآن  “الكرة  اأن  م��ع��ت��رباً 
�صيحدث«.وو�صع االتفاق النووي لعام 2015 قيوًدا �صارمة ولكن موؤقتة 
على االأن�صطة النووية االإيرانية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن 
ال�صابق دونالد ترامب وا�صنطن من االتفاق يف  الرئي�ص  اإي��ران. وان�صحب 
مايو )اأيار( 2018 وبعد عام بداأت اإيران يف انتهاك منهجي لبنود االتفاق. 

ومنذ ذلك احلني قامت بتو�صيع نطاق برناجمها النووي ب�صكل كبري.
ويف وا�صنطن، �صرح ناطق با�صم وزارة اخلارجية اإن اإدارة الرئي�ص االأمريكي 
جو بايدن م�صتعدة االآن “الإبرام �صفقة ب�صرعة” ت�صتند اإىل ن�ص االحتاد 

االأوروبي، مذكراً باأن اإيران قالت مرارا اإنها م�صتعدة ال�صتعادة االتفاق.
واأ�صاف “كما اأو�صح من�صق االحتاد االأوروبي، فاإن هذا الن�ص هو االأ�صا�ص 
املمكن الوحيد للقيام بذلك. دعونا نرى ما اإذا كانت اأفعالهم تتطابق مع 
اأقوالهم«.  اإىل ذلك، يقول امل�صوؤول الكبري يف االحتاد االأوروبي اإن خماوف 
اإىل معاجلة  بحاجة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ب�صاأن حتقيق  اإي��ران 
بني طهران والوكالة، الفتاً اإىل اأن “هذا �صيء خارجي ال عالقة له باالتفاق 

النووي«.

•• بغداد-وكاالت

يتوا�صل االإعالن ب�صكل متزايد ومثري للقلق 
املتاجرة باالأع�صاء  عن ك�صف و�صبط عمليات 
الب�صرية يف العراق، لدرجة نقلها للخارج من 
قبل �صبكات وع�صابات منظمة، ب�صكل بات يهدد 
بتحولها لظاهرة وفق نا�صطني ومدافعني عن 
اأعلنته  حقوق االإن�صان.ويف اأحدث اجلرائم ما 
القب�ص  اإل��ق��اء  ع��ن  العراقية  الداخلية  وزارة 
على اأب وابنه لبيعهما كلية ابنته مقابل مبلغ 
 5400 ن��ح��و  اأي  ع���راق���ي  دي���ن���ار  م��الي��ني   8
حتقيق  م��دي��ر  اأم��ريك��ي.وك�����ص��ف  دوالر  اآالف 
العميد  ب��غ��داد  يف  بالب�صر  االجت����ار  م��ك��اف��ح��ة 
وكالة  ن�صرتها  ت�صريحات  يف  الزبيدي،  و�صام 
اأن �صعر بيع الكلية الواحدة  االأنباء العراقية، 
ي�صل اإىل 48 مليون دينار عراقي اأي ما يعادل 
نحو 33 األف دوالر اأمريكي، م�صريا اإىل اأنهم 
بالب�صر  االجت������ار  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ع��م��ل��ون 
االأمني  امل�صوؤول  اأي�صا.واأو�صح  احل��دود  خلف 
ترتكز  بالب�صر  االجت��ار  “عمليات  اأن  العراقي 
عمليات  “�صبطنا  م�صيفا:  الكلى”،  بيع  على 

بيع اخل�صى بني العراق واأوكرانيا«.
خارج  اخل�صية  ب��ي��ع  “�صفقة  قيمة  اأن  وب���نّي 
اأن  كا�صفا  األف دوالر”،   80 اإىل  العراق ت�صل 
بالب�صر  االجت���ار  بع�صابات  االإط��اح��ة  عمليات 
ت�صاعد  على  بالعراق.وتعليقا  موؤخرا  ازدادت 
الب�صرية  باالأع�صاء  امل��ت��اج��رة  عمليات  وت��رية 
انتهاك �صارخ حلقوق  بالعراق وما متثله من 
االإن�صان ولالأمن املجتمعي، يقول علي البياتي، 
العراقية  االإن�������ص���ان  ح��ق��وق  م��ف��و���ص��ي��ة  ع�����ص��و 
عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي  م��ع  ل��ق��اء  يف  ���ص��اب��ق��ا، 
التي  املنظمة  اجل��رائ��م  من  بالب�صر  “االجتار 

العام  ب��ع��د  �صيما  وال  ب��ال��ع��راق  تنت�صر  ب����داأت 
والظروف  االأم��ن��ي  اخللل  وق��ع  على   ،2003
البالد  بها  مرت  التي  واال�صتثنائية  الع�صيبة 
طيلة االأعوام املا�صية، حيث احلدود املفتوحة 
وظهور اجلماعات االإرهابية كداع�ص التي كان 
لها دور كبري يف تف�صي ظاهرة االجتار بالن�صاء 
والب�صر مبا يف ذلك بيع اأع�صائهم، عالوة على 
العراقي مما  املجتمع  والعوز يف  الفقر  تف�صي 
ا�صطر الكثريين جراء ذلك لبيع اأع�صاء من 
اأج�����ص��اده��م ل��ق��اء امل���ال و���ص��ط ان��ت�����ص��ار املافيات 
والتي  التجارة،  هذه  متتهن  التي  والع�صابات 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة تتعاون  ام����ت����دادات  ل��دي��ه��ا 
االأ�صف  “مع  البياتي:  وتن�صق«.وي�صيف  معها 
احلا�صم  بال�صكل  تتعاط  مل  العراقية  الدولة 

وامل���ط���ل���وب م���ع خ���ط���ورة ات�������ص���اع ن���ط���اق هذه 
يبداأ  الب�صعة  اجل��رائ��م  ه��ذه  فكبح  ال��ظ��اه��رة، 
اأوال مبعاجلة م�صببات هذه الظاهرة وخا�صة 
كما  واالقت�صادي،  االجتماعي  امل�صتويني  على 
ال�صرورات  وفق  ت�صمح  ت�صريعات  �صن  ويجب 
كامل،  اإ�صراف طبي  والطبية وحتت  ال�صحية 
بحيث  لها،  بحاجة  هم  ملن  لالأع�صاء  بالتربع 
اأن يكون ذلك لقاء  اإنقاذ حياتهم، وميكن  يتم 
اأن تتم العملية بطريقة  مقابل مادي، مبعنى 
قانونية م�صموح بها ومبا يقطع الطريق اأمام 

ع�صابات بيع االأع�صاء واالجتار بها«.
حقوق  مبفو�صية  ال�����ص��اب��ق  امل�����ص��وؤول  وي��خ��ت��م 
االإن�صان العراقية، بالقول: “وهكذا فاملطلوب 
خمتلف  م��ع  وتن�صيقه  ال��ع��راق  ت��ع��اون  تطوير 

اإقليميا ودوليا ملكافحة هذه الظاهرة  البلدان 
االأع�صاء  ل��ت��ه��ري��ب  ح���د  وو����ص���ع  امل�����ص��ت��ف��ح��ل��ة، 
جنان  اخل���ارج«.اأم���ا  نحو  ال��ع��راق��ي��ة  الب�صرية 
اأالين�ص”  “هارتالند  منظمة  ع�صو  احل��م��د، 
املجتمع  منظمات  كاإحدى  النا�صطة  الدولية 
“�صكاي  ل��ق��اء م��ع  ب��ال��ع��راق، فتقول يف  امل���دين 
تنت�صر  خطرية  ظاهرة  “هذه  عربية”:  نيوز 
يف ال��ع��راق وح���ول ال��ع��امل، ون�����ص��د ع��ل��ى جهود 
ومالحقة  لها  ملجابهتها  العراقية  احلكومة 
ل��ك��ن املو�صوع  امل��ت��اج��ري��ن وامل��ت��ورط��ني ف��ي��ه��ا، 
وتن�صيقا  م�����ص��ت��م��را  ع��م��ال  ���ص��ك  ب���ال  ي��ت��ط��ل��ب 
االأمنية  االأج�����ه�����زة  خم��ت��ل��ف  ب����ني  حم���م���وم���ا 
اإقليم  واحل��ك��وم��ي��ة وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع ح��ك��وم��ة 
املدنية  النا�صطة  العراق«.وت�صيف  كرد�صتان 

تتف�صى  بالب�صر  االجت���ار  “ظاهرة  العراقية: 
ب�����ص��ك��ل مقلق  ال���ع���راق  يف االآون�����ة االأخ�����رية يف 
اأن  م��ع  الب�صرية،  االأع�����ص��اء  جت���ارة  �صيما  وال 
ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي ق��د ���ص��رع يف ال��ع��ام 2012 
بالب�صر،  االجت�����ار  مل��ك��اف��ح��ة   28 رق���م  ق���ان���ون 
االجتار  ل�صحايا  العراقي  املر�صد  اأك��د  حيث 
بالب�صر موؤخرا اأن االأطفال دون �صن 16 عاما 
ي�صكلون ثلثي عدد �صحايا هذه اجلرائم، وال 
حاالت  ع��دد  معلنة  ر�صمية  اإح�صائيات  توجد 
التعامل مع �صحاياها يتم ب�صرية  الكلي كون 
واملنظمات  الر�صمية  مطلقة من قبل اجلهات 
املعنية نظرا حل�صا�صية املو�صوع«.وعن خلفيات 
وعوامل هذا التف�صي، تربز املتحدثة: “تزايد 
اأ�صهم  االأم��ن  و�صعف  البطالة  وتف�صي  الفقر 
وت��رية عمليات  تزايد  �صاهمت يف  كلها عوامل 
املتاجرة باالأع�صاء الب�صرية وتو�صع ع�صاباتها 
جائحة  تف�صي  م��ع  �صيما  ب��ال��ع��راق،  و�صبكاتها 
حيث  ال�صلبية،  وتداعياتها  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
اإثر ذلك تراجع دخل  اأ�صتغلت تلك الع�صابات 
النا�ص يف البالد وتردي اأو�صاعهم االقت�صادية 
يق�صيه  ب��ات  ال��ذي  ال��وق��ت  وزي���ادة  واملعي�صية، 
ال��ع��راق��ي��ون ���ص��غ��ارا وك��ب��ارا بفعل ظ��ه��ور تلك 
التوا�صل  ومن�صات  االإن��رتن��ت  اأم���ام  اجلائحة 
ا�صتدراج  ط��رق  اأب��رز  كانت  والتي  االجتماعي، 
�صحايا املتاجرة باالأع�صاء الب�صرية بالعراق«.

اأما احللول للحد من هذه الظاهرة الوخيمة، 
يف  خا�صة  تتمثل  املدنية،  النا�صطة  وف��ق  فهي 
للبالد  امل���زري  االقت�صادي  الو�صع  “حت�صني 
وخلق فر�ص العمل وخا�صة لل�صباب والفتيات 
ك���ب���رية م���ن �صحايا  ن�����ص��ب��ة  ي�����ص��ك��ل��ن  ال���الئ���ي 
الدعارة  �صبكات  خ��الل  م��ن  بالب�صر  االجت���ار 

وجتارة االأع�صاء الب�صرية«.

ع�ســـــرة قتلــــى بهجــــوم يف بوركــــينا فـــــا�سو 

•• كابول-اأ ف ب

مثاليا  م���ك���ان���ا  ن��ف��ي�����ص��ة  اك��ت�����ص��ف��ت 
عيَني  ع��ن  املدر�صية  كتبها  الإخ��ف��اء 
�صقيقها الذي ينتمي اإىل طالبان... 
ن�����ادرا م���ا يدخل  امل��ط��ب��خ ح��ي��ث  يف 

الرجال االأفغان.
من  االآالف  م���ئ���ات  ُح����رم����ت  ف���ق���د 
الفتيات وال�صابات على غرار نفي�صة 
م��ن ال��درا���ص��ة م��ن��ذ ع����ودة احلركة 
املت�صددة اإىل ال�صلطة قبل عام، لكّن 

تعط�صهن اإىل التعلم مل يخفت.
مدر�صة  ت��رت��اد  ال��ت��ي  نفي�صة  ت��ق��ول 
�صرق  ق�������رى  اإح����������دى  يف  �����ص����ري����ة 
ما  ل���ل���رج���ال  “لي�ص  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
احتفظ  لذلك  املطبخ،  يف  يفعلونه 

بكتبي هناك«.
باالأمر  �صقيقي  علم  “اإذا  وت�صيف 

�صي�صربني«.
منذ عودتها اإىل ال�صلطة قبل عام، 
�صارمة  ق���ي���ودا  ط���ال���ب���ان  ف��ر���ص��ت 
اإىل  اأدى  ما  والن�صاء  الفتيات  على 

اإبعادهن فعليا عن احلياة العامة.
وع���ن���دم���ا ���ص��ي��ط��رت ط���ال���ب���ان على 
بحكم  وع�������دت  احل����ك����م،  م���ق���ال���ي���د 
حكمها  بفرتة  مقارنة  ت�صددا  اأق��ل 
و2001   1996 ب���ني  ال�����ص��اب��ق��ة 
وال���ت���ي ���ص��ه��دت ان��ت��ه��اك��ات حلقوق 

االإن�صان.
ت�صديد  م���ن  زادت  احل���رك���ة  ل��ك��ن 
ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ح��ق��وق االأف����غ����ان وال 
اللواتي  وال��ن�����ص��اء  ال��ف��ت��ي��ات  �صيما 
امل���دار����ص  اإىل  ال����ع����ودة  ُم��ن��ع��ن م���ن 
من  الكثري  م��ن  وُح��رم��ن  الثانوية 

الوظائف العامة.
اأنحاء البالد  وُمنعت الن�صاء يف كل 
ب����دون حم����رم مل�صافة  ال�����ص��ف��ر  م���ن 
ال�صلطات  اأم��رت��ه��ن  ك��م��ا  ط��وي��ل��ة، 
ب��ت��غ��ط��ي��ة وج���وه���ه���ن يف االأم����اك����ن 

العامة مع تف�صيل ارتداء الربقع.
وم����ع ع����دم ال�����ص��م��اح ب����اإع����ادة فتح 
ال���ث���ان���وي���ات امل��خ�����ص�����ص��ة ل���الإن���اث 
اأفغان�صتان،  م��ن  ك��ث��رية  اأج����زاء  يف 
���ص��ري��ة يف غرف  ظ���ه���رت م���دار����ص 

منازل عادية يف كل اأنحاء البالد.
وكالة  ���ص��ح��اف��ي��ي  م��ن  ف��ري��ق  وزار 

ف���ران�������ص ب����ر�����ص ث����الث����ا م����ن ه���ذه 
امل����دار�����ص واأج�������رى م���ق���اب���الت مع 
حجبت  وم������دّر�������ص������ات  ت����ل����م����ي����ذات 
اأ���ص��م��اوؤه��ن ال��ف��ع��ل��ي��ة ح��ف��اظ��ا على 

�صالمتهن.
ت�صببت اال�صطرابات التي �صهدتها 
اأفغان�صتان على مدى عقود بتدمري 
اأفغان�صتان، لذلك  التعليم يف  نظام 
ما زالت نفي�صة تدر�ص مواد املرحلة 

الثانوية رغم اأنها تبلغ 20 عاما.
الكربى  و�صقيقتها  والدتها  فقط 

تعرفان باالأمر.
مع  ل�����ص��ن��وات  ف��ق��ات��ل  �صقيقها،  اأم���ا 
ال�صابقة  احل��ك��وم��ة  ���ص��د  ط��ال��ب��ان 
املتحدة  ال��والي��ات  بقيادة  وال��ق��وات 
ال��دي��ار بعد  اإىل  يف اجل��ب��ال، وع���اد 
انت�صار احلركة وقد ت�صبع عقيدتها 
املراأة  اإن مكان  التي تقول  املت�صددة 

هو املنزل.
���ص��م��ح ل��ه��ا ب��ارت��ي��اد م��در���ص��ة دينية 
لتدر�ص القراآن يف ال�صباح، لكنها يف 
خل�صة  تخرج  الظهر،  بعد  ما  فرتة 
م��ن امل��ن��زل حل�����ص��ور ���ص��ف درا�صي 
الثورية  “اجلمعية  تنظمه  ���ص��ري 

لن�صاء اأفغان�صتان«.
حتّمل  “قبلنا  ن��ف��ي�����ص��ة  وت����ق����ول 
غري  ���ص��ن��ب��ق��ى  واإال  اخل���ط���ر،  ه����ذا 

متعلمات«.
وت�صيف “اأريد اأن اأ�صبح طبيبة... 
نريد  م����ا،  ���ص��ي��ئ��ا  ن��ح��ق��ق  اأن  ن���ري���د 
وبناء  امل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة  احل���ري���ة 

م�صتقبلنا«.

بر�ص  ف��ران�����ص  وك��ال��ة  زارت  عندما 
تذهب  ال���ت���ي  ال�������ص���ري���ة  امل����در�����ص����ة 
فتيات  وت�صع  نفي�صة  ك��ان��ت  اإل��ي��ه��ا، 
التعبري  ح��ري��ة  يناق�صن  اأخ���ري���ات 
اإىل  جنبا  ويجل�صن  مدّر�صتهن  مع 
على  ويتناوبن  ���ص��ج��ادة  على  جنب 

قراءة كتاب ب�صوت عاٍل.
املدر�صة،  اإىل  ال��و���ص��ول  اأج���ل  وم��ن 
املنزل قبل  الفتيات  تغادر  غالبا ما 
���ص��اع��ات وي�����ص��ل��ك��ن ط��رق��ا خمتلفة 
معظم  منطقة  يف  روؤيتهن  لتجنب 
����ص���ك���ان���ه���ا م����ن ال���ب�������ص���ت���ون ال���ذي���ن 
االأكرب من عنا�صر  ي�صكلون اجلزء 

طالبان.
اإىل  طالبان  م��ن  مقاتل  ���ص��األ  واإذا 

الفتيات  ت��ق��ول  ذاه���ب���ات،  اأي����ن ه��ن 
خياطة  ور���ص��ة  يف  م�صجالت  اإن��ه��ن 
ويخفني كتبهن يف اأكيا�ص ت�صوق اأو 

حتت العباءة اأو الربقع.
اإن����ه����ن ال ي���خ���اط���رن ف��ح�����ص��ب، بل 
ي���ق���دم���ن ت�����ص��ح��ي��ات اأي�������ص���ا، مثل 
املدر�صة  التي تركت  نفي�صة  �صقيقة 
ل��ل��ح��د م���ن اأي ���ص��ك��وك ق���د ت����راود 

�صقيقها.
اأي  اإن��ه ال يوجد  دي��ن  يقول علماء 
تعليم  حل��ظ��ر  االإ�����ص����الم  يف  م����ربر 
الفتيات يف الثانويات، وبعد عام من 
طالبان  زال��ت  م��ا  ال�صلطة،  توليها 
با�صتئناف  �صت�صمح  اأنها  على  ت�صر 

الدرا�صة.

•• فينغانغ-اأ ف ب

احلية  بالذخرية  ع�صكرية  مناورات  الثالثاء  اأم�ص  التايواين   اجلي�ص  اأج��رى 
�صملت حم��اك��اة ل��ل��دف��اع ع��ن اجل��زي��رة م��ن غ���زو �صيني ات��ه��م��ت ت��اي��وان بكني 

باالعداد له.
مقاطعة  يف  العملية  ب��دء  املكان  يف  بر�ص  فران�ص  وكالة  مرا�صلي  اأح��د  و�صاهد 
بينغتونغ يف جنوب تايوان بعيد ال�صاعة 00،40 بتوقيت غرينت�ص مع اإطالق 

قرابة  املناورات  وانتهت  مدفعي.  وق�صف  م�صيئة  �صواريخ 
املتحدث  لو ووي-جيي  اأف��اد  غ على ما  01،30 ت  ال�صاعة 

با�صم اجلي�ص الثامن التايواين.
واأطلقت ال�صني اأكرب مناوراتها الع�صكرية اجلوية والبحرية 
حول تايوان االأ�صبوع املا�صي يف رد غا�صب على زيارة رئي�صة 
التي  للجزيرة  بيلو�صي  نان�صي  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�ص 

تتمتع بحكم ذاتي.
وق���ال وزي���ر خ��ارج��ي��ة ت��اي��وان ج��وزي��ف وو ال��ث��الث��اء خالل 
املناورات  ال�صني  “ا�صتخدمت  تايبيه  يف  �صحفي  م��وؤمت��ر 
اأن  م��وؤك��داً  تايوان”،  لغزو  ل��الإع��داد  الع�صكرية  وخططها 
“نية ال�صني احلقيقية هي تغيري الو�صع القائم يف م�صيق 

تايوان واملنطقة باأكملها«.
النطاق  وا���ص��ع��ة  ع�صكرية  ت��دري��ب��ات  جت��ري  “اأنها  واأ���ص��اف 

وحملة  اإلكرتونية  هجمات  اإىل  باالإ�صافة  �صواريخ  واإط��الق 
ت�صليل و�صغط اقت�صادي من اأجل اإ�صعاف الروح املعنوية يف تايوان«.

وجدد وو اإدانته للمناورات ال�صينية التي ا�صتمرت حتى االثنني رغم ادعاء بكني 
يف البداية اإنها �صتنتهي يف اليوم ال�صابق، م�صريا اإىل اأنها اأعاقت اأحد اأكرث طرق 

ال�صحن البحري ازدحاما يف العامل.
م�صتمر  تهديد  ظل  يف  ن�صمة  مليون   23 �صكانها  ع��دد  البالغ  تايوان  وتعي�ص 
وتعهدت  اأرا�صيها  م��ن  ج��زءا  تعتربها  التي  ال�صني  قبل  م��ن  لغزو  بتعر�صها 

با�صتعادتها يوما ما ولو تطلب االأمر ا�صتخدام القوة.
ردا على  ت�صكل  التايوانية مقررة منذ فرتة وال  املناورات  اأن  االثنني  لو  واأك��د 
ب�صكل  ع�صكرية  ت��دري��ب��ات  اجل��زي��رة  ال�صينية.وجتري  الع�صكرية  التدريبات 
عمدت  بعدما  كذلك  التايوانية  امل��ن��اورات  �صينياً.واأتت  غ��زوا  حتاكي  منتظم 

ال�صني اإىل متديد مناوراتها البحرية واجلوية امل�صرتكة يف حميط اجلزيرة.
القوات  مب�صاركة  الثالثاء  �صتتوا�صل  التدريبات  اأن  ال�صيني  اجلي�ص  واأك���د 
اجلوية والبحرية. وقالت قيادة املنطقة ال�صرقية يف اجلي�ص ال�صيني يف بيان 
“مركزًة على العمليات امل�صرتكة للح�صار  اإنها جتري تدريبات حول اجلزيرة 
والدعم«.وترى وا�صنطن اأن خطر ح�صول مزيد من الت�صعيد من جانب بكني 
�صئيل. وقال الرئي�ص االأمريكي جو بايدن ل�صحافيني “اأنا غري قلق لكني غري 

مرتاح ب�صبب حتركاتهم الكثيفة. لكني ال اأظن اأنهم �صيقومون باملزيد«.
و���ص��ك��ر وزي����ر خ��ارج��ي��ة ت���اي���وان احل��ل��ف��اء ال��غ��رب��ي��ني خالل 
موؤمتره ال�صحايف ومن بينهم نان�صي بيلو�صي الأنها �صمدت 

يف وجه ال�صني.
باأن  العامل  اإىل  وا�صحة  بر�صالة  اأي�صا  يبعث  “هذا  واأو�صح 

الدميوقراطية لن تخ�صع لرتهيب اال�صتبداد«.
مياه  يف  �صينية  �صفينة  اأو  حربية  ط��ائ��رة  اأي  ت��دخ��ل  ومل 
بحريا من  12 ميال  اأق��ل من  بعد  على  االإقليمية  ت��اي��وان 

الياب�صة خالل مناورات بكني على ما اأكدت تايوان.
لكن اجلي�ص ال�صيني ن�صر االأٍ�صبوع املا�صي �صريطا م�صورا 
التايوانية  واجل��ب��ال  ال�صاحل  ي�صور  اجل��و  �صالح  يف  لطيار 
ال�صواطئ  الكبري من  قربه  مبينا  قيادة طائرته  قمرة  من 

التايوانية.
التايوانية  العا�صمة  فوق  اأي�صا  بال�صتية  �صواريخ  واأطلقت 
تايبيه خالل مناورات االأ�صبوع املا�صي على ما ذكرت و�صائل 
اإعالم �صينية ر�صمية.واأعلن قائد املنطقة ال�صرقية يف جي�ص التحرير الوطني 
اأن طائرات دورية بحرية واأخرى مطاردة ف�صال عن مروحيات ومدمرة �صاركت 

يف تدريبات على حتديد اأهداف ومهاجمتها يف املياه قبالة �صواحل تايوان.
من  ال�صني  ان�صحاب  ع��ن  ف�صال  وكثافتها  ال�صينية  امل���ن���اورات  حجم  واأث����ار 
دول  وم��ن  اأمريكيا  تنديدا  ال��دف��اع  وم�صائل  املناخ  ح��ول  الدولية  املفاو�صمات 
غربية اأخرى.اإال ان بكني دافعت االثنني عن ت�صرفها وا�صفة اإياه باأنه “حازم 
ومنا�صب” يف وجه اال�صتفزاز االأمريكي.وقال الناطق با�صم اخلارجية ال�صينية 
وانغ وينبني خالل موؤمتر �صحفي “نحن نكتفي بتوجيه حتذير اإىل امل�صوؤولني” 
عن هذه االأزمة متوعدا باأن ال�صني “�صتحطم بحزم اأوهام ال�صلطات التايوانية 

باحل�صول على اال�صتقالل بوا�صطة الواليات املتحدة.

فر�ست طالبان قيودا �سارمة على الن�ساء  

فتيات اأفغانيات يتحدين طالبان بارتياد مدار�س �سرية 
تايوان تنظم مناورات ع�سكرية وتتهم بكني بالإعداد لغزو 

بات يهدد بتحولها لظاهرة وفق نا�سطني  

الكلى اأبرزها.. ت�ساعد جرائم جتارة الأع�ساء الب�سرية يف العراق

Date 10/ 8/ 2022  Issue No : 13616

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court

 Case No. SHCFICIREA2022/0003258 Civil/ Partial

To Defendant: MAROUF HUSSEIN RONI SAHIDULLAH
Unknown place of residence:
You are requested to attend the hearing on 23/08/2022 before 
case management office, Sharjah Federal Civil First Instance 
Court (case admin office 4) in person or to be represented by a 
legal attorney to submit a plea along with all documents within 
10 days of the date of publication in order to consider the above-
mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office/Noaf Omar Aldokhi 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 10/ 8/ 2022  Issue No : 13616
Defendant Published Notice 

To Case Management Office Sharjah Federal Court Federal Civil 
Court of First Instance

In case No. SHCFICIREA2022/0005147Partial Civil
To Defendant: Javed Abbas Solanki Unknown address:
Published Notice in Arabic and English
The case filed by the plaintiff: Top Gear Car Rental which demand you to:
Obligation of the defendant to pay to the plaintiff an amount 13,862 AED (Thirteen 
thousand eight hundred and sixty-two AED) and interest is 5% from the date of the 
claim until full payment, fees, expenses and fees.
You are required to attend a hearing 15/08/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office 
No.2) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the 
case, accompanied by all documents, 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. 
Judicial Services Office/Muhammad Hussain Amin Al Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 10/ 8/ 2022  Issue No : 13616

Notification by publication
5422/2022/207 commercial execution

Notification by publication of payment
Notification details
To the defendant: 1-JACOB THOMAS THEKXDATH CHACKO THOMAS
Unknown residence
Since the plaintiff: Jifeng Ma
Has filed the above mentioned lawsuit against you and obligated 
you to pay an amount of 519894.50 dirhams to the plaintiff or 
court treasury.
Accordingly the court will initiate the executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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عربي ودويل

•• اأنقرة-اأ ف ب

ي���زور وف���د ت��رك��ي وا���ص��ن��ط��ن االأ���ص��ب��وع املقبل 
��د ال��رئ��ي�����ص ج��و ب��اي��دن بت�صليم  مل��ت��اب��ع��ة ت��ع��هُّ
لتن�صم   16 اف  ط��راز  م��ن  ط��ائ��رات مقاتلة 
املتقادم،  ال��رتك��ي  اجل���و  ���ص��الح  اأ���ص��ط��ول  اإىل 
الثالثاء.وقال  اأم�����ص  اأن��ق��رة  اأع��ل��ن��ت  ح�صبما 
الوفد  اإن  اأكار  الدفاع الرتكي خلو�صي  وزير 
�صي�صل اإىل وا�صنطن االثنني بناء على دعوة 
م���ن م�����ص��وؤول��ني اأم���ريك���ي���ني مل ي��ك�����ص��ف عن 
تزال  ال  اأن��ق��رة  اأّن  على  ���ص��ّدد  اأ�صمائهم.لكنه 

من  املفرو�صة  البيع  ���ص��روط  بحزم  تعار�ص 
يعربون  الكونغر�ص  يف  ب��ارزي��ن  اأع�����ص��اء  قبل 
املتوترة  الرتكية  العالقات  ب�صاأن  قلقهم  عن 
اأكار يف ت�صريحات متلفزة  اليونان.وقال  مع 
نتمّنى  ال�����ص��روط.  ه��ذه  نقبل  اأن  ميكننا  “ال 
ال�صيوخ«.وا�صُتبعدت  جمل�ص  عنها  يتخّلى  اأن 
الع�صو يف حلف �صمال االأطل�صي، من  تركيا، 
برنامج املقاتالت “اف 35” ب�صبب ح�صولها 
على نظام �صواريخ دفاعية رو�صية متقّدمة يف 

العام 2019.
بني  العالقات  �صهدت  ب��اي��دن،  انتخاب  وبعد 
مدة  ا�صتمرت  ف��ت��ور  ف��رتة  واأن��ق��رة  وا�صنطن 

ع�����ام، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ���ص��ج��ل ت��رك��ي��ا يف جمال 
اخلارجية.لكن  و�صيا�صتها  االإن�����ص��ان  ح��ق��وق 
منذ  لرتكيا  اأك���رب  دع��م��اً  اأب���دت  ب��اي��دن  اإدارة 
�صباط/فرباير. يف  الأوكرانيا  الرو�صي  الغزو 

موافقة  يريد  اإن��ه  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  وق��ال 
الكونغر�ص على بيع طائرات “اف 16” بعد 
اإردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  لقائه 
يف  االأط��ل�����ص��ي  �صمال  حلف  قمة  هام�ص  على 
االإطار،  ه��ذا  م��دري��د.ويف  يف  حزيران-يونيو 
بايدن يف مدريد  “مقاربة  اأن  اإىل  اأك��ار  اأ�صار 

كانت اإيجابية للغاية«.
م��ع ذل���ك، ق��ال بع�ص االأع�����ص��اء ال��ب��ارزي��ن يف 

يوافقوا  لن  اإّنهم  االأمريكي  ال�صيوخ  جمل�ص 
على البيع اإال اإذا اأنهت تركيا نزاعها االإقليمي 

مع مناف�صتها التاريخية اليونان.
اأن ت��ر���ص��ل ت��رك��ي��ا اأح����دث �صفن  وم���ن امل��ق��رر 
املتو�صط  ال��ب��ح��ر  ���ص��رق  م��ي��اه  اإىل  ال��ت��ن��ق��ي��ب 
يف  الطبيعي  ال��غ��از  ع��ن  بحثاً  عليها،  امل��ت��ن��ازع 

وقت الحق الثالثاء.
وكانت اآخر مهمة من هذا النوع بالقرب من 
جزيرة قرب�ص املق�ّصمة قد اأثارت اأزمة دولية 
ال�صفن  ا�صطدام  اإث��ر  على   ،2020 العام  يف 
كانت  بينما  وال��ي��ون��ان��ي��ة  ال��رتك��ي��ة  احل��رب��ي��ة 
البحر. ع��ر���ص  يف  ال��ب��ع�����ص  بع�صها  حت��ج��ب 

وفد دفاعي تركي يزور وا�سنطن ملناق�سة �سفقة مقاتالت »اف 16« 

•• باماكو-اأ ف ب

واأربعة  االأق��ل  17 جنديا على  ُقتل 
اأثر ت�صعة ع�صكريني  مدنيني وفقد 
االأحد يف هجوم ُن�صب اإىل جماعات 
التي  تي�صيت  بلدة  يف  وق��ع  م�صلحة 
املنطقة  يف  للجي�ص  مع�صكرا  ت�صم 
املعروفة با�صم املثلث احلدودي بني 
مايل والنيجر وبوركينا فا�صو،وفق 
م�صاء  امل�������ايل  اجل���ي�������ص  اأع����ل����ن  م����ا 

االإثنني.
اأن  اإىل  ب��ي��ان��ه  يف  اجل��ي�����ص  واأ�����ص����ار 
ومر�ّصحة  م���وؤق���ت���ة  “احل�صيلة 
�صبعة  ق���ت���ل  م��ع��ل��ن��ا  لالرتفاع”، 
تابعون  اأن��ه��م  “يرّجح  م��ه��اج��م��ني 
ل���ت���ن���ظ���ي���م داع�����������ص االإره��������اب��������ي يف 
اإىل  م�����ص��ريا  الكربى”  ال�����ص��ح��راء 
اأنهم مدعومون مب�صرّيات ومدفعية 

ومتفجرات و�صيارات مفخخة.
“عمليات  اأن  ع��ل��ى  اجل��ي�����ص  و���ص��دد 
ال��ت��ح��ل��ي��ق غ����ري امل�������ص���روع���ة وغري 
القوات  ر���ص��دت��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ن�����ص��ق��ة 
االأول  اأم�����������ص  امل����ال����ي����ة  امل�������ص���ل���ح���ة 
اأن  ت��وؤك��د فر�صية  ال��ث��الث��اء  وام�����ص 
االإرهابيني ا�صتفادوا من دعم كبري 

ومن خربات خارجية«.
 22 اإ����ص���اب���ة  اإىل  اجل��ي�����ص  واأ�����ص����ار 
جنديا واإىل تكبد خ�صائر كربى يف 
دّمرت  �صيارات  ث��الث  بينها  العتاد 
واأ�����ص����رار حل��ق��ت ب�����ص��ي��ارات اأخ���رى 
ومنازل  امل�صلحة  القوات  ومبن�صاآت 

املدنيني.
واأع����ل����ن اجل��ي�����ص م��ق��ت��ل ���ص��ب��ع��ة يف 
اإىل  م�����ص��ريا  “االأعداء”  ���ص��ف��وف 
القتلى  م����ن  حم�����دد  غ����ري  “عدد 

واجلرحى حملوهم معهم«.
للهجوم  ال�صابقة  احل�صيلة  وكانت 
تفيد مبقتل اأربعة جنود ومدنيَّني.

ا�صتباكات وهجمات  تي�صيت  وت�صهد 
البلدة  وتقع  االأحيان.  يف كثري من 
يف م��ن��ط��ق��ة ح��رج��ي��ة ���ص��ا���ص��ع��ة غري 
خ��ا���ص��ع��ة ل�����ص��ي��ط��رة ال����دول����ة على 
اجلانب املايل من املثلث احلدودي.

ل  واملثلث احلدودي هو الهدف املف�صّ
م�صّلحتني  اإره��اب��ي��ت��ني  جل��م��اع��ت��ني 
داع�ص  “تنظيم  هما  فيه  تن�صطان 
ت�صمى  وما  الكربى”  ال�صحراء  يف 
“جماعة ن�صرة االإ�صالم وامل�صلمني” 

التابعة لتنظيم القاعدة.
اأنف�صهم  امل��دن��ي��ون  م��ا يجد  وغ��ال��ًب��ا 

ع����ال����ق����ني ب������ني ف����ك����ي ك���م���ا����ص���ة يف 
اال�صتباكات بني اجلماعات امل�صلحة 
امل��ت��ن��اف�����ص��ة، وي����واج����ه����ون اأع����م����االأً 
الذين  املتطرفون  ي�صنها  انتقامية 

يتهمونهم باالنحياز للعدو.
م����ايل يف  ت��ت��خ��ّب��ط   2012 وم���ن���ذ 
اأزمات اأمنية و�صيا�صية اأ�صعل فتيلها 
متّرد م�صّلح قادته حركات انف�صالية 
واإرهابية يف �صمال هذا البلد وامتد 

اإىل و�صط البالد واإىل بوركينا فا�صو 
والنيجر املجاورتني.

اآالف  مقتل  يف  العنف  ه��ذا  وت�صّبب 
اإىل  اإ�صافة  والع�صكرّيني  املدنّيني 

ت�صريد االآالف.
ا�صتولوا  ال��ذي��ن  الع�صكريون  جعل 
ع��ل��ى ال�����ص��ل��ط��ة ب��ع��د ان���ق���الب اآب/
من  اأ�صهر  عقب   2020 اأغ�صط�ص 
عجز  على  ال�صعبية  االح��ت��ج��اج��ات 

احل��ك��وم��ة امل��دن��ي��ة ع��ن وق��ف دوامة 
ال��ع��ن��ف ال��دام��ي��ة، ا���ص��ت��ع��ادة االأم���ن 
م��ن اأول��وي��ات��ه��م.وع��ل��ى ال��رغ��م من 
تدهور الو�صع االأمني، اأدار املجل�ص 
الع�صكري ظهره لفرن�صا و�صركائها 
ال��دول��ي��ني، واع��ت��م��د ب���داًل م��ن ذلك 
الذي  التهديد  ملواجهة  رو�صيا  على 
ي�صكله اجلهاديون يف مايل وكذلك 

بوركينا فا�صو والنيجر.

•• نريوبي-اأ ف ب

ب���داأ ال��ك��ي��ن��ي��ون  اأم�����ص ال��ث��الث��اء ب��ال��ت��واف��د اإىل مكاتب 
االق�����رتاع الن��ت��خ��اب رئ��ي�����ص ج���دي���د، ف�����ص��ال ع���ن نواب 
حتمل  ت�صويت  عملية  اإط����ار  يف  حمليني  وم�����ص��وؤول��ني 
يف  اقت�صاديا  قطبا  يعّد  ال��ذي  البلد  يف  كبرية  ره��ان��ات 

�صرق اإفريقيا ويرزح حاليا حتت وطاأة غالء املعي�صة.
مليون   22،1 ع���دده���م  ال���ب���ال���غ  ل��ل��ن��اخ��ب��ني  وي��ن��ب��غ��ي 
لهذا  ال�صيا�صية  امل��الم��ح  لر�صم  م���ّرات  ���ص��ّت  الت�صويت 
البلد الذي يقوم مقام معقل للدميوقراطية يف منطقة 
عنف  اأعمال  عاما   15 قبل  مّزقته  لكن  م�صتقّرة  غري 
الفقرية  االأحياء  اإىل  واالأعمال  املال  �صديد.ومن مركز 
يف نريوبي ومدن اأخرى، بداأت طوابري االنتظار تت�صّكل 
اأمام مكاتب االقرتاع التي فتحت اأبوابها عند ال�صاد�صة 

�صباحا بالتوقيت املحلي.
وق���ال م��وزي�����ص اأوت��ي��ي��ن��و اأون����ان )29 ع��ام��ا( يف مدينة 
ال�صباح  يف  “ا�صتيقظت  ال��غ��رب  يف  ال��ك��ربى  ك��ي��زوم��و 
لنا  الذي �صيجلب  واأنتخب زعيم بلدي  الباكر الأح�صر 
التغيري. واأنا كّلي اأمل«.وحتتدم املناف�صة بني املر�صحني 
البارزين يف ال�صباق الرئا�صي وهما رايال اأودينغا )77 
عاما( املعار�ص املخ�صرم الذي بات يحظى بدعم النظام 

ووليام روتو )55 عاما(، نائب الرئي�ص حاليا.
بلدته  ال�صاد�صة يف  ال�صاعة  بعيد  ب�صوته  االأخ��ري  واأدىل 
كوزات�صيي يف معقله يف منطقة الوادي املت�صدع الكبري.

وق����ال ب��ع��دم��ا ت��ال ���ص��الة وو���ص��ع ب��ط��اق��ت��ه يف �صندوق 
االقرتاع اإىل جانب زوجته “اأتى يوم ال�صتحقاق«.

واأردف “اأطلب من كّل الناخبني االآخرين... الت�صويت 
ب�����ص��م��ري وب���ح���زم الخ��ت��ي��ار ال��ن�����ص��اء وال����رج����ال الذين 
�صيدفعون البلد قدما خالل ال�صنوات اخلم�ص املقبلة«.

واإذا مل يح�صل اأّي من اخل�صمني اللذين كانت تربطهما 
حتالفات يف املا�صي على اأكرث من 50 % من االأ�صوات، 
�صتنظم دورة ثانية من االنتخابات، يف �صابقة من نوعها 

اجلديد  الرئي�ص  �صي�صّطر  النتيجة،  تكن  كينيا.واأّيا  يف 
���ص��اب��ق��ة يف ت��اري��خ ال��ب��ل��د، اإذ اإن���ه ل��ن ي��ك��ون م��ن قومية 
بزمام  تتحّكم  التي  الكينية  القوميات  ك��ربى  كيكويو، 
الرئي�ص  اإل��ي��ه��ا  ينتمي  وال��ت��ي  ع��ام��ا   20 منذ  ال�صلطة 
املنتهية واليته اأوهورو كينياتا الذي ال يحّق له مبوجب 

الد�صتور الرت�ّصح لوالية ثالثة.
لوو،  عرقية  من  اإم��ا  للبلد  اجلديد  الرئي�ص  و�صيكون 
الفوز  كان  اإن  كالينجني،  اأو من عرقية  اأودينغا  فاز  اإن 
من ن�صيب روتو. وكلتاهما عرقيتان كبريتان يف البلد. 
يرى  القبلية،  االعتبارات  ت�صوده  ال��ذي  البلد  ه��ذا  ويف 
ال�صنة يف ظّل  ه��ذه  ت�صقط  قد  املعادلة  ه��ذه  اأن  خ��رباء 
راأ�صها  وعلى  ال��وط��اأة  ال�صديدة  االقت�صادية  ال��ره��ان��ات 

غالء املعي�صة.
يف  احل��رب  اأعقبتها  التي  كوفيد-19  جائحة  واأرخ���ت 
االقت�صادي  امل��ح��ّرك  ه��ذا  على  ثقيلة  بظالل  اأوك��ران��ي��ا 
 7،5( الديناميكي  من��ّوه  من  بالرغم  ال��ذي  االإقليمي 
الف�صاد  وط������اأة  حت���ت  رازح������ا  ي��ب��ق��ى   )2021 يف   %

والالم�صاواة.
و�صدد وليام روتو الذي يقّدم نف�صه على اأنه املدافع عن 
على نيته  اأمورهم يوما بيوم”  “من يتدّبرون  م�صالح 
اأودينغا حتويل  تعّهد  يف حني  املعي�صة”،  “خف�ص كلفة 
كينيا اإىل “اقت�صاد دينامي وعاملي” موؤّلف من “قبيلة 
اأّججت اال�صتقطابات  التاريخ،  واحدة.على مّر  كبرية” 
يف  احل��ال  كما  كينيا،  يف  االنتخابية  النزاعات  العرقية 
على  اأودينغا  اعرتا�ص  ت�صّبب  عندما   2008-2007
النتائج با�صتباكات بني اجلماعات املختلفة اأودت بحياة 
اأكرث من 1100 �صخ�ص. وبعد مرور 15 �صنة، ما زال 

هذا ال�صيف م�صلتا على رقاب الكينيني.
ويف 2017، ق�صى ع�صرات االأ�صخا�ص يف قمع تظاهرات 
انطلقت بعد قيام اأودينغا باالعرتا�ص جمّددا على نتائج 
انتخابات األغتها املحكمة العليا يف نهاية املطاف، يف قرار 

�صّكل �صابقة تاريخية.

مقتل وفقدان ع�سرات الع�سكريني يف هجوم �سمال مايل 

الكينيون ينتخبون رئي�سهم يف ظّل اأزمة غالء املعي�سة 

�سفينتان جديدتان حمّملتان 
باحلبوب تغادران اأوكرانيا 

•• كييف-اأ ف ب

اأم�ص  األف طن من احلبوب  غادرت �صفينتان جديدتان حمّملتان ب70 
االأ�صود، مبوجب  البحر  على  االأوك��راين  ت�صرنومور�صك  ميناء  الثالثاء 
االتفاق على ا�صتئناف ال�صادرات االأوكرانية، ح�صبما اأعلنت وزارة البنى 
“تلغرام”  تطبيق  على  قناتها  عرب  ال��وزارة  االأوكرانية.وقالت  التحتية 
طن.  األف  ب70  حمّملتني  ت�صرنومور�صك  ميناء  غادرتا  “�صفينتني  اإن 
كما  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ط��ن   5300 بت�صليم  ي��اغ��ي  رح��م��ي  �صفينة  و���ص��ت��ق��وم 
اإىل كوريا  ال��ذرة  األ��ف طن من   65 او�صن اليني ح��واىل  �صت�صّلم �صفينة 

اجلنوبية«.

حريق م�ستودع النفط يف كوبا 
خارج عن ال�سيطرة 

•• ماتنزا�س-اأ ف ب

ال يزال حريق اندلع اجلمعة يف م�صتودع للنفط يف كوبا خارًجا عن ال�صيطرة 
فيما اأعلنت ال�صلطات االثنني اأن النريان دّمرت خّزاًنا ثالًثا وتهّدد بالتهام 
اأفالو�ص  األك�صندر  كوبا  يف  االإط��ف��اء  عنا�صر  خدمة  يف  امل�صوؤول  راب��ع.وق��ال 

اخلزانات  اإن  لل�صحافيني  خورخيه 
 50 ك��ّل منها  �صعة  التي تبلغ  االأرب��ع 
قاعدة  ك��ّل منها يف  وتقع  مليون لرت 
اإذ  للخطر”  “تعّر�صت  ت���خ���زي���ن 

“ح�صل تفاعل ت�صل�صلي«.
الكارثة م�صاء اجلمعة عندما  وب��داأت 
����ص���رب���ت ����ص���اع���ق���ة اأح�������د اخل����زان����ات 
ال��ث��م��ان��ي��ة يف امل�������ص���ت���ودع ال����واق����ع يف 
كيلومرت   100 بعد  على  ماتنزا�ص 
 26 �صرق هافانا والذي كان يحتوي 
األف مرت مكّعب من النفط اخلام، اأي 

نحو %50 من �صعته الق�صوى.
ثان  خ������ّزان  اإىل  ال����ن����ريان  وام����ت����ّدت 

يحتوي 52 األف مرت مكّعب من املازوت.
وانفجر اخلزان الثاين عند منت�صف ليل االأحد، رغم حتّرك فرق امل�صاعدة 

واالإطفاء، ما اأجرب عنا�صر االإطفاء على اإخالء املوقع.
فيديو  مقطع  يف  االثنني  �صابيني�ص  ماريو  ماتنزا�ص  منطقة  حاكم  وق��ال 
ن�صره ح�صاب الرئا�صة الكوبية على تويرت “ما كّنا نخ�صاه ح�صل”، باالإ�صارة 
اإىل حريق ودمار خّزان ثالث فيه نفط خام، وذلك قبل انت�صار النريان اإىل 

خزان رابع.
ولفت اإىل اأن الو�صع “معّقد جًدا” ومنطقة احلريق “كبرية جًدا«.

لن�صر  تتحرك  وفنزويال  واملك�صيك  كوبا  من  اإنقاذ  “فرق”  اأن  اإىل  واأ�صار 
رغوة اإطفاء احلرائق، ما “قد ي�صتغرق بع�ص الوقت«.

وبح�صب اآخر ح�صيلة، تويف عن�صر اإطفاء وانخف�ص عدد املفقودين من 16 
امل�صت�صفى خم�صة منهم يف  ا يف  22 �صخ�صً ي��زال  ا، فيما ال  14 �صخ�صً اإىل 
حالة حرجة.والتقى اأقارب املفقودين بالرئي�ص الكوبي ميغيل دياز-كانيل 

وتلقوا م�صاعدة من اأطباء ومعاجلني نف�صيني.
امل�صتودع  19 عاًما وكان يف  اإطفاء يبلغ  وال��دة رجل  وقالت لفران�ص بر�ص 
�صباح ال�صبت حني انفجر اأول خّزان “قام ابني بواجبه ورحل” اإذ التهمته 
النريان.االأحد، حّطت اأربع طائرات اآتية من املك�صيك ومن فنزويال يف مطار 

منتجع فاراديرو ال�صاحلي، على بعد 40 كلم �صرق مدينة ماتنزا�ص.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ع�صكرية  م�صاعدات  حزمة  اإر���ص��ال  عن  االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
جديدة الأوكرانيا بقيمة مليار دوالر، ت�صمل خ�صو�صاً �صواريخ اإ�صافية 

ملنظومات املدفعية االأمريكية عالية الدقة من طراز “هيمار�ص«.
وقالت الوزارة يف بيان اإّن حزمة امل�صاعدات اجلديدة ت�صمل اأي�صاً املزيد 
اخلا�صة  املدى  واملتو�صطة  الق�صرية  الدفاعية  اأر�ص-جو  �صواريخ  من 
من  واملزيد  )نا�صام�ص(،  اأر�ص-جو”  املتقدمة  ال�صواريخ  ب�”منظومة 

�صواريخ جافلني امل�صادة للدبابات، اإ�صافة اإىل ذخرية اأخرى.
�صة  خم�صّ م��ل��م،   155 ع��ي��ار  قذيفة  األ���ف   75 كييف  �صتتلّقى  ك��ذل��ك، 
الأنظمة املدفعية الغربية التي مّت جتهيز القوات االأوكرانية بها وحواىل 

خم�صني مركبة طّبية مدّرعة.
وقال م�ص������اعد وزير الدفاع االأمي����������ركي لل�صوؤون ال�ص������يا�صي����������ة كولني 
الهجوم  �صد  يف  االأوكرانيني  مل�صاعدة  اأ�صا�صية  “القدرات  هذه  اإن  كاهل 

اإىل  اإ�صارة  يف  اأخرى”،  الرو�صي يف ال�صرق والتاأقلم مع تطورات الو�صع يف اجلنوب واأنحاء 
الهجوم امل�صاد الذي ت�صّنه كييف يف منطقة خري�صون يف اجلنوب االأوكراين.

ورف�ص كاهل حتديد عدد ال�صواريخ الدقيقة املخ�ص�صة ملنظومة “هيمار�ص” التي ت�صملها 
حزمة امل�صاعدات اجلديدة، لكّنه اأ�صار اإىل اأن اجلي�ص االأوكراين �صبق ان تلقى “املئات” منها 

يف االأ�صابيع االأخرية.
واأ�صار كاهل اإىل اأن منظومتني �صواريخ اأر�ص-جو الدفاعية “نا�صام�ص” 
الواردتني يف حزمة امل�صاعدات الع�صكرية لكييف التي اأعلن عنها مطلع 

متوز-يوليو �صت�صالن اإىل اأوكرانيا “يف االأ�صهر املقبلة«.
واأ�صاف اأن ال�صواريخ املخ�ص�صة لهاتني املنظومتني الواردة يف احلزمة 
اجلديدة التي اأعلن عنها االإثنني يفرت�ص اأن “ت�صل يف املوعد نف�صه” 
بتعزيز  ا�صهر  منذ  تطالب  اأوك��ران��ي��ا  ب���اأن  علما  املنظومتني،  ل��و���ص��ول 

دفاعاتها اجلوية.
وبهذه امل�صاعدة اجلديدة، ت�صبح قيمة امل�صاعدات الع�صكرية االأمريكية 
اإىل  ب��اي��دن  ج��و  و���ص��ول  دوالر منذ  مليار   9،8 الأوك��ران��ي��ا  االإج��م��ال��ي��ة 

ال�صلطة، ح�صبما اأ�صار البنتاغون.
ب��ي��ان منف�صل  اأن���ت���وين بلينكن يف  اأ����ص���اد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  م��ن ج��ه��ت��ه، 
يف امليدان، م�صرياً  “التي اُتخذت الإحداث فرق”  باالإجراءات اجلديدة 
تعزيز  بهدف  اأوكرانيا  مع  التن�صيق  �صتوا�صل  املتحدة  الواليات  اأّن  اإىل 

موقفها “على طاولة املفاو�صات«.
يف  البالد  اأدخ��ل  ال��ذي  االأم��ر  املا�ص������ي  �ص������باط-فرباير   24 يف  اأوكراني�����ا  رو�ص����يا  وغ��زت 
البنى  اأح��دث دم��اراً �صخماً يف  االأوكرانيني، كما  اإىل نزوح ماليني  واأّدى  نزاع غري م�صبوق 

التحتية.

اأ�سلحة اأمريكية جديدة لأوكرانيا مبليار دولر 

•• عوا�شم-وكاالت

وا�صعة  ع�����ص��ك��ري��ة  ت���دري���ب���ات  اأث�������ارت 
اأن حت��اول بكني  النطاق خم��اوَف من 
الذاتية  اجل���زي���رة  ع��ل��ى  اال���ص��ت��ح��واذ 

احلكم بالقوة.
املياه  ع���ل���ى  ال�������ص���واري���خ  ت�����ص��اق��ط��ت 
املحيطة يف تايوان. و�صقت ال�صواريخ 
ال�صماء.  يف  طريقها  امل���دى  ال��ب��ع��ي��دة 
احلكومي  ال�صيني  التلفزيون  ر  و�صوَّ
احلربية  وال�صفن  النفاثة  الطائرات 
بداأ  اإذ  ت���اي���وان،  م�صيق  ت��دخ��ل  وه���ي 
اجلي�ص يف الرابع من اآب )اأغ�صط�ص( 
التدريبات  من  م�صبوقة  غري  �صل�صلًة 
اأح��اط��ت باجلزيرة  ب��ال��ذخ��رية احل��ي��ة 
ح اللواء  التي تتمتع بحكم ذاتي. و�صرَّ
الدفاع  جامعة  من  كينغ  �صيانغ  مينغ 
الوطني يف بكني قائاًل: “هذا تدريب 
املمكن  وم��ن  احلقيقي،  القتال  ي�صبه 
اأن يتحول فعاًل يف اأي حلظة اإىل قتال 
حقيقي«.ويف هذا االإطار، قالت الكاتبة 
ال�صحفية املخت�صة يف ال�صاأن ال�صيني 
ن�صرته  لها  حتليل  يف  ���ص��ت��االرد،  كاتي 
 New Statesman جم���ل���ة 
الربيطانية، اإن حجم هذه التدريبات 
اأُجريت �صمال  اإذ  الع�صكرية وموقعها، 
يراد  ك��ان  و�صرقها،  وجنوبها  ت��اي��وان 
على  ت��ت��درب  ال�صني  اأن  ب��ي��ان  منهما 
املخاوف  واأث������ارت  ل��ل��ج��زي��رة.  ح�����ص��اٍر 
قريًبا  ال�صني  اأن حت��اول  جم��دًدا من 
اال���ص��ت��ح��واذ ع��ل��ى ه���ذا االإق��ل��ي��م الذي 

تزعم اأنه تابع لها.
لغزو  اإذا  حًقا  العدة  ال�صني  تعدُّ  فهل 
بقولها:  ����ص���ت���االرد  جت��ي��ب  ت����اي����وان؟ 

االإجابة هي: اأجل وال.

»الوحدة جمددًا«
كتاب  م����وؤل����ف����ة  ������ص�����ت�����االرد،  واأك����������دت 

“الرق�ص على العظام: التاريخ والقوة 
ال�صمالية«  وكوريا  ورو�صيا  ال�صني  يف 
 Dancing on Bones:
 History and Power
 in China، Russia، and
North Korea،، اأن ال�صني تود 
ال�صيطرة على تايوان. فقد كان هدف 
ال�صيني  ال�صيوعي  للحزب  زعيم  كل 
منذ ماو ت�صي تونغ “الوحدة جُمدًدا” 
ال�صيوعي  اأن احلزب  تايوان )ولو  مع 
حكَم  اأن  ل����ه  ي�����ص��ب��ق  مل  ال�������ص���ي���ن���ي 
بينغ،  جني  و�صي  قبل(.  من  اجلزيرة 
الوا�صح  من  للحزب،  الزعيماحلايل 
اأنه �صيطيب له اأن يكون الزعيم الذي 
ي�صتعيد تايوان اأخرًيا، وهو يعلم متام 
العلم اأن هذا �صيمنحه اإرًثا تاريخيًّا ال 
ال�صني  اأن  ��ا  اأي�����صً به.�صحيح  م�صا�ص 
تعكف على تطوير قدراتها الع�صكرية 
بالغزو  التهديد  ق��ادرة على  تكون  كي 
الت�صعينات  ف���م���ن���ذ  مب�������ص���داق���ي���ة. 
يف  بكثافة  ب��ك��ني  ا�صتثمرت  حت���دي���ًدا، 
ال�صعبي  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ي�����ص  حت���دي���ث 
الذي ت�صعى اإىل ا�صتكماله بحلول عام 
ا�صتعرا�ص  اإىل ذلك  2035. ودعاها 
الع�صكري  مل�صروعها  املتحدة  الواليات 
ح�����رب اخلليج  خ�����الل  ال���ب���ح���ار  ع����رب 
بني  اأح���داث���ه���ا  وق���ع���ت  ال���ت���ي  االأوىل 
عامي 1990 و1991، ومن بعدها 
خالل اأزمة م�صيق تايوان بني عامي 
اأُج�����ربت  ع��ن��دم��ا   ،1996-1995
اأر�صلت  اأن  بعد  الرتاجع  على  ال�صني 
امل��ت��ح��دة ح��ام��الت طائرات  ال���والي���ات 
متعاقبون  ق��ادة  و�صعى  املنطقة.  اإىل 
اإىل �صمان عدم تعر�ص ال�صني الإهانة 
ال�صني  ل���دى  اأ���ص��ب��ح  واالآن،  م��ث��ي��ل��ة. 
غادرت  اخلا�صة،  طائراتها  ح��ام��الت 
ه  اثنان منها امليناء بالتزامن مع توجُّ
نان�صي بيلو�صي، رئي�صة جمل�ص النواب 

االأمريكي، اإىل تايوان موؤخًرا.
اإن القدرة على التهديد بتنفيذ هجوم 
على تايوان، وفق التحليل، تعد واحدة 
بكني  متلكها  ال��ت��ي  االأدوات  اأه���م  م��ن 
ل����ردع اجل���زي���رة وم��ن��ع��ه��ا م���ن اإع���الن 
االأخرى  ال��دول  والإرغ���ام  ا�صتقاللها، 
دعمها  م�صتوى  يف  النظر  اإع���ادة  على 
التحرير  جي�ص  ف��اإن  ولذلك،  لتايبه. 
ه على  ال�����ص��ع��ب��ي ل��دي��ه ك���ل م���ا ي��ح��ف��زُّ

ا�صتعرا�ص قدراته املُتزايدة.
القدرات  ه��ذه  اأث���ارت  �صتاالرد:  تقول 
االأمريكيني.  امل�صوؤولني  قلق  املُتزايدة 
ال��ث��م��ان��ي��ة ع�����ص��ر �صهًرا  ف��ف��ي غ�����ص��ون 
املا�صية، �صدَر عدد كبري من عناوين 
ال�صحف الرئي�صية املثرية للقلق ب�صاأن 
م�صار زمني حمتمل الأن ي�صتحوذ �صي 
على تايوان. و�صدر اأول عنوان رئي�صي 
َر  حذَّ عندما   2021 -اآذار  مار�ص  يف 
الذي  ديفيد�صون  فيليب  اأول  الفريق 
ك����ان رئ��ي�����ًص��ا ل��ل��ق��ي��ادة االأم��ري��ك��ي��ة يف 

اأن  م��ن  وال���ه���ادئ،  ال��ه��ن��دي  املحيطني 
ال�صني بو�صعها االإقدام على حماولة 
ال�صت  ال�����ص��ن��وات  غ�����ص��ون  يف  ال���غ���زو 
2027. غري  اأي بحلول عام  املقبلة، 
اأن هذه التوقعات ا�صتندت بقدٍر اأكرب 
القدرات  ب��ني  امل��ن��ظ��ورة  ال��ف��ج��وة  اإىل 
الن�صف  يف  وال�����ص��ي��ن��ي��ة  االأم���ري���ك���ي���ة 
ب����داأ اجليل  اإذ  ال��ع��ق��د،  م���ن  ال���الح���ق 
التايل من القاذفات االأمريكية طويلة 
ال�صواريخ  ذات  وال��غ��وا���ص��ات  امل����دى 
اإىل  ال  الت�صغيل،  حيز  يدخل  َهة  املُوجَّ
عن  حم���ددة  ا�صتخباراتية  معلومات 

هجوم ُمزمع.

»التجديد الوطني«
خطط  اأي  اإىل  نف�صه  �صي  ُي�����ِص��ر  ومل 
ملمو�صة تتعلق بتايوان عدا ربطه بني 
“التجديد  بهدف  التوحيد”  “اإعادة 
الذي وعَد باأن يتم بحلول  الوطني” 
مرتني،  ���ص��ي  ح  و����ص���رَّ  .2049 ع����ام 

واالأخ�����رى   2013 ع���ام  يف  اأواله���م���ا 
تايوان  ق�صية  ب���اأن   ،2019 ع���ام  يف 
اإىل  ج��ي��ل  “من  ت��وري��ث��ه��ا  ي���ج���وز  ال 
جيل”، غري اأن ت�صريحه هذا غام�ص 
املرونة  م��ن  ق���دًرا  ليمنحه  يكفي  مب��ا 
االأثناء،  ت��ل��ك  ويف  احل���رك���ة.  وح���ري���ة 
االنف�صال  مناه�صة  ق��ان��ون  اأن  جن��د 
ال�صيني ي�صرتط اأنه ال جلوء “لل�صبل 
�صوى  ت���اي���وان  ���ص��د  ال�صلمية”  غ��ري 
االحتماالت  جميع  “ا�صتنفاد”  بعد 
اأن  َد �صي على  االأخ��رى بالكامل. و�صدَّ
جوار  اإىل  يقفان  والزخم”  “الوقت 

بكني وي�صبان يف م�صلحتها.

حتدي احتالل تايوان
وراأت �صتاالرد اأن اأي قرار ب�صن هجوم 
و�صُيعدُّ  �صيا�صًيا،  �صيكون  تايوان  على 
فاحلملة  اإال.  ل��ي�����ص  اأخ�������رًيا  م������الًذا 
مغامرة  �صتكون  وح��ده��ا  الع�صكرية 
حمفوفة باملخاطر ب�صكٍل غري عادي، 

التحرير  ج��ي�����ص  ع���ل���ى  ���ص��ي��ت��ع��ني  اإذ 
ال�صعبي اأن ي�صن هجوًما برمائيًّا على 
100 ميل م��ن امل��ي��اه �صد  اأك���رث م��ن 
بالتاأكيد تقريًبا على  خ�صم �صيحظى 
دعٍم من اجلي�ص االأمريكي. وحتى اإذا 
�صتواجه بكني  ال��ه��ج��وم،  ه��ذا  جن��ح ن 
التي يتجاوز  ت��اي��وان  اح��ت��الل  حت��دي 
ن�صمة،  م���ل���ي���ون   23 ���ص��ك��ان��ه��ا  ع�����دد 
وحت����دي ال��ت�����ص��اري�����ص اجل��ب��ل��ي��ة فيها 
ذلك،  وبعد  املنا�صبة الندالع ع�صيان. 
ل  �صُتعطِّ ��َع��ة  ُم��و���صَّ ع��ق��وب��ات  �صُتفر�ص 
ال�صيني،  االق���ت�������ص���اد  جن����م  ����ص���ع���ود 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة م���ن ركائز  وت���دم���ر رك���ي���زة 

�صرعية احلزب ال�صيوعي.
وهي  �صتاالرد،  بح�صب  يعني،  وهذا ال 
ويل�صون  م��رك��ز  يف  مقيم  غ��ري  زم��ي��ل 
وا�صنطن،  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ل���الأب���ح���اث 
ُم�صتبعد.  ال��ع�����ص��ك��ري  االإج��������راء  اأن 
ف��ب��ح�����ص��ب م���ا ج����اء ع��ل��ى ل�����ص��ان جون 
اال�صتخبارات  وكالة  يف  املُحلل  كالفر 
اأغ�صط�ص   4 يف  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��رك��زي��ة 
-اآب، الظروف، ال اأي تاريخ بعينه، هي 
هجوم  �صن  اإىل  ال�صني  �صتدفع  التي 
ع��ل��ى ت����اي����وان، وه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
االإجراءات االقت�صادية والدبلوما�صية 
وال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ق�����ص��ري��ة ال���ت���ي ميكن 
اتخاذها يف تلك االأثناء. غري اأن كالفر 
ال�صني  ح��ك��ام  راأى  اإذا  اأن���ه  م��ن  ح���ذر 
دائم  انف�صاا  ���ص��وب  تتحرك  ت��اي��وان 
ا�صتقالل  ال�صني واحل�صول على  عن 
قانوين، “فمن املمكن اأن ي�صنوا حرًبا 
ويف نهاية املطاف، �صيكون هذا  غًدا”. 
ل�صي،  بالن�صبة  احل��ا���ص��م  ال��ع��ام��ل  ه��و 
اأن ي��ك��ون الزعيم  الأن���ه ب��ق��در م��ا ي���ود 
ال����ذي ي�����ص��م��ن ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى تلك 
املنطقة، فهو قبل كل �صيء، ال يود اأن 
اإىل  يكون القائد الذي يخ�صر تايوان 

االأبد.

واحدة من اأهم الأدوات التي متلكها بكني لردع اجلزيرة 

التهديد بتنفيذ هجوم.. هل تعّد ال�سني العدة لغزو تايوان؟
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املال والأعمال
القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر تدعو املهتمني يف امل�ساركة اإىل الت�سجيل عرب موقعها الإلكرتوين

•• دبي -وام:

دعا القائمون على القمة العاملية لالقت�صاد االأخ�صر 
االإلكرتوين  القمة  م��وق��ع  ع��رب  للت�صجيل  املهتمني 
احلوارية  واجلل�صات  وال��ن��دوات  الفعاليات  حل�صور 
هام�ص  على  املقامة  ال�صباب  وحلقات  امل�صتوى  رفيعة 
الدورة الثامنة من القمة. وتنظم هيئة كهرباء ومياه 
االأخ�صر  لالقت�صاد  العاملية  واملنظمة  “ديوا”  دب��ي 
القمة حتت رعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئ��ي�����ص الدولة  ن��ائ��ب  اآل م��ك��ت��وم  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يومي 

التجاري  دب��ي  مركز  يف   2022 �صبتمرب  و29   28
ال��ع��امل��ي.وت�����ص��ت��ق��ط��ب ال��ق��م��ة ���ص��ن��وي��اً ع����دداً م��ن كبار 
ال�صخ�صيات املحلية والعاملية مبا يف ذلك روؤ�صاء دول 
القادة  من  كبري  ع��دد  اإىل  اإ�صافة  حكومات  وروؤ���ص��اء 
وال�صخ�صيات املوؤثرة على امل�صتوى العاملي واملتحدثني 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  وممثلي  وامل�صوؤولني  العامليني 
وممثلي الو�صائل االإعالمية واخلرباء واالأكادمييني.

وقال معايل �صعيد حممد الطاير نائب رئي�ص املجل�ص 
الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ص��و  دب���ي  يف  للطاقة  االأع��ل��ى 
القمة  رئي�ص  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
العاملية لالقت�صاد االأخ�صر: تعد القمة من�صة عاملية 

اخلربات  وتبادل  ال�صراكات  تعزيز  اإىل  تهدف  هامة 
املوؤ�ص�صات  التعاون بني  القرار ودع��م  اأب��رز �صناع  بني 
العام  القطاعني  من  والعاملية  االإقليمية  واملنظمات 
اأهمية  القمة  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  وتكت�صب  واخل��ا���ص؛ 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ا���ص��ت��ع��دادات  خا�صة يف ظ��ل 
املتحدة ال�صت�صافة الدورة الثامنة والع�صرين ملوؤمتر 
ب�صاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف 
عام  دب��ي  اإك�صبو  مدينة  يف   /28 /ك���وب  امل��ن��اخ  تغري 

.2023
تعتمد  م�صرق  م�صتقبل  �صمان  �ُصُبل  القمة  وتناق�ص 
فيه ال�صركات واملوؤ�ص�صات على الطاقة املتجددة وتعيد 

فيه املدن النظر يف قطاع النقل وطرق التخل�ص من 
للحد  واالأف��راد  املجتمعات  وتت�صافر جهود  النفايات 
من االآثار ال�صاّرة الناجمة عن انعدام االأمن الغذائي 
حلقات  تنظيم  دوري  ب�صكل  القمة  وامل��ائ��ي.وت�����ص��ه��د 
جماالت  يف  االن���خ���راط  ع��ل��ى  لت�صجيعهم  ال�����ص��ب��اب 
التنمية امل�صتدامة واالقت�صاد االأخ�صر قبل دخولهم 
اإىل �صوق العمل؛ وي�صارك يف احللقات النقا�صية نخبة 
واملتحدثني  واالخت�صا�صيني  وامل�صوؤولني  ال��رواد  من 
بهدف  واملحليني  العامليني  وامل�صتثمرين  واخل���رباء 
اإث�������راء م�����ص��اه��م��ة ج��ي��ل ال�����ص��ب��اب يف ج���ه���ود حتقيق 

اال�صتدامة.

ال�سارقة لإدارة الأ�سول تطلق ا�سرتاتيجيتها املوؤ�س�سية 
اجلديدة لالأعوام 2023 - 2025

»الياه �سات« ت�سجل اأعلى اإيرادات يف تاريخها خالل الن�سف الأول

طريان الإمارات ت�سغل رحلة يومية ثالثة اإىل موري�سيو�س اأول اأكتوبر 

% منو عدد �سهادات املن�ساأ خالل الن�سف الأول من العام اجلاري  13

•• دبي-وام:

اأعلنت طريان االإم��ارات عن خطط 
موري�صيو�ص  اإىل  خدمتها  لتعزيز 
اعتبارا  ثالثة  يومية  رحلة  باإ�صافة 
اأكتوبر املقبل حيث تلبي  من االأول 
الرحلة اجلديدة التي �صتعمل حتى 
الكبري  الطلب   2023 يناير   31
الدولة  ه��ذه  واإىل  م��ن  ال�صفر  على 

التي تعد وجهًة �صياحية �صهرية.
ووج�������ه ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ اأح����م����د بن 
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �صعيد 
ملجموعة  االأعلى  الرئي�ص  للطريان 
���ص��ك��ره حلكومة  ط����ريان االإم������ارات 
طريان  طلب  لتلبيتها  موري�صيو�ص 
يومية  رح���ل���ة  ت�����ص��غ��ي��ل  االإم����������ارات 

ثالثة.
دور  بلعب  ملتزمون  �صموه”  وق��ال 
ال�صفر  ح���رك���ة  ت��ع��زي��ز  يف  رئ��ي�����ص��ي 
احلكومة  ودع���م  م��وري�����ص��ي��و���ص  اإىل 
با�صت�صافة  ه���دف���ه���ا  حت���ق���ي���ق  يف 
يونيو/  بحلول  �صائح  مليون   1.4

اأمر  اجل����وي  ف��االت�����ص��ال   .2023
الدولية  لل�صياحة  االأه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
املقاعد  ه�����ذه  ت�������ص���اع���دن���ا  و�����ص����وف 
االإ����ص���اف���ي���ة ع��ل��ى ج��ل��ب م���زي���د من 
جميع  من  موري�صيو�ص  اإىل  ال��زوار 
الطلب  وا���ص��ت��ي��ع��اب  �صبكتنا  اأن��ح��اء 

املتزايد«.
الثالثة  اليومية  الرحلة  وبت�صغيل 
ت��ت��ع��زز ال�����ص��ع��ة امل��ق��ع��دي��ة م���ن واإىل 
باملائة   35 ب��ن�����ص��ب��ة  م��وري�����ص��ي��و���ص 
دعما  وت��وف��ر  ال��ط��ل��ب  زي����ادة  لتلبي 
خالل  ال�صياحة  ل�صناعة  اإ���ص��اف��ي��ا 
ال�صفر  م���وا����ص���م  اأك�����رث  م���ن  واح�����د 

ن�صاطا.
..الرحلتني  الثالثة  الرحلة  وتدعم 
حالياً  ت��ع��م��الن  ال��ل��ت��ني  اليوميتني 
 A380 االإي����رب����ا�����ص  ب����ط����ائ����رات 
اإىل  للم�صافرين  اأي�����ص��اً  ت��وف��ر  ك��م��ا 
املرونة  م���ن  م���زي���داً  م��وري�����ص��ي��و���ص 
ع��ن��د ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��رح��الت��ه��م مع 
الباكر  ال�صباح  يف  الو�صول  اختيار 
�صيوو�صاغور  “�صري  م���ط���ار  اإىل 

اإىل  باالإ�صافة  ال���دويل  رامغوالم” 
العاملة   ”701 كيه  “ئي  الرحلة 
ال�صباح  يف  ت�������ص���ل  ال����ت����ي  ح���ال���ي���اً 
التي   ”703 ك��ي��د  “ئي  وال��رح��ل��ة 

ت�صل يف وقت مبكر م�صاء.
الذين  امل�������ص���اف���رون  ي��ح��ظ��ى  ك���م���ا 
بخيارات  م��وري�����ص��ي��و���ص  ي����غ����ادرون 
اإىل دبي وموا�صلة  وا�صعة للو�صول 
ال�����ص��ف��ر م��ن��ه��ا ع���رب ���ص��ب��ك��ة ط���ريان 
االإمارات العاملية التي تغطي 130 
اليومية  ال��رح��الت  وتعمل  وج��ه��ة. 
ال��ث��الث وف��ق امل�����ص��ارك��ة ب��ال��رم��ز مع 

طريان موري�صيو�ص.
وكانت ط��ريان االإم���ارات قد جددت 
التفاهم  م���ذك���رة  امل��ا���ص��ي  م��اي��و  يف 
للرتويج  م��وري�����ص��ي��و���ص  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
ب���ه���دف   MTPA ال���������ص����ي����اح����ي 
�صبكة  ع����رب  امل���������ص����رتك  ال�����رتوي�����ج 
التي  العاملية ملوري�صيو�ص  خطوطها 
ت��ع��د وج���ه���ة ���ص��ي��اح��ي��ة ���ص��ه��رية وال 
م��ت��وا���ص��ال عقب  ت���زال ت�صهد من���وا 

اجلائحة.

•• عجمان -الفجر:

الن�صف  خ��الل  عجمان  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأ���ص��درت 
مقارنة  من�صاأ  �صهادة   19008 اجل��اري  العام  من  االأول 
 2021 ال��ع��ام  م��ن  االول  للن�صف  ���ص��ه��ادة   16768 ب��� 
املن�صاأ  �صهادات  قيم  بلغت  كما   ،13% بلغ  منو  ومبعدل 

اأكرث  العام اجل��اري  للن�صف االول من 
 4.1 ب�  4.3 مليار دره��م مقارنة  من 
م��ل��ي��ار دره�����م خ����الل ال��ن�����ص��ف االول 
م��ن ال��ع��ام 2021 ومب��ع��دل من��و بلغ 
املويجعي  عبداهلل  �صعادة  %5.واأفاد 
عجمان،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اأن منو عدد وقيم �صهادات املن�صاأ منذ 
التطورات  يعك�ص  العام اجلاري  بداية 
القطاع  ي�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي  امل��ت��الح��ق��ة 
ويربهن  االإم����������ارة  يف  االق���ت�������ص���ادي 
التجارية  امل��ن�����ص��اآت  اأع���م���ال  ع��ل��ى من��و 
وال�صناعية، مو�صحاً اأن اإمارة عجمان 
الداعمة  املقومات  العديد من  متتلك 
منو  يف  مبا�صر  ب�صكل  ت�صاهم  وال��ت��ي 

البنية  ت��ط��ور  ومنها  الت�صدير  واإع����ادة  الت�صدير  حجم 
الرتاخي�ص  ومرونة  االإم��ارة  يف  الطرق  و�صبكة  التحتية 
و�صرعة  �صهولة  اإىل جانب  اللوج�صتية  وتوافر اخلدمات 

املناولة يف ميناء عجمان. 
تاأتي يف  الت�صدير  واع��ادة  الت�صدير  اأب��رز دول  اأن  وك�صف 
تليها  ال�صعودية  العربية  اململكة  ليبيا ثم  مقدمتها دولة 
“الزيوت  اأن منتجات  العربية، مو�صحا  جمهورية م�صر 
والوقود املعدين، واالأ�صماك واالأطعمة البحرية، وال�صفن 
والقوارب والزيوت العطرية وغريها من املنتجات” تاأتي 

على قائمة اأكرث املنتجات املُ�َصدرة من اإمارة عجمان.
واأكد �صعادة عبداهلل املويجعي، اأن غرفة عجمان حري�صة 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ق���ن���وات اخل���دم���ة وت���وف���ري خ���دم���ات �صريعة 
ومرنة تهدف اإىل تعزيز ا�صتدامة ومنو جمتمع االعمال  
وتعزيز ممكنات  االعمال   م�صتقبل  و�صناعة  وا�صت�صراف 
التناف�صية والريادة، مو�صحاً اأن خدمة طلب اإ�صدار �صهادة 
االلكرتوين  املوقع  عرب  متاحة  من�صاأ 
للغرفة اأو زيارة مركز تقدمي اخلدمة 

يف مبنى غرفة عجمان.
لزيادة  عجمان  غرفة  جهود  و�صمن 
ح���ج���م ال�����������ص�����ادرات ف���ق���د اأ������ص�����درت 
الغرفة جمموعة من تقارير الفر�ص 
التجار  م���ن  الأع�����ص��ائ��ه��ا  ال���ت���ج���اري���ة 
ال�صناعيني  االأع�����م�����ال  واأ�����ص����ح����اب 
للتعرف على فر�ص الت�صدير املتاحة 
يف االأ�صواق العاملية مبا ي�صاهم يف زيادة 
االنتاج املحلي ومنو حجم ال�صادرات، 
ومعلومات  ب��ي��ان��ات  ال��ت��ق��اري��ر  ل��ت��وف��ر 
وفر�ص  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ف���ر����ص  ع�����ن  
االإ�صتفادة  واإمكانية  املتاحة  الت�صدير 
منها، بحيث ي�صم كل تقرير على حدة نبذة عن الدولة 
وتلك  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  التجارة  وبيانات  امل�صتهدفة، 
وتقدير  من��وه��ا  ون�صب  امل�����ص��درة  املنتجات  واأه���م  ال���دول 
اإمكانات التجارة غري امل�صتغلة، وذلك عرب موقع الغرفة 
  www.ajmanchamber.ae االإل����ك����رتوين 
يف  ي�صاهم  ال���ذي  االم���ر  واالجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني 
لتنمية  االقت�صادي  -ال��ربن��ام��ج   »  x  1010« م�صروع 
�صادرات الدولة،  وامل�صتهدف ل� 10 اأ�صواق عاملية وزيادة 

�صنوية بقيمة 10% يف ال�صادرات لهذه االأ�صواق.

مليار درهم ت�سهيالت البنوك الوطنية   38
لقطاعي الأعمال وال�سناعة خالل 5 اأ�سهر 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع حجم الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي 
االأعمال وال�صناعة يف الدولة بنحو 38 مليار درهم خالل اخلم�صة اأ�صهر 

االأوىل من العام اجلاري، وفق اإح�صاءات م�صرف االإمارات املركزي.
البنوك  من  املقدم  لالئتمان  الرتاكمي  الر�صيد  اأن  االإح�صاءات  واأظهرت 
721.6 مليار درهم  الوطنية اإىل قطاعي االأعمال وال�صناعة، و�صل اإىل 
 ،2021 دي�صمرب  دره��م يف  مليار   683.6 مقابل  املا�صي،  مايو  نهاية  يف 
38 مليار دره��م وذل��ك خالل الفرتة من  %5.56 تعادل  بزيادة قدرها 

يناير وحتى مايو املا�صي.
البنوك  من  املقدم  لالئتمان  الرتاكمي  الر�صيد  زاد  االإح�����ص��اءات،  ووف��ق 
�صهر  خالل  �صهري  اأ�صا�ص  على  وال�صناعة  االأعمال  قطاعي  اإىل  الوطنية 
%3.57 مقابل نحو  ن�صبته  ما  اأو  دره��م  24.9 مليار  بنحو  مايو فقط 

696.7 مليار درهم يف ابريل ال�صابق عليه.
اإىل  الوطنية  ال��ب��ن��وك  م��ن  امل��ق��دم  لالئتمان  ال��رتاك��م��ي  الر�صيد  وارت��ف��ع 
قطاعي االأعمال وال�صناعة على اأ�صا�ص �صنوي بن�صبة %6.13 درهم مقابل 
درهم  مليار   41.7 تعادل  بزيادة   ،2021 مايو  دره��م يف  مليار   679.9
خالل 12 �صهراً.ويعادل حجم الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة من البنوك 
%90.1 من  ن�صبته  الدولة ما  االأعمال وال�صناعة يف  الوطنية لقطاعي 
 801.3 اإجمايل الر�صيد الرتاكمي لالئتمان املمنوح للقطاعني والبالغ 
االأجنبية  البنوك  ح�صة  تبلغ  فيما  امل��ا���ص��ي،  م��اي��و  نهاية  يف  دره���م  مليار 
امل�صرف  اإح�صاءات  درهم.وبح�صب  مليار   79.7 قيمته  مبا   9.9% نحو 
الوطنية  البنوك  من  املقدم  لالئتمان  الرتاكمي  الر�صيد  و�صل  املركزي، 
واالأجنبية يف اإمارة دبي لقطاعي االأعمال وال�صناعة لنحو 358.3 مليار 
للبنوك  343.4 مليار درهم  بلغ نحو  املا�صي، فيما  نهاية مايو  درهم يف 
الوطنية واالأجنبية يف اإمارة اأبوظبي، و99.6 مليار درهم للبنوك الوطنية 

واالأجنبية يف االإمارات االأخرى.

•• ال�شارقة-وام:

اعتمدت اإدارة �صركة ال�صارقة الإدارة االأ�صول 
ال�صارقة  حل��ك��وم��ة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال����ذراع   -
اجلديدة  املوؤ�ص�صية  اال�صرتاتيجية  اخلطة 
اإىل  وال�صاعية   2025-2023 ل��الأع��وام 
واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  تعزيز 
القطاعني  م��ع  بال�صراكة  ال�صارقة  الإم����ارة 
وتعزيز  اال�صتثمار  لت�صجيع  واخلا�ص  العام 
اال�صتخدام  خالل  من  املُجتمعية  امل�صوؤولية 
جمتمع  احتياجات  وتلبية  للموارد  االأم��ث��ل 
امل�صتدامة  الرفاهية  و�صمان  ال�صارقة  اإمارة 

له.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد برئا�صة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال�����ص��اي��غ  ول��ي��د  ���ص��ع��ادة 
وبح�صور  االأ���ص��ول  الإدارة  ال�صارقة  ل�صركة 
كل من اإبراهيم احلوطي الرئي�ص التنفيذي 
ل�����ص��رك��ة اأ����ص���ول ل��ل��خ��دم��ات ون��ي��ال املريخي 
والتميز  اال�صرتاتيجية  التنفيذي-  امل��دي��ر 
وعدد من القيادات العليا يف ال�صركة واملدراء 
واالأق�صام  االإدارات  وروؤ����ص���اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وجمع  لل�صركة  اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء 

من موظفي ال�صركة وامل�صاريع التابعة لها.
 15 “بعد  ال�����ص��اي��غ:  ول���ي���د  ���ص��ع��ادة  وق�����ال 
االأ�صول  الإدارة  ال�صارقة  انطالق  من  عاما 
خالل  م��ن  النجاح  و�صفة  و�صع  م��ن  متكنا 
ا���ص��ت��ث��م��ارات م��درو���ص��ة وم��ت��وازن��ة م��ع و�صع 
وال�صفافية  واحلوكمة  اال�صتدامة  معايري 
واملرونة يف التعامل مع االأحداث واملتغريات 
جنحنا  كما  اعتباراتنا  يف  والدولية  املحلية 
االأوىل  ..ال��رثوة  اأ�صا�صيتني  ثروتني  بناء  يف 
ه��ي نتاج اخل���ربات وال��ت��ج��ارب ال��رثي��ة التي 
اكت�صبتها ال�صركة خالل هذه االأعوام املا�صية 
االأ�صواق  واإدارة  املختلفة  اال���ص��ت��ث��م��ارات  يف 
والتطوير  امل��وؤ���ص�����ص��ي  وال��دع��م  وال�����ص��راك��ات 
العقاري واال�صتثماري والتي اأ�صبحت عن�صر 
عليها  البناء  من  متكنا  والتي  لل�صركة  قوة 
اإىل  وا�صتثمارها واال�صتفادة منها وحتويلها 
تعزز  نوعية  جت���ارب  وحتقيق  ق��وة  عنا�صر 
التنمية  تعزيز  ال�صارقة يف  اإم��ارة  روؤي��ة  من 
االقت�صادية االجتماعية يف االإم��ارة وتوفري 
حياة كرمية للمواطنني وتوفري فر�ص عمل 

وم�صاريع بنية حتتية مميزة«.
التي حققتها  الثانية  “اأما الرثوة  واأ�صاف: 
املواطنة  ال�صابة  الكوادر  ثروة  فهي  ال�صركة 
ال��ت��ي نعتز ب��ه��ا ف��ه��م ال��ره��ان ال��راب��ح لدينا 
املا�صية  ال�5  االأع������وام  خ���الل  مت��ك��ن��ا  ح��ي��ث 
الكفاءات  اأ���ص��ح��اب  ودع����م  اال���ص��ت��ث��م��ار  م���ن 
والطموح من اخلريجني اجلدد حيث قمنا 

بتاأهيلهم واإعطائهم الفر�صة الإثبات دورهم 
االأ�صول  الإدارة  ال�صارقة  ب��اأن  اليوم  لن�صهد 
الطموحة  ال�صابة  القيادات  ت�صم نخبة من 
ع��ل��ي��ه��ا يف قيادة  ن���راه���ن  وال���ت���ي  وامل���ب���دع���ة 

ال�صركة يف امل�صتقبل.
“ت�صتثمر  املريخي:  نيال  قالت  جانبها  من 
م�صتقبل  يف  االأ�صول  الإدارة  ال�صارقة  �صركة 
م�صاريعها  خ�����الل  م����ن  ال�������ص���ارق���ة  اإم��������ارة 
تتمحور  ح���ي���ث  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف  يف 
واإن�صاء  التنويع  على  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 
حمفظة ا�صتثمارية تاأخذ بعني اعتبار الطرق 
ال��ت��ي ت��ت��ج��اوب ب��ه��ا االأ����ص���ول امل��خ��ت��ل��ف��ة مع 
املحتملة من  االقت�صادية  والظروف  ال�صوق 
خالل حت�صني ا�صتثمار االأم��وال يف االأ�صول 
وال�صناعات  اجلغرافية  وامل��ن��اط��ق  املتنوعة 
ال�صارقة  حم��ف��ظ��ة  ت��ب��ق��ى  واأن  وال�����ص��رك��ات 
الإدارة االأ�صول اأكرث مرونة وقوة وت�صت�صرف 
التحديات مبنظومة متطورة وذكية ومرنة 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة ودولة  م��واك��ب��ة ب��ذل��ك نهج 
االإمارات اال�صتباقي يف خمتلف املجاالت مبا 

يعزز قدرتها واإمكاناتها واأدواتها«.
اجلديدة  اال�صرتاتيجية  “ت�صم  واأ�صافت: 
امل�����ص��اري��ع وامل����ب����ادرات اجلديدة  ح��زم��ة م��ن 
النمو  بيئة  تطوير  اإىل  وت�صعى  تدعم  التي 
جعل  بهدف  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  االقت�صادي 
االإمارة اإىل منوذج ملهم للتقدم االقت�صادي 
االإم���ارات وال��ع��امل وتعزز  والتنمية يف دول��ة 
ال��ت��ن��وع االق��ت�����ص��ادي يف االإم�����ارة مب��ا يحقق 

حمليا  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال�صارقة  ري���ادة 
واإقليميا وعامليا” ..موؤكدة اأن اال�صرتاتيجية 
اجل���دي���دة ل��ل�����ص��رك��ة مت م���ن خ��الل��ه��ا و�صع 
لتنفيذ  ال���الزم���ة  ال��ع��م��ل  وب���رام���ج  خ��ط��ط 
اأهداف و�صيا�صة ال�صركة بالتعاون مع جميع 

االإدارات يف ال�صركة.
�صت  على  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية  وتعتمد 
قيم اأ�صا�صية لتحقيق اأهدافها وهي النزاهة 
واالبتكار  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ب�����ص��ري  امل����ال  وراأ�������ص 
تقدر  حيث  املوؤ�ص�صية  والر�صاقة  وال��ت��ع��اون 
املبنية  املتينة  الروابط  بناء  اأهمية  ال�صركة 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة واالح�����رتام م��ع ك��اف��ة اأ�صحاب 
املعايري  بكافة  االلتزام  خالل  من  امل�صلحة 
كما  تقدمه  ما  بكل  وامل�صداقية  االأخالقية 
بها  يعمل  �صخ�ص  كل  وقيمة  باأهمية  توؤمن 
من  ملوظفيها  ال�صعادة  حتقيق  اىل  وت�صعى 
خالل خلق بيئة عمل اإيجابية تت�صم بالعدالة 
ومتكني  تاأهيل  وت�صمن  الوظيفي  واالأم��ان 
ال�صركة  ك��م��ا حت���ر����ص  ال��ب�����ص��ري��ة  ال����ك����وادر 
اتباع  خ��الل  م��ن  البيئة  على  احل��ف��اظ  على 
يف  واال�صتثمار  العاملية  وال��ل��وائ��ح  االأن��ظ��م��ة 
التكنولوجيا املتقدمة وتوظيفها يف خمتلف 

اأعمالها للحد من املُخّلفات البيئية.
لل�صركة  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية  وتتبنى 
ت���ق���دم خدمات  ال���ت���ي  االأف����ك����ار االب���داع���ي���ة 
فرق  الإح����داث  م�صافة  قيمة  ذات  متميزة 
اإي��ج��اب��ي يف امل��ج��ت��م��ع م��ع االل���ت���زام بتطبيق 
م��ف��ه��وم االإب������داع واالب���ت���ك���ار وال��ع��م��ل بروح 

اجلماعي  ال��ع��م��ل  لتعزيز  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق 
كافة  مع  االإيجابية  املُثمرة  العالقات  وبناء 
بالر�صاقة  ال�����ص��رك��ة  ت��وؤم��ن  ك��م��ا  االأط������راف 
ال�صريعة  اال�صتجابة  خ��الل  م��ن  املوؤ�ص�صية 
ب��ك��ل م��رون��ة وك��ف��اءة و�صال�صة  ل��ل��م��ت��غ��ريات 
على  وت��ع��م��ل  االأع���م���ال  ا���ص��ت��م��راري��ة  لتعزيز 
ل�صمان  العمل  �صوق  يف  امل�صتجدات  مواكبة 
وركزت  املعنية.  االأط���راف  احتياجات  تلبية 
الإدارة  ل��ل�����ص��ارق��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
االأ�صول على حتقيق جمموعة من االأهداف 
من خالل اتباع 4 حماور رئي�صية هي املحور 
املايل و حمور املتعاملني و حمور العمليات 
وال�صاعية  والنمو  التعلم  الداخلية و حمور 
ل�صركة  امل���ايل  ال��و���ص��ع  تعزيز  اإىل  جميعها 
والتناف�صية  ال�صوقية  القيمة  من  وحت�صني 
�صمن  االأ����ص���ول  الإدارة  ال�����ص��ارق��ة  ل�����ص��رك��ة 
جتربة  يعزز  مبا  ال�صيادية  ال��رثوة  �صناديق 

املتعاملني وجميع اأ�صحاب امل�صلحة.
اإىل  لل�صركة  اال�صرتاتيجية  اخلطة  وت�صعى 
اإن�صاء  اأب���رزه���ا  ال��غ��اي��ات  م��ن  جملة  حتقيق 
على  تعمل  وف��ع��ال��ة  متنوعة  م��ال��ي��ة  ق��اع��دة 
جذب امل�صاهمني وتفوق توقعاتهم من خالل 
بناء �صراكات موثوقة ومبتكرة مع القطاعات 
الرئي�صية املحلية والدولية وتقدمي خدمات 
عايل  م�صتوى  وذات  العاملية  املقايي�ص  وف��ق 
امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب  ت��وق��ع��ات  لتفوق  اجل���ودة 
على  قائمة  عمل  بيئة  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة 

حتفيز ومتكني فريق العمل.

•• اأبوظبي-وام: 

الف�صائية  لالت�صاالت  ال��ي��اه  �صركة  اأعلنت 
املالية  نتائجها  ع��ن  اأم�����ص،  �صات”،  “الياه 
 2022 ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  خ����الل 

حمققة اأعلى اإيرادات يف تاريخها.
ووفقا لنتائج ال�صركة، زادت االإيرادات بن�صبة 
%8.1 على اأ�صا�ص �صنوي لت�صل اإىل 755 
م��ل��ي��ون دره�����م، م��دع��وم��ة ب��ن��م��و ُع�����ص��ري يف 
املتنقلة،  االت�صاالت  وحلول  امل��دارة  احللول 
الفوائد  ق��ب��ل  امل��ع��دل��ة  االأرب�����اح  زادت  بينما 
بن�صبة  واال�صتهالك  واالإه���الك  وال�صرائب 
%5.3 على اأ�صا�ص �صنوي لت�صل اإىل 448 
رب��ح قوي  م��ع حتقيق هام�ص  دره���م،  مليون 

بن�صبة 59.3%.
167 مليون درهم  اإىل  االأرب���اح  ومن��ا �صايف 
���ص��ن��وي، مما  اأ���ص��ا���ص  %50.7 على  ب��زي��ادة 
قوي  اأرب����اح  ���ص��ايف  هام�ص  حتقيق  يف  �صاهم 
االإي��������رادات  وجت�������اوزت   ،22.1% ب��ن�����ص��ب��ة 
7.7 مليار درهم،  املتعاقد عليها  امل�صتقبلية 
ال�صنوية  االإي����رادات  5.2 �صعف  ي��ع��ادل  مب��ا 

لل�صنة املالية 2021.
وت���ت���م���ت���ع امل���ج���م���وع���ة ب���و����ص���ع م������ايل ق���وي 
وتوقعات ممتازة بالن�صبة للتدفقات النقدية 
امل�صتقبلية، مما يعزز قدرتها على اال�صتثمار 
���ص��ي��ا���ص��ة جذابة  ع��ل��ى  ال��ن��م��و واحل���ف���اظ  يف 

لتوزيع االأرباح.
لزيادة  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى  امل��ج��م��وع��ة  وت�����ص��ري 

توزيعات االأرباح لل�صنة املالية 2022 بن�صبة 
16.12 فل�ص  اإىل  لت�صل   2% ال تقل عن 
393 مليون درهم، يتم دفعها  لكل �صهم اأو 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  مت�صاويتني  دف��ع��ت��ني  ع��ل��ى 

. تدفع يف اأكتوبر 2022 ومايو 2023 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكعبي،  م�صبح  وق��ال 
عن  نعلن  اأن  ي�صرنا  ���ص��ات:  ال��ي��اه  جمموعة 
املجموعة  ت��اري��خ  يف  اإي����رادات  اأع��ل��ى  ت�صجيل 
ومنو   ،2022 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  يف 

وال�صرائب  ال��ف��وائ��د  ق��ب��ل  امل��ع��دل��ة  االأرب�����اح 
واالإه�������الك واال����ص���ت���ه���الك، م���ع من���و �صايف 
االأرب�����اح؛ ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
قوة  ي��وؤك��د  مم��ا  العاملي،  االقت�صاد  يواجهها 
امل�صتقبلية  ب����االإي����رادات  امل��دع��وم��ة  اأع��م��ال��ن��ا 
جميع  يف  االإيجابي  وال��زخ��م  عليها  املتعاقد 

القطاعات الت�صغيلية.
القوي،  االأداء  ظ��ل  ويف  ال��ك��ع��ب��ي:  واأ����ص���اف 
النقدية  التدفقات  يف  االإدارة  جمل�ص  وثقة 

اأعمال  ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى  وال���ق���درة  امل�صتقبلية، 
ال�����ص��رك��ة وو���ص��ع��ه��ا امل�����ايل ال����ق����وي، جندد 
التزامنا بتقدمي عوائد جذابة للم�صاهمني.

بدوره قال علي الها�صمي، الرئي�ص التنفيذي 
ملجموعة الياه �صات : حققت الياه �صات نتائج 
ا�صتثنائية، م�صجلًة اأعلى اإيرادات يف تاريخها 
مما   ،2022 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  يف 
املتميز  االأداء  على  القائمة  ثقافتنا  يعك�ص 
االأعمال،  وتنمية  املبتكرة  االإمكانات  لتوفري 

املتعاقد  امل�صتقبلية  اإيراداتنا  جت��اوزت  حيث 
 5.2 ي��ع��ادل  م��ل��ي��ار دره����م، مب��ا   7.7 عليها 
املالية  لل�صنة  ال�����ص��ن��وي��ة  االإي�������رادات  ���ص��ع��ف 

.2021
موا�صلة  اإىل  نتطلع   : ال��ه��ا���ص��م��ي  واأ����ص���اف 
عملنا يف ت�صغيل القمر ال�صناعي من اجليل 
خدماته  ي��ب��داأ  بحيث   ”4 “الرثيا  ال��ق��ادم 
العام  م���ن  ال���ث���اين  ال��ن�����ص��ف  ال���ت���ج���اري���ة يف 
القمرين  ح��ال��ي��اً  يخ�صع  ح��ني  يف   ،2024
و”الياه   ”4 “الياه  اجلديدين  ال�صناعيني 
العام  يف  اإط��الق��ه��م��ا  ب��ه��دف  للتقييم   ”5
بالنظرة  را�صخة  ثقتنا  تزال  وما   ..  2026
والطويل،  الق�صري  امل���دى  على  امل�صتقبلية 
االأدن���ى للنطاق  زي���ادة احل��د  اإىل  مم��ا دفعنا 
 ،2022 املالية  لل�صنة  لالإيرادات  االإر�صادي 
م��ع جت��دي��د ال��ت��زام��ن��ا ب��دف��ع ت��وزي��ع��ات اأرباح 

ت�صاعدية وجذابة.
بزيادة  ال��ت��زام��ه��ا  �صات”  “الياه  واأك�������دت 
 2% ت��ق��ل ع��ن  ت��وزي��ع��ات االأرب�����اح بن�صبة ال 
يف  االإدارة  جمل�ص  ثقة  يعك�ص  مم��ا  �صنوياً، 
النقدية  ال��ت��دف��ق��ات  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ال���ق���درة 
وال��و���ص��ع امل����ايل ال���ق���وي ل��ل�����ص��رك��ة، اأم����ا عن 
تبلغ  اأن  املتوقع  2022، فمن  املالية  ال�صنة 
فل�ص   16.12 االإجمالية  االأرب���اح  توزيعات 
لكل �صهم كحد اأدنى، يتم دفعها على دفعتني 
مت�صاويتني يف اأكتوبر 2022 ومايو 2023 
على التوايل، لي�صل اإجمايل توزيعات االأرباح 

اإىل 393 مليون درهم.
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املال والأعمال

�سوق اأبوظبي يدرج �سابع �سندوق موؤ�سرات متداولة يتبع اأ�سهم بور�سة اإ�سطنبول 
•• اأبوظبي - وام:

�صتاندرد  �صيمريا  �صندوق  اإدراج  اأم�ص،  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأعلن 
ُمدرج  متداولة  موؤ�صرات  �صندوق  ك�صابع  امل��ت��داول،  �صريعة  تركيا  ب��ورز  اآن��د 
املوؤ�صرات  �صناديق  فئات  ملختلف  اإقليمية  كوجهة  ال�صوق  مكانة  يعزز  مبا 
اآند  �صتاندرد  �صيمريا  وجغرافياً.و�صندوق  قطاعياً  املتخ�ص�صة  امل��ت��داول��ة 
�صفاف ووحداته  ا�صتثمار متداول  املتداول، هو �صندوق  �صريعة  تركيا  بورز 
قابلة لال�صتبدال ب�صكل كامل، ويتتبع حركة االأ�صهم املتوافقة مع ال�صريعة 

االإ�صالمية املدرجة ببور�صة اإ�صطنبول.
وقال عبد اهلل �صامل النعيمي، الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف �صوق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالية - يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء االإم��ارات “وام” – اإن 
�صندوق  اإدراج  م��ع  وخ��دم��ات��ه  منتجاته  جمموعة  تو�ّصيع  ي��وا���ص��ل  ال�����ص��وق 

ال�صوق  مما يدل على جاذبية  �صريعة”  تركيا  ب��ورز  اآن��د  �صتاندرد  “�صيمريا 
املالية  االأ���ص��واق  اأك��رث  من  كواحد  مكانته  ويوؤكد  ل���الإدراج،  مف�صلة  كوجهة 
اال�صتثمار  �صناديق  اإدراج�����ات  اأن  النعيمي  امل��ن��ط��ق��ة.واأ���ص��اف  يف  تناف�صيًة 
عمق  تعزيز  اإيل  الهادفة  اأبوظبي  �صوق  ا�صرتاتيجية  �صمن  تاأتي  املتداولة 
ال�صوق وجذب م�صادر جديدة لل�صيولة، م�صرياً اإيل اأن �صوق اأبوظبي مي�صي 
قدماً يف تنفيذ ا�صرتاتيجيته الرامية اإىل طرح جمموعة وا�صعة من املنتجات 
للتحوط  اأكرث  وفر�صاً  مرونة  للم�صتثمرين  تتيح  التي  املبتكرة  واخلدمات 
وتنويع حمافظهم اال�صتثمارية.وذكر النعيمي انه مع اإدراج �صندوق �صيمريا 
�صتاندرد اآند بورز تركيا اليوم يرتفع عدد �صناديق املوؤ�صرات املتداولة املدرجة 
للم�صتثمرين  يتيح  مب��ا  �صناديق   7 اإيل  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف 
اأ�صواق مثل  يف  مبا�صر  وب�صكل  ب�صهولة  اال�صتثمار  االإم���ارات فر�ص  دول��ة  يف 

الواليات املتحدة االأمريكية واململكة العربية ال�صعودية والكويت وتركيا.

وت�صمل ال�صناديق ال�صبعة املدرجة يف �صوق اأبوظبي اأي�صا كال من: �صيمريا 
و�صيمريا  ��م��ة،  ال��ق��ِيّ لالأ�صهم  �صريعة  املتحدة  ال��والي��ات  ب���ورز  اآن���د  �صتاندرد 
�صتاندرد اآند بورز الواليات املتحدة �صريعة الأ�صهم النمو، و�صيمريا �صتاندرد 
�صريعة،  الكويت  ب��ورز  اآن��د  �صتاندرد  و�صيمريا  �صريعة،  ال�صعودية  ب��ورز  اآن��د 
و�صندوق �صيمريا �صتاندرد اأند بورز االإمارات �صريعة، و�صيمريا �صتاندرد اأند 
بورز االإمارات يو�صت�ص.واأ�صار الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف �صوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية، اأن اإدراج �صندوق تركيا �صريعة يعزز �ُصبل التعاون امل�صرتك 
بني �صوق اأبوظبي وبور�صة اإ�صطنبول، من خالل التن�صيق امل�صتمر، باالإ�صافة 

اإىل جهود ال�صوقني نحو دعم البنية التحتية لالأ�صواق املالية.
املالية  االأ���ص��واق   - اال�صتثمار  ق��ط��اع  رئي�ص  ���ص��امل  �صريف  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات  يف   - كابيتال،  �صيمريا  ب�صركة 
“وام” – اأن �صندوق �صيمريا �صتاندرد اآند بورز تركيا �صريعة املتداول هو 

اأ�صواق  يف  وامل��درج  كابيتال”  “�صيمريا  ل�صركة  نوعه  من  التا�صع  ال�صندوق 
تزود  لل�صركة  التابعة  امل��وؤ���ص��رات  �صناديق  اأن  اإيل  م�صرياً  االإم��ارات��ي��ة،  امل��ال 
امل�صتثمرين باآلية مبا�صرة لال�صتثمار يف اأكرب واأن�صط اأ�صواق املال يف العامل، 

وت�صهم يف تعزيز وتعميق اأ�صواق راأ�ص املال االإماراتية.
واأو�صح �صامل اأن �صندوق �صيمريا �صتاندرد اآند بورز تركيا �صريعة هو �صاد�ص 
ال�صريعة  مع  املتوافقة  املوؤ�صرات  اأح��د  ملحاكاة  اإطالقه  يتم  فرعي  �صندوق 
االإ�صالمية، وذلك حتت مظلة �صندوق �صيمريا االأ�صا�صي امل�صجل لدى هيئة 
اال�صرت�صادي  املوؤ�صر  ملحاكاة  ال�صندوق  اإن�صاء  ومت  وال�صلع،  املالية  االأوراق 
 Capped  20/S&P Turkey Shariah Liquid 35«
Index« وهو موؤ�صر مت ا�صتحداثه من قبل موؤ�ص�صة “موؤ�صرات ا�ص اند بي 
داو جونز” لقيا�ص اأداء اأكرب ال�صركات املتوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمية من 

حيث ال�صيولة واملدرجة يف بور�صة اإ�صطنبول.

الأول الن�سف  مليون درهم اإيرادات جمموعة “يال” يف   545

اأكادميية هورايزن التابعة لـ»اإيدج« حت�سل على �سهادتني من »بورو فرييتا�س«

1.39 مليار درهم �سايف اأرباح »اأدنوك للحفر« يف الن�سف الأول بنمو 34 %

بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية

»تدوير« ُتطلق حملة لتوعية اأ�سحاب املزارع والعزب 
ب�سرورة �سيانة خزانات ال�سرف ال�سحي

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  2.4
•• دبي - وام:

االأرا�صي واالأم��الك بدبي  العقارية يف دائرة  الت�صرفات  بلغت 
اأم�ص اأكرث من 2.4 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 
76 مبايعة  971.4 مليون درهم منها  436 مبايعة بقيمة 
مبايعة   360 و  دره���م  مليون   232.51 بقيمة  ل��الأرا���ص��ي 
اأهم  وج��اءت  دره��م.  مليون   738.88 بقيمة  والفلل  لل�صقق 

مبايعات االأرا�صي بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة املركا�ص 
احلبية  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   11 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تليها 
منطقة  يف  دره��م  مالينب   10 بقيمة  مبايعة  تليها  اخلام�صة 

احلبية اخلام�صة.
عدد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  اخلام�صة  احلبية  منطقة  وت�����ص��درت 
درهم  مليون   169 بقيمة  مبايعة   59 �صجلت  اإذ  املبايعات 
5 مبايعات بقيمة  وتلتها منطقة جبل علي االأوىل بت�صجيلها 

 3 بت�صجيلها  ال��ث��ال��ث��ة  وث��ال��ث��ة يف احل��ب��ي��ة  دره���م  م��ل��ي��ون   18
مبايعات بقيمة 10 مالينب درهم.

وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
تلتها  املبايعات  كاأهم  درهم مبنطقة نخلة جمريا  29 مليون 
الثانيه  ج��م��ريا  منطقة  يف  دره���م  مليون   18 بقيمة  مبايعة 
ال�صفوح  دره��م يف منطقة  مليون   14 بقيمة  مبايعة  واأخ��ريا 

الثانية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلق مركز اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( 
حملة ت��وع��وي��ة الأ���ص��ح��اب امل����زارع وال��ع��زب يف 
�صيانة  باأهمية  الوعي  زي��ادة  بهدف  اأبوظبي 
خزانات ال�صرف ال�صحي لتجنب تكاثر االآفات 
البعو�ص  خ��ا���ص  وب�صكل  ل��الأم��را���ص  الناقلة 
اأبوظبي  هيئة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  وال��ذب��اب، 

للزراعة وال�صالمة الغذائية. 
نهاية  حتى  ت�صتمر  وال��ت��ي  احل��م��ل��ة،  وت��ه��دف 
توعية  اإىل   ،2022 العام  من  الثالث  الربع 
امل�����زارع وال���ع���زب ب�صرورة  اأ���ص��ح��اب  وت��ث��ق��ي��ف 
ال�صحي  ال�صرف  خ��زان��ات  ب�صيانة  االهتمام 
وجتنب ممار�صة اأي عمل قد يوؤدي اإىل انت�صار 
االأوب���ئ���ة واالأم����را�����ص ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى حياة 
وااللتزام  وال��ن��ب��ات��ات،  واحل��ي��وان��ات  االإن�����ص��ان 
للحد  املجال  هذا  يف  املمار�صات  اأف�صل  باتباع 

من اآفات ال�صحة العامة كالبعو�ص والذباب.
وت���اأت���ي م�����ص��ارك��ة امل���رك���ز يف ه����ذه احل��م��ل��ة يف 
متكاملة  اأنظمة  لبناء  الرامية  م�صاعيه  اإط��ار 
ال�صحة  اآف�����ات  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 
م�صافة  قيمة  ذات  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  العامة، 
املعايري  الأع��ل��ى  وف��ق��اً  واملجتمع  للمتعاملني 

خالل  م��ن  وذل��ك  عاملياً  املعتمدة  واملمار�صات 
بناء ال�صراكات الفعالة واال�صتثمار يف االأ�صول 
امل��ال��ي��ة وال��ب�����ص��ري��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة �صعياً  وامل������وارد 

لتحقيق اال�صتدامة.
مدير  النقبي،  حممد  قال  املنا�صبة،  هذه  ويف 
باالإنابة  العامة  ال�صحة  اآف��ات  مكافحة  اإدارة 
“تدوير”:  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  يف 
“ياأتي تنظيم هذه احلملة متا�صياً مع اأهداف 
املركز اال�صرتاتيجية الرامية اإىل تعزيز وعي 
الطرق  اأف�صل  اتباع  ب�صرورة  العزب  اأ�صحاب 
ال�صحة  اآف��ات  مكافحة  جم��ال  يف  واملمار�صات 
ال�صرف  خ���زان���ات  تنظيف  و����ص���رورة  ال��ع��ام��ة 
ال�صحي واإغالقها ب�صكل حمكم للحفاظ على 
وجتنب  حولنا  م��ن  املجتمع  و�صحة  �صالمة 
املخاطر الناجتة عن تكاثر البعو�ص والذباب. 
اأبوظبي  ب��ت��ع��اون��ن��ا م��ع ه��ي��ئ��ة  ون��ح��ن ���ص��ع��داء 
للزراعة وال�صالمة الغذائية لتحقيق اأهدافنا 

وتوجهاتنا امل�صرتكة.«
ومن جانبه قال  بدر ح�صن ال�صحي مدير اإدارة 
اأبوظبي  هيئة  يف  املجتمع  وخ��دم��ة  االت�����ص��ال 
للزراعة وال�صالمة الغذائية “ تاأتي م�صاركتنا 
االأمن  حتقيق  باأهمية  اإمياناً  احلملة  هذه  يف 
امل�����زارع وال���ع���زب و زي����ادة الوعي  احل��ي��وي يف 

ال�����ص��رف ال�صحي  ب��اأه��م��ي��ة ���ص��ي��ان��ة خ���زان���ات 
لالأمرا�ص  ال��ن��اق��ل��ة  االآف�����ات  ت��ك��اث��ر  ل��ت��ج��ن��ب 
توؤثر  والتي  والذباب  البعو�ص  خا�ص  وب�صكل 
على �صحة االإن�صان واحليوان والنبات، م�صرياً 
اإىل اأن مفت�صي الهيئة قاموا بزيارات ميدانية 
املزارعني  لتوعية  وال��ع��زب  ل��ل��م��زارع  ت��وع��وي��ة 
ال�صرف  املحكم خل��زان��ات  االإغ���الق  ب�����ص��رورة 

ال�صحي و�صيانتها لتجنب انت�صار االآفات«.

ومن اجلدير بالذكر اأن مركز اأبوظبي الإدارة 
النفايات )تدوير( يحر�ص ب�صكل م�صتمر على 
امل�صاركة يف الفعاليات التوعوية بهدف تعزيز 
ورفع م�صتوى  املبا�صر مع اجلمهور  التوا�صل 
الوعي لديهم باأهمية املحافظة على النظافة 
العامة  ال�����ص��ح��ة  اآف������ات  وم��ك��اف��ح��ة  ال���ع���ام���ة 
وت�صجيعهم على تبني اأف�صل املمار�صات يف هذا 

املجال.

•• اأبوظبي-وام:

نتائجها  عن  اأم�ص،  املحدودة”،  “يال  جمموعة  اأعلنت 
الت�صغيلية واملالية حمققًة اإيرادات تخطت حاجز 545 

مليون درهم للن�صف االأول من العام اجلاري 2022.
املجموعة  اإي���رادات  ارتفاع  عن  املالية  البيانات  وك�صفت 
خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل اإىل 279.4 
مليون درهم، بزيادة قدرها %14.2، مقارنة بالفرتة 
نف�صها من العام املا�صي 2021، فيما و�صل �صايف اأرباح 
املجموعة خالل الفرتة نف�صها اإىل 74.7 مليون درهم 
وهو ما انعك�ص على منو �صايف هام�ص الربح لي�صل اإىل 

%26.7 مقارنة بالفرتة نف�صها من العام املا�صي.
كما ارتفع متو�صط عدد امل�صتخدمني الن�صطني �صهرًيا 
الثاين  الربع  يف  مليون   29.9 % اإىل   35.6 بن�صبة 
م�صتخدم  مليون   22.1 ب���  مقارنة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
يف الربع الثاين من العام 2021، وارتفع العدد الكلي 
 65.3% بن�صبة  املدفوعة  يال  بخدمات  للم�صرتكني 

من  ال��ث��اين  ال��رب��ع  خ��الل  م�صرتك  مليون   10.6 اإىل 
خالل  م�صرتك  مليون  ب�6.4  م��ق��ارن��ة  اجل���اري  ال��ع��ام 

الفرتة نف�صها من العام املا�صي.
وقال تاو يانغ، رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير التنفيذي 
امل�صتمرة  ال�صركة  جهود  اأن  املحدودة”،  “يال  ملجموعة 
جتربة  م�صتوى  رف��ع  ع��ن  اأث��م��رت  من�صاتها  تطوير  يف 
العمالء ب�صورة كبرية وزيادة م�صتوى ن�صاطهم، موؤكداً 
خدمات  تطوير  على  العمل  مبوا�صلة  يال  التزام  على 
يف  ال�صيما  عمالئها  ثقافات  خمتلف  تالئم  ومن�صات 

منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.
رئي�ص جمموعة يال  اإ�صماعيل  �صيفي  قال  من جانبه، 
ومتيز  لل�صركة  القوي  امل��ايل  الو�صع  اأ�صهم   : املحدودة 
يف  الفعالة  االإدارة  اإىل  باالإ�صافة  التجارية  عالمتها 
امل�����ص��رتك��ني باخلدمات  امل�����ص��ت��خ��دم��ني  ق���اع���دة  ت��و���ص��ي��ع 
املدفوعة ب�صورة كبرية االأمر الذي انعك�ص على حتقيق 
الربع  ال�صركة خالل  اإي��رادات قيا�صية وحت�صني ربحية 

الثاين.

•• العني-وام: 

اأكادميية  اأك��رب  “هورايزن”،  اأعلنت 
طائرات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  م�����ص��ت��ق��ل��ة 
ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت يف ال�������ص���رق االأو�����ص����ط، 
“اإيدج”،  مل����ج����م����وع����ة  وال����ت����اب����ع����ة 
املعلومات  اأمن  �صهادة  على  ح�صولها 
اإدارة  نظام  و�صهادة   ISO27001
 ISO22301 ا�صتمرارية االأعمال 
م�������ن ������ص�����رك�����ة ب�����������ورو ف����ريي����ت����ا�����ص، 
الفحو�صات  خ��دم��ات  يف  املتخ�ص�صة 
املخربية واملراقبة واإ�صدار ال�صهادات 

مب�صتوى عاملي.
جاء ذلك خالل حفل اأقيم داخل مقر 
العني، ح�صره  اأكادميية هورايزن يف 
واالإدارة  بورو فرييتا�ص  ممثلون عن 
وموظفو  ل����ه����وراي����زن،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

االأكادميية.
لدى  االأعمال  م�صوؤول تطوير  وق��ّدم 
بورو فرييتا�ص، �صان �صايت، وامل�صوؤولة 

والت�صويق،  امل���ب���ي���ع���ات  ع����ن  االأوىل 
اإىل  ال�صهادتني  جوفوفيت�ص،  زيليكا 
حارب  لهورايزن  التنفيذي  الرئي�ص 
ثاين الظاهري. واأع��رب ممثال بورو 
ت��ق��دي��ره��م��ا جلهود  ف��ريي��ت��ا���ص ع���ن 
و�صمان  بياناتها  تاأمني  يف  ه��وراي��زن 

ا�صتمرارية اأعمالها.
ه���ذه  ح������ول  م���ع���ر����ص ح���دي���ث���ه  ويف 
تلتزم  ال���ظ���اه���ري:  ق����ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة، 
بيانات  ب��ح��م��اي��ة  دوم�������اً  ه�����وراي�����زن 
نظاماً  واعتمدنا  و�صريتها،  العمالء 
الإدارة اأمن املعلومات �صمن ال�صركة؛ 
ويف نف�ص الوقت، نوؤ�ص�ص اأنظمة الإدارة 
ا�صتمرارية االأعمال لدينا، ونوؤمن اأن 
اإجراءات اأمن املعلومات املنا�صبة يجب 
االأعمال  ا�صتمرارية  م��ع  ت��رتاف��ق  اأن 
يف  املحتملة  التهديدات  من  للوقاية 
اليوم عن فخرنا  ونعرّب  اليوم،  عامل 

باالإجنازات التي حققناها.
ي�صاف  االجن������از  ه����ذا  اأن  واأ�����ص����اف 

املهنية  ويعك�ص  ه��وراي��زن،  الإجن���ازات 
وقال  للموظفني،  امل�صتمرة  العالية 
هذه  ع��رب  �صتتمكن  االأك���ادمي���ي���ة  اإن 
االأن���ظ���م���ة اجل����دي����دة امل���ع���ت���م���دة، من 
اأي  ح���دوث  رغ��م  عملياتها  موا�صلة 
اأزمة حمتملة، ثم ا�صتئناف العمليات 
املعتادة والطبيعية بعد فرتة وجيزة.

تعد   ،2003 ع���ام  تاأ�صي�صها  وم��ن��ذ 
االأوىل  التدريب  اأكادميية  ه��وراي��زن 
تقدم  ال����ت����ي  االأو������ص�����ط  ال�������ص���رق  يف 
ج���ل�������ص���ات ت�����دري�����ب ع���ل���ى ال����ط����ريان 
والع�صكريني  ال��ت��ج��اري��ني  ل��ل��ع��م��الء 
واأكملت  “بيل”،  طائرات  با�صتخدام 
�صاعة   150،000 من  اأك��رث  بنجاح 
طياري  م��ه��ارات  لتح�صني  ت��دري��ب��ي��ة 

الهليكوبرت.
وت�����ص��ّك��ل ه���وراي���زن ج����زءاً م��ن قطاع 
اإي�������دج، جمموعة  ل����دى  امل���ه���ام  دع����م 
التكنولوجيا املتقدمة امل�صنفة �صمن 
اأف�صل 25 مورداً ع�صكرياً يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

عن  للحفر”  “اأدنوك  �صركة  اأعلنت 
نتائجها املالية للن�صف االأول والربع 
الثاين املُنتهي يف 30 يونيو 2022، 
يف  ق��وي��اً  من���واً  ال�صركة  �صجلت  حيث 
���ص��ايف اأرب���اح���ه���ا ع���ن ال��ن�����ص��ف االأول 
اإىل  لت�صل   34% بن�صبة  ال��ع��ام  م��ن 
زادت  ح��ني  دره����م، يف  م��ل��ي��ار   1.39
اإىل  لت�صل   13% بن�صبة  االإي���رادات 
بالفرتة  مقارنة  دره��م  مليار   4.66

نف�صها من العام املا�صي.
ال��ن�����ص��ف االأول  اأرب�������اح  ك��م��ا و���ص��ل��ت 
وال�صريبة  ال���ف���ائ���دة  خ�����ص��م  ق���ب���ل 
 2.13 اإىل  واال���ص��ت��ه��الك واالإط��ف��اء 
 16% ب��زي��ادة ق��دره��ا  مليار دره���م، 
ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص ���ص��ن��وي وب��ه��ام�����ص قدره 
ا�صتمرار  نتيجة  وذل����ك   ،45.7%
ال�����ص��رك��ة يف حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ق��وي��ة يف 

كفاءة التكلفة.
ي��اأت��ي ا���ص��ت��م��رار من��و اإي�����رادات �صركة 
�صنوي  اأ�صا�ص  على  للحفر”  “اأدنوك 
َمدفوعاً بقطاع خدمات اأعمال احلفر 
املتوا�صلة  ال�صركة  وُج��ه��ود  ال��ربي��ة، 
من  “اأدنوك”  جم��م��وع��ة  ل��ت��م��ك��ني 
املتمثلة  الطموحة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
حقق  كما  االإنتاجية،  �صعتها  رف��ع  يف 
النفط  حقول  خدمات  اأع��م��ال  قطاع 
يف ال�صركة كذلك َمكا�صب قوية على 

اأ�صا�ص �صنوي.

و�صهدت اإيرادات ال�صركة منواً خالل 
على   11% ب���واق���ع  ال���ث���اين  ال���رب���ع 
 2.45 اإىل  ل��ت�����ص��ل  ���ص��ن��وي  اأ����ص���ا����ص 
اأ�صا�صي  ب�صكل  مدفوعًة  دره��م  مليار 
الربية  احل���ف���ر  خ����دم����ات  ب��ق��ط��اع��ي 
وارتفعت  ال��ن��ف��ط،  ح��ق��ول  وخ���دم���ات 
الفائدة  ق��ب��ل خ�����ص��م  االأرب������اح  اأي�����ص��اً 
واالإطفاء  واال���ص��ت��ه��الك  وال�صريبة 
 2022 يف ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ع����ام 
%7 م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع االأول  مب��ع��دل 
وو�صلت اإىل 1.10 مليار درهم، كما 
من  الثاين  الربع  اأرب��اح  �صايف  ارتفع 
مقارنة   17% مبعدل   2022 ع��ام 
على   19% وبن�صبة  االأول،  بالربع 
 749.19 اإىل  لي�صل  �صنوي  اأ�صا�ص 

مليون درهم.
ق���ط���اع خدمات  اإي��������رادات  وارت���ف���ع���ت 
االأول  ال��ن�����ص��ف  يف  ال���ربي���ة  احل���ف���ر 
لت�صل اإىل 2.57 مليار درهم، بزيادة 
قدرها %24 مقارنة بالفرتة نف�صها 
من عام 2021 بعد اإ�صافة حفارات 
بلغت  فيما  االأ���ص��ط��ول،  اإىل  ج��دي��دة 
مليار   1.4 ال��ث��اين  ال��رب��ع  اإي������رادات 
%33 مقارنة  بزيادة قدرها  دره��م، 
املا�صي؛  العام  مع الفرتة نف�صها من 
االإجمالية  ال��ت�����ص��غ��ي��ل  اأي������ام  وك���ان���ت 
واالإيرادات االأ�صا�صية يف الربع الثاين 
اأع��ل��ى مم��ا كانت   2022 ال��ع��ام  م��ن 

عليه يف الفرتة ال�صابقة نف�صها.
وب���ل���غ���ت اإي������������رادات ق����ط����اع خ���دم���ات 

االأول  ال��ن�����ص��ف  ال��ب��ح��ري��ة يف  احل��ف��ر 
1.05 مليار دره��م، وهي ثابتة على 
ال�صابق،  بالعام  مقارنة  وا�صع  نطاق 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت اإي�������رادات ال���رب���ع الثاين 
هذا  ع���ن  دره����م  م��ل��ي��ون   528.84
 8% بواقع  ُم�صجلة انخفا�صاً  العام، 
ال���ث���اين م���ن العام  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة 
الت�صغيلية  احل���ال���ة  ب�����ص��ب��ب  امل��ا���ص��ي 
ا�صتبدال  يف  وال���ت���اأخ���ري  ل��ل��ح��ف��ارات 
احلفارات امل�صتاأجرة بوحدات مملوكة 

لل�صركة.
اإي��رادات قطاع خدمات اجلزر  وبلغت 
االأول  ال��ن�����ص��ف  يف  اال����ص���ط���ن���اع���ي���ة 
غرار  على  دره���م  مليون   370.92
الن�صف االأول من عام 2021 بينما 
الثاين من  الربع  اإي��رادات  انخف�صت 
 187.30 ال��ب��ال��غ��ة  احل�����ايل  ال���ع���ام 
على   26% ب��ن�����ص��ب��ة  دره�����م  م��ل��ي��ون 
التحركات  ب�����ص��ب��ب  ���ص��ن��وي  اأ����ص���ا����ص 

املحا�صبية يف الفرتة ال�صابقة.
وارتفعت اإيرادات قطاع خدمات حقول 
النفط بف�صل االأداء اجليد يف الن�صف 
 657.38 اإىل  و�صلت  والتي  االأول، 
 ،14% بزيادة قدرها  دره��م،  مليون 
العام  من  االأول  الن�صف  مع  مقارنة 
املرتفع  بالن�صاط  مدفوعًة  املا�صي، 
هام�ص  م��ع  امل�صتمر  التو�صع  ب�صبب 
تطور جيد، فيما بلغت اإيرادات الربع 
 334.20 احل��ايل  العام  الثاين من 
م��ل��ي��ون دره����م، ب���زي���ادة ق��دره��ا 5% 

على اأ�صا�ص �صنوي.
عن  “اأدنوك للحفر”  واأعلنت �صركة 
م��ع��دل ا���ص��ت��خ��دام ل��الأ���ص��ط��ول بن�صبة 
98 % لن�صف العام حتى 30 يونيو 
ال�صركة  برنامج  �صهد  كما   ،2022
احلفارات  اأ�صطول  لتو�صيع  الطموح 
من  االأول  الن�صف  يف  اإ�صافياً  زخماً 
العام 2022 باإ�صافة ثماين حفارات 
ج���دي���دة، ح��ي��ث مت��ت اإ���ص��اف��ة خم�ص 
 Helmerick/ حفارات من طراز
يف   /& Payne FlexRigs
توقيع  ومت  ال��ع��ام،  م��ن  االأول  ال��رب��ع 
لثالث حفارات  و�صراء  بيع  اتفاقيات 
الثاين  الربع  يف  الرفع  ذاتية  بحرية 
القيمة  ن��ف�����ص��ه؛ وت�����ص��ك��ل  ال���ع���ام  م���ن 
على  اال�صتحواذ  لعمليات  االإجمالية 
االإنفاق  توجيه  ج��زًءا من  احل��ف��ارات 
الراأ�صمايل لل�صركة ملدة ثالث �صنوات، 
و11   9.18 ب���ني  ي������رتاوح  وال������ذي 
خريطة  اإىل  باالإ�صافة  دره��م،  مليار 
عدد  لزيادة  اال�صرتاتيجية  الطريق 
 122 اإىل  االأ���ص��ط��ول  يف  احل���ف���ارات 

حفارة بنهاية عام 2024.
االأرباح  ت��وزي��ع  �صيا�صة  م��ع  ومتا�صياً 
�صركة  يف  وال��ت��دري��ج��ي��ة  امل�����ص��ت��دام��ة 
اأكد جمل�ص االإدارة  “اأدنوك للحفر”، 
ال���زي���ادة يف ت��وزي��ع��ات االأرب�����اح ن�صف 
البالغة   5% بن�صبة  املوؤقتة  �صنوية 
 7.83 ب��واق��ع  دره����م  م��ل��ي��ار   1.25
املالية  لل�صنة  ال��ع��ادي  لل�صهم  فل�صاً 

الرابع؛  الربع  يتم دفعها يف   2022
االأرب����اح  ت��وزي��ع��ات  يف  ال��ن��م��و  ويعك�ص 
القوي  امل�صتقبلي  ال��ن��ق��دي  ال��ت��دف��ق 
مع توفري  ل�صركة “اأدنوك للحفر”، 
النمو  يف  لال�صتثمار  ك��ب��رية  ف��ر���ص 

امل�صتقبلي طويل االأجل.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان بن 
ال�صناعة  وزي�������ر  اجل�����اب�����ر،  اأح����م����د 
الع�صو  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  املنتدب 
“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
جمل�ص  رئي�ص  �صركاتها،  وجمموعة 
للحفر”:  “اأدنوك  ����ص���رك���ة  اإدارة 
ا�صتمرت “اأدنوك للحفر” يف حتقيق 
منو قوي خالل عام 2022 والوفاء 
والعمل  التقدم  مبوا�صلة  بالتزامها 
مل�صاهميها؛  ال���ع���وائ���د  زي�������ادة  ع���ل���ى 
ال�صنوية  ن�����ص��ف  ال��ن��ت��ائ��ج  وُت���ع���ت���رب 
للخطط  الناجح  والتنفيذ  املتميزة، 
دلياًل  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  واالأه�������داف 
ع��ل��ى ال����دور احل��ي��وي ال���ذي ت��ق��وم به 
هدف  حتقيق  يف  للم�صاهمة  ال�صركة 
االنتاجية،  �صعتها  بزيادة  “اأدنوك” 
وكذلك هدف دولة االإمارات بتحقيق 
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن ال��غ��از؛ وكجزء 
ت���وزي���ع االأرب������اح املعلنة  ���ص��ي��ا���ص��ة  م���ن 
تاأكيد  االإدارة  جمل�ص  ي�صر  ���ص��اب��ق��اً، 
امل��وؤق��ت��ة لل�صهم  االأرب����اح  ت��وزي��ع��ات  اأن 
بواقع   5% بن�صبة  زي����ادة  �صت�صهد 
ت�صل  وب��ذل��ك  لل�صهم،  فل�صاً   7.83

قيمة الدفعة االأوىل من ال�صنة املالية 
2022 اإىل 1.25 مليار درهم .

من جانبه، قال عبدالرحمن عبداهلل 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال�������ص���ي���ع���ري، 
حتقيق  اأت��ى  للحفر:  اأدن���وك  ل�صركة 
باأهدافنا  م���دف���وًع���ا  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه 
والتزام  ال��وا���ص��ح��ة،  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
كوادرنا الب�صرية ذات املهارات العالية 
واملتفانية، والتزامنا الرا�صخ مبعايري 
قطاع  يف  الرائدة  وال�صالمة  ال�صحة 
برنامج  اكت�صب  وق��د  احلفر؛  اأع��م��ال 
وهو  حقيقياً  زخماً  اأ�صطولنا  تو�صيع 
اأ���ص��ا���ص��ي ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة منونا،  اأم���ر 

اأ�صفناها  و�صت�صاعدنا احلفارات التي 
من  االأول  الن�صف  يف  اأ�صطولنا  اإىل 
هذا العام يف الوفاء بالتزاماتنا جتاه 

م�صاهمينا، 
تعمل  ال��ت��ي  “اأدنوك”  ذل���ك  يف  مب��ا 
م��ن اأج����ل ب��ل��وغ اأه�����داف رف���ع �صعتها 
الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  االإنتاجية 

من الغاز لدولة االإمارات.
اأ�صطول  ت��و���ص��ي��ع  ب��رن��ام��ج  وي�����ص��اع��د 
عمليات  دع���م  يف  للحفر”  “اأدنوك 
امل�صاريع  م��ن  م��ت��زاي��د  ع���دد  ت��ط��وي��ر 
االإم����ارات،  دول��ة  يف  امل�صتوى  العاملية 
حيث انعك�ص ذلك من خالل عدد من 

ال�صركة  عليها  ح�صلت  التي  العقود 
وح�صلت  االأخ���������رية؛  االأ����ص���اب���ي���ع  يف 
يوليو  من   27 يف  للحفر”  “اأدنوك 
على عقود بقيمة 7.34 مليار درهم 
وخدمات  البحرية  احل��ف��ر  ل��وح��دات 
م�صروع  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل��ف��ر 
للغاز البحري التابع  “غ�صا”  امتياز 
الأدن������وك، ك��م��ا اأك�����دت ال�����ص��رك��ة يف 5 
عقود  على  ح�صولها  اأغ�صط�ص،  م��ن 
اإ�صافية  دره��م  مليار   12.5 بقيمة 
ب��ح��ري��ة عالية  م��ن�����ص��ات ح��ف��ر   8 ل���� 
عمليات  خدمات  لتوفري  املوا�صفات 

احلفر الأدنوك البحرية.
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العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
زهور  وحلويات  :بتالت  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

و�صوكوالتة  رخ�صة رقم :CN 4398712 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حميد على �صيتيانتودى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خويدم حممد خويدم عبداهلل النيادى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بتالت وحلويات زهور و�صوكوالتة

PETALS AND SWEETS FLOWERS & CHOCOLATES

اإىل/ بتالت وحلويات زهور و�صوكوالتة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
PETALS AND SWEETS FLOWERS & CHOCOLATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
النقية   املياه  لتجارة  ووتر  ار  :ام  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�صة رقم :CN 2899488 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد طناف بخيت طناف املنهاىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبري حممد عباد القميحه
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ام ار ووتر لتجارة املياه النقية

MR WATER PURE WATER TRADING

اإىل/ ام ار ووتر لتجارة املياه النقية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
MR WATER PURE WATER TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
للخدمات  ال�صرقية  :املجموعة  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الهند�صية  رخ�صة رقم :CN 1531445 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 250000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ املجموعة ال�صرقية للخدمات الهند�صية

EASTERN ENGINEERING SERVICES GROUP

اإىل/ املجموعة ال�صرقية للخدمات الهند�صية خدمات تاجري العقارات وادارتها - 
�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

 EASTERN ENGINEERING SERVICES GROUP REAL ESTATE LEASE AND MANAGEMENT

SERVICES - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :اآتون للخدمات االلكرتوميكانيكية 

ذ.م.م   رخ�صة رقم :CN 1138667 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد ا�صماعيل حممود ابوليفه  %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صالمه عطا �صالمه �صالمه  %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خالد احمد قا�صم �صالم النعمان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صني طالل عادل ال�صامن

تعديل راأ�ص املال / من 150000 اإىل 100000

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

االقت�صادية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 

�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   الت�صويق  الإدارة  :األتيمايد  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�صة رقم :CN 2778115 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حازم جالء فوؤاد ال�صيد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حازم جالء فوؤاد ال�صيد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عيد خمي�ص ثانى املهريى

ال�صخ�ص  �صركة  اإىل  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  من   / قانوين  �صكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ األتيمايد الإدارة الت�صويق ذ.م.م
ULTIMADE MARKETING MANAGEMENT L.L.C

اإىل/ التيمايد الإدارة الت�صويق - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
ULTIMADE MARKETING MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
املقبايل  �صعيد  حممد  :�صالون  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للرجال رخ�صة رقم :CN 2844233 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ا�صماعيل جنات جول %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صعيد خلفان �صعيد املقباىل

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون حممد �صعيد املقبايل للرجال

MOHAMMED SAEED ALMEQBALI GENTS SALON

اإىل/ �صالون حممد ا�صماعيل جول للرجال - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
MUHAMMAD ISMAIL GUL GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
كافيه  �صبي�صاليتي  ات�ص  ايي  :ايه  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�صة رقم :CN 3758225 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / افنان عمر حممد على �صامل من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / افنان عمر حممد على �صامل من 50 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عذبه حم�صن يحيى دويل ال�صعيدى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ايه ايي ات�ص �صبي�صاليتي كافيه ذ.م.م

A E H SPECIALITY CAFE L.L.C

اإىل/ ايه ايي ات�ص �صبي�صاليتي كافيه - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
A E H SPECIALITY CAFE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :الفا كابيتال الدارة العقارات ذ.م.م

رخ�صة رقم :CN 1962492 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالعزيز حممود قلفه %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد عائ�ص عجب ال عي�صى احلارثى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز حممود قلفه

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفا كابيتال الدارة العقارات ذ.م.م
ALFA CAPITAL PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

اإىل/ الفا كابيتال الدارة العقارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد الفا كابيتال الدارة العقارات - �صركة 
ال�صخ�ص الواحد

ALFA CAPITAL PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
�صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :اأرقام ملتابعة املعامالت - �صركة ال�صخ�ص الواحد 

ذ م م رخ�صة رقم :CN 4148387 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة وفاء احمد ابراهيم ابوعيده  %33.4

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد زينهم يحى عبدالهادى على  %33.3
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ع�صام حممد �صامل حممد ال�صويكى %33.3

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف م�صطفى حممد احمد طه بركات
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ اأرقام ملتابعة املعامالت - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
ARQAM TRANSACTION FOLLOWING - SOLE PROPRIETORSHIP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ اأرقام ملتابعة املعامالت ذ.م.م
ARQAM TRANSACTION FOLLOWING L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع تذاكر ال�صفر  7911007
اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
اي  ال�ص�����ادة/ان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بي لتاجري القوارب والدراجات املائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3970341 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/احلل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النهائي لل�صيانه العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1503610 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ماي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اآبب�ص للخدمات االإلكرتونية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3863572 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/رحله  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بهار لتجاره التوابل واملخلالت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4123287 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1335/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13

الفا  مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )181.700( درهم مائة واحد وثمانون 
رقم 689/2017  الدعوى  ال�صادر يف  للحكم  تنفيذا  دبي  ومياه  �صركة كهرباء  املت�صرر  للغري  ب�صداد  قامت  ما  درهم وهو  و�صبعمائة 
مدين كلي والزامهما بالفوائد القانونية بقيمة 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:طوكيو مارين اند نيت�صيدو فاير ان�صوران�ص كومباين ليمتد - فرع دبي

عنوانه:االمارات العربية املتحدة امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صنجل بيزن�ص تاور الطابق الثالث مكتب 302 و 305 
بالقرب من االمارات للعطالت

: مدعي  -  �صفتهما  ���ص.م.ح   �صي�صتمز غلف  بروفيلز   -2 ����ص.ذ.م.م  التلبي�ص  الهند�صية العمال  الواجهة   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
عليهما 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )181.700( 
درهم مائة واحد وثمانون الفا و�صبعمائة درهم وهو ما قامت ب�صداد للغري املت�صرر �صركة كهرباء ومياه دبي تنفيذا للحكم ال�صادر 
ال�صداد  الق�صائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بقيمة 9% من  القانونية  بالفوائد  والزامهما  الدعوى رقم 689/2017 مدين كلي  يف 
قاعة  09.30 �ص يف  ال�صاعة  املوافق  2022/8/16   الثالثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم 
او م�صتندات للمحكمة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بالن�شر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:49/2022/71 تظلم مدين 
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�صتعجل رقم 190

رق���م:23/2022 حجز حتفظي مدين   الدعوى  ال�صادر يف  القرار  : تظلم من  الدعوى  مو�صوع 
والر�صوم وامل�صاريف. 

املتظلم:اإنيمالطا بي ال �صي
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق 

ال�صاد�ص مكتب رقم 605 رقم مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم
املطلوب اإعالنه :  1- اآر يف انرتنا�صيونال م.د.م.�ص  -  �صفته : متظلم �صده 

اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر  مو�صوع االإع��الن :  قد 
يف الدعوى رق��م:23/2022 حجز حتفظي مدين  والر�صوم وامل�صاريف - وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2022/8/30  ال�صاعة 09.30 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1734/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الرابعة رقم 201

اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:36/2022 جتاري كلي والر�صوم   : مو�صوع اال�صتئناف 
وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:دي ا�ص �صي انفرا�صرتكت�صر �ص.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع االحتاد - مبنى بناية فرج بطي لبمحريتي - 

�صقة مكتب 115 - بجوار مطعم احلالب رقم مكاين:3273193073
املطلوب اإعالنه :  1- �صركة االمارات للوكاالت التجارية ذ.م.م  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

ال�صادر بالدعوى رق���م:36/2022 جتاري كلي. وحددت  اأ�صتاأنف/احلكم  :  قد  االإع��الن  مو�صوع 
لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2022/8/17  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70021

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
 اعالن بالن�شر

746/2022/322 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- كي اإم القاب�صة ا.ع.م - جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�صتاأنف / حممد ح�صن ن�صريي - وميثله:�صامل خمي�ص �صعيد ح�صن 
عقاري   2021/910 رقم  بالدعوى  ال�صادر  ا�صتاأنف/احلكم  قد   - اليماحي 
جزئي -  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 2022/8/17 ال�صاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70392

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
الدعوى 2022/742 ا�ستئناف جتاري

الأكيا�ص  القر�ص  �صركة   -2 ����ص.ذ.م.م  التاأمني  لو�صطاء  دان��ا  �صدهما:1-  امل�صتاأنف  اىل 
البال�صتيك �ص.ذ.م.م - جمهويل حمل االقامة

اإكزيب�صنز للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م قد اقامت عليكم دعوى  مبا ان امل�صتاأنفة:موناكو 
جتاري  ب��ال��دع��وى:2021/2564  ال�صادر  احلكم  ا�صتئناف  ومو�صوعها  اع��اله  اال�صتئناف 
ال�صابقة  بالدعوى  املوقرة  املحكمة  قبل  من  املكلف  التاأميني  اخلبري  وب�صفتنا   ، جزئي 
التوا�صل مع مكتب اخلبري  للتكرم  نعلنكم  عليه  احلايل  باال�صتئناف  املاأمورية  وباعادة 
هاتفيا او بالربيد االلكرتوين او االت�صال مبكتب اخلبري بدبي منطقة القرهود - بناية 
بو�صقر - بلوك بي - جوار حمطة ميرتو جي جي كو - �صركة مي بارترنز ال�صت�صارات 
التاأمني - مكتب رقم 205 - بوا�صطة وكيل قانوين معتمد خالل خم�صة ايام من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن للرد على الئحة اال�صتئناف وتقدمي دفوعكم وم�صتنداتكم.
حممد مو�سى ال�سواهني/اخلبري التاأميني املكلف
تلفون:0526669449
musashawahin@yahoo.com:الربيد اللكرتوين للخبري

اإعالن بالن�شر
70408

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004669 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �صياء وليد احلايك - جمهول حمل االإقامة 
عبدالرحيم  علي  ح�صن  وميثلها  ال�صيارات/  لتاجري  الها�صمي  �صلطان  املدعية/موؤ�ص�صة  بان  نعلمكم 
ال�صويدي- اماراتي اجلن�صية/ بوكالة انور حممد �صيد علي- م�صري اجلن�صية قد اأقامت الدعوى املذكورة 
الر�صوم  بدفع  عليهم  املدعى  الزام   -2 درهم   9000 مببلغ  مطالبة  باالتي:1-  فيها  وتطالب  اأعاله 
وامل�صاريف 3- اإعالن املدعى عليهم باجلل�صة والئحة االدعاء 4- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقاً الحكام 

املادة 229 الفقرة )5( من قانون االجراءات املدنية
االحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/18 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  لذا 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.    
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13616 بتاريخ 2022/8/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  13/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/420 عقاري جزئي - ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )782828( 
درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف تنفيذا احلكم وفق منطوقه .

طالب التنفيذ:عبداهلل احمد عبدول اخلمريي - واخرون 
ع��ن��وان��ه :ام������ارة دب����ي - دي����رة - ����ص���ارع امل��ك��ت��وم - ب����رج ال����رمي - ال��ط��اب��ق ال���راب���ع م��ك��ت��ب 406 - ب���ج���وار ات�������ص���االت دي����رة - رقم 

مكاين:3035795150 - وميثله:�صعود عبدالعزيز عبداهلل الزرعوين
عليها  املدعي  ومدير  ومالك  ون  باراداي�ص  م�صروع  ومدير  وكمالك  ال�صخ�صية  ب�صفته  خليل  �صاكر  ها�صم  زهري   : اإعالنه  املطلوب 

االوىل 
عنوانه :امارة دبي - منطقة الرب�صاء جنوب اخلام�صة - �ص.ب:58069 - عنوان وكيل ال�صركة - امارة دبي - ام هرير الثانية 315 

- �صارع م�صت�صفى را�صد �صارع رقم 20 - جلف تاور - بجوار حلويات قي�صر - مكاين:3058892036 - 97143452012
مو�صوع االإعالن :املنفذ �صدهم:زهري ها�صم �صاكر خليل ب�صفته ال�صخ�صية وكمالك ومدير م�صروع باراداي�ص ون - ومالك ومدير 

املدعي عليها االوىل باراداي�ص ليمتد
 اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/8/24 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار 
http://www. املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن 
ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :وحدة عقارية 
)حتت االن�صاء( - رقم االر�ص 430 - املنطقة الرب�صاء جنوب اخلام�صة - امل�صاحة 66.83 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى 

عطاء العلى  يباع  درهم  التقييم:450504.63   -  G09 الوحدة  رقم   -  1 املبنى  رقم   -  PARADISE ONE
وحدة عقارية )حتت االن�صاء( رقم االر�ص 430 - املنطقة الرب�صاء جنوب اخلام�صة - امل�صاحة 40.84 مرت مربع - رقم املبنى 1 
- ا�صم املبنى PARADISE ONE - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 102 - التقييم 308209.22 درهم ويباع العلى عطاء.

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

اب����وب����ك����ر   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
باك�صتان     ، ا����ص���ل���م  حم���م���د 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)A W 1 0 3 0 2 3 1 ( 
اىل  ت�صليمه  عليه  يجده  من 
اأق����رب  او  ب��اك�����ص��ت��ان  ����ص���ف���ارة 

مركز �صرطة

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و /اي���ه���اب ر�صمي 
االردن     ، �����ص����ه����اون����ه  ن��������ور 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)Q095820(  رق����������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0566148671

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /ان��������اب��������ل 
الفلبني     ، ان�������ص���ي���ون���غ  ب���ي���ن���ا 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)P1043386B(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0563449730

فقدان جواز �سفر

ح�صن  /حم����م����د  امل�����دع�����و  ف���ق���د 

ع���ب���داهلل م�����ص��ط��ف��ى ال�������ص���ردي ، 

�صفره  ج��واز   - م�صر   اجلن�صية 

)A04128329(  رق��������م 

من يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0509356516

فقدان جواز �سفر
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•• اأبوظبي-وام:

 2006 مواليد  القدم  لكرة  للنا�صئني  الوطني  منتخبنا  يبداأ 
اأم�ص مع�صكره باململكة املغربية، ا�صتعداداً للم�صاركة يف بطولة 
كاأ�ص العرب للمنتخبات حتت 17 عاما، والتي ُينظمها االحتاد 

العربي لكرة القدم باجلزائر.
ويخو�ص منتخبنا البطولة �صمن املجموعة االأوىل التي ت�صم 

معه منتخبات اجلزائر وفل�صطني وال�صودان.
املغرب، هم  ملع�صكر  26 العًبا  للمنتخب  الفني  اجلهاز  واختار 
عمر خليل، ووليد مال اهلل، ونا�صر عمران، وعبدالعزيز حممد 
نا�صر  وحممد  اأن��ور،  وعبداهلل  حممود،  وح�صني  "اجلزيرة"، 

حممد،  وخليفة  ع��ب��داهلل،  وغيث  جمعة،  وحممد  "الو�صل" 
االأهلي"  "�صباب  واأح��م��د حم��م��د، وع��ل��ي ج��م��ال، وع��ل��ي ج��اب��ر 
وحمدان حممد، وعبداهلل اأحمد، و�صعيد عامر، وهالل اأحمد، 
اإبراهيم  وعلي  ج��وه��ر،  وع��ب��داهلل  علي،  وحممد  مو�صى،  وب��در 
"ال�صارقة" ويو�صف يعقوب "عجمان" وحممد عبداهلل "احتاد 
يا�ص"،  "بني  حم��م��د  وزاي����د  "الن�صر"  خ��ال��د  و�صهيل  كلباء" 

وخليفة نا�صر "راأ�ص اخليمة".
اأن  للنا�صئني،  الوطني  منتخبنا  مدير  �صاحي  ع�صام  واأو���ص��ح 
مع�صكر املغرب يعد ا�صتمرارا ال�صتعدادات الفريق، التي انطلقت 
بتجمع داخلي يف مقر احتاد الكرة بدبي، اأدى خالله الالعبون 
اإ�صراف اجلهاز الفني بقيادة املدرب  حتت  تدريبية،  ح�صة   16

االإ�صباين األبريتو جونزالي�ص.
مع�صكر  خ��الل  ودي���ة  م��ب��اري��ات   3 �صيخو�ص  "الفريق  وق���ال: 
املغرب يخترب من خاللها اجلهاز الفني جاهزية الالعبني قبل 

انطالق البطولة".
و20  و17   14 يف  �صتكون  ال��ث��الث��ة  امل��ب��اري��ات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
 21 ي��وم  اجل��زائ��ر  اإىل  املنتخب  يتوجه  ث��م  احل���ايل،  اأغ�صط�ص 
املبذول  الكبري  باجلهد  �صاحي  واأ�صاد  البطولة.  يف  للم�صاركة 
املنتخبات  كل  دعم  الوطنية يف  املنتخبات  الكرة وجلنة  الحت��اد 
امل�صاركة مبختلف البطوالت، متمنًيا التوفيق جلميع الالعبني 
ال��ت��ي مت  العنا�صر  ك��ل  واأك���د ثقته يف  ال��ع��رب،  ك��اأ���ص  يف بطولة 

اختيارها، اآماًل اأن يحقق املنتخب النتائج املرجوة.

•• ت�شيناي-وام:

ب��ن عبدالعزيز  ���ص��ع��ود  ال�����ص��ي��خ  اأك���د 
الثقايف  ال�صارقة  ن��ادي  رئي�ص  املعال 
العربي  االحت���اد  رئي�ص  لل�صطرجن 
االحتاد  رئي�ص  نائب   – لل�صطرجن 
الدويل للعبة اأن ا�صم دولة االإمارات 
ال�صبب  ك���ان���ا  امل���رم���وق���ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
قبل  م����ن  ان���ت���خ���اب���ه  ال���رئ���ي�������ص���ي يف 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل 
نائبا لرئي�ص االحتاد  لي�صبح  للعبة 
و�����ص����ط م���ن���اف�������ص���ة ق����وي����ة ب����ني 13 

مر�صحا من خمتلف دول العامل.
العمومية  اجلمعية  اجتماع  و�صهد 
ال�����دويل  ل����الحت����اد  "كوجنر�ص" 
لل�صطرجن مبدينة ت�صيناي الهندية 
مناف�صة قوية بني خمتلف املر�صحني 
ع���ل���ى م��ن�����ص��ب��ي ال���رئ���ي�������ص ون���ائ���ب 
بن  �صعود  ال�صيخ  وح�صل  الرئي�ص، 
�صوتا   89 على  املعال  العزيز  عبد 
176 �صوتا، فيما ح�صل  اأ�صل  من 

املر�صحان اليوناين ماكرو على 80 
على  ميخائيل  واالأم��ري��ك��ي  ���ص��وت��ا 

�صوتا.  71
العزيز  عبد  بن  �صعود  ال�صيخ  وق��ال 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�صريحات  يف  امل��ع��ال 
االإم��ارات /وام/ بعد الفوز مبن�صبه 
االن��ت��خ��اب��ات مل تكن  "اإن  اجل��دي��د: 
مر�صحني  ب����ني  ك���ان���ت  ب����ل  ���ص��ه��ل��ة، 
يف  املرموقة  الدولية  مكانتهم  لهم 
االإمارات  دول��ة  مكانة  ولكن  اللعبة، 

كان لها الدور يف حتقيق ذلك خا�صة 
مع الدور الذي تقوم به يف خمتلف 
املجاالت، ما �صاهم يف الو�صول لهذه 
العدد  امل��ك��ان��ة واحل�����ص��ول على ه��ذا 

من االأ�صوات".
واأهدى ال�صيخ �صعود بن عبد العزيز 

الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ال��ف��وز  امل��ع��ال 
الريا�صة  دع�����م  يف  دوره�������ا  م��ث��م��ن��ا 
مبختلف االألعاب، خا�صة ال�صطرجن، 
العديد  ان�صاء وتطوير  �صاهم يف  ما 
لل�صطرجن يف خمتلف  االأن��دي��ة  م��ن 
للمبادرات  اإ�صافة  ال��دول��ة،  اإم���ارات 

العديد  اإق����ام����ة  يف  ���ص��اه��م��ت  ال���ت���ي 
لل�صطرجن  الدولية  البطوالت  م��ن 
ع��ل��ى اأر�����ص االإم�������ارات، وع��م��ل ذلك 
ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال���ع���الق���ات م���ع كافة 
والتي  االآ�صيوية  خا�صة  االحت���ادات 

ت�صل اإىل 52 احتادا.

ال�صيخ  اإىل  اأي�������ص���ا  ال�����ص��ك��ر  ووج�����ه 
بن  �صلطان  ب��ن  خليفة  ب��ن  �صلطان 
االحتاد  رئي�ص  نهيان  اآل  �صخبوط 
نادي  رئ��ي�����ص  لل�صطرجن  االآ���ص��ي��وي 
الذهنية  واالألعاب  لل�صطرجن  العني 
تر�صحه  دع��م  يف  الكبري  دوره  على 

لهذا املن�صب الدويل.
وع���ن ط��م��وح امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، اأكد 
املعال  العزيز  عبد  بن  �صعود  ال�صيخ 
اأنه �صيوا�صل العمل لتطوير اللعبة 
على كافة االأ�صعدة ويف خمتلف دول 
ال���ع���امل وخ���دم���ة ج��م��ي��ع االحت�����ادات 

على  وك��ذل��ك  وت��ط��وي��ره��ا،  النا�صئة 
االحتادات  بني  التعاون  �صبل  تعزيز 
ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة ل���زي���ادة اأع����داد 
ما  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  الالعبني 
يعود بالفائدة على الالعبني العرب 

لتطوير قدراتهم وزيادة خرباتهم.

اليوم .. منتخب النا�سئني يبداأ مع�سكره 
باملغرب ا�ستعدادا لكاأ�س العرب

�سعود املعال لـ »وام«: الفوز مبن�سب نائب رئي�س الحتاد الدويل لل�سطرجن تقدير جديد ملكانة الإمارات

•• قونية -وام: 

االإماراتي  ال���دراج���ات  ب��ط��ل  اأع����رب 
يو�صف مريزا عن �صعادته مبا حققه 
وزمالوؤه يف املنتخب من اإجنازات يف 
االإ�صالمي،  الت�صامن  األ��ع��اب  دورة 
قونية  مب���دي���ن���ة  ح���ال���ي���ا  امل����ق����ام����ة 

الرتكية.
بذهبيتني  االإم����ارات  منتخب  وت��وج 
االآن يف  وب���رون���زي���ة ح��ت��ى  وف�����ص��ي��ة 
بالن�صخة  ال�����دراج�����ات  م��ن��اف�����ص��ات 
األعاب الت�صامن  اخلام�صة من دورة 
اف��ت��ت��ح��ت ر�صميا  ال��ت��ي  االإ���ص��الم��ي، 

اأم�ص الثالثاء.

واأكد مريزا، الفائز باإحدى ذهبيتي 
دراجات االإمارات يف هذه الدورة، اأن 
هذا االإجناز التاريخي لالإمارات يف 
تاريخ م�صاركاتها بالدورة يرفع من 
حجم امل�صوؤولية عليه وعلى زمالئه 
مع �صرورة تقدمي مزيد من العمل 

خالل الفرتة املقبلة.
واأ�صار بطل وقائد منتخب االإمارات 
ل��ل��دراج��ات اإىل اأن ه��ذا االإجن����از مل 
مناف�صة  و�صط  ج��اء  بل  �صهال،  يكن 
واأ�صحاب  ك��ب��ار  اأب���ط���ال  م���ع  ق��وي��ة 
كازاخ�صتان  م����ن  خ���ا����ص���ة  خ������ربة 
واأوزبك�صتان واإيران، وكانت املناف�صة 
العزمية  ول���ك���ن  ل���ل���غ���اي���ة،  ���ص��ع��ب��ة 

واالإ�صرار ورفع اإ�صم االإمارات عاليا 
كان احلافز للتتويج بالذهب.

وتوزج مريزا بذهبية �صباق امل�صمار 
 4 م��ن  واح���دة  لتكون  النقاط  لفئة 
منتخب  بها  ت��وج  ملونة  ميداليات 
االإم��ارات يف هذه الدورة حتى االآن؛ 
حيث بداأت مناف�صات الدراجات قبل 

اأيام من افتتاح الدورة ر�صميا.
واأكد مريزا - يف ت�صريحات لوكالة 
مقر  م���ن  "وام"  االإم���������ارات  اأن����ب����اء 
اإقامته يف قونية - اأن هذه امليدالية 
املن�صوري  اأح���م���د  ذه��ب��ي��ة  وك���ذل���ك 
الدورة  ت��اري��خ  يف  ت�صجيلهما  �صيتم 
فيها  حتقق  التي  االأوىل  امل��رة  الأنها 

ري��ا���ص��ة االإم������ارات م��ي��دال��ي��ة ذهبية 
بتاريخ م�صاركاتها بدورات الت�صامن 

االإ�صالمي.
املا�صيني  ال��ع��ام��ني  خ���الل   : وق����ال 
الريا�صية  االأن�صطة  معظم  توقفت 
واالآن،  ك�����ورون�����ا،  ج���ائ���ح���ة  ب�����ص��ب��ب 
وتنوعت  لطبيعتها  االأم�����ور  ع����ادت 

امل�صاركات.
التوقف،  ف����رتة  خ����الل   : واأ�����ص����اف 
ع���م���ل���ت ع���ل���ى ت���ط���وي���ر اأدائ���������ي مبا 
اال�صتحقاقات،  ه���ذه  م��ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب 
على  احل�صول  هي  النتيجة  وكانت 
اأك����رث م��ن م��ي��دال��ي��ة خ���الل الفرتة 
املا�صية �صواء يف البطولة االآ�صيوية 

اخلليجية  االأل��ع��اب  دورة  اأو  بالهند 
ب���ال���ك���وي���ت واحل�������ص���ول ع���ل���ى بطل 
ال�12 على التوايل،  االإم��ارات للعام 
العديد من  للم�صاركة يف  باالإ�صافة 
ال�صعودية  ط���واف  م��ث��ل  ال�����ص��ب��اق��ات 
وط���واف ع��م��ان. وع��ن م�صتقبله مع 
قال  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة  خ���الل  اللعبة 
ب���داأت التفكري يف ه��ذا ومل  م���ريزا: 
اأ�صل للقرار املنا�صب، اأمار�ص اللعبة 
منذ اأكرث من 21 عاما، كان عمري 
9 �صنوات وهي فرتة طويلة حققت 

فيها الكثري من االإجنازات.
اأن يكون هناك  االآن  واأ�صاف: هديف 
اأك��رث من يو�صف م��ريزا يف منتخب 

االإم��ارات، طموحي اأن اأقدم العديد 
اأبناء  من  املوهوبني  ال��دراج��ني  من 
ويحققوا  امل�صرية  ليكملوا  االإم��ارات 

اأف�صل مما حققناه.
تواجده �صمن  اأن  اإىل  واأ�صار مريزا 
للدراجات  االإم���ارات  فريق  �صفوف 

كبري  ق��در  اكت�صاب  يف  كثريا  �صاهم 
م��ن امل��ه��ارات واخل���ربات مب��ا ي�صمه 
الفريق من العبني عامليني اأ�صحاب 
خ����ربة وب����ط����والت ع���امل���ي���ة، وه����و ما 
اإىل  الو�صول  الكبري يف  الدافع  كان 

النتيجة احلالية.

دورة  ن��ق��اط  باإ�صافة  يتعلق  م��ا  ويف 
لتكون  االإ�صالمي  الت�صامن  األ��ع��اب 
املوؤهلة  ال���ن���ق���اط  جم���م���وع  ���ص��م��ن 
اأن  م����ريزا  اأك����د   ،2024 الأومل���ب���ي���اد 
القرار اأ�صعد اجلميع ورفع م�صتوى 

املناف�صة بني كل امل�صاركني.

يو�سف مريزا لـ »وام« : اإجناز »الت�سامن« �سنع 
تاريخا جديدا و�ساعف م�سوؤولياتنا

اجلزيرة يعلن التعاقد 
مع الدويل املغربي 

اأ�سرف بن �سرقي
•• اأبوظبي -وام:

املغربي  القدم  نادي اجلزيرة تعاقده مع العب كرة  اأعلن 
الدويل اأ�صرف بن �صرقي، العب الزمالك امل�صري ال�صابق، 
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية يف �صفقة انتقال 
الروماين  تعاقده مع  اأي��ام  اأعلن قبل  وك��ان اجلزيرة  حر، 

فلورين تانا�صي.

 متديد عقد مدرب منتخب كو�ستاريكا 
اأعلن رئي�ص االحتاد الكو�صتاريكي لكرة القدم متديد عقد مدرب املنتخب 
ال��وط��ن��ي ال����ذي ي�صتعد خل��و���ص م��ون��دي��ال ق��ط��ر ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل���ايل، 
الكولومبي لوي�ص فرناندو �صواري�ص حتى مونديال 2026 املقام يف قارة 

اأمريكا ال�صمالية.
فخور  "اأنا  االإثنني  عقده  �صحايف  موؤمتر  يف  فيالوبو�ص  رودول��ف��و  وق��ال 
و�صعيد لوجودي هنا مع لوي�ص فرناندو )�صواري�ص( لالإعالن عن متديد 

عقده".
واأ�صاف اأن العقد اجلديد ل�صواري�ص "62 عاماً" �صيمتد حّتى "م�صاركة 

كو�صتاريكا يف مونديال الواليات املتحدة واملك�صيك وكندا عام 2026".
اأخرى  "اأربع" �صنوات  يف  ياأمل  اإن��ه  الكولومبي  امل��درب  ق��ال  ناحيته،  من 

"مثمرة" مع كو�صتاريكا، م�صدداً على انه يريد املراهنة على ال�صباب من 
ال�صمالية  اأمريكا  لن�صخة  املوؤهلة  للت�صفيات  االآن  منذ  اال�صتعداد  اأج��ل 
حزيران-يونيو  لعام 2026. ُعنّي �صواري�ص مدرباً ملنتخب "تيكو�ص" يف 
الفرن�صي،  جرمان  �صان  باري�ص  حار�ص  بقيادة  الفريق  وجنح   ،2021
كيلور نافا�ص يف حجز بطاقة التاأهل االأخرية اإىل العر�ص العاملي الكروي 
يف  -1�صفر  نيوزيلندا  على  ب��ف��وزه  حزيران-يونيو  يف   2022 قطر  يف 
الثالثة  للمرة  املونديال  نهائيات  كو�صتاريكا  وتخو�ص  ال���دويل.  امللحق 
توالياً. وكانت اأف�صل نتيجة للمنتخب الكو�صتاريكي يف النهائيات و�صوله 
اإىل ربع نهائي مونديال الربازيل 2014 حيث خ�صر اأمام هولندا بركالت 

الرتجيح 3-4 بعد تعادلهما �صلباً يف الوقتني االأ�صلي واالإ�صايف.
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•• اأبوظبي - وام: 

بعد مو�صم قوي حافل باالإثارة، مل حت�صم فيه املناف�صة على اللقب اإال يف 
اأكرث قوة يف  اجلولة االأخ��رية، يتطلع ع�صاق كرة القدم االإيطالية ملو�صم 

الدوري االإيطايل.
2022 يف   -  2021 مو�صم  االإي��ط��ايل يف  ال���دوري  لقب  وح�صم ميالن 
اجلولة االأخرية، وبفارق نقطتني فقط، بعد مناف�صة �صر�صة على اللقب مع 

جاره انرت ميالن يف واحد من اأقوى املوا�صم اإثارة منذ �صنوات طويلة.
واالآن يتاأهب قطبا ميالنو ومعهما باقي فرق امل�صابقة ملو�صم رمبا يحمل 
اأخرى  ف��رق  اللقب يف ظ��ل رغبة  واملناف�صة على  االإث���ارة  م��ن  اأك��رث  ق��درا 
فقد  ال��ذي  يوفنتو�ص  مقدمتها  ويف  ال�����ص��راع،  ل��دائ��رة  بقوة  ال��دخ��ول  يف 
العر�ص االإيطايل يف املو�صمني املا�صيني بعدما تربع عليه منفردا ل�صنوات 

طويلة.
ومع الطموح الذي تت�صم به فرق ميالن وانرت ويوفنتو�ص وفرق اأخرى 
مثل روما ونابويل والت�صيو، ي�صعب التكهن بدقة بهوية الفريق االأوفر 
اأو الفرق التي متتلك فر�صا اأف�صل الإنهاء املو�صم يف  حظا للفوز باللقب 

املراكز املوؤهلة للبطوالت االأوروبية.
على  جم��ددا  للمناف�صة  تر�صيحا  االأك���رث  هما  ميالنو  قطبا  يظل  ولكن 
التوايل، وياأتي من بعدهما يوفنتو�ص الذي  الثالث على  اللقب للمو�صم 

حر�ص على تدعيم �صفوفه خالل فرتة االنتقاالت هذا ال�صيف لكنه فقد 
الفذ ماتيا�ص دي  للغاية مع رحيل مدافعه  اأك��رث من عن�صر مهم  اأي�صا 
اإىل  االإيفواري فرانك كي�صي  والالعب  االأمل��اين  بايرن ميونخ  اإىل  ليخت 

بر�صلونة االإ�صباين.
ويتطلع ميالن بقيادة مدربه �صتيفانو بيويل اإىل البناء على ما حققه من 
جناح وما اكت�صبه من ثقة يف املو�صم املا�صي، الذي اأحرز خالله اأول لقب 

له يف الدوري املحلي منذ عقد كامل.
ورمبا مل تكن التعاقدات التي اأبرمها الفريق "ت�صارلز دي كيتلري وديفوك 
م�صتوى  على  الهجومية  الناحية  لتدعيم  عديل"  وي��ا���ص��ني  اأوري��ج��ي 
االأمامي  اخل��ط  لدعم  بالفعل  كافية  �صتكون  لكنها  اجلماهري  توقعات 

للفريق يف املو�صم اجلديد.
وبعد فوزه باللقب يف 2019 - 2020 واحتالله املركز الثاين يف املو�صم 
املو�صم  يف  باللقب  للفوز  العادة  ف��وق  مر�صحا  ميالن  ان��رت  يبدو  املا�صي، 
اجلديد لكن هذا �صيعتمد على قدرة مديره الفني �صيموين اإنزاجي على 

ك�صب الرهان اخلا�ص باملهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
ت�صيل�صي  م��ن  االإع�����ارة  �صبيل  ع��ل��ى  ال�صيف  ه���ذا  ل��وك��اك��و  ان���رت  وا���ص��ت��ع��اد 
االإجنليزي، ولكن اإنزاجي يحتاج اإىل ا�صتعادة م�صتوى الالعب الذي كان 

عليه قبل رحيله من انرت اإىل ت�صيل�صي.
كما يعول الفريق كثريا على م�صتوى املهاجم االآخر االأرجنتيني الوتارو 

وميالن  با�صتوين  األي�صاندرو  الثالثي  يقدمه  اأن  ميكن  وم��ا  مارتينيز 
�صكرينيار و�صتيفان دي فري يف الناحية الدفاعية.

ويف املقابل، يعلق يوفنتو�ص اآماله يف العودة اإىل دائرة املناف�صة على اللقب 
هذا املو�صم على خربة مديره الفني ما�صيميليانو األيجري و�صرعة عودة 
من  التخل�ص  بعد  الفريق  �صفوف  اإىل  بوجبا  ب��ول  الفرن�صي  ال��الع��ب 
يف  �صنوات  بعد  يوفنتو�ص  ل�صفوف  عودته  عقب  به  حلقت  التي  االإ�صابة 

فريق مان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي.
وكان يوفنتو�ص تربع على عر�ص الدوري االإيطايل يف 9 موا�صم متتالية 
قبل اأن يفقد اللقب ملو�صمني متتاليني حيث احتل املركز الرابع يف كل من 

املو�صمني املا�صيني.
ومع رحيل دي ليخت واملهاجم االأرجنتيني باولو ديباال واملدافع املخ�صرم 
جورجيو كيليني واآخرين عن �صفوف الفريق هذا ال�صيف وانتهاء فرتة 
اإعارة املهاجم األفارو موراتا وعودته اإىل اأتلتيكو مدريد االإ�صباين، يحتاج 
األيجري اإىل اإعادة ترتيب االأوراق بالفريق �صريعا مع بداية املو�صم اإذا اأراد 

العودة لدائرة املناف�صة.
اآخ���ري���ن على  امل��و���ص��م مناف�صني  ت��ق��دم جم��ري��ات  ال��ث��الث��ي،  ج��ان��ب  واإىل 
ال�صدارة لكن ال�صيء االأكرث احتماال هو دخول اأكرث من مناف�ص اآخر مع 
هذا الثالثي على املراكز االأربعة االأوىل التي يتاأهل اأ�صحابها اإىل دوري 
اأوروب��ا يف يف املو�صم التايل. ويربز من هوؤالء املناف�صني املتوقعني  اأبطال 

ت��زال لديه  الثالث وال  املركز  املا�صي يف  املو�صم  اأنهى  ال��ذي  نابويل  فريق 
اأك��رث من العب موؤثر عن  بقوة رغم رحيل  املناف�صة  والرغبة يف  القدرة 
وديفيد  كوليبايل  كاليدو  ال�صنغايل  مقدمتهم  ويف  املو�صم،  هذا  �صفوفه 

اأو�صبينا.
روما  فريق  االأوروب��ي��ة  املراكز  على  للمناف�صة  املر�صحني  كما يربز �صمن 
يف  الفريق  اأع��اد  ال��ذي  مورينهو  جوزيه  الربتغايل  الفني  مديره  بقيادة 
املو�صم املا�صي اإىل من�صات التتويج من خالل لقب م�صابقة دوري املوؤمتر 

االأوروبي.
ومنح هذا اللقب ثقة كبرية لروما الذي يحلم بالعودة اإىل املناف�صة بقوة 
تدعيم  مع  املو�صم خا�صة  ه��ذا  ب��ال��دوري  الذهبي  املربع  الدخول يف  على 

�صفوفه باأكرث من العب مثل ديباال وجورجينيو فاينالدوم.
اأن  ميكن  ما  على  اأك��رب  ب�صكل  �صتعتمد  املناف�صة  يف  الفريق  فر�ص  ولكن 
يقدمه مورينهو نف�صه يف ظل اخلربة التدريبية الكبرية التي يتمتع بها.

قبل  امل�صابقة  اأن��دي��ة  يف  فقط  اأج��ان��ب  3 مدربني  �صمن  مورينهو  وي��ربز 
تدريب  ميهايلوفيت�ص  �صيني�صا  ال�صربي  ي��ت��وىل  حيث  ال��ب��داي��ة  �صربة 
بولونيا ويقود الكرواتي اإيفان يوريت�ص فريق تورينو فيما يخو�ص ال�17 
فريقا االأخرى بداية املو�صم اجلديد حتت قيادة مدربني اإيطاليني. وقد 
ت�صهد دائرة املناف�صة على املراكز االأوروبية اأي�صا دخول فرق مثل الت�صيو 

واأتاالنتا وفيورنتينا بعدما اأظهرت مناف�صة قوية يف املوا�صم املا�صية.

•• قونية -وام:

امليدالية  ل��ل��دراج��ات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  جن��م  املن�صوري  اأح��م��د  اأ���ص��اف 
الرابعة لبعثة االإمارات يف دورة األعاب الت�صامن االإ�صالمي، قبل انطالق 
فعاليات الدورة ر�صميا اأم�ص الثالثاء، باإحراز ف�صية �صباق االمنيوم فئة 

امل�صمار.
زميله  حل  فيما  نقطة،   124 ح�صد  بعدما  بالف�صية  املن�صوري  وت��وج 

يو�صف مريزا يف املركز الرابع بر�صيد 112 نقطة.
 156 وتوج اأرتيوم زاخاروف دراج كازاخ�صتان بذهبية امل�صابقة بر�صيد 
 123 بر�صيد  الربونزية  فوموف�صكي  األيك�صي  االأوزبكي  واأحرز  نقطة، 

نقطة.
4 ميداليات  اإىل  ال��دورة  الريا�صي يف  وارتفعت ح�صيلة م�صاركة وفدنا 
واح����دة م��ن خالل  وب��رون��زي��ة  واح����دة  ب��واق��ع ذهبيتني وف�صية  م��ل��ون��ة 
مناف�صات الدراجات، التي بداأت قبل اأيام على االفتتاح الر�صمي للدورة.

للهيئة  العام  االأم��ني  الغفار  عبد  �صعيد  �صعادة  التتويج  مرا�صم  ح�صر 
العام  االأم���ني  �صليمان  بنت  ع��زة  املهند�صة  و���ص��ع��ادة  للريا�صة،  ال��ع��ام��ة 
واملهند�صة  الوطنية،  االأوملبية  للجنة  واملالية  االإداري��ة  لل�صوؤون  امل�صاعد 

خلود الظاهري ع�صو جمل�ص اإدارة احتاد االإمارات للدراجات.

•• العني-وام: 

عاما"   11" خمتار  عمر  اآم��ن��ة  االإم��ارات��ي��ة  النا�صئة  توجت 
امل�صنفني  لغري  الكال�صيك  ال�صطرجن  بطولة  وكاأ�ص  بلقب 
الدويل  العني  �صيف  مهرجان  مناف�صات  �صمن  والنا�صئني 
واالألعاب  لل�صطرجن  العني  ن��ادي  نظمه  ال��ذي  لل�صطرجن، 

الذهنية.
و�صهد املهرجان م�صاركة كبرية من العبي اجلاليات والدول 
العربية واخلليجية واالآ�صيوية والعبي والعبات نادي العني، 
والعبة  العبا   88 الكال�صيك  ال�صطرجن  بطولة  يف  و�صارك 
و�صلطنة  وم�صر  وباك�صتان  والفلبني  "الهند  دول   7 م��ن 

عمان و�صوريا واالإمارات" .

نائب  النعيمي  اأح��م��د  الفائزين،  وت��وج  اخل��ت��ام  حفل  ح�صر 
املدير التنفيذي لل�صئون الفنية ومدير االأن�صطة وامل�صابقات 

بنادي العني لل�صطرجن واالألعاب الذهنية.
وح�����ص��دت اآم���ن���ة ع��م��ر امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة وك���اأ����ص بطولة 
 6 ال�صطرجن الكال�صيك لغري امل�صنفني والنا�صئني بر�صيد 
�صلطان  واالإم��ارات��ي  املعمري  العماين عبدامللك  نقاط وحل 
الظاهري يف املركزين الثاين والثالث على الرتتيب كما فاز 

االإماراتي االآخر خليل االأحبابي باملركز الرابع.
وفازت �صيخة عبداهلل املريخي بجائزة اأف�صل العبة اإماراتية 
اأف�صل العب  بجائزة  اجلابري  عبداحلميد  فاز حممد  كما 
اإماراتي، وح�صدت �صيخة نا�صر ال�صام�صي وعائ�صة عبداهلل 
امل��ري��خ��ي ج��ائ��زة اأف�����ص��ل الع��ب��ة ع��ي��ن��اوي��ة وف���از ���ص��امل حمد 

اخلمريي وزايد اآل علي بجائزة اأف�صل العب عيناوي.
وتوج ال�صوري عبدالرحمن ب�صري بجائزة اأف�صل العب لفئة 
اأ�صماء خمملجي جائزة  واأح��رزت مواطنته  عاما   14 حتت 
ال�����ص��وري حممد  وف��از  ع��ام��ا،   12 لفئة حت��ت  اأف�صل العبة 
وح�صد  �صنوات   10 حت��ت  الع��ب  اأف�صل  بجائزة  خمملجي 
نادي  املرا�صدة الع��ب  ط��ارق  كل من  �صنوات   8 جائزة حتت 

الفجرية وحممد �صليم حمد.
واأقيمت البطولة طبقا للنظام ال�صوي�صري 7 جوالت وزمن 

تفكري 45 دقيقة للمباراة مع اإ�صافة 15 ثانية لكل نقلة.
وت����وىل رئ��ا���ص��ة ح��ك��ام ال��ب��ط��ول��ة ال����دويل االإم����ارات����ي اأحمد 
اأح��م��د عادل  امل�����ص��ري  ال��ف��ي��درايل  النعيمي وع��اون��ه احل��ك��م 

واالإماراتية موزة املعمري والفلبيني نيلمان.

الإماراتية اآمنة تتوج بطلة للنا�سئني يف 
مهرجان �سيف العني لل�سطرجن

الدوري الإيطايل ي�ستعد ل�سربة البداية برت�سيحات 
قوية مليالن وانرت وحتد مثري من يوفنتو�س

املن�سوري يح�سد ف�سية »الأمنيوم« باألعاب الت�سامن الإ�سالمي
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يريد العمالق االإ�صباين ريال مدريد ان يبداأ م�صواره الر�صمي يف املو�صم اجلديد كما اأنهاه يف اأيار-مايو املا�صي عندما توج بطاًل الأوروبا، 
هل�صنكي  يف  االأوملبي  امللعب  على  االأوروب��ي��ة  ال�صوبر  الكاأ�ص  مباراة  يف  االأمل��اين  فرانكفورت  اينرتاخت  ملناف�صه  مواجهته  خالل  وذل��ك 

االأربعاء.
مل يكن ريال مدريد مر�صحاً قوياً الإحراز اللقب القاري املو�صم املا�صي، لكنه قلب تخلفه يف االأدوار االإق�صائية امام باري�ص �صان 

بهدف  النهائي  ليفربول يف  هو  اآخر  اإنكليزياً  فريقاً  يهزم  ان  قبل  االإنكليزيني  �صيتي  ومان�ص�صرت  وت�صل�صي  الفرن�صي،  جرمان 
نظيف.

االإيطايل كارلو  انفرد مدربه  14 لقباً، يف حني  اي��اه اىل  اأوروب��ا رافعاً  اأبطال  القيا�صي يف دوري  امللكي رقمه  الفريق  وع��زز 
اأن�صيلوتي بالرقم القيا�صي كاملدرب االكرث األقاباً يف امل�صابقة االهم قارياً مع اربعة.

وقال اأن�صيلوتي يف ت�صريحات ملوقع االحتاد االوروبي للعبة "ن�صعر بان ال احد يجب ان ياأخذ مكاننا وهذا االمر يعترب حافزاً 
كبرياً لنا ملوا�صلة االنت�صارات".

وكان اأن�صيلوتي الذي عاد لال�صراف على نادي العا�صمة مدريد للمرة الثانية مطلع املو�صم املا�صي، جنح يف قيادة فريقه اأي�صاً 
اىل احراز لقب الدوري اال�صباين للمرة اخلام�صة والثالثني يف تاريخه.

واكد املدرب االإيطايل بانه يكّن احرتاماً كبرياً ملناف�صه االملاين بقوله "حقق اينرتاخت فرانكفورت اأمراً مميزاً املو�صم املا�صي من 
خالل فوزه بالدوري االوروبي ال �صيما بانه مل يكن مر�صحاً".

واأ�صاف "خا�ص الفريق مباريات رائعة ومتكن من اإحلاق الهزمية برب�صلونة يف عقر دار االخري من خالل اعتماد ا�صلوب لعب 
هجومي رائع. انه فريق �صيخلق لنا املتاعب من دون اأدنى �صك".

و�صتكون املباراة اأّول مواجهة ر�صمية بني الفريقني منذ لقائهما ال�صهري يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا عام 1960 على 
ملعب "هامبدن بارك" يف غال�صغو والذي انتهى بفوز ا�صتعرا�صي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري اخلام�ص توالياً. يف 

تلك املباراة �صجل جنما ريال املجري فريينك بو�صكا�ص واال�صباين-االرجنتيني األفريدو دي �صتيفانو 4 و3 اأهداف 
توالياً. و�صفها جنم نادي �صلتيك ال�صابق اال�صكتلندي جيمي جون�صتون باأنها "مباراة خيالية يف اجلنة. مل اأَر يف 

حياتي اأي �صيء مماثل وال اعتقد باأنني �صاأرى ذلك الحقاً".
ويخو�ص ريال مدريد مباراة الكاأ�ص ال�صوبر للمرة الثامنة يف تاريخه و�صبق له ان احرزها اربع مرات، 

عامي  االيطايل  مليالن  الفني  اجلهاز  راأ���ص  على  فتوج  فيها،  مرة  اي  يخ�صر  مل  ان�صيلوتي  اأّن  علماً 
ومع ريال مدريد عام 2014. و2007   2003

واعترب ان�صيلوين ان فريقه ال ميلك االف�صلية ال �صيما من ناحية اجلاهزية البدنية 
بقوله "لدينا اف�صلية اقل يف مواجهة فرانكفورت الذي بداأ مو�صمه قبلنا لكننا 

�صنلعب من اأجل الفوز".
وبداأ فرانكفورت ر�صمياً قبل ا�صبوعني مب�صاركته يف الدور االول من كاأ�ص املانيا 
مدوياً  �صقوطاً  �صقط  حيث  "بوند�صليغا"  يف  مبارياته  اوىل  يخو�ص  ان  قبل 
على اأر�صه امام بطل املوا�صم الع�صرة املا�صية بايرن ميونيخ 1-6. يف املقابل، 

ري��ال مدريد حتى  اكتفى  املا�صي حيث  اال�صبوع  نهاية  اال�صباين  ال��دوري  ينطلق 
االن بخو�ص مباريات جتريبية.

وكان فرانكفورت تّوج باأول لقب قاري له منذ 42 عاماً عندما تغلب على رينجرز اال�صكتلندي 
بركالت الرتجيح يف نهائي الدوري االوروبي )يوروبا ليغ(.

واعترب حار�ص فرانكفورت كيفن تراب اأّن فريقه يحرتم تاريخ ريال مدريد لكنه ال يخ�صى مواجهته 
"نريد ان نكون فريقاً �صعب املرا�ص، يكافح وال ي�صت�صلم. بطبيعة احلال نكّن  وقال يف هذا ال�صدد 

احرتاماً كبرياً للمناف�ص لكننا نخو�ص املواجهة بال خوف".
وت��اب��ع ت���راب اأح���د القالئل ال��ذي��ن ميلكون اخل���ربة يف ف��ران��ك��ف��ورت اىل ج��ان��ب ال��واف��د اجل��دي��د من 
مونديال  نهائي  يف  ب���الده  ملنتخب  الوحيد  ال��ه��دف  م�صجل  غوت�صه  م��اري��و  ال��ه��ول��ن��دي،  اأي��ن��ده��وف��ن 
الربازيل يف مرمى االرجنتني عام 2014 "خو�ص مباراة الكاأ�ص ال�صوبر االوروبية هو ثمار جناحنا 
املو�صم املا�صي. ان متلك فر�صة الفوز بكاأ�ص ما يف مواجهة ريال مدريد، فال ميكن ان نطلب اكرث من 

ذلك يف هذه الفرتة من املو�صم".
اأما مدرب الفريق اوليفر غال�صرن فقال "نتطلع قدماً ملواجهة ريال مدريد. انه احد اعظم الفرق على 

مّر التاريخ الكروي. �صن�صتعد باأف�صل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز".

•• اأبوظبي-وام: 

على موعد  القدم  لكرة  االإ�صباين  ال��دوري  �صيكون  اأخ��رى،  م��رة 
اجلديد  املو�صم  خالل  اللقب  على  املعتادة  الثنائية  املناف�صة  مع 
والذي تنطلق فعالياته يوم اجلمعة املقبل.  ،  2023  -  2022

احلقيقية  املناف�صة   2022  -  2021 املا�صي  املو�صم  وافتقد 
على اللقب يف ظل الكبوة التي عاناها بر�صلونة بعد رحيل جنمه 
جريمان  �صان  باري�ص  اإىل  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني  ال�صهري 
االأوروجوياين  املهاجم  قبله  وم��ن   2021 �صيف  يف  الفرن�صي 
لوي�ص �صواريز يف �صيف 2020 كما قدم اأتلتيكو مدريد مو�صما 

متوا�صعا.
�صاعد  متو�صط  مب�صتوى  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م  يف  بر�صلونة  وظ��ه��ر 
التتويج  ملن�صة  الو�صول  على  م��دري��د  ري��ال  التقليدي  مناف�صه 
املحلية دون عناء كبري واإن اأكد الفريق امللكي جدارته من خالل 
الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا اأي�صا رغم املناف�صة القوية التي 

وجدها يف طريقه نحو من�صة التتويج القارية.
وح�صم ريال مدريد لقب الدوري االإ�صباين يف املو�صم املا�صي قبل 
وبفارق 13 نقطة اأمام بر�صلونة  امل�صابقة،  نهاية  4 جوالت على 

و15 نقطة اأمام اأتلتيكو مدريد.
على  القوية  الثنائية  املناف�صة  لعودة  االآن  تتاأهب  امل�صابقة  ولكن 
اللقب بعدما جنح بر�صلونة يف تدعيم �صفوفه باأكرث من �صفقة 
اإع����ادة بناء  ف���رتة االن��ت��ق��االت ه���ذا ال�صيف �صمن خ��ط��ة  خ���الل 
الفريق للمناف�صة على االألقاب املحلية والدولية ل�صنوات مقبلة.

فيما  املناف�صة  دائ���رة  يف  جم���ددا  ال��دخ��ول  اإىل  اأتلتيكو  ويطمح 
�صباق  على  امل�صابقة  يف  االأخ���رى  الفرق  من  ع��دد  تركيز  ين�صب 
اأو  املناف�صة مع قطبي مدريد  االأوروب��ي��ة يف ظل �صعوبة  املراكز 

بر�صلونة العائد بقوة.
املا�صي،  امل��و���ص��م  االإ���ص��ب��اين واالأوروب�����ي يف  باللقبني  ف���وزه  وب��ع��د 
انتقاالت  �صوق  وم��رك��ز يف  بن�صاط حم��دود  م��دري��د  ري��ال  اكتفى 
االأملاين  بالالعبني  �صفوفه  ع��زز  حيث  امل��و���ص��م  ه��ذا  ال��الع��ب��ني 
يف  ت�صواميني  اأوري��ل��ني  والفرن�صي  ال��دف��اع  يف  رودي��ج��ر  اأنطونيو 

خط الو�صط.
االأملاين  اأ�صحاب خ��ربة هائلة مثل  ب��ارزي��ن  وبرغم وج��ود جن��وم 
والكرواتي لوكا مودريت�ص،  كا�صيمريو  توين كرو�ص والربازيلي 
حر�ص ريال مدريد على �صم ت�صواميني لتجديد الدماء و�صخ 
هو  طويلة  ل�صنوات  ظ��ل  ال���ذي  اخل���ط،  ه��ذا  يف  ال�صباب  عن�صر 
االأكرث تاأثريا يف اأداء الفريق كما ينتظر اأن مينح املدرب االإيطايل 
العبني  اإىل  اأك��رب  فر�صة  للفريق  الفني  املدير  اأن�صيلوتي  كارلو 

مثل اإدواردو كامافينجا للم�صاركة يف املو�صم اجلديد.
اأبرز  اأح��د  ك��ورت��وا،  تيبو  البلجيكي  ا�صتمرار حار�ص مرمى  وم��ع 
الفريق،  �صفوف  �صمن  املا�صي،  املو�صم  يف  الفريق  جناح  عوامل 
ظل خط الهجوم هو الوحيد الذي مل يحظ بتدعيم يف املريكاتو 
املو�صم  يف  بنزمية  ل��ك��رمي  ال��راق��ي  االأداء  على  اع��ت��م��ادا  احل���ايل 

املا�صي.
ويقرتب بنزمية من عيد ميالده ال�35 لكن خط الهجوم ي�صم 
كان  واإن  ورودري��ج��و،  جونيور  فيني�صيو�ص  ب��ارزت��ني؛  موهبتني 
االأخري ال يزال بحاجة ملزيد من اخلربة، وقد يح�صل على فر�ص 
بطولة  وج��ود  اأن  ال�صيما  اجل��دي��د  املو�صم  يف  للم�صاركة  اأف�صل 
�صغط  م��ن  �صت�صاعف  امل��و���ص��م  و���ص��ط  يف   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���ص 
املباريات واالإجهاد على الفرق التي ت�صم العديد من الالعبني 

الدوليني.
ري���ال مدريد  ك��ب��ري، يظل  ب�صكل  ال��ف��ري��ق  اك��ت��م��ال �صفوف  وم��ع 
ولكن  املو�صم اجلديد،  املحلي يف  لقبه  للدفاع عن  بقوة  مر�صحا 
فر�ص الفريق لن تكون بنف�ص القوة التي كانت عليها يف املو�صم 

املا�صي يف ظل عودة بر�صلونة للم�صهد بقوة.
وك�صفت مباراة الفريقني الودية يف ال�ص فيجا�ص، موؤخرا �صمن 
ا�صتعدادات املو�صم اجلديد، اأن ال�صراع بينهما لن يكون هادئا على 
االإطالق ال�صيما اأن بر�صلونة حقق الفوز يف هذه املباراة كما �صبق 
له الفوز على ريال مدريد 4-0 يف مباراتهما بالدوري يف مار�ص 

املا�صي رغم احلالة التي كان عليها بر�صلونة يف املو�صم املا�صي.
وتغلب بر�صلونة على االأزمة املالية التي يعانيها، والديون التي 
امل���ال الالزم  ي����ورو، ووف���ر  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ار و300  و���ص��ل��ت لنحو 

الإعادة بناء الفريق من خالل بع�ص القرارات التاريخية ومنها 
بيع ن�صبة من حقوق البث التلفزيوين ملباريات الفريق ل�صنوات 

طويلة قادمة.
منهم  الالعبني  م��ن  بعدد  ال�صيف  ه��ذا  �صفوفه  الفريق  وع��زز 
والربازيلي  ليفاندوف�صكي  روب���رت  ال�صهري  البولندي  املهاجم 
اأن��دري��ا���ص كري�صتيان�صن  وال��دمن��ارك��ي  ك��ون��دي  وج���ول  راف��ي��ن��ي��ا 
الفرن�صي  امل��ه��اج��م  عقد  ج��دد  كما  كي�صي،  ف��ران��ك  واالإي���ف���واري 
عثمان دميبلي لي�صمن بهذا فريقا ال تنق�صه اخلربة اإىل جانب 

وجود العنا�صر ال�صابة املميزة مثل اأن�صو فاتي وبيدري.
ا�صتعادة  اإىل  للفريق  الفني  امل��دي��ر  هرينانديز  ت�صايف  ويتطلع 
بعدما توىل  ال��ف��ري��ق  م��ع  ي��ب��داأه  اأول مو�صم  ال��ف��ري��ق يف  اأجم���اد 

امل�صوؤولية يف و�صط املو�صم املا�صي.
يف  ال�صيف  هذا  الفريق  خا�صها  التي  الودية  املباريات  و�صاهمت 
رفع احلالة املعنوية والثقة لدى ت�صايف والفريق، وكانت اآخر هذه 
املباريات اأمام بوما�ص اأونام املك�صيكي على كاأ�ص جوهان جامرب، 

وفاز فيها بر�صلونة 0-6 .
ويف اأتلتيكو، يعتمد الفريق على خربة مديره الفني االأرجنتيني 
الفريق،  ت��دري��ب  يف  ق�صاها  �صنوات   10 بعد  �صيميوين  دييجو 
اأنطوان  الفرن�صي  مهاجمه  خربة  على  كثريا  الفريق  يعول  كما 
رحيل  بعد  خا�صة  فيت�صل  اآك�صل  اجل��دي��د  وال��الع��ب  ج��ري��زم��ان 
املهاجم االأوروجوياين لوي�ص �صواريز عن �صفوف الفريق بنهاية 

املو�صم املا�صي.
واإذا ظ��ل امل��ه��اج��م األ���ف���ارو م���ورات���ا، ال��ع��ائ��د م��ن ف���رتة اإع�����ارة يف 
�صيكون دعما كبريا  اأتلتيكو  االإيطايل، �صمن �صفوف  يوفنتو�ص 

للفريق يف هذا املو�صم.
ومع امل�صتوى املميز الذي قدمه اأ�صبيلية يف بع�ص فرتات املو�صم 
املا�صي، ال ميكن ا�صتبعاد الفريق من دائرة املناف�صة على االأقل 
على املراكز االأربعة االأوىل التي يتاأهل اأ�صحابها لدوري االأبطال 
ري��ال بيتي�ص  ف��رق مثل  ال��ت��ايل. كما تدخل  املو�صم  االأوروب���ي يف 
دائرة  يف  بلباو  واأتلتيك  وفالن�صيا  �صو�صييداد  وري��ال  وفياريال 

الفرق املر�صحة للمناف�صة على املراكز االأوروبية.

مقاعد  اإىل  مورينيو  ج��وزي��ه  ال��ربت��غ��ايل  و���ص��ول  مثل 
االإدارة الفنية لروما االإيطايل يف املو�صم املا�صي متنف�صاً 
العقد  اإىل الظالل خالل  للفريق الذي تراجع  جديداً 
االأخري يف ظل عجزه عن مناف�صة خ�صومه التاريخيني 

وبعده عن اأف�صل م�صتوياته.
مع ذلك، اأنهى الفريق املو�صم املا�صي باآمال كبرية بعد 
تتويجه مع مورينيو بلقب دوري املوؤمتر االأوروبي، وهو 

اأول لقب اأوروبي له منذ 61 عاماً.
ومل يتوقف روما عن العمل يف �صمت منذ ذلك احلني 
وامل�صي  ال�صيفية  االنتقاالت  �صوق  يف  الفريق  لتقوية 

قدماً يف ن�صقه الت�صاعدي من اأجل املو�صم اجلديد.
ومتكن مورينيو من تعزيز كل خطوط الفريق تقريبا 
بعد اأن تدخل بنف�صه ومبا�صرة لتحقيق ثالث �صفقات 

بارزة.
كان اأول الوا�صلني هو نيمانيا ماتيت�ص وبطلب �صريح 
من املدرب الربتغايل، اإذ اإن تعزيز و�صط امللعب كان اأمراً 

ملحاً بعد رحيل �صرخيو اأوليفريا وهرنيك خمتاريان.
م��ن��ذ حقبتهما يف  وي���ع���رف م��وري��ن��ي��و م��ات��ي��ت�����ص ج���ي���داً 

م��ان�����ص�����ص��رت ي���ون���اي���ت���د، ل�����دى م��ات��ي��ت�����ص كل 
امل����وؤه����الت ال��ت��ي ي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا امل����درب 

متمر�ص  الع�����ب  الأن������ه  ال���ربت���غ���ايل 
وق���ي���ادي وم���ث���ايل يف ���ص��ب��ط ات����زان 

ُيطلب  م��ا  ب�صهولة  وي����وؤدي  ال��ف��ري��ق 
الفقري  ال���ع���م���ود  ول���ت���ع���زي���ز  م���ن���ه. 
جورجينيو  اأخ�����رياً  و���ص��ل  ل��ل��ف��ري��ق، 
مورينيو  اأق��ن��ع��ه  اأن  ب��ع��د  ف��ي��ن��ال��دوم، 
العا�صمة" بعد  "ذئاب  اإىل  باالنتقال 
ال��الع��ب يف  ال���ذي ق�صاه  امل��ر  املو�صم 
باري�ص �صان جريمان الفرن�صي، من 

دون اأن يجد لنف�صه مكاناً 

داخل الفريق.
�صخ�صياً  م��وري��ن��ي��و  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال�صفقات  اأب����رز  ل��ك��ن 

الإبرامها متثلت يف التعاقد مع باولو ديباال.
قيل اإن اإنرت مهتم به ومن بعده اأتلتيكو مدريد واإ�صبيلية، 
"اجلوهرة" اإىل  انتقال  ع��ن  االإع���الن  ج��اء  ف��ج��اأة  لكن 
كنجم  اجل��م��اه��ري  ا�صتقبلته  حيث  العا�صمي،  ال��ن��ادي 

خارق.
من ناحية اأخرى، وعلى الرغم من اأنها لي�صت �صفقة، 
لكن روما ا�صتعاد اأي�صاً ظهريه �صبينازوال ومن املنتظر 
اأن يعود الحتالل الرواق االأمين يف خط روما الدفاعي 

اخلما�صي.
ويف ظل هذه ال�صفقات اجلديدة يبدو روما قادراً خالل 
– على  – ع��ل��ى االأق����ل  امل��و���ص��م اجل��دي��د ع��ل��ى املناف�صة 
احتالل مركز يف الدوري ميكنه يف النهاية من التاأهل 
اإىل دوري االأبطال، بل ورمبا املناف�صة على لقب الدوري 
االأوروب����ي. واأظ��ه��ر روم��ا قوته ي��وم االأح���د يف مواجهة 
�صاختار دونيت�صك االأوكراين حني ق�صا عليه بخما�صية 
نظيفة اأمام جمهور غفري اقرتب من 65 األف متفرج. 
كانت هذه اأول فر�صة لي�صاهد جمهور روما 
اإذا كان مزيج مورينيو  اأر�صه ما  على 
ب�����ني ع���ن���ا����ص���ر امل����و�����ص����م امل���ا����ص���ي 

وال�صفقات اجلديدة �صينجح.
مثالياً:  اأداء  ال��ف��ري��ق  وق����دم 
كبري  وت��ف��اه��م  نظيفة  ���ص��ب��اك 
الهجومي  اخل������ط  يف  ج�������داً 
وبيليغريني  دي��ب��اال  م��ن  وت���األ���ق 

واأبراهام وزانيولو.
ودخل "الذئاب" بال �صك يف مرحلة 
االأقل  – على  اأنهم  واأظهروا  اإيجابية 
لي�صوا م�صتعدين  االآن-  حتى 

للتحلي عنها.

الدوري الإ�سباين يرتقب عودة »الروح« للمناف�سة على اللقب باملو�سم اجلديد

»روما« ي�ستعد للتغلب على فرق اإيطاليا كلها

احلار�س رومريو يعود اإىل الأرجنتني 

تاي�سون يتهم من�سة هولو بـ »�سرقة ق�سة حياته« 

اإىل  روم���ريو  �صريخيو  ال�صابق  ال���دويل  احل��ار���ص  ع��اد 
االأرجنتني عرب بوابة بوكا جونيورز الذي تعاقد معه 
2024، ح�صب ما ن�صرت  حّتى كانون االأّول-دي�صمرب 

�صحيفة "ليكيب" الفرن�صية.
ب�صفقة ح��رة م��ع بوكا بعد  35 ع��ام��اً  ال���  اب��ن  وتعاقد 
عن  خ��الل��ه  داف���ع  متوا�صع   2022-2021 مو�صم 
اإىل  حينها  العائد  االإي��ط��ايل  فينيت�صيا  ف��ري��ق  ع��ري��ن 
الدرجة االأوىل، اإال اأن مغامرته يف ال� "�صريي اأ" انتهت 
�صريعاً يف اآذار-مار�ص اثر خ�صوعه جلراحة يف ركبته، 
قاع  باحتالله  الثانية  ال��درج��ة  اإىل  فريقه  ع��اد  فيما 

الرتتيب.
االنكليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  م��رم��ى  ح��ار���ص  وغ���ادر 

األقاب حملية وقارية  اأربعة  وال��ذي احرز معه  ال�صابق 
عام  يف  راي�صينغ  ن���ادي  م��ع  م�صريته  ب���داأ  حيث  ب���الده 
العجوز  القارة  يف  عاماً   15 خالل  ليتنقل   ،2007
الهولندي  األكمار  اأندية، فدافع عن قم�صان  بني عدة 
اإىل  اإ�صافة  الفرن�صي،  وموناكو  االإيطايل  و�صمبدوريا 

فينيت�صيا ويونايتد.
 96 يف  االأرجنتني  منتخب  قمي�ص  روم��ريو  وارت���دى 
ن��ه��ائ��ي مونديال  اإىل  خ��الل��ه��ا  ق����اده  دول���ي���ة،  م���ب���اراة 
بعد  �صفر1-  اأمل��ان��ي��ا  اأم���ام  "خ�صر   2014 ال��ربازي��ل 
عامي  اأمريكا  كوبا  م�صابقة  و�صافة  واإىل  التمديد"، 
2015 و2016. يت�صمن �صجله الفوز بكاأ�ص العامل 

لل�صباب عام 2007 وبذهبية اأوملبياد بكني 2008.

اتهم بطل املالكمة ال�صابق االأمريكي مايك تاي�صون امل�صل�صل املرتقب على 
هولو والذي يتناول �صريته الذاتية ب� "�صرقة ق�صة حياتي"، وقارن املن�صة ب� 
"تاجر العبيد". ويتناول امل�صل�صل الدرامي اجلديد بعنوان "مايك" والذي 
�صيعر�ص للمرة االأوىل يف 25 ال�صهر احلايل على من�صة هولو حياة بطل 
باجنازاته على  ب��دءاً من طفولته وم��روراً  الثقيل  ال��وزن  ال�صابق يف  العامل 

احللبات وانتهاًء باإدانته باالغت�صاب عام 1992.
"لقد  قائاًل  املرتقب  امل�صل�صل  ان�صتغرام  على  �صفحته  عرب  تاي�صون  انتقد 
بداًل  النجوم  م�صتخدماً  واأ���ص��اف  يل".  يدفعوا  ومل  حياتي  ق�صة  �صرقوا 
يف  التنفيذيني  للمديرين  "بالن�صبة  عبد  كلمة  على  للداللة  احل��روف  من 
هذه  اأن  علماً  العلني"،  امل���زاد  بيعه يف  )ع��ب��د( ميكنهم  ف��اأن��ا جم��رد  ه��ول��و، 

ديزين.  �صركة  الأغلبية  مملوكة  املتحدة  الواليات  يف  فقط  املتوفرة  املن�صة 
اأج��زاء على وجهة نظر  و�صرتكز اإحدى حلقات امل�صل�صل املوؤلف من ثمانية 
 18 ال�  ال�صابقة ديزيريه وا�صنطن التي كانت اتهمت يف �صن  ملكة اجلمال 
ال�صابق  اأدين جنم املالكمة  1991. وقد  باغت�صابها يف عام  تاي�صون  عاماً 
ادع��ى مبتكر  املقابل،  ال�صجن. يف  �صنوات يف  واأم�صى ثالث  التايل  العام  يف 
وكاتب �صيناريو "مايك" �صتيفن رودجرز انه مل يكن "قادراً على املناق�صة" 
"احلقوق" لن�صر  مي��ل��ك  اآخ����ر  م�����ص��روع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب�صبب  ت��اي�����ص��ون  م��ع 
دون موافقة  اإنتاجه من  الذي مت  امل�صل�صل  عن  ق�صة حياته. وقال مدافعاً 
واإىل  واحد".  م�صدر  على  االعتماد  اأح��ب  "ال  ال�صابق  الثقيل  ال��وزن  بطل 
التي تثقل كاهل تاي�صون، يروي  االأ�صري  العنف  اتهامات  ا�صتح�صار  جانب 

امل�صل�صل اأي�صاً االإ�صاءة التي تعر�ص لها النجم يف طفولته، وفقدان والدته 
ب�صبب مر�ص ال�صرطان عندما كان يف �صن املراهقة، باالإ�صافة اإىل م�صاكل 
"اأمتنى لو ي�صاهد  اإدم��ان املخدرات و�صحته العقلية. وختم رودج��رز قائاًل 
كاأحد  ا�صمه  بروكلني،  يف  املولود  تاي�صون،  ودّون  )امل�صل�صل( اأن يغرّي راأيه". 
اأبرز املالكمني يف التاريخ، بعدما بات اأ�صغر بطل للعامل يف الوزن الثقيل يف 
�صن 20 عاماً و4 اأ�صهر، واأثار االإعجاب بقوته ولكماته اخلارقة وقدرته على 
الفوز على مناف�صيه بال�صربة القا�صية. ومن اأبرز اإجنازات تاي�صون فوزه يف 
بداياته، لكن م�صريته �صهدت اأي�صاً انتكا�صات  يف  التوايل  على  مباراة   37
هوليفيلد  اإيفاندر  مناف�صه  اأذن  ق�صمه  بعد  اأث��اره��ا  التي  الف�صيحة  بينها 

خالل نزال بينهما عام 1997.

لتاأكيد �سطوته القارية  بالكاأ�س ال�سوبر الأوروبية 

ريال مدريد يواجه اينرتاخت فرانكفورت الأملاين يف هل�سنكي



اأم حتاكم في�سبوك ب�سبب اإدمان ابنتها
يخ�صع عمالق مواقع التوا�صل االجتماعي "في�صبوك" للمحاكمة، 
وه��ذه امل��رة املدعي لي�ص دول��ة اأو هيئة، بل اأم��ا اأمريكية تعي�ص يف 
والية كولورادو. ويف التفا�صيل التي اأوردتها �صحيفة "ديلي ميل" 
الربيطانية، فقد رفعت �صيدة اأمريكية تدعى �صي�صيليا تي�ص، تعي�ص 
يف والية كولورادو دعوى على "ميتا"، ال�صركة االأم ل�"في�صبوك"، 
قالت : اإن ابنتها التي رمز لها بحريف " اآر. اإف" يف اأوراق املحكمة، 
تبلغ من العمر االآن 13 عاما " اإن ابنتها كانت مدمنة على هذه 
املن�صة الرقمية منذ ال�صابعة من عمرها، وهو ما اأدى اإىل اإ�صابتها 
اأنها �صارت توؤذي نف�صها، ب�صبب  با�صطراب يف االأكل، عالوة على 
النف�ص  واإي��ذاء  الرقمية،  للمن�صة  االإ�صكايل  وا�صتخدامها  اإدمانها 
عار�ص من اأعرا�ص اال�صطرابات ال�صخ�صية، ويقوم فيها االإن�صان 
بجرح ج�صده عمدا، مثل الع�ص واحلرق، لكن ال ي�صل االأمر اإىل 
هذا  بعد  ال��راح��ة  م��ن  ب��ن��وع  ال�صخ�ص  وي�صعر  االن��ت��ح��ار،  مرحلة 
الفعل، ويتبعه الحقا �صعور بالذنب واخلزي، بح�صب موقع "عيادة 

مايو كلينك".

ولدة �سلحفاة براأ�سني وذيلني 
وذيلني يف مزرعة  براأ�صني  رغ��م والدتها  امل��وت  �صلحفاة من  جنت 
االآم��ال كي تعي�ص حياة  "كل  اإن لديها  هولندية، وق��ال بيطريون 

�صحية مديدة".
باللغة  "احلظ"  "ومعناه  "�صورته"  ا�صم  ال�صلحفاة  على  واأط��ل��ق 
اأمامية،  ق��وائ��م  واأرب��ع��ة  واح���دة،  قوقعة  لديها  الربتغالية" وه��ي 

وجهازان تنف�صيان ولكنها ولدت بقلب واحد ومعدة واحدة.
ورّجح اأنتون فينيما، الطبيب البيطري الذي ك�صف على ال�صلحفاة 
"حياة مديدة  اأن تعي�ص  التي ولدت يف مزرعة �صمال اأمر�صفورت، 
و�صحية". ومبا اأن ال�صلحفاة بقلب واحد، يقول البيطريون اإنها 
حياتها  خ��الل  تعاين  لن  اأنها  وي�صيفون  اثنني.  ال  واح��د  حيوان 
"روبن فان  اأما �صاحبها،  خ�صو�صاً فيما يتعلق بالتنف�ص واالأك��ل. 
اإن���ه يجمع  اإع���الم حملية  لو�صائل  ف��ق��ال  ب��وت��ن،  ب��ل��دة  �صور" م��ن 
ال�صالحف كهواية واإنه تفاجاأ باأن تكون "�صورته" براأ�صني. واأ�صاف 

اأنهم يرتكونها وحيدة كي يراقبون حتركاتها يف الوقت احلايل.

ت�سيري غوا�سة بحثا عن عمال عالقني مبنجم 
االإنقاذ  اأن رجال  االثنني  االأول  اأم�ص  املك�صيكية   ال�صلطات  اأعلنت 
م�صري  لك�صف  جهودهم  اإط��ار  يف  م�صرّية  غوا�صة  �صي�صتخدمون 
ع�صرة عمال عالقني منذ خم�صة اأيام يف منجم فحم غمرته املياه 

يف �صمال البالد.
وقالت لورا فيال�صكيز املن�صقة الوطنية للدفاع املدين اإن الغوا�صة 
امل�صرّية التي قدمتها البحرية حتتوي على اإ�صاءة وكامريا عالية 
املنقذين  اأرواح  تعري�ص  دون  املحتملة  ال��ع��وائ��ق  لتحديد  ال��دق��ة 

للخطر.
وي�صتمر العمل ل�صخ املياه من املنجم يف اأغويتا يف والية كواويال 

ال�صمالية جلعله اآمنا مبا يكفي لدخول رجال االإنقاذ.
االإنقاذ من  ب��اأن يتمكن رج��ال  اأمله  املك�صيكي عن  واأع��رب اجلي�ص 
دخول املنجم منت�صف هذا االأ�صبوع اإذا انخف�ص من�صوب املياه اإىل 

مرت ون�صف.
املوقع  زار  ال��ذي  اأوب���رادور  لوبيز  مانويل  اأندري�ص  الرئي�ص  وق��ال 
االأحد وح�ص على تكثيف اجلهود الإنقاذ العمال "اإننا نعمل ب�صرعة 

الإزالة املياه حتى يتمكن رجال االإنقاذ من الدخول".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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وات�ساب ي�سيف مزايا جديدة.. تعرف عليها
ا�صتخدام  جتربة  جلعل  امل�صتمرة  حم��اوالت��ه  اإط��ار  يف  جديدة  "وات�صاب" مزايا  ال��ف��وري  التوا�صل  تطبيق  اأ���ص��اف 

التطبيق اأكرث �صهولة، يف ظل املناف�صة ال�صديدة مع تطبيقات اأخرى مثل "تلغرام".
"وات�صاب" من  اإىل جمموعات  القادرين على االن�صمام  امل�صتخدمني  "وات�صاب" زي��ارة عدد  االإط��ار، قرر  ويف هذا 

512، بح�صب موقع "م�صابل" التقني.  -  100
ويجري حاليا اختبار هذه املزية يف االإ�صدار التجريبي اخلا�ص بتطبيق التوا�صل الفوري.

و�صيكون بو�صع امل�صرفني على املجموعات واأع�صائها معرفة االأ�صخا�ص الذين يغادرون املجموعات اأو يطردون منها 
يف مدة ت�صل 60 يوما من تاريخ اخلروج.

و�صيظهر للم�صتخدمني يف خانة "معلومات املجموعة"، خيار "�صاهد االأع�صاء ال�صابقني يف املجموعة"، وت�صهيال 
لالأمر، �صيكون هناك مربع منف�صل للبحث يف االأع�صاء املحظورين يف املجموعة، وهذا مفيد يف املجموعات الكبرية 

اخلا�صة باالأعمال التي ت�صتعمل "وات�صاب" للتوا�صل مع الزبائن.
املجموعات يف  "اأندرويد"، متكن م�صريف  نظام  ت�صتخدم  التي  بالهواتف  "وات�صاب" حاليا خدمة خا�صة   ويخترب 

فلرتة املحتوى عرب حذف الر�صائل.
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�سائقة طائ�سة تقتل 6 اأ�سخا�س 
بعد حادث مروري مرعب وثقته كامريات املراقبة مبدينة لو�ص اأجنيلو�ص، 
راح �صحيته 6 اأ�صخا�ص، وجهت ال�صلطات تهمة "القتل" ملمر�صة يف وحدة 

العناية املركزة، كانت تقود ال�صيارة التي ت�صببت باحلادث.
 37 لينتون،  لورين  نيكول  اأن  االثنني  االأول  اأم�ص  االدع��اء  ممثلو  واأعلن 

عاما، وجهت اإليها 6 تهم بالقتل وخم�ص تهم بالقتل العمد.
احلمراء،  االإ����ص���ارة  بنز  مر�صيد�ص  ن��وع  م��ن  ب�صيارتها  لينتون  وجت����اوزت 
ب�صرعة عالية عند تقاطع يف منطقة وند�صور هيلز، على مقربة من و�صط 
مدينة لو�ص اأجنلو�ص، اخلمي�ص املا�صي، وفقا لدورية الطرق ال�صريعة يف 

كاليفورنيا.
االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على  ُن�صرت  املميت،  للحادث  لقطات  وُتظهر 
فيها  ت�صتعل  اأن  قبل  �صيارات  بعدة  "مرعبة"  ب�صرعة  ال�صيارة  ا�صطدام 
النريان. وكان من بني �صحايا احلادث ال�صتة، امراأة حامل تدعى اآ�صريي 
رينولد  الطفل  ووال��د  �صهرا،   11 العمر  من  البالغ  األ��ون��زو  وابنها  راي���ان، 
لي�صرت. وقال اأفراد االأ�صرة ل�محطة فوك�ص اإن االأ�صرة كانت يف طريقها اإىل 

فح�ص احلمل عندما وقع احلادث.

معر�س ي�سلط ال�سوء على فل�سفة برو�س يل 
على  يركز  دائ��م  معر�ص  افتتاح  يجري  ال��وب��اء،  ب�صبب  اإط��الق��ه  تاأخر  بعد 
فل�صفة برو�ص يل يف متحف وينج لوك للتجربة االأمريكية يف اآ�صيا واملحيط 

الهادي يف �صياتل، وذلك بدعم من موؤ�ص�صة برو�ص يل.
وقالت ابنته �صانون يل، التي ت�صرف على املوؤ�ص�صة، لرويرتز اإن معر�ص "كن 

ماء يا �صديقي" هو امتداد لبحثها يف حياة والدها كفيل�صوف.
على  يح�صلون  ب���اأن اجلميع  اأ���ص��ع��ر  "مل  قائلة  امل�����ص��روع  ع��ن  وحت��دث��ت يل 
النا�ص  اأن يفهم  بالفعل جزء من مهمتي  الكاملة لالإن�صان. ذلك  ال�صورة 
يف الواقع كم كان )برو�ص يل( فيل�صوفا". ويقع امل�صروع يف مبنى تاريخي 
تتذكر ملحات  اإنها  وقالت يل  باملدينة.  ال��دويل  ال�صيني  متوا�صع يف احلي 
قليلة من حياتها مع والدها قبل وفاته وهي يف الرابعة من عمرها، وكيف 
كان يحملها يف حجره ويلعب معها، وحني كانت تزوره يف موقع الت�صوير 
كوجن.  ه��وجن  يف  منزلهم  تذكر  كما  هارف�صت(،  )جولدن  ا�صتوديوهات  يف 
مغزى  حتمل  حلظات  "اإنها  قائلة  املبكرة  ال��ذك��ري��ات  تلك  يل  وت�صتدعي 
الذاكرة  تلك  املحدود يف  اأن اجل��زء غري  "اإال  وتابعت  بالن�صبة يل".  كبريا 
من  اأ�صعر  جعلني  التي  بالطريقة  به،  حقيقيا  اإح�صا�صا  لدي  اأن  يف  يتمثل 
خاللها... بح�صوره وطاقته )التي يبثها( وحبه وال�صعور معه باالأمان". 
و�صتبقى جمموعة والدها املكونة من 2800 كتاب، وت�صمل مو�صوعات عن 
نظرية الفنون القتالية و�صناعة االأفالم والفل�صفة، يف املتحف ب�صكل دائم، 

ال�سراع على العر�س 
يعود يف م�سل�سل جديد 
انتهاء  ���ص��ن��وات م��ن��ذ  ث���الث  م���رت 
ع��ر���ص امل�����ص��ل�����ص��ل امل��ل��ح��م��ي "جيم 
اأوف ثرونز"، اأو"�صراع العرو�ص"، 

من اإنتاج �صبكة "اإت�ص.بي.اأو".
تناول  يجري  احل��ايل،  الوقت  ويف 
"هاو�ص  م�صل�صل  يف  العر�ص  تاريخ 
اأوف ذا دراجون"، اأو "بيت التنني"، 
ال��ذي ت��دور اأحداثه يف وقت �صابق 
الأحداث "جيم اأوف ثرونز" ويوثق 
تارجرييان  مملكة  ان��زل��ق��ت  ك��ي��ف 
عر�ص  وي���ب���داأ  اأه��ل��ي��ة.  ح���رب  اإىل 
"اإت�ص.بي.اأو"  �صبكة  على  امل�صل�صل 

يف 21 اأغ�صط�ص اآب.
امللك  ب���ق���ي���ام  امل�������ص���ل�������ص���ل  وي�����ب�����داأ 
في�صري�ص تارجرييان، الذي يج�صد 
كون�صيداين،  ب����ادي  امل��م��ث��ل  دوره 
املطيعة  ابنته  اإم��ا  وري��ث،  باختيار 
اأو �صقيقه العنيف  االأم��رية رينريا 

االأمري دميون.
من  ف��ق��رات  اإىل  امل�صل�صل  وي�صتند 
ال�صادرة  مارتن  اآر.اآر  رواية جورج 
اند  "فاير  ب���ع���ن���وان   2018 ع����ام 
والتي  والدم"،  "النار  اأو  بلود"، 
مل��ح��ة م���وج���زة ع���ن تاريخ  ق���دم���ت 
عام   200 قبل  ت��ارج��ريي��ان  عائلة 
اأوف  "جيم  م�صل�صل  اأح����داث  م��ن 

ثرونز".
ويكمن جوهر امل�صل�صل يف العالقة 
بني امراأتني، هما األي�صنت هايتاور 

واالأمرية رينريا.
حتى  متقاربتني  االث��ن��ت��ان  وك��ان��ت 
األي�صنت  وزواج  رينريا  وال��دة  وف��اة 
ملكة  لت�صبح  في�صري�ص  امللك  من 
وتطالب باأن ي�صبح اأطفالها ورثة 

العر�ص.

لر�س تريري يعاين 
مر�س البارك�سنون 

ي��ع��اين امل��خ��رج ال��دمن��ارك��ي الر�ص 
فون تريري مر�ص البارك�صنون، عل 
ما اأعلنت �صركة االإنتاج اخلا�صة به 

اأم�ص االأول االثنني.
اأّن  ب��ي��ان  يف  "زينرتوبا"  وذك�����رت 
من  ويعالج  جيدة  حال  يف  "الر�ص 

االأعرا�ص التي ي�صعر بها".
نهاية  ب��ح��ل��ول  ي��ب��داأ  اأن  وُي��رت��ق��ب 
االإ�صكندنافية  ال������دول  يف  ال���ع���ام 
اكزود�ص"،  كينغدوم  "ذي  ع��ر���ص 
وه��و امل��و���ص��م ال��ث��ال��ث م��ن م�صل�صل 
"ريغت"  كينغدوم"  "ذي 
 66" تريري  لفون  بالدامناركية" 
عاماً" الذي اأ�ص�ص حركة "دوغما" 
ق�صة  على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
العمل واأداء املمثلني بدل اال�صتناد 
واملوؤثرات  ال�صخمة  امليزانيات  اإىل 

املكلفة.
واأو�صحت �صركة االإنتاج اأّن املخرج 
اجلديد  امل��و���ص��م  ت�����ص��وي��ر  �صينهي 

مقرر". هو  ما  "بح�صب 
والر����ص ف��ون ت��ري��ري ه��و م��ن اأبرز 
�صناع االأفالم يف الدمنارك وميثل 
ب�صبب  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية  �صخ�صية 
اأفالمه ذات املوا�صيع اال�صتفزازية 
والتي ت�صتند اأحياناً اإىل عنف كبري. 
وتوىل فون تريري اإخراج عدد من 
"ميالنكوليا"  اأه��م��ه��ا  االأع����م����ال 
و"منفومانياك" و "ذي هاو�ص ذات 
 2000 �صنة  وح�صل  بيلت"،  ج��اك 
على ال�صعفة الذهبية يف مهرجان 
كان ال�صينمائي عن فيلمه "دان�صر 

اإن ذي دارك".

بايدن يتعرث يف ارتداء 
ال�سرتة وزوجته تتدخل

للرئي�ص  طريفا  موقفا  فيديو  �صريط  ر�صد 
االأمريكي، جو بايدن، لدى نزوله من املروحية 
الرئا�صية يف والية كنتاكي، التي و�صلها قادما 

من العا�صمة وا�صنطن.
وك���ان ب��اي��دن ي��ح��اول ارت����داء ال�����ص��رتة الزرقاء 
االأم����ر، مم��ا حدا  اإمت���ام  ال��ل��ون، لكنه ف�صل يف 
بال�صيدة االأوىل جيل بايدن اإىل التدخل، حيث 

�صاعدته يف ارتداء ال�صرتة.
النظارة  ���ص��ق��ط��ت  ح��ت��ى  حل���ظ���ات  مت�����ص  ومل 
على  بايدن  يواظب  التي  ال�صهرية،  الريا�صية 

ارتدائها منذ اأن كان �صابا على مدرج املطار.
ويف هذه احلالة، قام بايدن برفع النظارة عن 

االأر�ص وحده ومن دون تدخل زوجته.
وو�صل بايدن اإىل والية كنتاكي لتفقد االأ�صرار 
الوالية  التي �صربت  الفي�صانات  التي خلفتها 

وخلفت ع�صرات القتلى.

�سرطي يقفز يف مياه جليدية للقب�س على ل�س
الفيزياء  ل��رائ��د  مت��ث��ااًل  ���ص��رق  رج��ل  على  �صرطي  قب�ص 
نيوزيلندا  يف  ووت��ر  برايت  يف  راذرف���ورد  اإرن�صت  النووية 
نهر  بعدما غط�ص يف مياه  االأ�صبوع،  نهاية  خالل عطلة 

متجمدة لالإم�صاك به.
اإرن�����ص��ت راذرف���ورد  اإع���ادة مت��ث��ال  وب��ذل��ك، �صيكون ممكنا 
1908 واملولود يف برايت ووتر،  احلائز جائزة نوبل عام 
والتقطت  اجل�م�ع�ة  م�صاء  التمثال  ���ُص��رق  ق��اع��دت��ه.  اإىل 
دراجة  على  يفر  وه��و  لل�صارق  ���ص��ورا  مراقبة  ك��ام��ريات 

هوائية مع التمثال املعدين الثقيل.
وبعدما قفز امل�صتبه به البالغ 35 عاماً بعد يومني يف نهر 
ال�صرطي  قفز  ال�صرطة،  من  للهرب  املتجمد  واي-اإي��ت��ي 

جيمي وايت يف املياه اجلليدية اأي�صاً لالإم�صاك به.
للفرار  ق�صارى جهده  ب��ذل  "رغم  بيان:  واي��ت يف  وق��ال 
�صبحت خلفه ومتكنت من  واي-اإي��ت��ي فاجاأته،  نهر  عرب 
اأمام  ب��ه  امل�صتبه  ميثل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  عليه".  القب�ص 
ال��ذي عرث  التمثال  يعاد  اأن  ويفرت�ص  االثنني.  املحكمة 
ن�صب  عند  قاعدته  اإىل  ج��ي��دة،  حالة  يف  منزل  يف  عليه 

راذرفورد التذكاري يف برايت ووتر.

قطة بـ125 األف دولر
يف عام 2002 بداأ االحتفال ال�صنوي، يف 8 من اأغ�صط�ص- 
الدويل  ال�صندوق  قبل  من  للقطط،  العاملي  باليوم  اآب، 

للعناية باحليوان.
وهناك اأنواع عدة للقطط، و�صالالت خمتلفة، تنت�صر يف 
اأنحاء العامل، وبع�صها باهظ الثمن، الأ�صباب خمتلفة، قد 
تكون ال�صاللة النادرة اأحدها، اأو املظهر وال�صكل املختلف. 
االأليفة،  باحليوانات  املتعلق   "petkeen" ملوقع  ووفقا 
ف����اإن ه��ن��اك ب��ع�����ص ال��ق��ط��ط ت�����ص��ل اأ���ص��ع��اره��ا الأك����رث من 
ونظام  طبي  لفح�ص  وتخ�صع  م�صري،  جنيه  مليوين 

غذائي خمتلف، حفاظا على حياتها.
اآ�صريا،  ق��ط  ال�صعر،  مرتفعة  القطط  تلك  راأ����ص  وع��ل��ى 
اأمريكي، وهو  األ��ف دوالر   125 الأك��رث من  �صعره  وي�صل 
االآ�صيوية،  الفهود  مع  ويربى  البنغالية،  بالقطط  �صبيه 
 12 القطط، ووزن��ه يقع ما بني  ن��ادرة من  ويعد �صاللة 
و15 كيلو جراما. ويف املرتبة الثانية من ناحية ال�صعر، 
ل�50000 دوالر، ويعد  �صعره  ال�صافانا، وي�صل  ياأتي قط 
اأنه  كما  النيئة،  اللحوم  ويتناول  ال��ع��امل،  يف  ق��ط  اأط���ول 
مع  يت�صامح  وال  الف�صالت،  �صندوق  ا�صتخدام  يرف�ص 

مهاجميه، ويتميز بال�صرا�صة الوا�صحة.

طائرة بوينغ مهجورة و�سط الغابة
737" قابعة و�صط  "بيونغ  تقف طائرة مهجورة طراز 
واأ�صبحت  �صنوات،  منذ  االإندوني�صية  بايل  بجزيرة  غابة 

اأخريا مكانا يق�صده ال�صياح.
وال يقع مكان الطائرة بعيدا عن رئي�صي يف جزيرة بايل 
بانداوا  ���ص��اط��ئ  ع��ن  ب��ع��ي��دة  لي�صت  وه���ي  االإن��دون��ي�����ص��ي��ة، 
���ص��ك��ان اجلزيرة  م��ن  ع���دد  ويعتقد  ال�����ص��ه��ري.  ال�����ص��ي��اح��ي 
ال�صياحية اأن الطائرة ُجلبت اإىل املكان على �صكل اأجزاء، 
ثم اأعيد جتميعها من طرف رجل اأعمال طموح، حر�ص 
على اإن�صاء مطعم، وفق �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. 
ومع ذلك، ي�صيع بني ال�صكان اأن املال لدى هذا الرجل نفد 

مما دفعه اإىل اإنهاء امل�صروع وترك الطائرة يف املكان.

باحثون يقّيمون الأثر البيئي لـ57 األف منتج غذائي 
ُيعترب تناول الفاكهة واخل�صر اأف�صل بيئياً لكوكب 
اللحوم واالأج��ب��ان، لكّن لرقائق  اأك��ل  االأر����ص من 
البطاطا وامل�صروبات التي حتوي �صكراً كذلك اأثراً 
بيئياً حم��دوداً ج��داً، على ما ذك��رت درا�صة وا�صعة 
وتوىّل  العلمية  "بنا�ص"  جملة  االث��ن��ني  ن�صرتها 
يف  ُتباع  �صلعة  األ��ف   57 نحو  حتليل  فيها  العلماء 
الباحثون  واإيرلندا. وعزز  املتحدة  اململكة  متاجر 
اأي�صاً نتائج بحثهم من خالل النظر يف اخل�صائ�ص 
اأن  الغذائية لالأطعمة املدرو�صة، وياأمل هوؤالء يف 
منتجات  �صراء  على  امل�صتهلكني  درا�صتهم  ت�صاعد 
�صحياً.  ���ص��ارة  وغ��ري  اال�صتدامة  معايري  ت��راع��ي 
وتلك  املركزة  امل�صروبات  اأّن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 
الغازية وع�صائر الفاكهة ت�صكل جزءاً من املنتجات 
املباعة التي توؤثر ب�صكل حمدود على البيئة الأّنها 
تتكون ب�صكل اأ�صا�صي من املاء، لكّن قيمتها الغذائية 
�صيئة. اإال اأّن الباحثني اعتربوا اأّن املنتجات االأكرث 
مراعاة لال�صتدامة هي عموماً االأف�صل من ناحية 
اإليه  تو�صلت  ما  الدرا�صة  نتائج  واأك��دت  التغذية. 
املنتجات  م��ن  ع���دداً  اأخ���رى حللت  درا���ص��ات  �صابقاً 

املوؤلفة من مكون واحد "فاكهة، حلوم حمراء...". 
�صلع حتوي  فتولت حتليل  الدرا�صة اجلديدة  اأم��ا 

مكونات عدة "�صل�صات، وجبات جاهزة...".
املهمة ب�صعوبة الأّن كمية كل مكون من  وات�صمت 
وال  جتارية  الأ�صباب  �صرية  ُتعترب  املنتج  مكونات 
ل جداً، اإذ اأن ن�صبة املنتجات  ُتذكر تالياً ب�صكل مف�صّ
التي ُحددت املواد الداخلة يف تركيبتها ب�صكل وا�صح 
 57 اأك��رث من  3 يف املئة فح�صب من  تقت�صر على 
األف منتج يبيعها ثمانية من جتار املواد الغذائية. 
وطّور العلماء تالياً خوارزمية ت�صنتد على الكمية 
ن�صبة  لتقييم  امل��ت��واف��رة  املعلومات  م��ن  امل��ح��دودة 
اإلزامياً  اأن املكّونات تذكر  املكونات الناق�صة، علماً 
بت�صل�صل ي�صتند  واإيرلندا  املنتج يف بريطانيا  على 

اإىل الكمية املُ�صتخدمة منها.
وبهدف تقييم اثار هذه املنتجات على البيئة، اأخذت 
انبعاثات  هي  عوامل  اأرب��ع��ة  االعتبار  يف  الدرا�صة 
غازات الدفيئة وا�صتخدام موارد مائية حمدودة، 
اإىل  باالإ�صافة  املُ�صتخدمة،  االأرا���ص��ي  وم�صاحات 

فرط ا�صتخدام املغذيات )ملوثة للمياه(.

املمثلة الأمريكية لي�سا هايلي لدى ح�سورها العر�س الأول لفيلم Prime Video يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

بيون�سيه تت�سدر اأف�سل الأغنيات 
اجلديد  بيون�صيه  االأم��ريك��ي��ة  النجمة  األ��ب��وم  اأغنيات  اإح���دى  ت�صّدرت 
منذ  االأول  للمرة  االأمريكية  االأغنيات  اأف�صل  قائمة  "ريني�صان�ص" 
يف  االأول  امل��رك��ز  �صول"  م��اي  "بريك  اأغنيتها  واحتلت  �صنة.   15 نحو 
ترتيب "بيلبورد هوت 100" لالأغاين الذي ي�صدر اأ�صبوعياً عن جملة 
لبيون�صيه  مماثل  اإجناز  اآخر  ويعود  املتحدة.  الواليات  يف  "بيلبورد" 

اإىل عام 2008 مع اأغنيتها "�صينغل ليديز".
متوز-يوليو   29 يف  ال�صادر  "ريني�صان�ص"  األبومها  ت�صّدر  ذل��ك،  اإىل 
اأف�صل نتيجة هذه  ثاين  االألبومات، حمققاً  "بيلبورد" الأف�صل  قائمة 

ال�صنة بعد األبوم "هاري�ص هاو�ص" لهاري �صتايلز.
لها  تعر�صت  ان��ت��ق��ادات  �صنة" بعد   41" بيون�صيه  األ��ب��وم  جن��اح  وي��اأت��ي 
من  "هيتيد"  اأغنية  الح��ت��واء  التوا�صل  �صبكات  عرب  الفائت  االأ�صبوع 
ذوو  اأ�صخا�ص  فيها  راأى  التي  "�صباز" العامية  عبارة  اجلديد  األبومها 

اإعاقة اإهانة لهم.


