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احلكومة الربيطانية تعلن ر�سميا حالة اجلفاف يف البالد
�أوروبا تتاأهب ل�صتاء ع�صيب 
مع تناق�ص خمزونات �لديزل

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت احلكومة الربيطانية  اأم�س اجلمعة اإن اأجزاء من جنوب وو�سط 
و�سرق اإجنلرتا انتقلت ر�سميا اإىل حالة اجلفاف بعد فرتة طويلة من 
الطق�س احلار اجلاف. وقال وزير املياه �ستيف دوبل يف بيان »طماأنتنا 
جميع ���س��رك��ات امل��ي��اه ب���اأن االإم�����دادات االأ���س��ا���س��ي��ة ال ت���زال اآم��ن��ة. نحن 
اجلاف،  الطق�س  لفرتات  م�سى  وقت  اأي  من  اأف�سل  ب�سكل  م�ستعدون 
لكننا �سنوا�سل مراقبة الو�سع عن كثب، مبا يف ذلك االآثار املرتتبة على 

املزارعني والبيئة، واتخاذ االإجراءات ح�سب ما تقت�سي احلاجة«.
اإىل ذلك، ت�ستعد اأوروبا ل�ستاء ع�سيب مع انخفا�س م�ستويات الديزل 
يف م�ستودعات التخزين وتخوف القارة العجوز من التداعيات الكبرية 
التي �سترتتب على بدء �سريان عقوبات االحتاد االأوروبي على اإمدادات 
ال��ن��ف��ط اخل���ام وامل��ن��ت��ج��ات امل���ك���ررة ال��رو���س��ي��ة، خ��ا���س��ة ع��ل��ى ال�سناعات 

وال�سائقني.
االأخ���رى مثل زيت  املقطرة  ال��وق��ود  اأن���واع  اإىل جانب  ال��دي��زل،  ويعترب 
التدفئة وزيت الغاز، �سريان احلياة لل�سناعات مع ا�ستخدامه يف العديد 
من االأغرا�س، من ت�سغيل حمطات الطاقة اإىل تدفئة املنازل، باالإ�سافة 

اإىل ا�ستخدامه كوقود للمحركات.
وعندما بداأت رو�سيا، التي تزود اأوروبا بنحو 60 باملئة من احتياجاتها 
اأُ�سيب  24 فرباير،  اأوكرانيا يف  الع�سكرية يف  ال��واردات، عملياتها  من 
اأ�سا�س االنقطاع املحتمل  اأ�سعاره على  �سوق الديزل ب�سدمة مع ارتفاع 
اأ�سهر يف العقود االأوروبية االآجلة  لتلك االإمدادات.وارتفع فارق ال�ستة 

للديزل اإىل تراجع قيا�سي بلغ نحو 600 دوالر للطن.
بعالوة  احلالية  االأ�سعار  ت��داول  يتم  لل�سوق حيث  هيكل  هو  والرتاجع 
على االأ�سعار امل�ستقبلية للت�سليم مما يجعل من غري املجدي اقت�ساديا 

للتجار تخزين الديزل وجني االأرباح.
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•• فيكتوريا-اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
�سي�سل  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة  ك�����االوان  رام  واف����ل  وف��خ��ام��ة  »ح��ف��ظ��ه اهلل« 
الثنائية و�سبل تعزيزها وتطويرها  اأوجه العالقات  ال�سديقة، خمتلف 
مبا يت�سق مع اأولويات التنمية يف البلدين ال�سديقني خا�سة يف جماالت 

التجارة واال�ستثمار وال�سياحة وغريها.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامة رئي�س �سي�سل .. �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
العا�سمة  يف  اجل��م��ه��وري  الق�سر  يف  ام�����س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

فيكتوريا.
من جهة اأخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سباب  من  وف��دا  البحر  ق�سر  جمل�س  يف  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 

ميثلون خمتلف اجلهات.
وتبادل �سموه خالل اللقاء االأحاديث الودية مع اأبنائه ال�سباب ..وهناأهم 
مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سباب الذي يوافق 12 من �سهر اأغ�سط�س من 

كل عام.
واأ�سار �سموه اإىل اأن لل�سباب دوراً اأ�سا�سياً يف مواجهة التحديات وحتقيق 

التقدم و�سنع امل�ستقبل يف خمتلف املجتمعات.
التم�سك  اإىل  ال�سباب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ودع��ا 
دولة  جمتمع  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  االأ�سيلة  وال��ث��واب��ت  وال��ع��ادات  بالقيم 

االإمارات.
فيما  خا�سة  التاريخ  من  جديدة  مبرحلة  متر  بالدنا  اإن  �سموه  وق��ال 

يتعلق بالتحديات التي يواجهها العامل.
والروؤية  والقيادة  فاالإن�سان   .. باملال  لي�س  الدول  »بناء  �سموه:  واأ�ساف 
ال�سادقة واحلكيمة والقراءة ال�سحيحة للم�ستقبل و�سرعة اتخاذ القرار 

جتعل االإن�سان ي�سبق«.                                  )التفا�سيل �س2(
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اإقامة دونالد ترامب يف ماراالغو يف بامل بيت�س ، فلوريدا حيث الكنز املفقود

رئي�س الدولة ي�ستقبل وفدا من ال�سباب ميثلون عدة جهات ويوؤكد على دورهم يف مواجهة التحديات و�سنع امل�ستقبل 

حممد بن ز�يد ورئي�ص �صي�صل يبحثان �صبل تعزيز �لعالقات �لثنائية

رئي�س الدولة خالل ا�ستقبال رئي�س �سي�سل له يف الق�سر اجلمهوري بالعا�سمة فيكتوريا     )وام(

�سقوط قذيفة اأوكرانية بالقرب من خمزن نفايات نووية 

ز�بوروجيه ودوني�صتك تقرتبان من �الن�صمام لرو�صيا
قلق وده�سة خرباء الأمن

وثائق حول �أ�صلحة نووية يف منزل تر�مب؟

مظاهر�ت حا�صدة رف�صا للم�صاحلة بني �ملعار�صة و�الأ�صد
•• عوا�صم-وكاالت:

االأخرية  اأوغلو  ت�ساو�س  مولود  تركيا  خارجية  وزي��ر  ت�سريحات  لقيت 
التي دعا فيها اإىل »م�ساحلة« بني دم�سق واملعار�سة ال�سورية، لتحقيق 

»�سالم دائم« ردود فعل راف�سة بني املعار�سني ال�سوريني.
الرتكية  القوات  لنفوذ  اخلا�سعة  ال�سورية  املناطق  ع�سرات  �سهد  وق��د 
���س��الة اجلمعة  بعد  ع��ارم��ة  م��ظ��اه��رات  االأخ����رى  امل��ع��ار���س��ة  والف�سائل 

تنديداً بت�سريحات وزير اخلارجية الرتكية.
وقال اأوغلو، الذي كانت بالده يف بداية النزاع ال�سوري يف 2011 من 
خالل  ودبلوما�سياً،  وع�سكرياً  �سيا�سياً  ال�سورية  املعار�سة  داعمي  اأب��رز 
واملعار�سة  النظام  اأن جنعل  »علينا  اأنقرة اخلمي�س:  موؤمتر �سحفي يف 

يت�ساحلان يف �سوريا، واإال لن يكون هناك �سالم دائم«.
دعوات  تباعاً  و�سدرت  �سوريني.  معار�سني  غ�سب  ت�سريحاته  واأث��ارت 
ال�سوري  ال�سمال  خلروج تظاهرات عقب �سالة اجلمعة يف كربى مدن 
كاأعزاز والباب وعفرين وجرابل�س التي ت�سيطر عليها القوات الرتكية 

وف�سائل �سورية موالية لها، حتت �سعار »لن ن�سالح«.

�حلكومة �ليمنية: ميلي�صيا �حلوثي 
تتن�صل من �لتز�مات �لهدنة

•• اليمن-وكاالت:

اأكد وزير االإعالم اليمني معمر االأرياين، اأن ميلي�سيا احلوثي تن�سلت 
من االلتزامات املتعلقة بالهدنة، م�سرياً اإىل اأن جمل�س القيادة الرئا�سي 

واحلكومة اليمنية قدمت التنازالت الالزمة الإجناح جهود التهدئة.
�ستيفن  اليمن  لدى  االأمريكي  ال�سفري  ا�ستقباله  االأري��اين، خالل  وق��ال 
فاغن، اإن »القيادة ال�سيا�سية بقيادة الرئي�س الدكتور ر�ساد العليمي رئي�س 
التنازالت  قدموا  واحلكومة،  املجل�س  واأع�ساء  الرئا�سي،  القيادة  جمل�س 
التزاماتها  كل  نفذت  واحلكومة  التهدئة،  جهود  الإجن��اح  التنازالت  تلو 

مبوجب بنود الهدنة«.
واأ�ساف: ملي�سيا احلوثي تن�سلت من التزاماتها التي ن�ست عليها الهدنة، 
وال تزال ترف�س اإنهاء ح�سار تعز، غري مكرتثة مبعاناة املاليني من اأبناء 

املحافظة، كما �سعدت يف ذات الوقت، عمليات جتنيد االطفال.

•• الفجر -�صتيفان بو�صارد 

–ترجمة خرية ال�صيباين
»وا�سنطن  اوردت�����ه�����ا  امل���ع���ل���وم���ات 
ب��و���س��ت«. ول��ئ��ن مل ي��ع��رف يف هذه 
ك���ان االم���ر يتعلق  اإذا  امل��رح��ل��ة م��ا 
اأو  اأم���ري���ك���ي���ة  ن����ووي����ة  ب���اأ����س���ل���ح���ة 
اأخ���رى، ف��اإن هذا  مرتبطة ب��دول��ة 
االأمن  خ��رباء  انزعاج  يثري  اخلرب 

القومي وفزعهم.
دونالد  م��ن��زل  تفتي�س  اأت����اح  ل��ق��د 
ترامب يف ماراالغو بوالية فلوريدا 
من قبل حوايل ع�سرين عونا من 
مكتب التحقيقات الفيدرايل، يوم 
وثائق  ا�ستعادة  اإمكانية  االث��ن��ني، 
نووية.  اأ���س��ل��ح��ة   ... ح���ول  م��ه��م��ة 
من  اأول  بو�ست  وا�سنطن  وك��ان��ت 
قدمت املعلومة.توؤثر هذه الق�سية 

ب�سكل مبا�سر على االأمن القومي، 
اإذا  ي��ع��رف ر�سميا م��ا  اأن���ه مل  رغ��م 
اأو  اأم��ري��ك��ي��ة  ن��ووي��ة  اأ�سلحة  ك��ان��ت 
للتذكري،  اأخ��رى.  بدولة  مرتبطة 
البي�ساوي،  املكتب  يف  ك��ان  عندما 

بالزعيم  ت���رام���ب  دون���ال���د  ال��ت��ق��ى 
اأون،  جونغ  كيم  ال�سمايل  الكوري 
واأخذ ر�سائل من االأخري اإىل مقر 
بيت�س. ب��امل  يف  الرئي�سي  اإق��ام��ت��ه 

)التفا�سيل �س11(

•• عوا�صم-وكاالت:

هدد الرئي�س االأوك��راين فولودميري زيلين�سكي، بالرد على 
منطقة  يف  �سخ�ساً   13 ملقتل  اأدى  ال��ذي  الرو�سي  الق�سف 
اأن  على  م�سدداً  اأوكرانيا،  �سرق  و�سط  يف  دنيربوبرتوف�سك 
كييف �ستعمل على اإحلاق اأكرب �سرر ممكن برو�سيا بهدف 
وجمهورية  زاب��وروج��ي��ه  ت�سعى  فيما  �سريعاً،  احل��رب  اإن��ه��اء 

دونيت�سك الإجراء ا�ستفتاء على االن�سمام اإىل رو�سيا.
اأن  لزابوروجيه  واملدنية  الع�سكرية  االإدارة  رئي�س  واأع��ل��ن 
�سلطات املنطقة ترغب يف اإجراء ا�ستفتاء على االن�سمام اإىل 

رو�سيا يف 11 �سبتمرب-اأيلول املقبل.
ديني�س  ال�سعبية  دون��ي��ت�����س��ك  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ق���ال  ك��م��ا 
ان�سمام  اال�ستفتاء على  �سيتم حتديد موعد  اإنه  بو�سيلني، 
هذه اجلمهورية اإىل رو�سيا، بعد التحرير الكامل الأرا�سيها 

من القوات االأوكرانية.
ويف �سهرها ال�ساد�س، توا�سلت العملية الع�سكرية الرو�سية 
يف اأوكرانيا، اأم�س اجلمعة، حيث ي�ستهدف اجلي�س الرو�سي 
مواقع القوات والبنية التحتية الع�سكرية باملدن االأوكرانية 

االأطفال،  ريا�س  ومدفعيتها يف  ومدرعاتها  قيادتها  مراكز 
مبناطق زابوروجيه ونيكوالييف وعدد من املناطق االأخرى 

التي ال تزال خا�سعة لها.
وقال رئي�س املركز الوطني الإدارة �سوؤون الدفاع الفريق اأول 
ميخائيل ميزينت�سيف، اإنه »يف مدينة نيكوالييف، يف رو�سة 
القوات  اأن�ساأت  اأوكيانوف�سكايا،  ب�سارع   103 رقم  االأطفال 
وم�ستودعات  املدفعية  ون�����س��رت  ق��ي��ادة،  م��رك��ز  االأوك��ران��ي��ة 
الذخرية دون اإجالء املدنيني من املباين القريبة، جلعلهم 

دروعا ب�سرية« 
الذّرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال  ه��ذا 
»الو�سع ح��رج« يف حمطة  اإّن  ال���دويل  االأم���ن  اأم���ام جمل�س 
وكييف  مو�سكو  تتبادل  التي  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  زابوريجيا 

االّتهامات ب�سّن �سربات جديدة عليها.
واأ�ساف اأنه يجب ال�سماح للوكالة بالو�سول اإليها. واأو�سح 
االجتماع  يف  الفيديو  ع��رب  حديثه  خ��الل  غرو�سي  راف��اي��ل 
الطارئ ملجل�س االأمن »الو�سع حرج ويجب ال�سماح للوكالة 
الدولية للطاقة الذّرية باإر�سال بعثة اإىل زابوريجيا يف اأ�سرع 

وقت ممكن«.

الدب  كييف  ت��واج��ه  فيما  دون��ب��ا���س،  اأرا���س��ي  بهدف حترير 
ذلك  ياأتي  الغربية.  واالأ�سلحة  بالدعم  م�ستعينة  الرو�سي 
اأنفا�سه خوفاً من حدوث كارثة نووية  العامل  فيما يحب�س 

مبحطة زابوريجيا النووية.
اأف�����ادت وك��ال��ة »���س��ب��وت��ن��ي��ك« لالأنباء  ال��ت��ط��ورات،  اآخ���ر  ويف 
اأم��ت��ار من خمزن   10 بعد  اأوك��ران��ي��ة على  ب�سقوط قذيفة 
عن  نقال  الوكالة  وقالت  زابوريجيا.  يف  النووية  للنفايات 
�سلطات املنطقة الواقعة بجنوب �سرق اأوكرانيا، اإن القذيفة 
�سقطت على بعد ع�سرة اأمتار من املخزن. واأ�سارت ال�سلطات 
اإىل اأن ق�سف املحطة النووية يف زابوريجيا جرى ب�سواريخ 

غربية ال�سنع.
مقاطعة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  روغ�����وف،  ف��الدمي��ري  وق���ال 
للمحطة  االأوك������راين  ال��ق�����س��ف  ا���س��ت��م��رار  اإن  زاب���وروج���ي���ا، 
الكهروذرية ت�سبب بتقلي�س كبري لكميات الكهرباء املنتجة 
هناك. و�سدد روغوف على اأنه اإذا ا�ستمر الق�سف االأوكراين 
واإغالقها  عملها  وق��ف  امل�ستبعد  غ��ري  فمن  املحطة،  لهذه 

ب�سكل موؤقت.
وقبلها، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية اأن قوات كييف تن�سر 

ت�صلم ر�صالة خطية من رئي�ص �لدولة .. رئي�ص 
�الحتاد �ل�صوي�صري ي�صتقبل عبد�هلل بن ز�يد

•• لوكارنو-وام:

اخلارجية،  ووزي��ر  ال�سوي�سري  االحت��اد  رئي�س  كا�سي�س  اإيجنات�سيو  فخامة  ت�سلم 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ر�سالة خطية من �ساحب 
اإط��ار احلر�س على  »حفظه اهلل« تت�سمن دع��وة فخامته لزيارة دول��ة االإم��ارات يف 

تعزيز وتعميق اأوا�سر العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامته يف مدينة لوكارنو ب�سوي�سرا، �سمو ال�سيخ عبداهلل 
فخامته  �سموه  �سلم  حيث  ال���دويل،  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

الر�سالة اخلطية .
ونقل �سموه لفخامته خالل اللقاء حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ومتنياته ل�سوي�سرا النماء واالزدهار.
من جانبه حمل فخامته �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان حتياته اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ومتنياته لدولة 

االإمارات دوام التقدم والرخاء.                                     )التفا�سيل �س9(

�ص 06

�ص 10

�ص 18

�رشطة �أبوظبي تنظم ملتقى 
»يوم �ل�شباب �لدويل« 

�أخبار �لإمار�ت

بعد حظر �لفحم �لرو�شي.. 
�أوروبا يف وجه »عا�شفة �لغالء«

عربي ودويل

�أبوظبي ت�شت�شيف بطولة �لعامل للفنون 
�لقتالية �ملختلطة للنا�شئني بعد �أيام

�لفجر �لريا�شي

•• الفجر -تون�س:

اأفاد احلزب الد�ستوري احلر خالل ندوة �سحفية باأن 
عبري  احل��زب  رئي�سة  الغتيال  ج��دي  خمطط  هناك 
للقطب  ب�سكاية  تقدم  اأن��ه  احل��زب  واأ���س��اف  مو�سي.  
وجدية  خل��ط��ورة  نظرا  االإره���اب  ملكافحة  الق�سائي 

هذا التهديد.
وقال املحامي والقيادي باحلزب حممد كرمي كريفة 
اجلمهورية  لوكيل  االأوىل  امل�ساعدة  م��ن  ت�سلم  ان��ه 
بالقطب مكتوبا تقدم به اإىل فرقة مقاومة االإرهاب 
التي تناولت املو�سوع بكل جدية وطلبت �سماع املُبلغ 

يف احل��ني.  واأرج��ع كريفة خمطط اغتيال مو�سي 
والتخل�س منها اىل �سراع املحاور الذي 
رئي�سة  اق��ل��ق��ت  وال��ت��ي  ت��ون�����س  تعي�سه 

احلزب راحتهم.
املقابل  »لي�س للحزب يف  انه  وا�ساف 
ال�سيا�سية  ال�����س��ل��ط��ة  يف  ث��ق��ة  اي����ة 
املعلومة«  هذه  مع  اجلدي  للتعامل 
انها  قال  اأجهزة  وج��ود  اإىل  م�سريا 
مت���ل���ك خم��ط��ط��ا الغ���ت���ي���ال عبري 

مو�سي.
)التفا�سيل �س10(

تون�ص.. �إحباط 4 عمليات هجرة غري 
�صرعية وتوقيف ع�صر�ت �ملتورطني

•• تون�س-وكاالت:

عمليات  اأرب��ع  اإحباط  اجلمعة  اأم�س  التون�سية   الداخلية  وزارة  اأعلنت 
�سخ�سا   82 وتوقيف  واإن��ق��اذ  يومني،  خ��الل  بحرا  نظامية  هجرة غري 

�ساركوا فيها.
الوطني  التابعة للحر�س  البحرية  الوحدات  اإن  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 
اأغ�سط�س من  11 و12  البالد متكنت يومي  �سواحل  كافة  العاملة يف 
»اإحباط 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية خل�سة، وجندة واإنقاذ 76 

جمتازا«.
اأن وحدات احلر�س الوطني مبنطقتي قاب�س وجبنيانة و�سط  واأ�سافت 
�سرق البالد متكنت من »اإلقاء القب�س على 6 اأ�سخا�س كانوا يعتزمون 

امل�ساركة يف اإحدى عمليات اجتياز احلدود البحرية«.
التون�سية  العملة  من  م��ايل  مبلغ  لديهم  »حجز  اأن��ه  اإىل  البيان  واأ���س��ار 

واالأجنبية مل حتدد قيمته، وفقما نقلت » فران�س بر�س«.

�ل�صعودي  ل��الأم��ن  م��ط��ل��وب 
ج���دة يف  ن��ف�����ص��ه  ي��ف��ج��ر 

•• الريا�س-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت رئ��ا���س��ة اأم�����ن ال���دول���ة يف 
اأم���������س اجل���م���ع���ة اأن  ال�������س���ع���ودي���ة 
مطلوبا اأمنيا فجر نف�سه يف جدة 

خالل عملية القب�س عليه.
ال�سعودية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
عن املتحدث الر�سمي لرئا�سة اأمن 
ال���دول���ة، ق��ول��ه: »مت��ك��ن��ت اجلهة 
الدولة  اأم����ن  ب��رئ��ا���س��ة  امل��خ��ت�����س��ة 
عرب عملية اأمنية من تعقب اأحد 
املطلوبني للجهات االأمنية، حيث 
االأرب��ع��اء يف حي  مت ر�سده م�ساء 

ال�سامر مبحافظة جدة«.

م�ست�سار الكاظمي: على القوى العراقية تقدمي تنازلت

تظاهر�ت حا�صدة يف �لعر�ق.. ودعو�ت للحفاظ على �ل�صلمية
•• بغداد-وكاالت:

�سهدت العا�سمة بغداد، اأم�س اجلمعة، وعدد من املحافظات العراقية االأخرى 
التن�سيقي  التيار ال�سدري من جهة واالإط��ار  اأن�سار كل من  تظاهرات ينظمها 
»االإطار  اأن�سار  ال�سدر،  ال�سدري، مقتدى  التيار  زعيم  ودعا  اأخ��رى.  من جهة 

التن�سيقي« يف العراق اإىل احلفاظ على �سلمية تظاهراتهم التي انطلقت اأم�س.
وقال ال�سدر خماطبا اأن�سار »االإطار التن�سيقي« يف بيان: »اأيادينا ممدودة لكم يا 
جماهري االإطار بدون القيادات«. واأغلقت قوات االأمن العراقي باحلواجز، اأم�س 

اجلمعة، مداخل عدة توؤدي للمنطقة اخل�سراء.
الكاظمي،  م�سطفى  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  م�ست�سار  ع���الوي،  ح�سني  وق��ال 
للد�ستور  وفقا  لكن  ال�سيا�سي  امل�سهد  تغيري  كبرية يف  رغبة  هناك  اإن  اجلمعة، 
حل  اإىل  الو�سول  اأج��ل  من  تنازالت  لتقدمي  العراقية  القوى  داعيا  العراقي، 

جذري لالأزمة احلالية .

�لثورة«  »ق��وى  يدعو  �لربهان 
للتو�فق على ت�صكيل حكومة مدنية

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأكد رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل 
الربهان،  الفتاح  عبد  ال�����س��ودان  يف 
ع�����زم امل���وؤ����س�������س���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة على 

االن�سحاب من العملية ال�سيا�سية.
االأحزاب  ال��ربه��ان  دع��ا  واخلمي�س، 
وق����وى ال���ث���ورة ل��ل��ت��واف��ق م���ن اأجل 
الإدارة  م���دن���ي���ة  ح���ك���وم���ة  ت�����س��ك��ي��ل 
االنتقالية  ال���ف���رتة  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا 
االنتقال  م��وؤ���س�����س��ات  وا���س��ت��ك��م��ال 
املتبقية، ا�ستعداداً الإجراء انتخابات 
املرحلة  ب���ن���ه���اي���ة  ون����زي����ه����ة،  ح�����رة 

االنتقالية، وفًق موقع »البوابة«. مظاهرات يف بغداد و�سط اأزمة �سيا�سية      )رويرتز(

ن�سبه اإىل �سراع املحاور يف تون�س

�لد�صتوري �حلر: خمّطط جدي الغتيال عبري مو�صي!�لد�صتوري �حلر: خمّطط جدي الغتيال عبري مو�صي!



السبت   13  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13619  
Saturday    13    August    2022   -  Issue No   13619

02

اأخبـار الإمـارات
�الإمار�ت للخدمات �ل�صحية حت�صل على �العتماد �ملوؤ�ص�صي من �ملعهد �لوطني للتخ�ص�صات �ل�صحية

•• دبي- وام: 

االعتماد  ���س��ه��ادة  على  ال�سحية  للخدمات  االإم�����ارات  موؤ�س�سة  ح�سلت 
قيادة  عن  امل�سوؤول  ال�سحية  للتخ�س�سات  الوطني  املعهد  من  املوؤ�س�سي 
بعد  وذل��ك  ال�سحي  القطاع  العاملة يف  للقوى  املهني  التطوير  وتنظيم 

ا�ستيفائها معايري االعتماد املوؤ�س�سي للبورد االإماراتي.
وياأتي ح�سول املوؤ�س�سة على هذه ال�سهادة بعد ا�ست�سافة مركز التدريب 
للمعهد  العام  االأم��ني  احلوقاين  حممد  الدكتور  لها  التابع  والتطوير 
برنامج  عن  تعريفية  ور�سة  ق��دم  حيث  ال�سحية  الوطني  للتخ�س�سات 
تدريب  على  والقائمني  الربامج  ملدراء  ومعايريه  "البورد  االإماراتي" 
 الربامج املعتمدة باملوؤ�س�سة واال�ستعداد حل�سول  املن�ساآت التابعة لها على 

االعتماد.

ع��ام موؤ�س�سة  م��دي��ر  ال�����س��رك��ال  ال��دك��ت��ور يو�سف حممد  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
االإم��ارات للخدمات ال�سحية عن فخره بهذا االإجن��از اجلديد ..م�سرياً 
ذات  التخ�س�سي  الطبي  التعليم  ب��رام��ج  بتقدمي  املوؤ�س�سة  ال��ت��زام  اإىل 
اال�سرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا  املوؤ�س�سة  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة 
الهادفة اإىل اإثراء القطاع ال�سحي يف الدولة ورفده بنخبة من االأطباء 
اآمنة  �سحية  رعاية  لتقدمي  واملوؤهلني  العالية  والكفاءات  املهارات  ذوي 

وفق اأعلى املعايري العاملية.
واأ�ساف اأن املوؤ�س�سة عازمة على امل�سي قدماً يف طريق ح�سد االإجنازات 
باال�ستناد اإىل الكفاءات والقدرات التي تزخر بها، بهدف تعزيز مكانتها 
الرائدة كاإحدى اأف�سل اجلهات ال�سحية العاملية وذلك ان�سجاماً مع روؤى 
وتوجيهات القيادة الر�سيدة وتطبيقاً ال�سرتاتيجيات الدولة وتطلعاتها 

لالأعوام اخلم�سني املقبلة.

�ل�صحة جتري 234,950 فح�صا وتك�صف عن 823 �إ�صابة جديدة 
بفريو�ص كورونا �مل�صتجد و819 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي -وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�سيع  املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزارة  متا�سيا مع خطة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�ساعات  234،950 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
الدولة وتو�سيع نطاق  التق�سي والفح�س يف  اإج��راءات     و�ساهم تكثيف 
اإ�سابة  حالة   823 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 1،003،129 حالة.
   كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة يف 
الدولة  الوفيات يف  املا�سية، وبذلك يبلغ عدد  �ساعة  االأرب��ع والع�سرين 

حالة.  2،339
بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   819 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما     
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 981،884 حالة.

حممد بن ز�يد ورئي�ص �صي�صل يبحثان �صبل تعزيز �لعالقات �لثنائية
•• فيكتوريا-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" وفخامة وافل رام كاالوان رئي�س جمهورية �سي�سل ال�سديقة، خمتلف 
اأولويات  يت�سق مع  تعزيزها وتطويرها مبا  و�سبل  الثنائية  العالقات  اأوجه 
واال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  جم���االت  يف  خا�سة  ال�سديقني  البلدين  يف  التنمية 

وال�سياحة وغريها.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   .. �سي�سل  رئي�س  فخامة  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
حممد بن زايد اآل نهيان اأم�س يف الق�سر اجلمهوري يف العا�سمة فيكتوريا.

ورحب فخامة وافل رام كاالوان يف بداية اللقاء ب�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
يف  لبالده  الكبري  االإمارات  دولة  دعم  مثمناً  املرافق  اهلل" والوفد  "حفظه 

العديد من املجاالت التنموية، وما قدمته لها من م�ساعدات خالل مواجهة 
جائحة "كورونا". من جانبه عرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان عن تقديره حل�سن اال�ستقبال وكرم ال�سيافة، ونوه بعالقات ال�سداقة 
االإم��ارات و�سي�سل، والتطور الذي ت�سهده يف خمتلف  التي تربط بني دولة 

ا�ستقبل وفدا من ال�سباب ميثلون عدة جهات

رئي�ص �لدولة: لل�صباب دور �أ�صا�صي يف مو�جهة �لتحديات و�صنع �مل�صتقبل 

�صموه يوؤكد: مقومات جناح �أي جيل ..ثالثة عو�مل رئي�صية �أولها �لرتبية وثانيًا �لتعليم وثالثًا �لعمل على �إعد�د قادة نافعني 
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" يف جمل�س ق�سر البحر وفدا من ال�سباب ميثلون خمتلف اجلهات.

..وهناأهم  ال�سباب  اأبنائه  مع  الودية  االأحاديث  اللقاء  خالل  �سموه  وتبادل 
مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سباب الذي يوافق 12 من �سهر اأغ�سط�س من كل 

عام.
وحتقيق  التحديات  مواجهة  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  لل�سباب  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 

التقدم و�سنع امل�ستقبل يف خمتلف املجتمعات.
ودعا �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ال�سباب اإىل التم�سك بالقيم 

والعادات والثوابت االأ�سيلة التي يقوم عليها جمتمع دولة االإمارات.
وقال �سموه اإن بالدنا متر مبرحلة جديدة من التاريخ خا�سة فيما يتعلق 

بالتحديات التي يواجهها العامل.
والروؤية  وال��ق��ي��ادة  فاالإن�سان   .. ب��امل��ال  لي�س  ال���دول  "بناء  �سموه:  واأ���س��اف 
القرار  اتخاذ  و�سرعة  للم�ستقبل  ال�سحيحة  والقراءة  واحلكيمة  ال�سادقة 

جتعل االإن�سان ي�سبق".

اأن جياًل ي�سلم  .. و�سنة احلياة  �سبابها  ب��اأن االأمم تبنى بكوادر  ون��وه �سموه 
الراية اإىل اجليل االآخر.

الأو�سح مقومات  املو�سوع  "اأطرح هذا  الدولة:  رئي�س  ال�سمو  وقال �ساحب 
اأولها  عليها،  الرتكيز  اأري���د  رئي�سية  ع��وام��ل  ثالثة  ..وه���ي  جيل  اأي  جن��اح 
الرتبية واأكرر الرتبية، وثانياً التعليم وثالثاً العمل على اإعداد قادة نافعني، 

بحيث اإذا وجهته اإىل اجتاه معني تعلم اأنه �سيكون منتجاً".
خرباء  وبرنامج  االإم����ارات  موؤ�س�سة  م��ن  متطوعون   .. ال�سباب  وف��د  ومثل 
اإم��ارات الدولة اإ�سافة اىل عدد من  االإم��ارات وجمال�س ال�سباب يف خمتلف 

اجلهات احلكومية االأخرى.
اآل نهيان ممثل  زايد  ال�سيخ حمدان بن  البحر.. �سمو  ح�سر جمل�س ق�سر 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�سمو  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة  يف  احل��اك��م 
ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  واالإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  و�سمو  ال��دويل  والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان 

خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �الإن�صانية تبث عرب قنو�تها �لرقمية حلقات حول �لفل�صفة �الإ�صالمية

•• اأبوظبي-وام:

بداأت جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية، بث �سل�سلة من احللقات 
فال�سفة   " بعنوان  الرقمية،  قنواتها  ع��رب  االإ�سالمية  الفل�سفة  ح��ول 

م�سلمون "، يقدمها مركز الدرا�سات الفل�سفية التابع للجامعة.
واإثراء  املجتمع  خدمة  يف  اجلامعة  جلهود  تعزيزا  احللقات  ه��ذه  تاأتي 
ل�سل�سلة  وا���س��ت��م��رارا  االإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  امل��ع��ارف يف خمتلف جم���االت 
�سرائح  بني  طيبا  تنويريا  �سدى  وتركت  �سابقا  بثها  مت  التي  احللقات 
مهمة يف املجتمع، وت�سمنت �سل�سلة "روح وريحان" و"م�سايف العلماء" 

و"قيم االإ�سالم" و"قراآن مبني".
الفكر  ب�����س��ورة �سهرية وت��ت��ن��اول خمتلف ج��وان��ب  وت��ب��ث ه��ذه احل��ل��ق��ات 

ويقدمها  احليوي،  املجال  هذا  االإن�ساين يف  واملنتج  االإ�سالمي  الفل�سفي 
بجامعة  الفل�سفية  الدرا�سات  مركز  مدير  بور�سا�سن  اإبراهيم  الدكتور 
"فال�سفة  حلقات  ب��اك��ورة  وك��ان��ت  االإن�����س��ان��ي��ة.  للعلوم  زاي���د  ب��ن  حممد 
"وت�سمنت عددا  " ما هي الفل�سفة االإ�سالمية  م�سلمون" حلقة بعنوان 
من املحاور بداأت بتعريف الفل�سفة االإ�سالمية، وتو�سيح معاملها والتعر�س 
الأعالمها من كبار الفال�سفة، اإىل جانب ن�ساأتها واأهم اخل�سائ�س التي 

متيزها.
املعامل  بيان  تتناول  احللقات  هذه  اإن  بور�سا�سن  اإبراهيم  الدكتور  وقال 
الكبار،  اأعالمها  عند  الوقوف  خالل  من  االإ�سالمية  للفل�سفة  الكربى 
ظل  يف  ن�ساأت  اأنها  احللقة  يف  ج��اء  االإ�سالمية  الفل�سفة  اأن  اإىل  م�سريا 
مبني،  عربي  ول�سانها  الكرمي  ال��ق��راآن  وكتابها  االإ���س��الم  دينها  ح�سارة 

احل�سارة  معها  ت��ف��اع��ل��ت  ع��ري��ق��ة  ح�����س��ارات  ع��ل��ى  منفتحة  واأج����واوؤه����ا 
االإ�سالمية واأخرجت اأح�سن ما فيها، وا�ستفادت الفل�سفة االإ�سالمية من 
ح�سارات متعددة اأبرزها احل�سارة اليونانية، لذلك تعددت عوامل ن�ساأة 

الفل�سفة عند امل�سلمني بني عوامل داخلية واأخرى خارجية.
"فال�سفة  �سل�سلة  م��ن  الثانية  احللقة  يف  بور�سا�سن  ال��دك��ت��ور  وت��ن��اول 
ا�سحق  بن  يو�سف  يعقوب  اأب��و  االأول  العرب  فيل�سوف  �سرية  م�سلمون" 
العلمية،  امل�ساريع  من  للكثري  تطرق  الكندي  اأن  اإىل  م�سريا   ، الكندي 
االأوىل  اللحظة  �سهد  اأن��ه  خا�سة  قوية  بب�سمات  الفل�سفة  تاريخ  وب�سم 
مل��ي��الده��ا يف ب���الد ال�����س��ام. ويف احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��رن��ام��ج "فال�سفة 
واأهم  الثاين"  "املعلم  ال��ف��اراب��ي  ن�سر  اأب��و  �سرية  ا�ستعر�س  م�سلمون" 
يكن  ومل  بحق  فيل�سوفا  ك��ان  الفارابي  اأن  م��وؤك��دا  الفل�سفية،  اإ�سهاماته 

جمرد ناقل للرتاث الفل�سفي، وهو اأحد تالمذة اأفالطون واأر�سطو.
وقال اإن الفارابي يعترب اأول مفكر م�سلم، وخلف عددا كبريا من امل�سنفات 
الفل�سفية الكاملة، ومل تعد الفل�سفة معه مقت�سرة على جمرد املعرفة، 
بل اأ�سبحت ت�سعى اإىل التفكري من منظور اآخر وهو العمل على امتالك 
االأ�سياء اأو اقتنائها، وقد مكنه ذلك من التقريب بني الفل�سفة وال�سريعة، 
فاحل�سارة  امل��دي��ن��ة،  يف  ���س��روري��ا  الفقه  يعترب  ال��ف��اراب��ي  اأن  اإىل  م�سريا 

االإ�سالمية ح�سارة فقهية وللفقيه مكانه املعترب يف هذه احل�سارة.
وتناولت احللقة الرابعة من الربنامج �سرية اأبي بكر بن باجة، وا�سهاماته 
والطبيعة،  واملنطق  والريا�سيات  واملو�سيقى  الفل�سفة  جمال  يف  املتميزة 
اأن بن باجة هو مد�سن الفل�سفة يف املغرب العربي، لكنه ا�ستهر  معتربا 

بالطب وال�سعر واملو�سيقى اأكرث من ا�ستهاره بالفل�سفة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفد املوؤ�س�سة الحتادية وجمل�س راأ�س اخليمة لل�سباب 
�صعود بن �صقر: �ل�صباب �الإمار�تي ميتلك �ملهار�ت و�لطاقات 

�لبناءة �لقادرة على �صناعة �مل�صتقبل �لو�عد
•• راأ�س اخليمة -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة، اأن ال�سباب االإماراتي ميتلك املهارات والطاقات البناءة 
اأن  �سموه  واأو���س��ح  االإم���ارات،  لدولة  الواعد  امل�ستقبل  �سناعة  على  ال��ق��ادرة 
امللقاة  وامل�سوؤولية  الثقة  قدر  على  باأنه  يوم  كل  يثبت يف  االإماراتي  ال�سباب 
على عاتقه، وباأنه جدير بالدعم والتمكني الذي تقدمه له دولة االإمارات 
التي توا�سل و�سع خطط وا�سرتاتيجيات طموحة تعزز دور ومكانة ال�سباب 
يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة للدولة، واحلفاظ على مكانتها الرائدة 
بني الدول. وقال �سموه : " �سباب االإم��ارات، اأنتم ثروتنا احلقيقية، واأملنا 
ن�ستمد  ومنكم  والطموح،  العزم  نعقد  عليكم  امل�سرق،  م�ستقبلنا  �سناعة  يف 

القوة والعنفوان.. نفخر بنجاحاتكم، وباإ�سهامكم يف بناء الغد الواعد لراأ�س 
اخليمة ولدولة االإمارات العربية املتحدة." جاء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب 
ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد اليوم، 
�سعادة �سعيد النظري مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب، يرافقه حممد 
املجل�س..  واأع�ساء  لل�سباب  اخليمة  راأ���س  جمل�س  رئي�س  البلو�سي  ح�سني 

الذين قدموا لل�سالم على �سموه مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب.
االحتادية  املوؤ�س�سة  يف  العمل  م�ستجدات  على  اللقاء  خ��الل  �سموه  واطلع 
اخليمة  راأ�����س  جمل�س  عليها  يعمل  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  واخل��ط��ط  ل��ل�����س��ب��اب، 
لل�سباب، واأ�ساد �سموه بجهودهم يف دعم العمل ال�سبابي موؤكداً على اأهمية 
دور ال�سباب يف م�سرية التنمية ال�ساملة يف الدولة ودورهم املحوري يف ر�سم 

مالمح م�ستقبل االإمارات امل�سرق.

جمل�ص �صباب �لعدل: �الإمار�ت بقيادة حممد بن ز�يد حري�صة على متكني �ل�صباب لكونهم �أ�صا�ص �لنه�صة

ع��ل��ى متكني  اإىل ج��ان��ب ح��ر���س��ه��ا 
الداعمة  البيئة  وت��وف��ري  ال�سباب 
اأ�س�س  غر�س  اإىل  �سعت  فقد  لهم، 
والتحدي  االب��ت��ك��ار  وق��ي��م  م��ب��ادئ 
وال��ق��ي��ادة يف ن��ف��و���س ال�����س��ب��اب، ما 
اأجل  م��ن  لهم  مهماً  ح��اف��زاً  �سّكل 
واعدة  م�ستقبلية  ب���روؤي���ة  ال��ع��م��ل 
ملواجهة جميع التحديات وحتقيق 
امل����ج����االت  ك����اف����ة  االإجن�������������ازات يف 
االإن�ساين.  ب��امل��ج��ت��م��ع  واالرت����ق����اء 
واأ�ساف: اإن م�سرية متكني ال�سباب 
يف دولة االإمارات متت وفق برامج 
وا�سرتاتيجيات  مبتكرة  ومبادرات 
روؤية  م�سّكلة  رائ��دة،  تنموية  عمل 
جديدة ومنهجاً ملهماً يف ا�ستثمار 
االإنتاج  على  وحتفيزهم  قدارتهم، 
، لتجني دول��ة االإمارات  واالإب���داع، 
ثمرة هذه اجلهود، اإذ غدا ال�سباب 
لل�سباب  ملهم  من���وذج  االإم���ارات���ي 
ومتكن  ال����ع����امل،  دول  ج��م��ي��ع  يف 
ال��ع��دي��د من  ت��رك ب�سمته يف  م��ن 
االإجن��������ازات ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 
االإمارات،  دولة  يف  املا�سية  الفرتة 
االأمل  اإط��الق م�سبار  متج�سدة يف 
النووية  ال��ط��اق��ة  ع�سر  وت��د���س��ني 
واالإعالن  ب��راك��ة،  حمطة  بافتتاح 
موؤخراً عن اإطالق مهمة ف�سائية 

القرار  �سنع  عملية  يف  واإ�سراكهم 
اأر����س���ى دعائمه  ن��ه��ج را����س���خ  مي��ث��ل 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد 
"طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
على  ح���ر����س  ال������ذي  ثراه"،  اهلل 
رع��اي��ة ث��روة ال��وط��ن م��ن ال�سباب، 
ومتابعة جهود القيادات ال�سابة يف 
ق�ساياهم،  وتبني  القطاعات،  كل 
الوطني ال  العمل  »اإن  وك��ان يقول 
تقع  وامل�سوؤولية  ح��د  عند  يتوقف 
االإم������ارات  ���س��ب��اب  ي���ا  ع��ل��ي��ك��م  االآن 
اأتيحت  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ل��ت��ح��ّول��وا 
ملزيد  ان����ط����الق  ن���ق���اط  اإىل  ل���ك���م 
و�سعبكم«،  ل��وط��ن��ك��م  ال��ع��ط��اء  م��ن 
م��و���س��ح��اً يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ب���اأن 
جتربة االعتماد على �سباب الوطن 
كافة  يف  ك���ب���رياً  اأث���ب���ت���ت، جن���اح���اً 
الثقة  ه��ذه  اأن  واأك���دت  القطاعات، 
اأما  ال�سحيح.  مو�سعها  يف  ج��اءت 
العدل  وزارة  بخطط  يتعلق  فيما 
ل��ت��ط��وي��ر جم��ل�����س ���س��ب��اب��ه��ا، فقال 
م��ع��ال��ي��ه: ن��ح��ن ح��ري�����س��ون على 
تزويد  املجل�س، عرب  اإث��راء جتربة 
وال�سيا�سات  ب���اخل���ربات  ال�����س��ب��اب 
التي  وامل��ب��ادرات  واال�سرتاتيجيات 
يف  البّناء  دوره��م  لتفعيل  منتلكها 
ا�ستدامة نه�سة االإمارات، ولتمكني 

كل االأع�ساء من اي�سال اأ�سواتهم 
معاً  للم�ساهمة  بفاعلية  واآرائ��ه��م 
ال��وط��ن وب��ن��اء م�ستقبل  يف خ��دم��ة 
داعياً  ال��دول��ة،  يف  لل�سباب  اأف�سل 
اإىل  ال��وزارة  �سباب  اأع�ساء جمل�س 
قدراتهم  وت��وظ��ي��ف  اجل��ه��د  ب���ذل 
البتكار اآليات ترقى بالعمل وت�سهم 

يف تعزيز م�سرية التميز.
الزعابي  ����س���امل  امل�����س��ت�����س��ار  واأك������د 
نيابة  رئ���ي�������س  ب����اأع����م����ال  ال���ق���ائ���م 
ال����ط����وارئ واالأزم���������ات وال����ك����وارث 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة، رئي�س 
اأن  ال���ع���دل،  وزارة  ���س��ب��اب  جم��ل�����س 
دول������ة االإم����������ارات غ�����دت من���وذج���اً 
دع��م ومتكني  به يف  يحتذى  عاملياً 
ال�سباب وا�ستثمار طاقاتهم، وذلك 
قيادتنا  وتوجيهات  جهود  بف�سل 
ال�سباب  اأول������ت  ال���ت���ي  ال���ر����س���ي���دة، 
ودعمت  ورع��اي��ت��ه��ا  اهتمامها  ج��ل 
بناء  يف  وم�ساهمتهم  م�ساركتهم 
دول������ة االإم�����������ارات، ان���ط���الق���اً من 
باعتبارهم  ال�سباب،  بفئة  اإميانها 
ال�����������رثوة احل���ق���ي���ق���ي���ة ل����ل����وط����ن، 
والطاقة امل�ستدامة يف رحلة البناء 
والتطور، وال�سركاء االأ�سا�سيني يف 
للدولة،  املزدهر  امل�ستقبل  �سناعة 
االإمارات  دولة  قيادة  باأن  مو�سحاً 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال���ع���امل  ال����ع����دل  وزارة  ت���������س����ارك 
االحتفاء ب�"اليوم العاملي لل�سباب" 
ال����ذي ي�����س��ادف ال��ث��اين ع�����س��ر من 
�سهر اأغ�سط�س من كل عام، وذلك 
عرب ت�سليطها ال�سوء على جهودها 
ال���ك���ب���رية وامل���ت���م���ي���زة امل���ب���ذول���ة يف 
جماالت متكني ال�سباب والنهو�س 
قوية  اأداة  منهم  ي�سنع  مب��ا  ب��ه��م 
لتحقيق خطط التنمية امل�ستدامة 

لدولة االإمارات.
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  م����دى  وع��ل��ى 
قرارات  ا�سدار  يف  ال���وزارة  �سرعت 
متكاملة  مبادرات  حزمة  واإط��الق 
اإمياناً  يف جماالت متكني ال�سباب، 
ال�سبابية،  الطاقات  باأهمية  منها 
ودورهم الفاعل يف م�سرية التطور 

واالزدهار.
كان من بينها اإ�سدار معايل وزير 
ال�سباب  ب���ت���واج���د  ق������رارا  ال���ع���دل 
العمل  وف��������رق  ال����ل����ج����ان  ����س���م���ن 
ا�ستقطاب  ن�سب  ورف���ع  ب���ال���وزارة، 
ال�������س���ب���اب ل��ل��ع��م��ل ���س��م��ن ال���ك���ادر 
الوظيفي بالوزارة، بحيث اأ�سبحوا 
 44% م��ن  اأك���رث  ال��ي��وم  ي�سكلون 
العاملني، بواقع  اإجمايل عدد  من 
220 �ساب و213 �سابة جميعهم 
من حملة ال�سهادات اجلامعية من 
و�سابة من حملة  �ساب   56 بينهم 
اأما  والدكتوراه،  املاج�ستري  �سهادة 
الق�سائي،  ال��ع��م��ل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ف��ق��د ع��ك��ف��ت ال������وزارة ع��ل��ى احلاق 
ال�سلطة  اأع�ساء  �سمن  �ساباً   61

الق�سائية من بينهم 8 �سابات.
ال��ت��ي حققتها  وت��وؤك��د االإجن�����ازات 
ال����ف����رتة  خ�������الل  ال�����ع�����دل  وزارة 
املا�سية على ال��دور ال��ذي تقوم به 
الوزارة ك�سريك م�ساهم يف حتقيق 
روؤي����ة االإم������ارات يف جم���ال متكني 

ق���ي���ادت���ه���ا ال���ر����س���ي���دة، ت��ع��ت��رب من 
اأكرث الدول ا�ستعدادا وجاهزية يف 
من  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  جم��االت 
الناحية الق�سائية و الت�سريعية، و 
كان ل�سباب االمارات الدور الفاعل 
القوانني  م��ن  منظومة  و���س��ع  يف 
تطورات  ت���واك���ب  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
اأنه  اىل  املت�سارعة، م�سيفاً  الع�سر 
دائماً  العدل تعمل  اأن وزارة  " اىل 
على تاأهيل كوادر ق�سائية قانونية 
بربامج  اأحلاقهم  خالل  من  �سابة 
معهد  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  ت��دري��ب��ي��ة 

التدريب الق�سائي يف الوزارة .
واأ����س���اف: و���س��اه��م جم��ل�����س وزارة 
ال�����ع�����دل م���ن���ذ ت���د����س���ي���ن���ه يف ع���ام 
حا�سنة  بيئة  توفري  2019على 
وتطوير  ال�������س���ب���اب،  الإب������داع������ات 
ال�سلة  ذات  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات 
ب��اه��ت��م��ام��ات ال�����س��ب��اب يف ال�����وزارة 
ال�سباب  م�ساركة  بتعزيز  واملتعلقة 
و  والدولية،  املحلية  الفعاليات  يف 
ب��ن��اء على دعم  ك��ان يل ال�����س��رف و 
قيادات الوزارة و املوؤ�س�سة االحتادية 
يف  امل�ساركة  م��ن  متكيننا  لل�سباب 
االأردن  يف  العربي  ال�سباب  ب��رمل��ان 
رئي�س  ان��ت��خ��اب��ي  و   2019 ع����ام 
و  والقانونية  الت�سريعية  اللجنة 

حقوق االن�ساب يف الربملان. 
واأف�������������اد اأح������م������د ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال�سمريي، مدقق رئي�سي مبكافحة 
العدل:  وزارة  يف  االأم�����وال  غ�����س��ل 
اأن  الر�سيدة  القيادة  من  "تعلمنا 
االإمارات  اإجن��از حققته دولة  اأكرب 
قيادات  وب��ن��اء  ال�سباب  متكني  ه��و 
ق�����ادرة ع��ل��ى ���س��ن��ع التغيري  ���س��اب��ة 
واالب����ت����ك����ار وحت���ق���ي���ق االإجن��������ازات 
وتخطي االأزمات، وجت�سيدا لذلك 
وزارة  ���س��ب��اب  م���ن  ن��خ��ب��ة  اأن  جن���د 
الفني  الفريق  يف  م�سارك  ال��ع��دل 
االأم����وال  مل��واج��ه��ة غ�سل  ال��وط��ن��ي 

ال�سباب، واعتماد املبادرات املبتكرة 
ير�سخ  ون���ه���ج  ي��وم��ي��ة  ك��م��م��ار���س��ة 
وي�ساهم  املوؤ�س�سي  التطوير  ثقافة 
الدول  م�ساف  يف  الدولة  جعل  يف 
املتقدمة، وحر�سا من القيادة على 
تاأمني حلول تر�سي االأمن والعدل 
العدالة  ق��ط��اع  م��ن  للم�ستفيدين 
يف دول����ة االإم�������ارات. واأك����د معايل 
النعيمي  عبداهلل �سلطان بن عواد 
وزي��ر ال��ع��دل، ب��اأن دول��ة االإم���ارات، 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة  
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
حري�سة  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
ل�سبابها  ال�����دع�����م  ت����وف����ري  ع���ل���ى 
طاقاتهم  الإط��������الق  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
يف  بفاعلية  وامل�ساهمة  وق��درات��ه��م 
واملجتمع، م�سيفاً:  الوطن  خدمة 
االإمارات،  ث��روة  هم  ال�سباب  "اإن 
قدراتهم  تنمية  يف  اال�ستثمار  واأن 
�سغل  م��ن  ومتكينهم  وم��ه��ارات��ه��م 
اأولوية  يعترب  القيادية  املنا�سب 
التنمية  م�سرية  ملوا�سلة  وطنية 

امل�ستدامة التي ت�سهدها الدولة".
واأو���س��ح ب��اأن دول��ة االإم����ارات كانت 
اأجيال  اإع���داد  يف  �سباقة  ت���زال  وال 
ابتكار  على  وق����ادرة  م��وؤه��ل��ة  �سابة 
الق�سايا  جلميع  الفعالة  احللول 
املجتمع،  تواجه  التي  والتحديات 
م�����ن خ������الل ت���وظ���ي���ف ق���درات���ه���م 
وت�سخري  االأم�������ث�������ل،  ب���ال�������س���ك���ل 
اإب��داع��ات��ه��م واأف��ك��اره��م يف خمتلف 
التوجه  املجاالت، مبا يتما�سى مع 
االإمارات  دولة  حلكومة  امل�ستقبلي 
وروؤي������ة ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة، التي 
ال�����س��ب��اب ه��م الركيزة  ب���اأن  ت��وؤم��ن 
و�سناعة  ل��ن��ه�����س��ت��ه��ا  االأ���س��ا���س��ي��ة 
الذي  املورد  باعتبارهم  م�ستقبلها، 
اأبداً، واملحرك االأ�سا�سي  ال ين�سب 

لعجلة التطوير والبناء والتقدم.
ال�سباب  ب����اأن دم���ج  واأف�����اد م��ع��ال��ي��ه 

حمطة  اإىل  االأم��د  طويلة  جديدة 
الف�ساء الدولية، كما يعك�س تعامل 
دولة االمارات مع التحديات التي 
عرب  "كورونا"  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها 
اإن�����س��اء نيابة ال��ط��وارئ واالأزم����ات، 
والتي ت�سكل ال�سباب فيها ما ن�سبته 
%80 من اإجمايل العاملني فيها، 
ال�سباب  وط���اق���ات  ب���ق���درات  ال��ث��ق��ة 
واإمكاناتهم الكبري يف التعامل مع 
انعك�س يف  التحديات، االأم��ر الذي 
دول  اأف�سل  ب��ني  ال��دول��ة  تكون  اأن 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجلائحة  ال��ع��امل يف 
كافة  و����س���الم���ة  ����س���ح���ة  وح����ف����ظ 
اأر�سها  على  واملقيمني  مواطنيها 

وحتى الزائرين اإليها.
�سعود  امل�ست�سار  اأك���د  جانبه  وم��ن 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ب���وه���ن���دي، 
تراأ�س  اأن  ال���ع���دل،  وزارة  ���س��ب��اب 
االإدارات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ال�����س��ب��اب 
اللجان  ج��م��ي��ع  يف  وت����واج����ده����م 
ب��������وزارة ال����ع����دل، ميثل  وال����ف����رق 
م�ستقبل  ب���ن���اء  يف  م��ه��م��ة  رك���ي���زة 
اأ�سا�سي  وج�����زء  االإم���������ارات،  دول�����ة 
الغايل.  الوطن  لهذا  اجلميل  لرد 
�ساحب  م��ق��ول��ة  تعك�س  واأ����س���اف: 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
"رعاه  ال��وزراء، حاكم دبي  جمل�س 
ت�ستطيع  ال  »احلكومات  اإن  اهلل"، 
دون  ل�سعوبها  را�سخة  تنمية  بناء 
�سراكة حقيقية مع �سبابها«، مدى 
ح���ر����س ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة على 
اإ�سراك فئة ال�سباب يف بناء الوطن 
ترجمته  اىل  ن�����س��ع��ى  م���ا  ه����ذا  و   ،
عملياً يف وزارة العدل بف�سل دعم 
و متكني م��ن م��ع��ايل وزي���ر العدل 
ليكون ل�سباب الوزارة دور فعال يف 
�سنع القرار يف ال��وزارة و امل�ساركة 

يف تطوير منظومة العمل .
اأن دول���ة االم����ارات بف�سل  وت��اب��ع: 

ومكافحة متويل االإرهاب وي�ساهم 
يف اإع�������داد م��ل��ف ت��ق��ي��ي��م ال���دول���ة، 
املحافل  اأم�������ام  ال����دول����ة  ومت���ث���ي���ل 
كمجموعة  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��دول��ي��ة 

العمل املايل )فاتف(."
دولتنا،  ت���اأ����س���ي�������س  م���ن���ذ  وق��������ال: 
ك���ان االه��ت��م��ام ب�����س��ب��اب االإم������ارات 
وط���م���وح���ات���ه���م ج���وه���ر اأول����وي����ات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، ك��ون��ه��م ركيزة 
الوطن، وطاقته املتجددة، فراهنت 
عليهم، واأولتهم ثقتها فكانوا اأهاًل 
اأجندة  ����س���دارة  واح���ت���ل���وا  ل��ل��ث��ق��ة، 
ال����دول����ة، ح��ت��ى ن�����س��اأ ج��ي��ل م�سبع 
الت�سامح  ومبادئ  الوطنية  بالقيم 
القيادة  م����ن  اإمي�����ان�����اً  واالإي������ث������ار، 
املت�سلح  ال�������س���ب���اب  اأن  احل��ك��ي��م��ة 
على  ال��ق��ادر  ه��و  والعلم  باالنتماء 
وا�ستعر�ست  امل�����س��وؤول��ي��ة.  حت��م��ل 
م�����س��وؤول��ة تنفيذ  ال��ك��ت��ب��ي،  م���رمي 
وت��ن�����س��ي��ق وم��ت��اب��ع��ة م��ك��ت��ب وزي���ر 
واملكت�سبات  االإجنازات  اهم  العدل، 
ال����وزارة،  يف  ال�سباب  حققها  ال��ت��ي 
دعم  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ودور 
الفر�س  لهم  وف��رت  حيث  ال�سباب 
يف  للم�ساركة  لتاأهيلهم  املنا�سبة 
ات���خ���اذ ال����ق����رارات ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
م�سرية  يف  ق���ي���ادي���ة  اأدوار  ل���ع���ب 
االزده��ار والتطور، عرب �سخ دماء 
ال���وظ���ائ���ف  ج����دي����دة يف خم���ت���ل���ف 
باأن  واأف����ادت  ال��ق��ي��ادي��ة.  واملنا�سب 
ال�سباب هم امتداد الأجيال حققت 
ن�ستلهم  اأج��ي��ال  عظيمة،  اإجن���ازات 
القيادة  يف  والعرب  ال��درو���س  منهم 
الراية  �سن�ستلم  ولكوننا  والريادة، 
منهم، فاإن ذلك ي�سع على عاتقنا 
م�سوؤولية الو�سول للكفاءة العالية 
اأعلى م�ستوى من  ت�سعنا يف  التي 
للحفاظ  توؤهلنا  والتي  اجلاهزية، 
العظيمة  االأج��ي��ال  اإجن����ازات  على 

التي �سبقتنا واالرتقاء بها.

�حلياة جودة  لتعزيز  �أبوظبي«  �صرطة  �صباب  ب�»جولة  م�صارك   100
•• اأبوظبي-الفجر:

�سمن  �ساب   100 نحو  مب�ساركة   لل�سباب  جولة  اأبوظبي  �سرطة  نظمت 
املوؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  وال�سباب  الثقافة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال�سيفي  املخيم 
االحتادية لل�سباب و تزامناً مع يوم ال�سباب الدويل والذي ي�سادف 12 من 

اأغ�سط�س من كل عام.
و�سارك يف "جولة ال�سباب" اإدارة املتابعة ال�سرطية والرعاية الالحقة وق�سم 
، والتي ت�سمنت  العامة  املرا�سم والعالقات  التابع الإدارة  ال�سرطي  املوروث 
ممار�سة  فر�س  ال�ستك�ساف  االب��داع��ي  اأبوظبي  مركز  م�ساحات  بني  جولة 
الهوايات واملهارات وتطوير امل�ساريع اخلا�سة و املبادرات التي ت�سهم يف تعزيز 

املتابعة  اإدارة  مدير  اخلييلي  جمعة  اأحمد  العقيد  واأو���س��ح  احل��ي��اة.  ج��ودة 
ال�سرطية والرعاية الالحقة  اأن الفعالية ت�سمنت لقاء عرب االأجيال جمع 
بني ال�سباب وكبار املواطنني واالأطفال، وتقدمي هدايا تذكارية من املوروث 

ال�سرطي الأول 100 زائر ملركز اأبوظبي االإبداعي.  
واأ�سار اإىل اأن احتفالية يوم ال�سباب الدويل  تاأتي تاأكيداً على اهتمام �سرطة 
االأفكار  وتبني  االإب���داع  نحو  وحتفيزهم   ال�سباب   بفئة   امل�ستمر  اأبوظبي  
ال�سباب والرتابط  واملقرتحات التطويرية حيث ركزت على  مفهوم جذور 
بني االأجيال يف �سرطة اأبوظبي ، وتعريفهم ب�"دورة  فوج زايد  االأول"  والتي  
لينطلق من  واالأم��ن��ي   ال�سرطي  العمل  ب��دور متميز  يف م�سرية    اأ�سهمت 

بعدها ملراحل  التطور الكبرية  التي  ن�سهدها اليوم.

اأحمد عبدالرحمن ال�سمريي  �سامل الزعابي  معايل عبداهلل  �سلطان بن عواد النعيمي 
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اأخبـار الإمـارات
�صما �ملزروعي : �الإمار�ت تر�صخ موقعها وجهة �أوىل لل�صباب للعي�ص و�لعمل 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سباب نائب رئي�س  امل��زروع��ي، وزي��رة دول��ة ل�سوؤون  اأك��دت معايل �سما بنت �سهيل 
مركز ال�سباب العربي اأن دولة االإمارات توؤمن بال�سباب وتر�سخ موقعها وجهة اأوىل 
لل�سباب للعي�س والعمل وحتقيق االأحالم والتطلعات. و قالت معاليها يف ت�سريح 
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب : يف دولة االإمارات كل يوم هو يوم لل�سباب، واليوم 
العاملي لل�سباب هو منا�سبة لنا ال�ستذكار املكت�سبات واالإجنازات التي حققتها دولة 
االإمارات يف جمال تطوير قطاع ال�سباب ومتكينهم. واليوم يتواجد ال�سباب يف دولة 

االإمارات يف خمتلف املواقع القيادية يف جمال�س االإدارة وكربيات املوؤ�س�سات.
لل�سباب واالإ�سغاء لتطلعاتهم واالهتمام بطموحاتهم  ان مبداأ اال�ستماع  واأ�سافت 

ممار�سة يومية را�سخة يف دولة االإمارات كر�ستها قيادتنا الر�سيدة نهجاً م�ستداماً، 
االإماراتي.  املجتمع  يف  امل�ستمر  والتوا�سل  والتالحم  التقارب  ثقافة  من  انطالقاً 
ومن هذا املبداأ حر�سنا دائماً على حتويل روؤى ال�سباب اإىل اأفكار اإبداعية وم�ساريع 
تكتِف  االإم���ارات مل  دول��ة  اأن  كما  وعاملياً.  التنمية حملياً  ت�سهم يف م�سارات  نوعية 
اأي�ساً لتمكني ال�سباب يف كل مكان، حتى  باال�ستثمار يف متكني �سبابها، بل اجتهت 
اأ�سبحت الوجهة املف�سلة عاماً بعد اآخر لل�سباب الطامح واملبدع واملوهوب واحلري�س 
�سنوا�سل   : وقالت معاليها  والعامل.  املنطقة  اأنحاء  كل  والتمّيز من  االإجن��از  على 
هذا النهج ال�ستقطاب املواهب ال�سابة الطموحة اإىل دولة االإمارات؛ اأر�س الفر�س 
التي توؤمن بال�سباب وتر�سخ موقعها وجهة اأوىل لل�سباب للعي�س والعمل وحتقيق 
االأر�س.  على  ناجحة  ملمو�سة  م�ساريع  اإىل  االأفكار  وحتويل  والتطلعات  االأح��الم 

�سواء  التوجه  وم��وارده��ا لتحقيق هذا  ت�سخر كل جهودها  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 
اأو مركز ال�سباب العربي الذي ي�سارك هذا  املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب  من خالل 
النوذج الناجح يف العمل ال�سبابي املثمر مع االأ�سقاء واالأ�سدقاء يف املنطقة والعامل 
االأك��رب، وبراجمنا يف تخ�س�سات  العربي جزء من ن�سيجنا االجتماعي  ، فال�سباب 
املناخي  التغري  واالإعالمية وجتارب مواجهة  الدبلوما�سية  واملهارات  التكنولوجيا 
اإىل  التحديات  االأعمال وحتويل  امل�ستدامة وتر�سيخ ثقافة ريادة  التنمية  وحتقيق 
الذي نعمل عليه  ال�سباب خلدمة طموحاته، وفق منوذجنا  فر�س هي يف متناول 
واإي�سال  املهارات  التكامل بني  اأجل حتقيق  ببع�سها من  النقاط  ربط  ويقوم على 
التوا�سل مع  التي ي�ستحقونها ومتكينهم من  الفر�س  اإىل  ال�سباب  املوهوبني من 

�سّناع القرار.

جمل�ص �صباب وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع يحتفي 
باليوم �لعاملي لل�صباب باأن�صطة حو�رية وترفيهية 

�آل حامد : �لتربع باالأع�صاء جت�صيد لقيم �خلري و�لعطاء
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ال�سحة  دائ���رة  رئي�س  حامد  اآل  حممد  ب��ن  اهلل  عبد  معايل  اأك��د 
باالأع�ساء هو �سورة  التربع  اأن   ، باالأع�ساء  للتربع  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

جت�����س��د ق��ي��م اخل����ري وال���ع���ط���اء دون 
ان��ت��ظ��ار امل��ق��اب��ل ال��ت��ي ت��رب��ي��ن��ا عليها 
وتعلمناها من الوالد املوؤ�س�س املغفور 
اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  له 
يف  معاليه  وقال  ثراه".  اهلل  "طيب 
ت�سريح بهذه املنا�سبة : ن�سلط ال�سوء 
باالأع�ساء  التربع  اأهمية  على  اليوم 
والأن  امل��ر���س��ى  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  ودوره يف 
العطاء  من  اأ�سمى  �سيء  هناك  لي�س 
ولي�س هناك عطاء اأثمن من منح اأمل 
جديد يف احلياة للعديد من املر�سى 
ن��دع��وك��م ل��ل��م�����س��ارك��ة وال��ت�����س��ج��ي��ل يف 

اأن نرى ما حققه برناجمها  باالأع�ساء وي�سرنا  الوطني للتربع  الربنامج 
املتميز للتربع والنمو الوا�سح يف عدد جراحات زراعة االأع�ساء التي ت�سهم 
يف اإنقاذ االأرواح االأمر الذي يعد دافعاً لنا ملوا�سلة بذل كل اجلهود املمكنة 
اإجنازات  وحتقيق  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  مب�ستوى  لالرتقاء 
اأكرب على �سعيد توفري خدمات الرعاية ال�سحية املتطورة التي تلبي جميع 

احتياجات املجتمع وترتقي ب�سحتهم نحو االأف�سل.

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ���س��ب��اب  جم��ل�����س  اح��ت��ف��ى 
ي�سادف  ال��ذي  لل�سباب،  العاملي  باليوم  املجتمع 
12 اأغ�سط�س من كل عام، من خالل تنظيم عدد 
بعنوان  ح��واري��ة  جل�سة  ت�سمنت  الفعاليات  م��ن 
عمل  ور���س  اإىل  باالإ�سافة  االأجيال"،  "ت�سامن 
من  ع���دد  بح�سور  ترفيهية  واأن�����س��ط��ة  تفاعلية 

موظفي الوزارة ال�سباب.
و�سلطت اجلل�سة احلوارية ال�سوء على م�سامني 
�سعار اليوم العاملي لل�سباب هذا العام "الت�سامن 
الذي  االأعمار"،  لكافة  االأج��ي��ال: خلق عامل  بني 
ي���وؤك���د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ج��ه��ود ال�����س��ب��اب ودوره�����م يف 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف جمتمعاتهم 
م��ن خ���الل اإجن��ازات��ه��م واب��ت��ك��ارات��ه��م يف خمتلف 
ركزت  كما  امل�ستقبل،  عماد  باعتبارهم  القطاعات 
اجلل�سة على دور االأن�سطة امل�سرتكة بني االأجيال 
االجتماعي  ال���رتاب���ط  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت����وؤدي  وال��ت��ي 

وتقوية الت�سامن فيما بينهم.

روؤية م�ستقبلية
رئي�س  الها�سمي  اإ�سماعيل  را�سد  الدكتور  وق��ال 
جمل�س �سباب وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع: "اإن 
ال��وزارة ميثل طاقة واع��دة وروؤية  جمل�س �سباب 
وموا�سلة  االب��ت��ك��ار  تعزيز  يف  ت�سهم  م�ستقبلية 
قيادتنا  دعم  بف�سل  ال�سحية  االإجن��ازات  م�سرية 
االإماراتي  ال�سباب  لدى  اأن  اآمنت  التي  احلكيمة 
ال��ع��دي��د م��ن االإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي مي��ك��ن توظيفها 
الدولة،  يف  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  ق��ي��ادة  يف 
ب���دع���م اجلهود  ال��ف��اع��ل��ة  وت���ع���زي���ز م�����س��ارك��ت��ه��م 

احلكومية للحفاظ على �سحة املجتمع".
وزارة  ���س��ب��اب  جمل�س  اأن  اإىل  ال��ه��ا���س��م��ي،  ول��ف��ت 
تقدمي  ع��ل��ى  ح��ري�����س  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
لتحقيق  راف��داً  ت�سكل  واإجن��ازات فريدة  مبادرات 

ا�سرتاتيجية الوزارة، حيث يقوم املجل�س بتقدمي 
الدعم للقيادة العليا يف الوزارة من خالل مناق�سة 
باأف�سل  للخروج  العمل،  تواجه  التي  التحديات 
التو�سيات واحللول للتغلب عليها،  باالإ�سافة اإىل 
املجل�س  روؤي��ة  ال���وزارة مع  ال�سباب يف  اأفكار  رب��ط 
مبا  لل�سباب  ا�سرتاتيجية  بو�سع  يخت�س  ال��ذي 

يتوافق مع التوجهات امل�ستقبلية للدولة.
تفاعاًل  املجل�س  نظمها  التي  الفعاليات  والق��ت 
اأج���واء مفعمة  ال���وزارة و�سط  واإق��ب��ااًل من �سباب 
باملتعة والفائدة، واأكدوا اأن دولة االإمارات توؤمن 
ب�����س��ب��اب��ه��ا وب��ق��درات��ه��م ع��ل��ى االب��ت��ك��ار واالإب������داع، 
توفرها  ال���ت���ي  االإي���ج���اب���ي���ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  م�����س��ي��دي��ن 
روح  ل��ت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
م�سرية  خ��الل  ال�سباب  ل��دى  والقيادة  امل�سوؤولية 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مل�����س��ارات  وا�ست�سرافها  عملها 

امل�ستقبلية.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سكيل جمل�س  ر�سمياً  لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة  اعتمدت 
�سباب تريندز للبحوث واال�ست�سارات كاأحد جمال�س ال�سباب 
دعم  يف  املتميزة  جل��ه��ودة  ت��ق��دي��راً  املوؤ�س�سة  ل��دى  املعتمدة 
الطاقات، وال�سيما الباحثني ال�سباب، والعمل على متكينهم، 
"مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات" باليوم  فيما احتفى 
للباحثني  عاملية  حا�سنة  ي�سكل  اأنه  موؤكداً  لل�سباب،  العاملي 
امل�ستقبل  قادة  باعتبارهم  ق�سوى،  اأهمية  ويوليهم  ال�سباب 
نَّاعه، واالأكرث قدرة على االبتكار والعطاء وقيادة عملية  و�سُ

التنمية امل�ستدامة.
التنفيذي  الرئي�س  العلي،  عبداهلل  حممد  الدكتور  واأع��رب 
ل�رتيندز عن تقديره و�سكره للموؤ�س�سة االحتادية لل�سباب، 
الكبري  دوره���ا  مثمناً  ت��ري��ن��دز،  �سباب  جمل�س  دعمها  على 
جمال�سهم  ب��ني  والتن�سيق  لل�سباب  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  يف 

املتعددة، مبا يعزز دورهم.
الذي  لل�سباب،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ت�سريح  يف  واأ���س��اف 
�سعار  العام  ويحمل هذا  ع��ام،  كل  اأغ�سط�س من   12 يوافق 
ا�سرتاتيجية  يتبّنى  املركز  اأن  االأجيال"  بني  "الت�سامن 

ال�����س��ب��اب على  اجل�����س��ور ومت��ك��ني  م��د  اإىل  ت��ه��دف  م�ستدامة 
م�ستوى العامل يف جمال البحث العلمي، م�سرياً اإىل اإطالق 
الهادفة  والفريدة،  املبتكرة  املبادرات  من  العديد  »تريندز« 
منه  اإمياناً  البحثية،  مواهبهم  وتنمية  قدراتهم  تعزيز  اإىل 
بدور ال�سباب املحوري والفعال يف نه�سة املجتمعات وتعزيز 

ريادتها امل�ستقبلية.
واأكد الدكتور العلي الدور املجتمعي لل�سباب واأهمية تطوير 
اأجيااًل  يوِجد  املجاالت مبا  وقدراتهم يف خمتلف  مهاراتهم 
قادرة على العطاء والبناء، م�سلحة باملعرفة، املوثقة بالبحث 
اأن  مو�سحاً  وت�سنعه،  امل�ستقبل  طريق  ت�سكل  التي  العلمي، 
ال�سباب  عقول  يف  اال�ستثمار  على  ج��اه��داً  يعمل  »ت��ري��ن��دز« 

وتنمية قدراتهم واإك�سابهم اخلربات العلمية والعملية.

»جمل�س تريندز ل�سباب البحث العلمي« 
وبهذه املنا�سبة نظم »جمل�س تريندز ل�سباب البحث العلمي« 
حلقة نقا�سية متحورت حول دور ال�سباب يف �سنع امل�ستقبل، 

واأهمية البحث العلمي كبوابة للمعرفة.
وق��ال��ت ال��ي��ازي��ة احل��و���س��ن��ي، ن��ائ��ب رئي�س ق��ط��اع االإع����الم يف 
العلمي«،  البحث  ل�سباب  تريندز  »جمل�س  رئي�سة  »تريندز«، 
على  يعمل  �سباباً  وباحثني  باحثات  ي�سم  ال��ذي  املجل�س  اإن 
ت��ع��زي��ز ق�����درات ال��ب��اح��ث��ني ال�����س��ب��اب ع��ل��ى امل�����س��ت��وى املحلي 
النوعية  املهارات  واإك�سابهم  وتاأهيلهم  والعاملي،  واالإقليمي 
عرب انخراطهم يف دورات تدريبية وبحثية ومعرفية تتجاوز 
من  العديد  اإىل  احلو�سني  وتطرقت  العاملية.  اإىل  املحلية 
ال�سباب  لدعم  »ت��ري��ن��دز«  اأطلقها  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 

وم��ن��ه��ا م��ب��ادرة »ب��رن��ام��ج ال��ب��اح��ث��ني ال�����س��ب��اب« ال��ه��ادف��ة اإىل 
كتابة  الباحثني والطالب يف اجلامعات على  �سباب  ت�سجيع 
االأبحاث  هذه  بن�سر  ب��دوره  املركز  ليقوم  العلمية،  االأبحاث 
اإىل توقيع  اإ�سافة  باإعدادها،  ال�سباب  والدرا�سات التي يقوم 
العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع جهات عدة لدعم 
ال�سباب  »مركز  ومنها  مهاراتهم،  وتنمية  ال�سباب  الباحثني 
العربي«. كما حتدث عدد من الباحثات والباحثني ال�سباب 
عن جتاربهم يف مركز »تريندز«، وقال �سلطان العلي، نائب 
وّفر  روؤي��ت��ه  ع��رب  امل��رك��ز  اإن  العلمي:  البحث  ق��ط��اع  رئي�س 
ال�سباب من  ال��ت��ي مكنت  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  ال��ع��دي��د م��ن 
اإجراء البحوث والدرا�سات، مبا ي�سهم يف ا�ست�سراف امل�ستقبل 
و�سنعه. فيما اأو�سحت علياء اجلنيبي، رئي�س ق�سم االت�سال 

ال�سباب  لتمكني  »تريندز«  ا�سرتاتيجية  اأن  اال�سرتاتيجي، 
النوعية  امل��ب��ادرات  تقت�سر على  العلمي ال  البحث  يف جمال 
بل  واحل��واري��ة،  النقا�سية  واجلل�سات  التدريبية  وال���دورات 
اأمل  وتناولت  واأ�سمل،  اأو���س��ع  عاملي  نطاق  اإىل  ذل��ك  تتعدى 
الربيكي، نائب رئي�س جمل�س �سباب الباحثني، جتربتها يف 
واالإعالم«،  الفكر  مراكز  بني  للحوار  االأوىل  تريندز  »قمة 
ال�سباب  متكني  اإىل  االأول  املقام  يف  هدفت  اأنها  اإىل  م�سرية 
وحمايتهم وتعزيز وعيهم، وا�ستعر�ست م�ستقبل دور ال�سباب 
يف املوؤ�س�سات االإعالمية والبحثية العاملية اأي�ساً. كما حتدثت 
عن »منتدى م�ستقبل املواهب ال�سبابية يف املراكز البحثية«، 
الذي كان مبنزلة قمة عاملية كربى، ان�سبت كامل جل�ساتها 
وتعزيز  ال�سباب  الباحثني  متكني  كيفية  على  ومناق�ساتها 

دورهم يف املوؤ�س�سات البحثية والفكرية حول العامل. 
ح�سور  �سمن  جتاربهم  اإىل  والباحثات  الباحثون  وتطرق 
املتحدة  ال��والي��ات  من  كل  يف  العاملية  »تريندز«  وم�ساهمات 
والقاهرة  وبريوت  واملجر  واأملانيا  وفرن�سا  وكندا  وبريطانيا 
وامل���ن���ام���ة وغ����ريه����ا، م���ن خ����الل م����وؤمت����رات ع��امل��ي��ة تت�سل 
بال�سباب ومراكز البحث العلمي وتاأكيد دورهم كبناة للغد، 

وم�ست�سرفني للحا�سر.

�الإمار�ت حا�صنة مو�هب �ل�صباب �لعربي وطموحه �مل�صتقبلي
•• اأبوظبي-وام:

تعد دولة االإمارات حا�سنة رئي�سية لتطلعات وطموح ال�سباب العربي من 
لهم  تتيح  التي  والربامج  املبادرات  العديد من  وت�سجيعها  دعمها  خالل 

املجال وا�سعاً للم�ساركة يف بناء م�ستقبل اأف�سل لهم والأوطانهم.
على  العربي  لل�سباب  املوجهة  االإم��ارات��ي��ة  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  وت������ركز 
والت�سلح  االبتكار  على  وت�سجيعهم  طاقاتهم  ورع��اي��ة  ب��دوره��م  االرت��ق��اء 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  االإي���ج���اب���ي يف  دوره�����م  وت��ع��زي��ز  وال��ع��ل��م،  ب��امل��ع��رف��ة 

مبجتمعاتهم.
ويربز "مركز ال�سباب العربي" الذي تاأ�س�س يف فرباير 2017 وت�ست�سيفه 
حيث  العربي،  لل�سباب  الداعمة  امل��ب��ادرات  مقدمة  يف  اأبوظبي  العا�سمة 
اأطلق املركز خالل 3 اأعوام نحو 12 مبادرة وم�سروعاً ا�سرتاتيجياً، يتم 
تنفيذها من قبل ال�سباب، ويتم متابعة تاأثريها يف خمتلف الدول ومن 
على  ال�سباب  حتفيز  اأج��ل  من  العربي«  ال�سباب  »هاكاثون  مبادرة  بينها 
م�ساركة اأفكارهم وتقدمي احللول واملقرتحات، التي تخدم واقعنا اليوم، 
ومبادرة »�سوق م�ساريع ال�سباب العربي« وهو �سوق اإبداعي يعر�س اأف�سل 
امل�ساريع ال�سبابية الرائدة يف العامل العربي واالأفكار املبتكرة واجلديدة، 
بغر�س ربطها مع امل�ستثمرين الإيجاد التمويل لها، باالإ�سافة اإىل مبادرة 

العربي  لل�سباب  الفر�س  متنح  مبتكرة،  م�سابقة  وه��ي  �سبابية«  »حلول 
لعر�س ابتكاراتهم وحلولهم املختلفة الأبرز التحديات.

ومن الربامج املتميزة التي اأطلقها املركز برنامج القيادات الدبلوما�سية 
الكفاءات  م���ن   43 االأوىل  دورت�����ه  يف  ����س���ارك  ال����ذي  ال�����س��اب��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
وال�سعودية  االإم�����ارات  ه��ي  عربية  دول  �ست  م��ن  ال�سابة  الدبلوما�سية 
لتطوير  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  حيث  وم�����س��ر،  وال��ع��راق  واالأردن  والبحرين 
الفر�سة  واإتاحة  امل�ساركني  ال�سباب  لدى  تخ�س�سية  دبلوما�سية  ق��درات 

اأمامهم لعقد �سراكات، وعالقات تعاون وتبادل املعارف واخلربات.
واجنز املركز ما يزيد على 600 بحث ت�سمنت درا�سات وتقارير تر�سد 
حول  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  اأه���م  وت�ستعر�س  ال��ع��رب��ي،  ال�����س��ب��اب  واق���ع 
 100 بينها »بحث  والبيانات حولهم، من  ال�سباب وتطلعاتهم  �سلوكيات 
�سوؤال عن ال�سباب العربي«، وهو كتيب يجمع حقائق عن ال�سباب العربي، 
عن طريق طرح »100 �سوؤال« يخ�س ال�سباب، و»تقرير ال�سباب العربي 
اإبراز دور ال�سباب العربي يف  واال�ستدامة«، الذي ي�ستهدف الرتكيز على 
دعم اأهداف التنمية امل�ستدامة، عرب ت�سليط ال�سوء على عدد من املبادرات 
..وتعاون املركز مع اأكرث من 100 �سريك حكومي وخا�س من خمتلف 
املوؤ�س�سات احلري�سة على متكني ال�سباب العربي يف خمتلف اأرجاء املنطقة 

العربية.

حممد  مبادرات  اإح��دى  عربي"،  مربمج  "مليون  مبادرة  اأتاحت  بدورها 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية والتي اأ�سرفت عليها موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
عربي  مربمج  مليون  من  الأك��رث  الفر�سة   ،  2017 ع��ام  اإطالقها  منذ 
اأي  م��ن  املنطقة  يف  نوعها  م��ن  االأك���رب  امل��ب��ادرة  يف  وامل�����س��ارك��ة  للت�سجيل 
الرقمية  التعليمية  "يودا�ستي"  من�سة  ع��رب  وذل���ك  ال��ع��امل،  يف  م��ك��ان 
املتخ�س�سة يف توفري املحتوى التعليمي الرقمي يف جماالت التكنولوجيا 
املتقدمة املطلوبة يف �سوق العمل، مثل علوم البيانات والذكاء اال�سطناعي 

واحلو�سبة ال�سحابية واالأمن االإلكرتوين وتعلم االآلة، وغريها.
 80 من  عربي  مليون  من  الأك��رث  "يودا�ستي" الفر�سة  من�سة  واأت��اح��ت 
دولة حول العامل تعلم الربجمة عرب خم�سة ماليني �ساعة درا�سة وعمل، 
ج ناجح،  و76 األف ور�سة تدريبية، لت�سمل املبادرة 100 األف م�سروع تخرُّ
و1500 منحة للمتفوقني، حمدثًة نقلة نوعية يف عامل التعلم الرقمي 
ممن  العربي،  ال�سباب  ل��دى  الرقمية  االأم��ي��ة  ف��ج��وات  و�سد  وال��ربجم��ة، 
االإن�سانية  املكانة  وا�ستعادة  جمتمعاتهم،  تقدم  يف  هائل  ب�سكل  �سيوؤثرون 

واحل�سارية الرائدة للعامل العربي.
مليون  ب��دخ��ول  االحتفاء  مت   2022 مايو  يف  امل��ب��ادرة  اختتام  حفل  ويف 
املهارات  �سيوظفون  الذين  الرقمي،  االقت�ساد  ع��امل  اإىل  عربي  مربمج 
الربجمية التي اكت�سبوها يف حتقيق اأحالمهم وتطلعاتهم، كما مت تكرمي 

الفائز باملركز االأول بتحدي مليون مربمج عربي بجائزة قدرها مليون 
دوالر، فيما ح�سل اأ�سحاب امل�ساريع اخلم�سة االأف�سل على جوائز بقيمة 
50 األف دوالر لكل منهم، ومت تكرمي اأربعة من اأف�سل املدّربني بجائزة 

قدرها 25 األف دوالر لكل مدرب.
ويف جمال الف�ساء.. اأعلنت االإمارات يف يوليو 2020 عن برنامج "نوابغ 
بهدف  للف�ساء  االم����ارات  وك��ال��ة  عليه  ت�سرف  ال���ذي  العرب"،  الف�ساء 
احت�سان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب واأ�سحاب املواهب 
والكفاءات العلمية من �سباب و�سابات الوطن العربي، الإعدادهم وتدريبهم 
يف جمال علوم الف�ساء وتقنياته للم�ساهمة بخرباتهم وابتكاراتهم يف رفد 
القطاع الف�سائي يف املنطقة واال�ستفادة من االآفاق املهنية والعلمية غري 
املحدودة لهذا القطاع يف امل�ستقبل، وتعزيز توجه جمتمعاتهم واأوطانهم 

لبناء اقت�ساد معريف قائم على االبتكار.
ويعد الربنامج االأول من نوعه يف املنطقة الإعداد مواهب عربية متمّكنة؛ 
علمياً وعملياً، يف خمتلف تخ�س�سات علوم الف�ساء واالأبحاث والتقنيات 
وظائف  �سوق  اإىل  لالن�سمام  تاأهيلهم  جانب  اإىل  بها  املرتبطة  وامل��ه��ام 
امل�ستقبل واإعدادهم لت�سلم مواقع متقدمة يف قطاع ال�سناعات الف�سائية 
اإ�سافة  العلمية  وابتكاراتهم  اإجنازاتهم  ي�سكلوا من خالل  وكي  العربية، 

نوعية للمجتمع العلمي العاملي، مبا ي�سهم يف خدمة الب�سرية.

تريندز  يحتفي باليوم العاملي لل�سباب

�الحتادية لل�صباب تعتمد ر�صميًا ت�صكيل جمل�ص �صباب »تريندز «
�مل�صتقبل �صّناع  باعتبارهم  »تريندز«   ل��  ��صرت�تيجي  هدف  �ل�صباب  • متكني 

و�لتاأهيل للتمكني  حي  منوذج  �لعلمي  �لبحث  ل�صباب  تريندز  • جمل�ص 
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•• دبي -وام:

اأعلنت الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية اأم�س اإعادة ت�سكيل جمل�س 
�سباب الهيئة الذي اأطلقته مطلع العام 2020 ليعد امتداداً جلهودها الداعمة 

لل�سباب والتي ت�ستثمر يف طاقتهم االإبداعية واإمكاناتهم العالية.
واأو�سحت ميثاء كلثوم مدير اإدارة اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل يف الهيئة اأن اإعادة 
الذي  لل�سباب  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  ياأتي  الهيئة  �سباب  جمل�س  ت�سكيل 
ي�سادف 12 اأغ�سط�س من كل عام م�سريًة اإىل اأن املجل�س يج�سد حر�س الهيئة 
واهتمامها بتفعيل دور ال�سباب باعتبارهم قادة الغد وهي تعول عليهم كثرياً يف 

�سناعة االإجنازات العظيمة وحتقيق روؤيتها وتطلعاتها امل�ستقبلية.
حتظى  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سابة  الب�سرية  امل���وارد  اأن  وذك��رت 

باهتمام منقطع النظري من قبل القيادة الر�سيدة للدولة وعلى راأ�سها �ساحب 
واأخيه  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، مبينًة اأن القيادة الر�سيدة تعول كثرياً 
املحلية  املحافل  جميع  يف  خفاقة  عاليًة  االإم����ارات  راي��ة  اإب��ق��اء  يف  ال�سباب  على 

والدولية واحلفاظ على منجزات االحتاد ومقدراته.
املميزة  بت�سكيلته  �سبابها  جمل�س  يف  ت�ستثمر  الهيئة  اأن  كلثوم  ميثاء  واأك���دت 
وطموحاتهم  ال�سباب  موظفيها  تطلعات  وعك�س  عموماً  العمل  بيئة  لتطوير 
والعمل على حتقيقها واإ�سراكهم يف �سنع القرار الفتًة اإىل اأن الهيئة تاأخذ بعني 
قوانني  و�سع  اأو  ر�سم  عند  التطويرية  ال�سباب ومقرتحاتهم  االعتبار مرئيات 

و�سيا�سات وت�سريعات املوارد الب�سرية على م�ستوى احلكومة االحتادية.

•• اأبوظبي-وام:

ت����ع����د اأك�����ادمي�����ي�����ة اأن����������ور ق���رق���ا����س 
علمية  م�����ن�����ارة  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
اإماراتيا  وم��رك��زا  ب����ارزة  وم��ع��رف��ي��ة 
الدولية  العالقات  جم��ال  يف  رائ���دا 
اأف�سل  بني  جتمع   ، والدبلوما�سية 
والبحثية،  االأك��ادمي��ي��ة،  امل��م��ار���س��ات 
تاأهيل  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل  وال���ع���م���ل���ي���ة، 
ال�سلك  يف  ل��ل��ع��م��ل  ال���وط���ن  ���س��ب��اب 
دبلوما�سيي  واإع����داد  الدبلوما�سي 
جناحات  م�����س��رية  ل��دع��م  امل�ستقبل 
االإماراتية  الدبلوما�سية  واجن��ازات 

على ال�سعد كافة.
لل�سباب  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  وتزامنا 
اأغ�سط�س من كل   12 ال��ذي يوافق 
االأك��ادمي��ي��ة مب�سرية  ، حتتفي  ع��ام 
الدوؤوب  والعمل  باالإجنازات  حافلة 
العمل  م��ن  ال��وط��ن  ���س��ب��اب  لتمكني 
وتعزيز   ، الدبلوما�سي  ال��ق��ط��اع  يف 
وم�سرية  ال��ع��امل��ي��ة  ال���دول���ة  ���س��م��ع��ة 
اإجن��ازات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ون�����س��ر قيمها 
الت�سامح  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����س��ام��ي��ة 

والتعاي�س وال�سالم.
قرقا�س  اأن�����ور  اأك���ادمي���ي���ة  رف����دت  و 

اخلارجية  وزارة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
 200 باأكرث من  ال��دويل  والتعاون 
عام  تاأ�سي�سها  منذ  وخريجة  خريج 
2014 ، فيما بلغ اإجمايل خريجي 
االأكادميية �سمن خمتلف براجمها 
االأكادميية منذ تاأ�سي�سها حتى اليوم 

اأكرث من 300 خريج وخريجة.
وت�سلط وكالة اأنباء االإمارات "وام" 
دور  ال�سوء على  التايل  التقرير  يف 
�سباب  وتاأهيل  اإع��داد  االأكادميية يف 
فيما   ، الدبلوما�سي  للعمل  الوطن 
االأكادميية  م���ن  خ��ري��ج��ون  اأع�����رب 
فخرهم  ل�"وام" عن  ت�سريحات  يف 
ب���دور االأك��ادمي��ي��ة ال��ب��ارز يف اإع���داد 
�سباب الوطن للم�ستقبل وتوفريها 
جتربة علمية وعملية ثرية وفريدة 
ل��ك��اف��ة ال�����س��ب��اب ال��ط��ام��ح للعمل يف 

هذا القطاع احليوي.
خريجة  ال��ب��ل��و���س��ي  م�����وزة  وق���ال���ت 
يف  العليا  ال��درا���س��ات  دب��ل��وم  برنامج 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية 
، اإن االأكادميية متثل بوابة لل�سباب 
االإماراتي لاللتحاق بتجربة علمية 
تتمحور  نوعها  من  فريدة  وعملية 
والعالقات  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ح����ول 

الدولية.
واأ�سافت اأن الدبلوما�سية االإماراتية 
و�سمو  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ب���دع���م 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
القائد  نهج  على  م�سريتها  توا�سل 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 
ثراه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
" ، ومت�سي قدما لتعزيز اإجنازاتها 
ال��رائ��دة يف امل��ج��االت ك��اف��ة والعمل 
على ن�سر قيم الت�سامح وال�سالم يف 

العامل اأجمع.

لل�سباب  العاملي  ال��ي��وم  :يف  وتابعت 
اأدع����و ���س��ب��اب ال��وط��ن اإىل االإمي����ان 
بجهد  والعمل  وقدراتهم  باأفكارهم 
م�سرية  تعزير  اأج��ل  من  لتحقيقها 
كافة  يف  ال�����دول�����ة  وت����ق����دم  ري��������ادة 
اإىل  بال�سكر  متقدمة   ، املجاالت" 
الدعم  على  الر�سيدة  الدولة  قيادة 
ل�سباب  ال��ذي تقدمه  ال��ال حم��دود 
التميز  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  ال���وط���ن 

واالجناز.
ث��م��ن حم��م��د خالد   ، م���ن ج��ان��ب��ه 
املدفع خريج اأكادميية اأنور قرقا�س 

ال�سيخ  ���س��م��و  دع����م  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي����د  ع��ب��داهلل 
الذي  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
حر�س على تاأ�سي�س االأكادميية من 
اإع��داد �سباب الوطن للعمل يف  اأجل 

ال�سلك الدبلوما�سي.
وق������ال : ق���دم���ت ل���ن���ا االأك���ادمي���ي���ة 
ثرية  وع���م���ل���ي���ة  ع���ل���م���ي���ة  جت����رب����ة 
معارفنا  تعزيز  يف  اأ�سهمت  وفريدة 
يطمع  اإم��ارات��ي  ك�سباب  وم��ه��ارات��ن��ا 
 ، ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  بال�سلك  ال��ع��م��ل  يف 
فهذه التجربة املتميزة متنح �سباب 

ال��وط��ن االن��ط��الق��ة ال��الزم��ة نحو 
مد  �سعارها  عاملية  مهنية  م�سرية 

ج�سور التعاون مع العامل.
هي  اال����س���ت���م���راري���ة  اأن  واأ������س�����اف 
للدبلوما�سية  ال�����س��ام��ل  ال��و���س��ف 
حتقيق  يف  اال�ستمرارية  االإماراتية، 
االإجنازات ، واأبرام اتفاقيات التعاون 
وتدريب   ، اأن���واع���ه���ا  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
واجلدد  احل��ال��ي��ني  الدبلوما�سيني 
اأن  م��و���س��ح��ا   .. وط���ن���ه���م  خل���دم���ة 
االلتحاق  �سجعه على  الذي  الدافع 
ب��االأك��ادمي��ي��ة ه���و ال�����س��غ��ف خلدمة 
و�سعبها  الر�سيدة  والقيادة  الوطن 
فعلينا جميعا اأن ن�سلط ال�سوء على 
وندعمها  املتميزة  الوطنية  كوادرنا 
لكي  الوطنية  باإجنازاتنا  للتعريف 
ن��ل��ه��م اجل���م���ي���ع ب��ق�����س��ة االإم��������ارات 

العربية املتحدة.
قرقا�س  اأن�������ور  اأك����ادمي����ي����ة  وت����ق����دم 
تعليمية  ب����رام����ج  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
وتدريبية معتمدة خم�س�سة الإعداد 
ورياديي  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  دب��ل��وم��ا���س��ي��ي 
القطاعني  يف  ال�����ق�����ادة  االأع�����م�����ال 

احلكومي واخلا�س.
اإقليميا  بحثيا  م��رك��زا  وب��و���س��ف��ه��ا 

على  االأكادميية  تعمل  متخ�س�سا، 
اإن��ت��اج ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��وف��ر املعرفة 
ال�سيا�سة  ب����اأه����داف  ال�����س��ل��ة  ذات 
اخلارجية لدولة االإم��ارات، وكذلك 
اإع������داد امل���راج���ع امل���وث���وق���ة ع���رب ما 
ت��ن��ت��ج��ه م���ن م��ن�����س��ورات ودرا�����س����ات 

بحثية متخ�س�سة.
اأن����ور قرقا�س  اأك��ادمي��ي��ة  وت��اأ���س�����س��ت 
 2014 ال���ع���ام  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
وتتوزع اأن�سطتها على ثالثة حماور 
اأ�سا�سية ت�سمل الربامج االأكادميية، 
وال����ب����ح����وث وال���ت���ح���ل���ي���ل، وك���ذل���ك 

التدريب التنفيذي.
وت�����س��م��ل ال����ربام����ج ال���درا����س���ي���ة يف 
االأك����ادمي����ي����ة ، دب����ل����وم ال���درا����س���ات 
االإماراتية  الدبلوما�سية  يف  العليا 
ماج�ستري   ، ال��دول��ي��ة  وال���ع���الق���ات 
والقيادة  العاملية  ال�سوؤون  يف  االآداب 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة   ، ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
االأع����م����ال  يف  االآداب  م��اج�����س��ت��ري 
وتقدم   ، وال��ت��ن��م��وي��ة  االإن�������س���ان���ي���ة 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية 
باقة من برامج التدريب التنفيذي 
النظرية  املناهج  دم��ج  على  املرتكز 
العملي،  ال���ت���دري���ب  م���ع  احل���دي���ث���ة 

للتنفيذيني يف ال�سلك الدبلوما�سي 
وقطاعات االأعمال االأخرى.

وق��ام��ت االأك���ادمي���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح��ل��ول  ���س��ب��ك��ة 
تقرير  اأول  باإطالق  املتحدة  لالأمم 
م��وؤ���س��ر ول���وح���ات م��ت��اب��ع��ة اأه�����داف 
التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربي 
دولية  االأكادميية رحلة  تقيم  كما   ،
�سنوية لطالبها اإىل خمتلف بعثات 
دولة االإمارات و�سفاراتها املتواجدة 
يجتمعون  حيث  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف 
ويتفاعلون مع الدبلوما�سيني وكبار 

امل�سوؤولني.
اأنور قرقا�س  اأكادميية  ت�ست�سيف  و 
الدبلوما�سية لعبة ال�سالم ال�سنوية 
لدبلوما�سيي امل�ستقبل بالتعاون مع 
وبدعم  بولي�سي  ف��وري��ن  جمموعة 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م����ن 
االأكادميية  ت��رت��ب��ط  ك��م��ا  ال�����دويل. 
ال�����س��راك��ات مع  م��ن  وا���س��ع��ة  ب�سبكة 
اأبرز االأكادمييات وموؤ�س�سات تدريب 
يف  االأبحاث  ومراكز  الدبلوما�سيني 
يف  للتعاون  ال��ع��امل  ق���ارات  خمتلف 
والبحثية  االأك����ادمي����ي����ة  امل����ج����االت 

املتخ�س�سة.

•• دبي -وام:

لل�سباب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  بفعاليات  لل�سباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  احتفلت 
العام ب�سعار "الت�سامن بني االأجيال" بتنفيذ  الذي ينطلق هذا   ،2022
4 جمال�س  اإم���ارات ال��دول��ة، وب��اإط��الق  20 فعالية يف خمتلف  اأك��رث من 
اإذ مت عقد لقاء ملجال�س  موؤ�س�سية لل�سباب يف موؤ�س�سات حيوية بالدولة، 
ال�سباب املحلية والوزارية واملوؤ�س�سية لالحتفال بهذا اليوم واالطالع على 

منجزات املجال�س وتطلعاتهم للم�ستقبل.
كما عقدت جل�سات حوارية بني ال�سباب وكبار املواطنني، واأقامت ملتقى 
وتاريخ  الداخلية  وزارة  ط��م��وح  يعر�س  ال�سرطة  اأج��ي��ال  ب��ني  ت�سامني 
متكني ال�سباب فيها، كما اأطلقت ملتقى اليوم العاملي لل�سباب حتت عنوان 
اإذ ت�سمن  اأبوظبي  العامة ل�سرطة  القيادة  الت�سامن بني االأجيال مبقر 
امللتقى عديد الفعاليات، كما اأُقيم لقاء مفتوح لل�سباب مع عدد من الرواد 
اأ�سحاب الب�سمة يف املجال البيئي للتحدث عن جتربتهم يف حماية البيئة 
ور�سالتهم لالأجيال القادمة، وعقدت جل�سات حوارية وحلقات �سبابية بني 
ال�سباب وعدد من ال�سخ�سيات املوؤثرة وكبار املواطنني يف الدولة، وجل�سات 
ناع القرار ملناق�سة ق�سايا ال�سباب ودورهم يف ت�سكيل امل�ستقبل، ومت  مع �سُ
متعددة  جم��االت  يف  باهرا  جناحا  حققوا  ل�سباب  ملهمة  ق�س�س  عر�س 

و�ساركوا ق�س�سهم امللهمة بهدف ت�سجيع ال�سباب.
كما اأعلنت املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب عن 
"م�سرف االإم��ارات العربية  4 جهات حيوية  ت�سكيل جمال�س ال�سباب يف 
اأم جي"،  كيه ي  واال�ست�سارات،  للبحوث  تريندز  املركزي، طاقة،  املتحدة 
اإمكانات  من  اال�ستفادة  على  لل�سباب  املوؤ�س�سية  املجال�س  �ستعمل  حيث 
وطاقات ال�سباب وا�ستثمارها يف اتخاذهم الدور الريادي يف �سنع القرار 
والتعلم والنمو مبا يتنا�سب مع التطورات العاملية، وت�سخري مواهبهم يف 

خدمة موؤ�س�ساتهم.
واأطلقت دليل امل�ساركة يف اليوم العاملي لل�سباب الذي ي�ساعد ال�سباب على 
اختيار الطريقة التي يحتفلوا بها بهذا اليوم العاملي، مع تقدمي املوؤ�س�سة 

االحتادية لل�سباب الدعم وامل�سورة الالزمة لهم.
و قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب اأن دولة 

ال�سباب  متكني  يف  املتفوقة  ال���دول  م��ن  تعد  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
اإىل حكومة  القرار، م�سرية  دائ��رة �سناعة  تواجدهم وخا�سة يف  وتعزيز 
دولة االإم��ارات ت�سم يف كادرها اأ�سغر وزيرة يف العامل عند تعيينها وهي 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب، وهي ثقة منحتها احلكومة لل�سباب وتابعتها 
اأن  متاماً  توقن  الر�سيدة  الدولة  قيادة  اأن  موؤكدة  واهتمام،  رعاية  بكل 
ال�سباب هم حجر االأ�سا�س يف تطور االأمم وبناء احل�سارات واأن التنمية 
اإ�سراكهم يف �سنع  اأهمية  امل�ستدامة ال تتحقق دون االأخ��ذ بعني االعتبار 

القرار ومنحهم الدعم الكامل لتحقيق االإجنازات حملياً وعاملياً.
و من جانبها قالت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي، وزيرة دولة 
باليوم  باحتفالنا  العربي:  ال�سباب  مركز  رئي�س  نائب  ال�سباب،  ل�سوؤون 
العاملي لل�سباب ن�سع ن�سب اأعيننا مقولة الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد طيب 
اهلل ثراه، عندما قال "حينما نتكلم عن ال�سباب، ومع ال�سباب، فيجب اأن 
يفهموها  اأنهم  ال�سباب  اأثبت  التي  يفهمونها" فاللغة  التي  باللغة  نتكلم 
اأف�سل لهم  بناء م�ستقبل  االإجن��از واالبتكار وال�سعي نحو  جيدا هي لغة 
واملهارات  االأدوات  ال�سباب  اأي���دي  ب��ني  ن�سع  ونحن  ال��ق��ادم��ة،  ول��الأج��ي��ال 
التي ت�ساعدهم على اإي�سال �سوتهم ولغتهم للعامل اأجمع، اإذ اأثبت �سباب 
اأ�سا�س  امل�سوؤولية التي متنح لهم وهم  اأنهم على قدر كاف من  االإم��ارات 
رحلة اخلم�سني عام املقبلة التي ت�سعى الدولة باأن ت�ستفيد من قدراتهم 

باأق�سى الطرق املمكنة لتربز دورهم يف ا�ست�سراف امل�ستقبل.
ب�سعار  لل�سباب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��ام  ه���ذا  نحتفل  معاليها،  واأ���س��اف��ت 
اإ�سهاماتهم  االإم���ارات يف  �سباب  االأج��ي��ال، وه��ذا ما ج�سده  الت�سامن بني 
التنموية ومنجزاتهم خالل ال�سنوات االأخرية، فكانوا على قدر امل�سوؤولية 
االإجناز  �سعلة  ت�سليم  على  بقدرتهم  وعيا  واأظ��ه��روا  البناء  راي��ة  وحملوا 
الت�سامن بني االأجيال، يحق  القادمة يف جت�سيد علمي ل�سعار  لالأجيال 

لنا اأن نفخر ب�سبابنا.
االحتادية  للموؤ�س�سة  العام  املدير  النظري،  �سعيد  �سعادة  قال  جانبه  من 
نوؤمن  اأننا  مفادها  عاملية  ر�سالة  نر�سل  لل�سباب  العاملي  اليوم  يف  لل�سباب 
وطاقاتهم،  ال�سباب  عماده  م�ستقبل  لبناء  االأج��ي��ال  بني  احل��وار  باأهمية 
ونعر�س ق�س�س �سبابنا لتكون م�سدر اإلهام ل�سباب العامل، فدولة االإمارات 
و�سعت ا�سرتاتيجيات لتمكني وتاأهيل ال�سباب وا�ستثمرت بال�سباب الأنهم 

اأ�سل هام من اأ�سول هذا الوطن وناقل ر�سالته للعامل.
واأ�ساف �سعادته: اليوم العاملي لل�سباب فر�سة لنا لنعر�س للعامل جتربة 
دولة االإمارات يف متكني ال�سباب، وعلى نوعية �سباب االإمارات، وقدراتهم، 
ومنجزاتهم، وباإمكان كل موؤ�س�سة، وكل �سركة، وكل جمل�س �سباب، وكل 
رئي�س  باعبيد،  اأحمد  حممد  وق��ال  ال��ي��وم.  ه��ذا  يف  امل�ساركة  و�سابة  �ساب 
�سنوية  منا�سبة  هو  لل�سباب  العاملي  اليوم  اإن  لل�سباب،  ظبي  اأب��و  جمل�س 
حتتفي باإجنازات م�ستمرة لل�سباب املبدع يف كافة املوا�سيع. ونحن يف دولة 
االم��ارات حمظوظني انه كل االيام هي ايام لل�سباب يتم خاللها متكني 
التنمية  جم��االت  خمتلف  يف  ب�سمتهم  لو�سع  ال�سباب  وت�سجيع  ودع��م 

للدولة.
القيادة  اأن  لل�سباب،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  ال�سيخ،  عبداهلل  الدكتور  واأك��د 
يف  واهتماما خا�ساً  رعاية  ال�سباب  تويل جيل  االإم��ارات  لدولة  الر�سيدة 
العلوم  اأن��واع  خمتلف  خلو�س  وت�سجعهم  والتطوير  والتدريب  التعليم 
واملحبة  والعطاء  اخل��ري  وط��ن  يف  والتنمية  البناء  م�سرية  يف  لي�ساهموا 

والت�سامح.
عن  لل�سباب،  ال�سارقة  جمل�س  رئي�سة  علي،  اآل  علي  ن��وره  حتدثت  كما 
التي وفرت  الر�سيدة  بالقيادة  اأنف�سنا  : نهنئ  ال��دويل قائلة  ال�سباب  يوم 
با�ستمرار،  اإىل احللم  ال�سباب  واأدع��و  لنا، كما  ال�سعوبات  الفر�س وذللت 
اأمانة متكني  واأال ن�سمح للم�ستحيل باأن يت�سلل اإىل قامو�سنا واأن نحمل 

بع�سنا البع�س على عاتقنا كما حملته قيادة دولة االإمارات احلكيمة.
: ننطلق يف  �سباب  رئي�س جمل�س عجمان  ال�سام�سي،  �سامل  وقال حممد 
حديثنا عن ال�سباب من مقولة والدنا الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان � طيب اهلل ثراه � "ال�سباب هو الرثوة احلقيقية.. وهو درع االأمة.. 
اأوالهم  لذلك  الطامعني"..  اأطماع  من  يحميها  الذي  وال�سياج  و�سيفها 
وما  ينق�سه احلما�سة،  ال�سباب ال  قال:  كما  الأنهم  وعناية خا�سة  رعاية 
دام متحم�ساً وموؤمناً بوطنه فاإنه قادر على ا�ستيعاب كل جديد، واكت�ساب 
اخلربة، ولقد كانت جتربتنا يف هذا امليدان ناجحة، وكل ما ترونه االآن يف 
دولة االإمارات هو اأواًل من �سنع اأبنائها، ونحن ن�سعى جادين اإىل تدريب 

اأبنائنا وتعليمهم، ولن مي�سي وقت طويل قبل اأن يتم ذلك.
واأكد را�سد �سليمان عبيد املعمري، رئي�س جمل�س اأم القيوين لل�سباب اأن 

ركيزة  املجتمع كونهم  ال�سباب يف  دور  تفعيل  توؤمن يف  االإم��ارات  حكومة 
رئي�سة ملوا�سلة م�سرية االإجنازات وحتقيق تطلعات القيادة للو�سول اإىل 
املجال�س  ت�سكيل  خالل  من  الثقة  هذه  وت��ربز  املئوية.  وروؤيتها  اأهدافها 
ال�سباب.. ومن خالل جمل�س  اإحدى الركائز الرئي�سة لتمكني  ال�سبابية 
اأم القيوين لل�سباب، يعمل املجل�س يدا بيد مع حكومة االإمارات اإىل مزيد 

من االإجنازات اجلوهرية واحليوية يف �سناعة امل�ستقبل.
وقال حممد ح�سني �سهابي البلو�سي، رئي�س جمل�س راأ�س اخليمة لل�سباب، 
اإن دولة االإمارات خطت بف�سل دعم وتوجيهات القيادة الر�سيدة خطوات 
وتبني  لهم  التميز  ف��ر���س  وت��وف��ري  ال�سباب  ط��اق��ات  متكني  يف  متقدمة 
اأ�سبح  حتى  امل�ستدامة،  التنمية  م�سرية  يف  م�ساركتهم  لتعزيز  اأفكارهم 
النجاح  وع��ن��وان  ال�سابة  للقيادة  به  يحتذى  من��وذج��اً  االإم��ارات��ي  ال�سباب 
وال���ري���ادة يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��االت احل��ي��وي��ة، ور���س��خ��ت ال��دول��ة مكانتها 

كوجهة اأوىل لل�سباب العربي نحو حتقيق االأحالم والطموحات.
اليوم  اإن  لل�سباب  الفجرية  جمل�س  رئي�س  البلو�سي،  هيكل  جا�سم  وق��ال 
العاملي لل�سباب منا�سبة ال�ستذكار دعم واهتمام حكومتنا وقيادتنا الر�سيدة 
بال�سباب يف كافة اجلوانب، وهو لي�س باالمر اجلديد، بل منذ بدء تاأ�سي�س 
الدولة على يد الوالد الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان"طيب اهلل 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  راي��ة �ساحب  ثراه" واإىل يومنا احلا�سر حتت 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" حتى واإن كثريا من املبادرات 
ان مل تكن جميعها ركزت ب�سكل او باآخر على فئة ال�سباب ادراكا بقدرات 
ال�سباب االماراتي على امل�سي بعيدا بتحمله مل�سوؤوليته، فنحن اأمام فر�س 
اأ�سحاب  اليه  ويتطلع  حكومتنا  تريد  كما  وطننا  ببناء  لن�ساهم  ثمينة 

ال�سمو ال�سيوخ.
اأغ�سط�س لرتكيز اهتمام   12 ال�سباب �سنويا يف  العاملي  باليوم  و ُيحتفل 
املجتمع الدويل بق�سايا ال�سباب واالحتفاء باإمكانياتهم بو�سفهم �سركاء 
 1991 ع��ام  يف  اجتمعوا  �سباب  واق����رتاح  امل��ع��ا���س��ر؛  ال��ع��امل��ي  املجتمع  يف 
فكرة  العاملي  ال�سباب  ملنتدى  االأوىل  للدورة  فيينا  النم�ساوية  بالعا�سمة 
اليوم العاملي لل�سباب، حيث اأو�سى ذلك املنتدى باإعالن يوم دويل لل�سباب 
جلمع متويل يدعم �سندوق االأمم املتحدة لل�سباب بال�سراكة مع املنظمات 

ال�سبابية.

»�أكادميية �أنور قرقا�ص«... �صباب �لوطن يخطو بثقة وجد�رة نحو �لعمل �لدبلوما�صي

�ملوؤ�ص�صة �الحتادية لل�صباب تنفذ 20 فعالية وتطلق 4 جمال�ص موؤ�ص�صية مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لل�صباب

•• ال�صارقة-وام: 

�سهد ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي، رئي�س مكتب �سمو 
للمبدعني  ال�سنوي  التكرمي  حفل  االأول  اأم�س  م�ساء  احلاكم، 
وخريجي  العامة  الثانوية  طلبة  من  واملتفوقني  ال�سودانيني 
باإمارة  ال�سوداين  االجتماعي  املركز  نظمه  وال��ذي  اجلامعات، 

ال�سارقة، وذلك يف ق�سر الثقافة.
بداأ احلفل بال�سالم الوطني لدولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
القراآن  من  بينات  اآي��ات  بعدهما  تليت  ال�����س��ودان،  وجلمهورية 
ال���ك���رمي، األ��ق��ى ب��ع��ده��ا امل��ه��ن��د���س ع��م��ر اأح��م��د خ��وج��ل��ي رئي�س 
امل��رك��ز االجتماعي  ب��ال�����س��ارق��ة ورئ��ي�����س  ال�����س��ودان��ي��ة  اجل��ال��ي��ة 
ال�سوداين، كلمة قدم فيها ال�سكر والتقدير اإىل ال�سيخ �سامل بن 

عبد الرحمن القا�سمي على رعايته وت�سريفه احلفل ال�سنوي 
للمركز وتف�سله بتكرمي املبدعني للعام 2022م.

واالحتفاء  امل��ج��ت��ه��دي��ن  حت��ف��ي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  كلمته  يف  واأ����س���ار 
بالطلبة املتفوقني الذين مُيثلون اأ�سا�س تقدم ال�سعوب واالأمم، 
داعياً اإياهم اإىل موا�سلة التفوق العلمي والدرا�سي مما ميّكنهم 

من االإعداد اجلّيد للم�ستقبل.
بعدها تلى امل�ست�سار مرت�سى الزيلعي نائب رئي�س املركز، قرار 
اللجنة التنفيذية باإعالن الفقيد املهند�س حمد عبد اهلل حمد، 
ال�سودانية  اجلالية  باختيار  وذل��ك  2022م  ال��ع��ام  �سخ�سية 
ب���اإم���ارة ال�����س��ارق��ة. وت��ف�����س��ل ال�����س��ي��خ ���س��امل ب��ن ع��ب��د الرحمن 
اهلل حمد،  عبد  املهند�س حمد  الفقيد  اأ�سرة  بتكرمي  القا�سمي 
الرئي�س املوؤ�س�س للجالية، بدرع تذكاري من اجلالية ال�سودانية 

بال�سارقة، وذلك لدوره الريادي يف قيادتها منذ العام 1979م، 
واإر�ساء مكانتها املجتمعية، كما تف�سل رئي�س مكتب �سمو احلاكم 
ب��ت��ك��رمي ع���دد م��ن امل��ب��دع��ني ال�����س��ودان��ي��ني يف امل��ج��االت املهنية 
واملتفوقات  املتفوقني  من  الطلبة  تكرمي  مت  بعدها  املختلفة. 
من خريجي وخريجات املدار�س الثانوية واجلامعات والكليات 
اإه��داء كاأ�س خا�سة للطالب �ساحب  املختلفة بالدولة، كما مت 
اأعلى معدل جناح من بني املكرمني، تقديراً لتفوقه وت�سجيعاً 

لهم، ليختتم احلفل بفوا�سل فنية وترفيهية متنوعة.
جمهورية  ع���ام  قن�سل  ال��رح��م��ن،  ع��ب��د  اأح��م��د  احل��ف��ل،  ح�سر 
رئي�س  التوم  والفا�سل  ال�سمالية،  واالإم���ارات  دبي  يف  ال�سودان 
واأع�ساء  روؤ�ساء  من  وع��دد  بالدولة،  ال�سوداين  العمل  جمل�س 

جمال�س االأندية ال�سودانية، واأ�سر املحتفى بهم.

متكينهم   يف  �سباقة  والإمارات  الأمم  تطور  يف  الأ�سا�س  حجر  ال�سباب  الكعبي:  • نورة 
• �سما املزروعي: �سباب الإمارات يج�سدون كل يوم معنى الت�سامن بني الأجيال، وم�ستمرون بالعمل معهم لإي�سال �سوتهم اإىل العامل بلغة الإجناز والبتكار

النظري: ال�سباب اأ�سل هام من اأ�سول هذا الوطن وناقل ر�سالته للعامل، واليوم العاملي فر�سة لعر�س جتربة الدولة يف متكني ال�سباب • �سعيد 
• روؤ�ساء جمال�س ال�سباب: نحن نتاج عمل دولتنا، ونحمل اأمانة متكني بع�سنا البع�س و�سن�سلم الراية ملن بعدنا

�صامل بن عبد �لرحمن �لقا�صمي ي�صهد حفل �ملركز �الجتماعي �ل�صود�ين �ل�صنوي

�إعادة ت�صكيل جمل�ص �صباب »�الحتادية للمو�رد �لب�صرية«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأك�������دت م���ع���ايل ن������ورة ب���ن���ت حممد 
اأن  وال�سباب  الثقافة  وزي��رة  الكعبي 
ومتكينهم  ال�����س��ب��اب  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
وم��ن��ح��ه��م م���ا ي��ح��ت��اج��ون اإل���ي���ه من 
يف  ف��اع��ل��ة  م�ساهمتهم  ل��ت��ك��ون  دع���م 
ب��ن��اء اأوط��ان��ه��م وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، هو 
االأ�سا�س لتطور االأمم، فال�سباب هم 
راأ�س املال احلقيقي واالأداة الفاعلة 
م�ستقبل  وبناء  االإجن���ازات  لتحقيق 
م�ستدام، ليكون على قدر امل�سوؤولية 
والعزم ولي�ستحق التبوء يف منا�سب 
تواجد  املهم  من  اإن��ه  حيث  قيادية، 
القرار  ���س��ن��اع��ة  دائ����رة  ال�����س��ب��اب يف 
ا�ست�سراف  اأه��م��ي��ة يف  م��ن  ل��ه��ذا  مل��ا 

امل�ستقبل امل�ستدام للعامل كله.
ت�سريح  يف   - م��ع��ال��ي��ه��ا  ون����وه����ت 
 - لل�سباب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن حكومة 

ب�سماع  تهتم  خا�س  ب�سكل  املتحدة 
تطلعاتهم،  وتلبية  ال�سباب  ���س��وت 
فاأطلقت اال�سرتاتيجيات التي تعنى 
باال�ستثمار يف مواهبهم واإبداعاتهم 
اال�سرتاتيجية  م��ث��ل  وط���اق���ات���ه���م 
الثقافية  ل��ل�����س��ن��اع��ات  ال���وط���ن���ي���ة 
واالإب����داع����ي����ة، واأط���ل���ق���ت ع�����دداً من 
اخلا�سة  الهيئات  واأ�س�ست  املبادرات 

بهم مثل املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب 
واإ�سراك  متكني  بتعزيز  تهتم  التي 
ق���ط���اع���ات  ال���������س����ب����اب يف خم���ت���ل���ف 
املوؤ�س�سة حاليا  املجتمع، حيث تقوم 
�سبابية وعملت  35 مبادرة  بتنفيذ 
�سبابياً  م���رك���زاً   15 اف��ت��ت��اح  ع��ل��ى 

اإبداعياً يف خمتلف اأنحاء الدولة.
واأك��دت معاليها يف ختام ت�سريحها 
اأن دولة االإم��ارات ال تهتم بال�سباب 
االإماراتي فح�سب، بل بال�سباب من 
على  دليل  وخ��ري  العامل،  اأنحاء  كل 
اختار  العربي  ال�سباب  اأن  هو  ذل��ك 
�سنوات  ول��ع�����س��ر  االإم���������ارات،  دول�����ة 
متتالية، اأف�سل بلد للعي�س والعمل، 
ا�سرتاتيجية  اأن  على  ي��دل  م��ا  وه��و 
ال�سباب  ا����س���ت���ق���ط���اب  يف  ال�����دول�����ة 
البيئة  وت��وف��ري  ب��ه  والعناية  امل��ب��دع 
ثمارها  ت��وؤت��ي  ل��ه  املثلى  االإب��داع��ي��ة 
وال�سباب  البالد  ق��درات  من  وتعزز 

على حد �سواء.

•• عجمان-وام: 

قال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي، 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
بعجمان رئي�س احتاد االإم��ارات لكرة 
ال�سباب  ن��ائ��ب رئ��ي�����س م��رك��ز  ال��ق��دم 
وف�����ق من����وذج  ال�������س���ب���اب  اإن  ال���ع���رب���ي 
مت��ك��ي��ن��ه��م يف دول������ة االإم�����������ارات هم 
املا�سي  مكت�سبات  بني  الو�سل  �سلة 
وا�سرتاتيجيات  احلا�سر  وم�ساريع 
امل�ستقبل واإ�سراكهم يف خمتلف مراحل 
واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  ت�سميم 
�سرورة  وال���ق���رارات  اخل��ط��ط  و�سنع 
م�ستدامة  ���س��ام��ل��ة  ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق 

متوازنة يف اأي جمتمع.
اليوم  �� يف كلمة له مبنا�سبة  وا�ساف 

ال�سباب  م��رك��ز  اأن  لل�سباب  ال��ع��امل��ي 
منوذج  م�ساركة  على  حر�س  العربي 
متكني ال�سباب االإماراتي مع خمتلف 
ال�سبابي  العمل  تطوير  يف  �سركائنا 
ال�سباب  متكني  يحقق  مب��ا  ال��ع��رب��ي، 
دورهم  وي��ع��زز  اأوط��ان��ه��م،  يف  العربي 
جمتمعات  وبناء  وت�سميم  ت�سور  يف 
على  القائمة  امل�ستقبل  واق��ت�����س��ادات 
وتنمية  واخل������ربات  امل���ع���ارف  ت���ب���ادل 
املهارات من خالل التعاون والتكامل 
الفئات  وكافة  االأج��ي��ال  خمتلف  بني 

العمرية وال�سرائح املجتمعية.
"يف  النعيمي:  را�سد  ال�سيخ  وا�ساف 
هذه املنا�سبة جندد يف مركز ال�سباب 

تطوير  مبوا�سلة  التزامنا  ال��ع��رب��ي 
وم�ساريعنا  وب���راجم���ن���ا  م���ب���ادرات���ن���ا 
ال���ه���ادف���ة يف ق���ط���اع���ات ال���درا����س���ات 
التكنولوجية  وامل���ه���ارات  واالأب���ح���اث 
واإع�������������داد ال�����ق�����ي�����ادات االإع����الم����ي����ة 
رواد  وحتفيز  ال�سابة  والدبلوما�سية 
واملبتكرة  النا�سئة  وامل�ساريع  االأعمال 
اأج��ل حتويل  العربي م��ن  ال��وط��ن  يف 
واال�ستفادة  ف��ر���س  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات 
والطموح  االإيجابية  روح  من  املثلى 
التي ال تعرف امل�ستحيل لدى ال�سباب 
الر�سيدة  القيادة  حر�س  مع  متا�سياً 
حملياً  ال�سباب  متكني  على  للدولة 

وعربياً يف كافة املجاالت وامليادين".

•• اأبوظبي -وام:

ب��ن ط��ح��ن��ون بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ق���ال 
حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب 
�سوؤون اأ�سر ال�سهداء يف ديوان ويل عهد 
الوطن  ث��روة  هم  ال�سباب  اإن  اأبوظبي 
اال�سرتاتيجي  ماله  وراأ���س  احلقيقية 
وم�سدر طاقته التي �ستوا�سل م�سرية 
ال��ب��ن��اء وال���ع���ط���اء يف دول����ة االإم������ارات 

العربية املتحدة.
واأك�����د ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون - 
الذي  لل�سباب  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
يوافق 12 من �سهر اأغ�سط�س من كل 
املنا�سبة  البيئة  تهيئة  ���س��رورة   - ع��ام 

وتطوير  ال�����س��ب��اب  م����ه����ارات  ل��ت��ن��م��ي��ة 
ك���ف���اءات���ه���م وحت�����س��ني ق���درات���ه���م من 
خ���الل ط���رح امل���ب���ادرات ال��ن��وع��ي��ة التي 
الب�سرية  امل������وارد  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
التحديات  م��واج��ه��ة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
امل�ستقبلية وامل�ساهمة يف تعزيز ر�سيد 
دولة االإمارات العربية املتحدة ودورها 

يف م�سرية تطور الب�سرية.
العربية  االإم������ارات  دول���ة  اأن  واأو����س���ح 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ب����ق����ي����ادة  امل����ت����ح����دة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
نفذت  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة وق��وي��ة لدعم 
ال�����س��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م ���س��واء م��ن حيث 

متطورة  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وف��ري 
اأو ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���س��ب��ة الإط����الق 

الطاقات واالإبداعات اأو من خالل دعم 
الكفاءات وم�ساركتهم يف عمليات �سنع 
الربامج  واإدارة  وات��خ��اذه��ا  ال���ق���رارات 

واملوؤ�س�سات والهيئات والوزارات.
ال�سبق  لها  ك��ان  ال��دول��ة  اأن  اإىل  ولفت 
املواطن  ال�����س��ب��اب  م���ن  ع���دد  ت���ويل  يف 
مراكز مرموقة ووزارات خدمية اأثبت 
اجلميع فيها متيزهم. واأكد اأن مكتب 
���س��وؤون ا���س��ر ال�����س��ه��داء يف دي����وان ويل 
عهد اأبوظبي طرح على مدار ال�سنوات 
مبادرات   .. تاأ�سي�سه  وم��ن��ذ  امل��ا���س��ي��ة 
ال�سهداء  اأب���ن���اء  اإىل  م��وج��ه��ة  ن��وع��ي��ة 
بهدف دعم اجلهود احلكومية الرامية 

اىل متكني فئة ال�سباب.

•• اأبوظبي - وام:

نفذت موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم ممثلة يف جمل�س ال�سباب باملوؤ�س�سة 
" الت�سامن  مبادرة  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة  مع  والتعاون  بالتن�سيق 
الغذائية  امل��واد  وتوزيع  لزيارة  لل�سباب،  العاملي  اليوم  االجتماعي" مبنا�سبة 
ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة، ع��ل��ى ع���دد م��ن االأ���س��ر ال��ت��ي ت�����س��ررت ج���راء ال�سيول 

واالأمطار باإمارة الفجرية يف منازلهم.
وتهدف املبادرة - التي اأطلقتها املوؤ�س�سة يف اإطار حر�س " زايد العليا " على 
التي  واجلهود  الوطنية،  امللحمة  تلك  امل�ساركة يف  اإىل   - املجتمعية  امل�ساهمة 

تقدمها خمتلف موؤ�س�سات الدولة يف هذا الو�سع اال�ستثنائي الطارئ، تنفيذاً 
موؤخرا  ت�سررت  التي  املناطق  يف  اأهالينا  لدعم  الر�سيدة  قيادتنا  لتوجيهات 

جراء ال�سيول واالأمطار الغزيرة التي وقعت يف االإمارة.
واأكدت موؤ�س�سة زايد العليا حر�سها على م�ساركة اأبنائها ومنت�سبيها امل�سمولني 
برعايتها من اأ�سحاب الهمم وكوادرها الوظيفية يف كافة املبادرات واجلهود 
قيمة  ت�سيف  التي  وامل��ب��ادارت  االجتماعية  امل�ساركات  يف  ودجمهم  الوطنية، 
ا�ستدامة،  اأك��رث  مل�ستقبل  جمتمعي  اإيجابي  تاأثري  حتقيق  يف  وت�سهم  نوعية 
واأهمية هذه امل�ساركة التي تتما�سى مع اأهداف ن�سر قيم الت�سامن التي يحثها 

ديننا احلنيف.

•• دبي- وام:

العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �سباب  جمل�س  نظم 
لل�سباب �سل�سلة من الفعاليات واجلل�سات النقا�سية حول ا�ستثمار الطاقات 

ال�سابة لدفع عجلة التنمية امل�ستدامة.
واملوؤ�س�سية  املحلية  ال�سبابية  املجال�س  م��ن  العديد  الفعاليات  يف  ���س��ارك 
�سركة  �سباب  "دو" وجمل�س  �سباب  دبي وجمل�س  �سباب  بينها جمل�س  من 
�سباب  وجمل�س  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  �سباب  وجمل�س  مايكرو�سفت 

�سركة االإمارات العاملية لالأملنيوم وبح�سور اأكرث من 100 �ساب و�سابة.

واأكد معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي اأن متكني ال�سباب وتوفري الفر�س واالأدوات لهم الإطالق 

اإبداعاتهم وحلولهم املبتكرة بات ثقافة وطنية �ساملة يف دولة االإمارات.
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  من  روؤيتنا  الهيئة  يف  "ن�ستلهم  معاليه:  وق��ال 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وتر�سيخ  ق��درات��ه��م  و�سقل  ال��وط��ن  �سباب  اهلل" ل��دع��م  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
الهيئة  ..وتتبنى  عليها  والبناء  النجاحات  م�سرية  ملوا�سلة  الفعال  دورهم 
ا�سرتاتيجية متكاملة لتاأهيل ال�سباب للم�ساركة يف خمتلف مواقع العمل 

الوطني".

»ز�يد �لعليا« تنفذ مبادرة 
»�لت�صامن �الجتماعي« يف �لفجرية

كهرباء ومياه دبي تنظم �صل�صلة من �لفعاليات 
بالتز�من مع �ليوم �لعاملي لل�صباب 2022

ر��صد بن حميد �لنعيمي: �ل�صباب هم �صلة �لو�صل بني 
مكت�صبات �ملا�صي وم�صاريع �حلا�صر و��صرت�تيجيات �مل�صتقبل

خليفة بن طحنون: �ل�صباب ثروة �لوطن 
�حلقيقية ور�أ�ص ماله �ال�صرت�تيجي

•• اأبوظبي-وام:

نظم جمل�س "�سباب �سرطة اأبوظبي" برعاية وح�سور �سعادة اللواء مكتوم علي 
مع  الدويل" تزامناً  ال�سباب  "يوم  ملتقى  اأبوظبي  �سرطة  عام  مدير  ال�سريفي 
 " �سعار  وذل��ك حتت  �سنوياً  اأغ�سط�س  12 من  توافق  التي  الدولية  االحتفالية 
الت�سامن بني االأجيال". وقال �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي يف كلمته خالل 
ح�سوره امللتقى اإن القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي تت�سرف بتنظيم هذا امللتقى 
لتعزيز م�سرية  االأجيال وتكاتفهم  اأهمية ت�سامن  بال�سباب وير�سخ  الذي يهتم 

التنمية واالزدهار وتر�سيخ ثوابت جمتمعنا يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
واأ�ساد بدعم القيادة الر�سيدة لل�سباب ومتكينهم وت�سليحهم ب�ستى اأنواع املعارف 
اإعدادهم بعناية ليكونوا عماد  و  باأهمية دورهم  اإمياناً منها  والعلوم واخلربات 
الوطن وقادة امل�ستقبل موؤكداً اأهمية تعزيز الروابط االجتماعية واملحافظة على 

موروثنا وتقاليدنا العريقة وغر�س القيم اال�سيلة يف نفو�س ال�سباب.
وا�ستعر�س امللتقى جتربة "الت�سامن بني االأجيال" الفائزة بجائزة املدير العام 
اأهمية دور االأ�سرة يف التحفيز واالإبداع  �سمن فئة االأ�سرة املتميزة والتي توؤكد 
كما ا�ستعر�س اجنازات جمل�س �سباب �سرطة اأبوظبي يف دورته الثالثة، وت�سمن 

برنامج امللتقى تكرمياً لعدد من املوظفني املتميزين.
واأكد اللواء ثاين بطي ال�سام�سي مدير اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية 
واالأمنية، اأهمية دور القطاعات ال�سرطية مبختلف اخت�سا�ساتها يف دعم ال�سباب 

وتعزيز الت�سامن بني االأجيال .
اإىل  اأبوظبي،  �سرطة  �سباب  جمل�س  رئي�س  امل�سعبي  حممد  علي  الرائد  ولفت 
املتحدة يف  اأقرته منظمة االأمم  الذي  ال��دويل  ال�سباب  العامل بيوم  اهتمام دول 
الثاين ع�سر من �سهر اأغ�سط�س من كل عام احتفاءاً بالدور االأ�سا�سي واجلوهري 

الذي ت�سهم به هذه الفئة يف جميع املجتمعات بال ا�ستثناء.

واأكد حر�س القيادة ال�سرطية على دعم ال�سباب من خالل جمل�س �سباب �سرطة 
وهويته  بن�ساطه  املتميز  االإم��ارات��ي  لل�سباب  ب��ارزاً  عنواناً  اأ�سبح  ال��ذي  اأبوظبي، 

الوطنية واملجتمعية الفاعلة.
واأ�سارت النقيب هاجر را�سد النعيمي رئي�س ق�سم التدريب االفرتا�سي وع�سو 
التدريب  اأنظمة  ال�سرطية وفرت  القيادة  اأن  اإىل  اأبوظبي  جمل�س �سباب �سرطة 
املنت�سبني  لدى  املعارف  تعزيز  يف  �ساعد  مما  واملتطورة  احلديثة  والتكنولوجيا 
ال�سباب �سمن اإطار الت�سامن بني االأجيال والتعاون من اأجل حتقيق االأهداف 

امل�سرتكة.

�صرطة �أبوظبي تنظم ملتقى »يوم �ل�صباب �لدويل« 

•• دبي-وام:

را�سد،  ب��ن  حممد  مكتبة  ا�ستقبلت 
وفًدا من هيئة الوثائق واملحفوظات 
الوطنية يف �سلطنة عمان، لالطالع 
على جتربة املكتبة الرائدة يف جمال 

الوثائق  واإدارة  وال��ت��وث��ي��ق  امل��ك��ت��ب��ات 
التقنية واجلوانب  البنية  اىل جانب 
جانب  اإىل  املكتبة،  مبنى  يف  الفنية 
امل�ستقبلي  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث 
يف جماالت العمل املختلفة. ا�ستقبل 
الوفد الدكتور حممد �سامل املزروعى، 

مكتبة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، وعدد من 
هيئة  وفد  و�سم  باملكتبة،  امل�سوؤولني 
الوثائق واملحفوظات الوطنية، �سعادة 
الدكتور حمد بن حممد ال�سوياين، 
واملحفوظات  ال��وث��ائ��ق  هيئة  رئ��ي�����س 

الوطنية، والدكتور مو�سى بن نا�سر 
املفرجي، امل�سرف على م�سروع املكتبة 
�سبري  والدكتور  عمان،  يف  الوطنية 
ال��ع��ج��م��ي، امل�سرف  ب��ن ع��ب��دال��رح��ي��م 
الوطني،  امل�سرح  م�سروع  على  الفني 
واملهند�س �سامر بن �سليمان العزري، 

جممع  م�سروع  على  الفني  امل�سرف 
ال����ث����ق����ايف، وع�������دد م����ن كبار  ع����م����ان 
القطاع  يف  وامل���وظ���ف���ني  امل�����س��وؤول��ني 
الثقايف ب�سلطنة عمان. واكد الدكتور 
حممد املزروعى حر�س مكتبة حممد 
بن را�سد على تعزيز التعاون امل�سرتك 
يف املجاالت والقطاعات التي تنه�س 
وت�سهم  وال��ث��ق��ايف  امل��ع��ريف  ب��ال��ق��ط��اع 
احل�سارة  مكونات  على  احل��ف��اظ  يف 
الوثائق  بينها قطاع  االإن�سانية ومن 
وامل���ح���ف���وظ���ات، ان��ط��الق��ا م���ن روؤي����ة 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، لتعزيز مكانة 
دولة االإمارات عامة واإمارة دبي على 
مركزاً  باعتبارها  العاملية  ال�ساحة 
لالإبداع.  وح��ا���س��ن��ة  للثقافة  ع��امل��ي��اً 
على  ال��ع��م��ل  اإىل  امل�����زروع�����ى،  ون�����وه 
املعريف  للتبادل  مم��ي��زة  ق��ن��وات  خلق 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
وا�ست�سارات  ري��ادي��ة  اأف��ك��ار  وت��ق��دمي 
ا�ست�سرافية عن خدمات املكتبات مبا 
يعزز النه�سة الثقافة واملعرفية على 

�سعيد املنطقة العربية.

نورة �لكعبي: �ل�صباب �الأد�ة �لفاعلة وفد عماين يطلع على �لتجربة �لر�ئدة ملكتبة حممد بن ر��صد
لتحقيق �الإجناز�ت وبناء م�صتقبل م�صتد�م

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اعالن بالن�شر 

 2020/6569 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ليتون للمقاوالت )اأبوظبي( �س.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ويلهيلم�سن �سيب�س �سريفي�س �س.ذ.م.م
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )2474288.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001491 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة اركان اخلليج لل�سيانة العامة ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى2 - 
دائرة اليوم الواحد ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
بو�سفك مدعي عليه.  حرر   - اعاله  املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك 

بتاريخ  2022/8/11  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عبدامللك خلفان النقبي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
MOJAU_2022- 0082220 رقم املعاملة

اعالن تنازل عن رخ�شة
ليكن معلوما للجميع بانه �سوف يقوم الكاتب العدل بالت�سديق على عقد بيع وتنازل من ال�سيد:حممد 
و�ساح حممد فا�سل حاج مراد - اجلن�سية:�سوريا عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيد:حممد �سامي 
احمد حممد م�سطفى - اجلن�سية م�سر يف الرخ�سة امل�سماه )اللقطة اجلميلة لتجارة املالب�س اجلاهزة( 
تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 779692 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
- تعديالت اخرى:تعديل ن�ساط التجاري من )جتارة املالب�س اجلاهزة( اىل )جتارة املالب�س اجلاهزة ، بيع 
االحذية الن�سائية - بالتجزئة ، جتارة احذية االطفال - باجلملة ، بيع االحذية الرجالية - بالتجزئة ، بيع 
املالب�س الريا�سية - بالتجزئة بيع العطور - بالتجزئة ، بيع احللي واالك�س�سوارات الغري ثمينه - بالتجزئة(  
-  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0002897 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /حممد عبداجلليل ابراهيم متويل العو�سي
 العنوان:9508333 

الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2022/6/9 قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
بالرقم اأعاله ل�سالح / ال�سيخ �سقر بن حميد بن �سقر القا�سمي  بالتايل :حكمت 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
)50000( درهم خم�سون الف درهم - باال�سافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�سي 
تتجاوز  اال  التام على  ال�سداد  االدعاء وحتى  تاريخ  �سنويا من  بواقع %5  اعاله  به 

ا�سل الدين مع الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7390/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4472/2021 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)322292.91( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : قاهرة لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي ديرة - منطقة نايف - حمل رقم 11 - ملك �سيف خليفة مبارك بو عديل املزروعي - رقم 

مكاين:3008696518
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة تريازو دبي ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

املطالبة  قيمة  ل�سداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2022/8/4  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : االإع���الن  مو�سوع 
وقدرها )322292/31( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع 
العقار  بيانات  املدنية  االج���راءات  قانون  295 من  امل��ادة  لن�س  وفقا  امل��زاي��دة  الرهن بطريف  العقار حمل 
)جممع دبي لال�ستثمار االول ، رقم االر�س 307/0 نوع العقار جتاري ملك حر ، غري مرهون ، م�ساحة 

ح�سة املنفذ �سدها بالعقار 26926.94 مرت مربع.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

 اخطار عديل بالغاء الوكالة
برقم املحرر 2022/0076756

اخطار عديل بالغاء الوكالة بوا�سطة الكاتب العدل
�سفر  جواز  ويحمل  اجلن�سية  اردين   - ابو�سنب  حممد  امني  املخطرة:طارق 
هاتف   - البحرية   - العنوان:ال�سارقة   - املوحد:71442220  والرقم   Q280186:رقم

رقم:0565517235
املخطر اليه:هاين حممود �سعبان ابو خ�سره - اردين اجلن�سية - العنوان:ال�سارقة - النهدة - 

برج �سحارى رقم 1 - �سقه رقم 503 - هاتف رقم:0506591109
املو�سوع:عزل من الوكالة

الكاتب  ال�سيد  من  عليها  وامل�سدق  بتاريخ:2009/3/22  ل�ساحلكم  املحرر  للوكالة  ا�سارة 
قانون  955 من  املادة  لن�س  2009/6512 وعمال  الت�سديق  برقم  ال�سارقة  بامارة  العدل 

املعامالت املدنية رقم 5 ل�سنة 1985 واملعدل بالقانون رقم 1 ل�سنة 1987.
لذلك فاننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من الوكالة امل�سار اليها اعاله اعتبارا من تاريخ ت�سلمك 
االعالن وعليه فان جميع ال�سلطات وال�سالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز 
التعامل بهذه الوكالة وان جميع ال�سالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد 

فقدت حجيتها اعتبارا من تاريخ ا�ستالمك هذا االخطار يعترب الغيا.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

الرقمية  "املواطنة  خم��ي��م  اخ��ت��ت��م 
الرقمي"  االب����ت����ك����ار  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
وفعالياته  وب�����راجم�����ه  اأن�������س���ط���ت���ه 
ذروة  يف  و����س���ع���ت  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
اجلديدة  االأج��ي��ال  تن�سئة  اأه��داف��ه��ا 
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ع�����س��ر وت��ع��زي��زه��ا يف 
معارفهم  اآف�����اق  وت��و���س��ي��ع  ع��ق��ول��ه��م 

وتفكريهم الكت�ساف امل�ستقبل.
اأطلقته  ال������ذي  امل���خ���ي���م  ا����س���ت���ه���دف 
م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي االإم������ارات وخدمة 
للتعليم  االإم���ارات  وموؤ�س�سة  االأم��ني 
من  االأول  يعترب  وال����ذي  امل��در���س��ي، 
نوعه، فئتني هما: االأطفال من �سن 
ال�سابعة اإىل احلادية ع�سر، والنا�سئة 
من الثانية ع�سرة اىل ال�ساد�سة ع�سر، 
بدبي  اأق��ي��م  وال���ذي  اجلن�سني،  لكال 
جممع  يف  اأ�سابيع  ثالثة  م��دار  على 
العربية  وباللغتني  التعليمي،  زاي��د 

واالإجنليزية.
لتهيئة  فعالياته  ع��رب  املخيم  �سعى 
واإع��داد امل�ساركني يف املخيم، خلو�س 
جت����رب����ة امل���ن���اف�������س���ات ال���ع���امل���ي���ة عرب 
اال���س��ت��ع��داد وال��ت��ج��ه��ي��ز ال��ك��ام��ل من 
االإلكرتونية  الربجمة  اتقان  خ��الل 
اال�سطناعي  ال����ذك����اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
تعزيز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال���روب���وت���ات 
ال�سيرباين،  ب��االأم��ن  ال��ذات��ي  ال��وع��ي 
الوطني  اجل��ان��ب  ال��رتك��ي��ز على  م��ع 
�سقل  يف  ك����ب����ري  دور  ل������ه  ال����������ذي 
روح  امل�����س��ارك  واإك�����س��اب  ال�سخ�سية 
التطوير  ورغ��ب��ة  واالن��ت��م��اء  ال����والء 
ال��وط��ن��ي��ة يف ور�س  االأن�����س��ط��ة  ع���رب 

العمل املختلفة .

واأك�����������د ������س�����ع�����ادة �������س������رار ب����ال����ه����ول 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ف��ال���س��ي 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  االحت���ادي 
املواطنة  خم��ي��م  اأن  وط��ن��ي��االإم��ارات 
الرقمية وتطبيقات االبتكار الرقمي 
الأبنائنا  االن���ط���الق  م��ن�����س��ة  ي��ع��ت��رب 
اخلطوة  ي��ع��ت��رب  اإذ  ف��ي��ه،  امل�����س��ارك��ني 
االأوىل لتاأهيلهم �سمن ركب التطور 
الت�سارع  ملواكبة  التكنلوجي  والتقدم 
ليكون  ال���ت���ك���ن���ل���وج���ي���ا،  يف  ال���ه���ائ���ل 
واالبتكار  ل����الإب����داع  دل���ي���ال  امل��خ��ي��م 

املهارات  من  متكاملة  منظومة  عرب 
العقول  حت��ف��ز  ال��ت��ي  بالقيم  امل��ع��ززة 
واالكت�ساف.  والتطوير  االب��داع  على 
وليكون اأي�سا جت�سيدا ال�سرتاتيجية 
موؤ�س�سة وطني االإمارات التي جت�سد 
ب��ك��ل ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وم���ب���ادرات���ه���ا روؤي����ة 
قيادتنا احلكيمة يف �سناعة امل�ستقبل 
بعني احلا�سر و�سناعة احلا�سر بعني 
املعريف  الفعل  امل�ستقبل، عرب تر�سيخ 
الع�سري  التقني  للتطور  امل�ستجيب 

الفائق لدى الن�سء اجلديد.

•• دبي-وام:

500 مواطن ومواطنة  �سارك نحو 
الثانوية  امل���رح���ل���ت���ني  ط���ل���ب���ة  م�����ن 
عن  الباحثني  وال�سباب  واجلامعية، 
عمل، وعدد من املر�سدين املهنيني يف 
اأوىل جل�سات  املختلفة، يف  اجلامعات 
تقنية  ع����رب   ،"Talks "ناف�س 
االت�����س��ال امل��رئ��ي، حت��ت ع��ن��وان "كن 
جزءاً فعااًل من خط دفاعنا االأول - 

القطاع ال�سحي".
على  التعريفية  اجل��ل�����س��ة  وارت���ك���زت 
توعية املواطنني امل�ستهدفني باأهمية 
العمل يف القطاع اخلا�س وحتفيزهم 
ال�سحي"  "الربنامج  يف  للم�ساركة 
الذي يرعاه جمل�س تناف�سية الكوادر 
"ناف�س" بالتعاون مع عدد  الوطنية 

من املوؤ�س�سات التعليمية الوطنية.
اأدارت اجلل�سة وداد ال�سمالن مديرة 
املوارد  وزارة  املهني يف  االإر���س��اد  اإدارة 
الب�سرية والتوطني مب�ساركة الدكتور 

عادل �سعيد �سجواين ا�ست�ساري طب 
اجلامعي  فقيه  مب�ست�سفى  االأ���س��رة 
االأم���ا����س���ي مديرة  وخ��دي��ج��ة ح�����س��ن 
مبدينة  التمري�س  يف  اجل���ودة  اإدارة 
برجيل الطبية، ومب�ساركة عدد من 

امل�سوؤولني واملهتمني.
اجلل�سة  ب��داي��ة  يف  ال�سمالن  واأك���دت 
اأهمية العمل يف القطاع اخلا�س وما 
يقدمه من امتيازات وظيفية واعدة 
االإماراتية  الب�سرية  ال���ك���وادر  اأم����ام 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  خ��ا���س��ة 
يف  ي��اأت��ي  وال��ت��ي  امل�ستهدفة  احليوية 
االأمر  ال�����س��ح��ي،  ال��ق��ط��اع  مقدمتها 
العمل  ���س��وق  تعزيز  ي�ستدعي  ال���ذي 
مبختلف  االإم�����ارات�����ي�����ة  ب����ال����ك����وادر 

التخ�س�سات ال�سحية.
واأ�سارت اإىل حزمة املميزات النوعية 
ال�سحي"  "الربنامج  يوفرها  التي 
حيث  امل�ستهدفني،  امل��واط��ن��ني  اأم����ام 
درا�����س����ي����ة  م���ن���ح���ة   2000 ي�����ق�����دم 
املكافاآت  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  جم��ان��ي��ة، 

الوظيفية  وال���ف���ر����س  ال�������س���ه���ري���ة، 
املتطلبات  حتقيق  بعد  يقدمها  التي 

واجتياز ال�سروط املطلوبة.
ومن جانبه ا�ستعر�س الدكتور عادل 
�سجواين اأهمية العمل واال�ستثمار يف 
القطاعني الطبي وال�سحي باعتباره 
ومن�سبطة  متكاملة  عمل  منظومة 
املختلفة  ال��وظ��ائ��ف  ع�����س��رات  ت�����س��م 
فالطبيب ال يعمل مبفرده بل يحتاج 
تخ�س�سات  من  متكامل  عمل  فريق 
ووظ��ائ��ف ع��دة، االأم��ر ال��ذي يتطلب 
حت���ف���ي���ز امل�����واط�����ن�����ني وامل�����واط�����ن�����ات 
لاللتحاق بهذه املنظومة حتى تكون 
الوظائف  ت��ل��ك  يف  ا���س��ت��دام��ة  ه��ن��اك 
تقودها الكوادر الب�سرية االإماراتية.

"الربنامج  ب�����  �����س����ج����واين  واأ�������س������اد 
ملا  "ناف�س"  اأطلقه  ال��ذي  ال�سحي" 
ومميزات  وم�ساندة  دعم  من  يقدمه 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ي���ج���ب ا����س���ت���غ���الل���ه���ا من 
ق��ب��ل ال�����س��ب��اب امل���واط���ن، م�����س��ريا اإىل 
اأهميته  اأث��ب��ت  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  اأن 

خ�����الل ان���ت�������س���ار ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا، 
االإن�����س��اين واملهني  ال���دور  اإىل  ول��ف��ت 
ب��ه فرق  ال��ذي قامت  والكبري  ال��ه��ام 
الطبية  ب���امل���وؤ����س�������س���ات  ال��ت��م��ري�����س 
الدفاع  خ���ط  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

االأول.
ال�سباب  م����داخ����الت  ع��ل��ى  رده  ويف 
وامل�������س���ارك���ني اأك������د ال���دك���ت���ور ع����ادل 
اأه��م��ي��ة ا���س��ت��غ��الل فر�س  ���س��ج��واين 
دولة  ح��ك��وم��ة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��دع��م 
م���ن طلبة  ل��ل��م��واط��ن��ني  االإم���������ارات 
واجلامعية  ال���ث���ان���وي���ة  امل���رح���ل���ت���ني 
ال�سحي، م�سريا  بالقطاع  لاللتحاق 
اإىل املميزات النوعية التي يت�سمنها 
ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س من  ال���ع���م���ل يف 
املهني  ال��ت��ط��ور  و���س��رع��ة  التناف�سية 
االأمر الذي يجعله االأكرث جاذبية ملا 
يقدمه من فر�س ا�ستثنائية للرتقي 

الوظيفي.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت خ��دي��ج��ة االأم��ا���س��ي يف 
درا�ستها  م��راح��ل  م��داخ��ل��ت��ه��ا  ب��داي��ة 

االنتهاء  من  متكنت  وكيف  املختلفة 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وحتى  م���ن درا�����س����ة 
اأن حبها  موؤكدة  املاج�ستري،  امتامها 
ب��اع��ت��ب��اره��ا املهنة  ال��ت��م��ري�����س  مل��ه��ن��ة 
االأكرث اإن�سانية كان لها الدور الفاعل 
والوظيفي  ال���درا����س���ي  جن��اح��ه��ا  يف 
ومواجهة  اجلهد  ب��ذل  من  ومتكنها 

التحديات.
التمري�س  مهنة  اأهمية  اإىل  واأ�سارت 
باعتباره  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا 
اال�ستغناء  ميكن  ال  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
اأو تغافلها يف املنظومة الطبية  عنها 
وال�سحية، موؤكدة اأن القطاع ال�سحي 
م�ستقبلي  وخيار  رائعة  فر�س  يوفر 
واع��������د ل���ل���م���واط���ن���ني وامل����واط����ن����ات 

لدرا�سته ومن ثم العمل به.
واأو�����س����ح����ت خ���دي���ج���ة االأم����ا�����س����ي يف 
ال�سباب  م����داخ����الت  ع��ل��ى  ردوده�������ا 
وامل�ساركني �سرورة ا�ستغالل الفر�س 
ي��وف��ره��ا الربنامج  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة 
ال�سحي لهم خا�سة اأنه يتم بالتعاون 

مع موؤ�س�سات تعليمية مرموقة االأمر 
الذي يجعله فر�سة ا�ستثنائية يجب 
املميزات  اإىل  م�سرية  اإغفالها،  ع��دم 
موؤ�س�سات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
املهني  التطور  من  اخلا�س  القطاع 

والرتقي الوظيفي.
ويف نهاية اجلل�سة دعت وداد ال�سمالن 
امل��واط��ن��ني ال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث��ني عن 
لاللتحاق  الت�سجيل  ب�سرعة  ع��م��ل 

قبل  ال�سحي"  "الربنامج  ب������� 
لال�ستفادة  وذل�����ك  اأغ�����س��ط�����س   14
التعليمية  امل����م����ي����زات  ح���زم���ة  م����ن 
الوظيفية  وال��ف��ر���س  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

النوعية التي يوفرها.
ي�����ذك�����ر اأن���������ه مي����ك����ن ل���ل���م���واط���ن���ات 
الربنامج  يف  الت�سجيل  وامل��واط��ن��ني 
من خالل اختيار املوؤ�س�سة التعليمية 
ال��ن��ق��ر ع��ل��ى الرابط  امل��ط��ل��وب��ة ع���رب 

امل������وارد  وزارة  ���س��ف��ح��ة  "بايو"  يف 
ع��ل��ى من�سات  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����س��ري��ة 
اخلا�سة  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
https://linktr./ ب���ال���وازرة 
املوقع  يتيح  كما   ،/ee/mohre
"ناف�س"  مل������ب������ادرة  االإل��������ك��������رتوين 
باالإ�سافة  ال��ربن��ام��ج،  يف  الت�سجيل 
ل�������س���ف���ح���ات امل������ب������ادرة ع���ل���ى م���واق���ع 

التوا�سل االجتماعي.

•• املدام-الفجر:

ال�سارقة  ن��ا���س��ئ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابعة 
القادة واملبتكرين، تفرد مركز نا�سئة 
ال�سيفية  لرباجمه  طرحه  يف  امل��دام 
اال�ستثمار  ن��ح��و  ه���دف���ه  حت��ق��ي��ق  يف 
امل�ساركني  النا�سئة  لطاقات  االأم��ث��ل 
خالل العطلة ال�سيفية مبا هو نافع 

ومفيد.
امل���رك���ز يف نظرته  ب���رام���ج  وت��ك��ام��ل��ت 
ع��ل��ى امل�����س��ت��ق��ب��ل وال���ت���ي ط���رح���ه مع 
بداية الفعاليات يف ال�سابع ع�سر من 
الثامن  حتى  وتتوا�سل  يوليو  �سهر 
ع�����س��ر م��ن ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����س اجل���اري 
تنمية  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ق 
املتميزين  واكت�ساف  النا�سئة  معارف 
ب���اق���ة م���ن���وع���ة من  واإ�����س����راك����ه����م يف 
تنمية  على  ت�ساعدهم  التي  الربامج 
معارفهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم 
على التفرد والتميز واالإبداع العلمي 

والثقايف والفني والريا�سي.

على  امل���دام  نا�سئة  منت�سبي  وت��ع��ّرف 
الربامج  خالل  املهارات  من  العديد 
بينها  وم���ن  ط��رح��ت  ال��ت��ي  الثمانية 
ور�سة �سناعة القوارب البال�ستيكية، 
ح����ي����ث ت����ع����ّل����م����وا ����س���ن���اع���ة ق�������وارب 
بال�ستيكية من منطلق املحافظة على 
البيئية وا�ستخدام املواد البال�ستيكية 
الزراعة  وور���س��ة  البيئة  ي��خ��دم  مب��ا 

تنفيذ  ط��رق  اأك�سبتهم  والتي  البيئة 
مزرعة مائية يف املركز وبيوت زراعية 
املناطق  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  واأ���س��ال��ي��ب 

ال�سحراوية.
ويانا(  ف��ع��ال��ي��ات )���س��ي��ف��ك  و���س��م��ل��ت 
ع��دد من  تنفيذ  امل��دام  نا�سئة  مبركز 
ال������دورات ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ت��ي تهدف 
اأ�سلوب حياة وما  اإىل جعل الريا�سة 

ت��ع��ن��ى ب���ه م���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى �سحة 
وحيوية امل�ساركني واإعدادهم ملختلف 
الفرو�سية  دورة  يف  ك��م��ا  امل�����س��ارك��ات 
ودورة القو�س وال�سهم ودورة الرماية 
اأن�سطة  مم��ار���س��ة  بجانب  البندقية 
كرة ال�سلة وكرة اليد والكرة الطائرة 

وغو�س احلياري.
اأق��ي��م��ت جم��م��وع��ة م��ن الور�س  ك��م��ا 

املختلفة يف الفنون الت�سكيلية �سملت 
ر����س���م ال��ك��اري��ك��ات��ري وت�����س��ك��ي��الت يف 
االألوان  علم  وم��ب��ادئ  ال��ب��ارز  النحت 
وتقنية االأ�سود واالأبي�س مع االألوان 
هند�سي  وجتريد  اخل��زيف  والرتخيم 
و�سناعة  االأبعاد  ثالثية  وجم�سمات 
ومنحوتات  ح���ر  ب��اأ���س��ل��وب  ال��ق��م��ا���س 
�سبكية اأ�سافت للنا�سئة مهارات فنية 

واإبداعية وروؤى من االإلهام واخليال 
ذات  واأع���م���ال  ت�سكيالت  ���س��ن��اع��ة  يف 

قوالب جميلة.
نا�سئة  م��رك��ز  وا���س��ل  ذل���ك،  وبجانب 
بجانب  ال���دائ���م���ة  اأن�����س��ط��ت��ه  امل������دام 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ال�����س��ي��ف��ي��ة و���س��م��ل��ت �ستة 
املائي  االآيروبيك  ن�ساط  هي  اأن�سطة 
ون�ساط الري�سة الطائرة ون�ساط كرة 

ون�ساط  الطاولة  تن�س  ون�ساط  امل��اء 
ال�سباحة ون�ساط كرة قدم ال�ساالت.

وم����ع ب���راجم���ه���ا ج����رى ت��ن��ف��ي��ذ عدة 
للنا�سئة  وتعليمية  ترفيهية  رح��الت 
امل�ستقبل ورحلة  �سملت رحلة ملتحف 
والرماية  للجولف  ال�سارقة  ل��ن��ادي 

ورحلة �سفاري العني.
مركز  م��دي��ر  العو�سي  �سهاب  واأك���د 

اأه��م��ي��ة الربامج  ن��ا���س��ئ��ة امل����دام ع��ل��ى 
فرتة  خ��الل  امل��ط��روح��ة  والفعاليات 
اإليه  ت��ه��دف  وم���ا  ال�سيفية  العطلة 
امتالك  اىل  ال��ن��ا���س��ئ��ة  مت��ك��ني  م���ن 
توؤهلهم  والتي  امل��ه��ارات  من  العديد 
التنوع  حجم  خ��الل  م��ن  للم�ستقبل 
املنفذة  االأن�سطة  خمتلف  يف  الكبري 
فنية  م�������س���ارات  يف  ت����وزع����ت  وال����ت����ي 
علمية  وك���ذل���ك  ري��ا���س��ي��ة  واأخ�������رى 

واإبداعية.
ربع قرن  موؤ�س�سة  اإىل حر�س  واأ�سار 
ل�سناعة القادة واملبتكرين على توفري 
االإم��ك��ان��ات واخ��ت��ي��ار ال���ربام���ج التي 
طاقاتها  عن  التعبري  للنا�سئة  تتيح 
االأن�سطة  م��ن  العديد  يف  االإيجابية 
بها  التي متيزت  ال�سيفية  والربامج 
على  ال��ع��و���س��ي  واأث��ن��ى  امل����دام  نا�سئة 
تفاعل النا�سئة مع اأهداف الربنامج 
واال����س���ت���ف���ادة م���ن ق��ي��م��ه ال��ن��ب��ي��ل��ة يف 
العمل بروح الفريق الواحد واالجتاه 
نحو االبداع والتمكن يف كافة الور�س 

التي نفذت.

•• ال�صارقة-الفجر: 

اخلالدية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  اأن���ه���ى 
ال�سواحي  ����س���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
التي  ال�����س��ن��وي��ة  م�سابقته  وال���ق���رى 
درج على تنظيمها وحتمل ا�سم "رتل 
القراآنية" بعد اأن جنحت يف ت�سجيع 
اأجزاء  حفظ  على  وال��ب��ن��ات  االأب��ن��اء 
م���ن ال����ق����راآن ال���ك���رمي خ����الل �سهر 

رم�سان الكرمي املا�سي.
وح��ق��ق��ت اجل���ائ���زة ال��ت��ي ت��ق��ام للعام 
اأهدافها  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  ال�����س��اد���س 
وبنات  اأب����ن����اء  م����ن   52 حت��ف��ي��ز  يف 
حلقات  على  ال��رتدد  على  ال�ساحية 

حتفيظ القراآن الكرمي وم�ساركتهم 
يف فئات اجلائزة.

جمل�س  اأق���������ام  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
���س��اح��ي��ة اخل��ال��دي��ة ح��ف��ال لتكرمي 
م�سابقة  يف  وامل�����س��ارك��ني  ال��ف��ائ��زي��ن 
وذلك  اأم�س  م�ساء  القراآنية"  "رتل 
ال�سبيل  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز م��ن��ار 
ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال���ق���راآن ال���ك���رمي وال���ذي 
عالوة  امل�����س��اب��ق��ة  تنظيم  يف  ���س��ارك��ه 
على م�ساهمة “الغامن للعقارات" يف 

رعاية امل�سابقة وجوائزها.
اأق����ي����م يف مقر  ال������ذي  ع����رب احل���ف���ل 
املجل�س مبدينة ال�سارقة عن حر�س 
اأولياء  ج��ه��ود  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  املجل�س 

االأمور الذين تفانوا يف تربية اأبنائهم 
وت�سجيعهم على  الفوز  وحثهم على 

تالوة وحفظ القراآن الكرمي.
وخ���الل احل��ف��ل ك���رم ���س��ع��ادة خلفان 
�ساحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �سعيد 
اخل���ال���دي���ة ي��راف��ق��ه ���س��ع��ادة حممد 
را�سد بن جر�س نائب رئي�س املجل�س 
املدير  ال�������س���وي���دي  غ�����امن  و���س��ع��ي��د 
التنفيذي ل�سركة "الغامن للعقارات" 
الثالث  امل�سابقة  ف��روع  يف  الفائزين 

�سواء للبنني والبنات.
الفرع  يف  الفائزين  التكرمي  و�سمل 
ع��م حيث  وامل��خ�����س�����س جل���زء  االأول 
جاء باملركز االأول مع�سد جابر �سيف 
�سامل ال�سويدي وباملركز الثاين غيث 
ومن  ال�����س��وي��دي  �سعيد  غ��امن  عبيد 
جواهر  االأول  باملركز  ج��اءت  البنات 
وباملركز  امل���را����س���دة  خ��م��ي�����س  ج��م��ع��ة 

الثاين عفراء عبداهلل ال�سويدي.
الفرع  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ج��اء  فيما   
الثاين واملخ�س�س جلزء عم وتبارك 
�سلطان �سعيد اأحمد د�سمال املزروعي 
وباملركز الثاين اأحمد عي�سى خليفة 
بن د�سمال املزروعي ويف فئة البنات 
جابر  م����رمي  االأول  ب���امل���رك���ز  ح��ل��ت 
ال�����س��وي��دي وب��امل��رك��ز ال��ث��اين عفراء 

خالد املري.
واملخ�س�س  ال��ث��ال��ث  ال���ف���رع  يف  اأم����ا 
ل��ل��رب��ع االأخ����ري م��ن ���س��ورة ي�����س جاء 
اأحمد  �سعيد  را���س��د  االأول  ب��امل��رك��ز 
امل���زروع���ي وب��امل��رك��ز الثاين  د���س��م��ال 
كرم�ستجي  ع��ب��ي��د  حم���م���د  م���اج���د 
االأول  باملركز  البنات جاءت  فئة  ويف 
ع����ف����راء ���س��ع��ي��د د����س���م���ال امل����زروع����ي 
خليفة  عي�سى  موزة  الثاين  وباملركز 

بن د�سمال املزروعي.
اأولياء  و���س��م��ل ال��ت��ك��رمي ث��الث��ة م��ن 
م�سابقة  يف  الفائزين  الطلبة  اأم���ور 
رتل وهم فاطمة عبدالواحد عتيبي 
امل�سابقة  يف  اأبنائها  من  ثالثة  لفوز 
املزروعي  د�سمال  وعي�سى خليفة بن 
اأبنائه و جابر �سيف  لفوز اثنان من 
���س��امل ال�����س��وي��دي ل��ف��وز اث���ن���ان من 
فقرات  وتخللت  امل�سابقة.  يف  ابنائه 
مرمي  بالطفلة  االح��ت��ف��اء  ال��ت��ك��رمي 
ح�سانة  م����ن  ال�������س���وي���دي  ع����ب����داهلل 
اللية بعد تفوقها يف م�سابقة القراآن 
ح�سانات  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ال����ك����رمي 
لقب  ال�سارقة وح�سولها على  اإمارة 
وتكرميها  ال�سغري"  "احلافظ 
حفظها  موا�سلة  على  لها  حتفيزا 

للقراآن الكرمي.

ل��ي�����س��م��ل كافة  ال���ت���ك���رمي  وت���وا����س���ل 
اإطار  يف  امل�سابقة  فئات  امل�ساركني يف 
للفائزين  املخ�س�سة  املالية  اجلوائز 
وال���ب���ال���غ���ة خ��م�����س��ة و���س��ب��ع��ني األ����ف 
برعاية  واملقدمة  دره��م  وخم�سمائة 

من الغامن للعقارات.
ب��ع��ده��ا ج���رى ت��ك��رمي ���س��ع��ي��د غامن 
للعقارات  ال��غ��امن  ال�����س��وي��دي مم��ث��ل 
تقديراً له على دعمه الدائم ملبادرات 

وم�سابقات املجل�س.
�سعادة خلفان  اأكد  نهاية احلفل  ويف 
�ساحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري  �سعيد 
املجل�س  ح���ر����س  ع���ل���ى  اخل����ال����دي����ة 
رتل  م�سابقة  تنظيم  موا�سلة  على 
ال��ق��راآن��ي��ة وال��ت��ي ت��وؤك��د جن��اح��ه��ا يف 
على  ال�����س��اد���س  للعام  توا�سلها  ظ��ل 
التوايل وباإقبال كبري من قبل اأبناء 
وبنات املنطقة، وتقدم املري بال�سكر 
للعقارات  ال��غ��امن  ل��رع��اي��ة  اجل��زي��ل 
واأث���ن���ى ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مع 
لتحفيظ  ال�������س���ب���ي���ل  م����ن����ار  م����رك����ز 
بامل�سرفني  مل�ساركته  الكرمي  القراآن 
وقيامه  وامل���ن�������س���ق���ني  وامل���ح���ف���ظ���ني 
ب����االإ�����س����راف ع��ل��ى ح��ل��ق��ات حتفيظ 
االأبناء على  القراآن الكرمي وحتفيز 

حفظ القراآن الكرمي.

�أوىل جل�صات »ناف�ص Talks« تناق�ص توعية وحتفيز �ملو�طنني للعمل بالقطاع �ل�صحي

نا�صئة �ملد�م تطرح ثمانية بر�مج لتنمية معارف �مل�صاركني و�إبد�عهم �لعلمي و�لفني و�لريا�صي

جمل�ص �صاحية �خلالدية يختتم م�صابقته �ل�صنوية »رتل �لقر�آنية« ويكرم �لفائزين

•• موروين-وام:

القمري  االحت���اد  رئي�س  عثماين  غ��زايل  فخامة  ا�ستقبل 
معايل ال�سيد الزبريي حممد اأحمد رئي�س الربملان الدويل 
للت�سامح وال�سالم، برفقة معايل م�سرتدوين عبده رئي�س 
اجلمعية الوطنية يف االحتاد القمري ونوابه، بهدف بحث 

�سبل دعم الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم.
دعم  على  العمل  ���س��رورة  عثماين  الرئي�س  فخامة  واك��د 
وباالأخ�س  وال�سالم  للت�سامح  ال���دويل  ال��ربمل��ان  توجهات 
ال�����دويل للت�سامح  ل��ل��ربمل��ان  ال��ق��م��ر  خ����الل رئ��ا���س��ة ج����زر 
بالده  دع��م  ..م���وؤك���داً   2023-2022 للفرتة  وال�����س��الم 

امل�ستمر مل�ساعي املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم برئا�سة 
معايل اأحمد بن حممد اجلروان، وبرملانه الدويل برئا�سة 
الزبريي، ال �سيما يف جماالت التوعية والثقافة والتعليم، 

بهدف ن�سر قيم الت�سامح وال�سالم.
ان  ال��ربمل��اين للمجل�س، م��وؤك��داً  و���س��دد على دع��م اجل��ه��از 
يف  جهدا  تدخر  ل��ن  القمري  ل��الحت��اد  الوطنية  اجلمعية 
الزبريي  وق��دم  وال�سالم.  للت�سامح  ال��دويل  الربملان  دع��م 
املجل�س  الرئي�س غزايل نبذة عن اخر جمهودات  لفخامة 
وجمعيته  ال����دويل  وب��رمل��ان��ه  وال�����س��الم  للت�سامح  ال��ع��امل��ي 
قيم  ون�����س��ر  رف���ع  ب��ه��دف  امل���ج���االت،  خمتلف  يف  العمومية 

الت�سامح وال�سالم يف حزر القمر والعامل ككل.

رئي�ص �الحتاد �لقمري ي�صتقبل رئي�ص �لربملان �لدويل للت�صامح و�ل�صالم

خميم »�ملو�طنة �لرقمية« يختتم �أن�صطته بتخريج منت�صبيه

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم :CN 3719763 باال�سم التجاري االأعايل خلدمات 
تعديل  طلب  بالغاء   ، احل�سرات  ومكافحة  التنظيف 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساورما 

فاكتوري كافترييا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4231873 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/داي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليت خلدمات التنظيف املباين
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2737235 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تراحيب 

كافيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2216528 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تونتي للو�ساطة العقارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4310502 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بلو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الين ال�سالح االطارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3019569 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساهني 

لتخلي�س املعامالت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3720152 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
للنقليات  وي�س  :مور  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاوالت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :3923891 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة عمار �سالح احمد �سيف اهلل امل�سعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالرحمن �سالح احمد �سيف اهلل امل�سعبي

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:�سركة دوا ميد �سركة ال�سخ�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.45 �سلطان بن خليفه بن زايد واخرين

CN 2409583 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205032024
تاريخ التعديل:2022/8/11

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

�سركة   - التعليميه  اخلدمات  م�ساريع  يف  لال�ستثمار  جيه  التجاري:تي  اال�سم 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي
CN 3913931 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/11 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205032166
تاريخ التعديل:2022/8/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:اريت�سا كافترييا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 0.25 - مبنى لنك انف�ستمنت�س ذ.م.م

CN 3747154 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، ذ.م.م  احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/بر�ستيج  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/5 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019022
تاريخ التعديل:2022/8/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:احور للمقاوالت العامة ذ.م.م  
مبنى   -  8 مبنى   23 مكتب   110 قطعة   19 �سرق   - زايد  ال�سركة:مدينة  عنوان 

حممد علي �سلطان واخرين
CN 1098890 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/�سارتفورد  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/21 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:220034357
تاريخ التعديل:2022/8/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�ساعر  خليفه  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة و اعمال الديكور  رخ�سة رقم :CN 1133387 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غازى فار�س الغيث %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبداهلل على حممد ال�سمرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة خليفه ال�ساعر للمقاوالت العامة و اعمال الديكور
KHALIFA AL SHAEER GENERAL CONTRACTING & DECORATION WORKS EST

اإىل / �سيتي تاور للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CITYTOWER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
�سركة   - للتجارة  جلوبال  :نوفاك  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم :CN 2864694 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سمري كوروبارو كاندييل عبدالقادر  %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سابك كروبروكاندى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سابك كروبروكاندى من 100 % اإىل %95

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ نوفاك جلوبال للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NUVAC GLOBAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ نوفاك جلوبال للتجارة ذ.م.م
NUVAC GLOBAL TRADING L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
عادم  لت�سليح  ح�سني  زاكر  :حمل  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات  رخ�سة رقم :CN 1110888 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلطان عويطن �سامل ح�سريم الكتبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زاكر ح�سني نور احلق
تعديل وكيل خدمات / حذف ح�سريم على �سويدان ح�سريم الكتبى

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل زاكر ح�سني لت�سليح عادم ال�سيارات
ZAKER HUSAIN AUTO EXHAUST REPAIRING SHOP

اإىل/ حمل بلو مون لكهرباء ال�سيارات وتبديل الزيوت
BLUE  MOON AUTO ELECTRICAL AND OIL CHANGE SHOP

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح كهرباء ال�سيارات  4520005
 تعديل ن�ساط / حذف ا�سالح عوادم ال�سيارات  4520013

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
لالن�ساءات  ال�سام  :�سهباء  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واالعمال االلكرتوميكانيكة
رخ�سة رقم :CN 1159308 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سهباء ال�سام لالن�ساءات واالعمال االلكرتوميكانيكة
SHAHBAA AL SHAM CONSTRUCTION& ELECTROMECHANICAL WORKES

اإىل / اأوليا للديكور واملقاوالت العامة
OLEA DECOR AND GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�ساط / حذف املقاوالت امليكانيكية  4220903
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :يا�سر ال�سغري الأعمال البناء

  رخ�سة رقم :CN 3951696 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / يا�سر خلف عبدالرحمن ال�سغري من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / يا�سر خلف عبدالرحمن ال�سغري من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف هناء حم�سن ح�سني �سامل الرا�سدى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ يا�سر ال�سغري الأعمال البناء
YASSER ELSAGHIR FOR BUILDING WORKS

اإىل/ امل�سار للمقاوالت وال�سيانة العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALMASSAR GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء  3312007
 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح و�سيانة التمديدات والرتكيبات ال�سحية.  4329906

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح و�سيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية.  4329904
تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الطالء والدهانات للمباين  4330003
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تبليط االأر�سيات واجلدران  4330019

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البال�سرت(  4330009
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الطابوق  4330001

اأربعة ع�سر  اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :م�سبغة داب اند دراي ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 2874863 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيف قائد �سيف احمد من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيف قائد �سيف احمد من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سلطان حممد �سلطان اجلنيبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة داب اند دراي ذ.م.م

DIB & DRY LAUNDRY L.L.C

اإىل/ م�سبغة داب اند دراي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DIB & DRY LAUNDRY - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :داميوند مون لل�سيانة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 1212142 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ماجده �سابر حممد �سليم %100

تعديل مدير / اإ�سافة ماجده �سابر حممد �سليم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد احمد �سامل خما�سن

تعديل مدير / حذف روعه عبداهلل �سالح حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف روعه عبداهلل �سالح حممد

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ داميوند مون لل�سيانة العامة ذ.م.م

DIAMOND MOON GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل/ داميوند مون لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

DIAMOND MOON GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيرتونيل لتجارة معدات البيع االيل

رخ�سة رقم :CN 2280980 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة باتالم كاليل كونها عبداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد �سيف �سعيد بن خادم املن�سورى
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 750000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيرتونيل لتجارة معدات البيع االيل

CITRONEL VENDING MACHINE EQUIPMENTS TRADING

اإىل/ �سيرتونيل لتجارة معدات البيع االآيل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CITRONEL VENDING MACHINE EQUIPMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة االغذية املجففة - باجلملة  4630130
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�سترياد  4610008
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ت�سدير  4610009

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سويت هوت للعقارات

رخ�سة رقم :CN 3880181 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سويت هوت للعقارات

SWEET HOME LEL EQARAT

اإىل/ موؤ�س�سة �سلطان على الكويتي للتجارة العامة
SULTAN ALI ALKUWAITI FOR GENERAL    TRADING EST

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة 4690018
 تعديل ن�ساط / حذف الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها  6820004

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�صابط يف �صرطة دبي يفوز بجائزة جمل�ص �ل�صالمة �لربيطاين

ت��ط��ب��ي��ق معايري  وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى 
االأمن وال�سالمة وال�سحة املهنية.
الفوز  اأن  املن�سوري  النقيب  واأك��د 
باجلائزة جاء نتيجة دعم وحر�س 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي يف 
ال�سباط  وم���ن���اف�������س���ة  م�������س���ارك���ة 
املُختلفة  ال���ع���امل���ي���ة  اجل����وائ����ز  يف 

•• دبي-الفجر:

من�سور  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ق��ي��ب  ح��ق��ق 
خلفان املن�سوري من كوادر �سرطة 
دبي، اإجنازاً نوعياً اإثر فوزه بجائزة 
عن  الربيطاين  ال�سالمة  جمل�س 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  "�سفري  ف��ئ��ة 
والرفاهية لعام 2022" وباإ�سادة 
ع��ال��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د م��ن��اف�����س��ة مع 
من  دولة   39 من  م�ساركاً   647

خمتلف اأجناء العامل.
ومي�������ن�������ح جم�����ل�����������س ال���������س����الم����ة 
املُتخ�س�سة  ج��ائ��زت��ه  ال��ربي��ط��اين 
يف جم���ال ال�����س��الم��ة ال��دول��ي��ة اإىل 
اجلهات  يف  واالأف�������راد  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ال��ع��ام��ل��ة يف 
لتميزهم  ن������ظ������راً  واخل��������ا���������س، 

والو�سول اإىل الريادة عرب تطبيق 
تعزز جودة  التي  املمار�سات  اأف�سل 

العمل ال�سرطي.
اأن  اإىل  املن�سوري  النقيب  واأ���س��ار 
م�ساركته يف اجلائزة جاءت ا�ستناداً 
يف  املرتاكمة  العملية  خرباته  اإىل 
جمال االأمن وال�سالمة على مدار 
اأك��رث من ع�سرين عاماً يف �سرطة 
االأمنية  للتفتي�سات  م�سوؤواًل  دب��ي 
وامل�����س��ارك��ة ب��ت��اأم��ني ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
اأن فرتة  اإىل  م��ن��وه��اً  دب���ي،  اإم�����ارة 
وال�سالمة  االأم���ن  عمله يف جم��ال 
اكت�سبها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة واخل����ربات 
�ساعدته  �سنوات طويله  على مدار 
للمناف�سة  اإع��داد ملفه اخلا�س  يف 
ال�������س���الم���ة  ج�����ائ�����زة جم���ل�������س  يف 
االإجناز  ه��ذا  وحتقيق  الربيطاين 

حياته  يف  وال�����ن�����وع�����ي  اجل�����دي�����د 
املهنية.

اجلدير ذكره اأن النقيب املن�سوري 
ح�سل ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��دك��ت��وراه يف 
والكوارث،  االأزم�����ات  اإدارة  جم���ال 
دورة   100 م���ن  اأك�����رث  ومي��ت��ل��ك 
التفتي�سات  جم��ال  يف  تخ�س�سية 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  االأم��ن��ي��ة 
وال��ع��امل��ي، و���س��اه��م ب�سكل ف��ع��ال يف 
التدريب  تقنيات  وتطوير  ابتكار 
عن  وال��ب��ح��ث  التفتي�س  جم���ال  يف 
التحديات  مل���واج���ه���ة  امل���ت���ف���ج���رات 
التعامل  ج���ان���ب  اإىل  وامل���خ���اط���ر، 
م��ع امل���واد اخل��ط��رة وه��و م��ا اأثرى 
تعزيز  يف  وخ������ربات������ه  جت����رب����ت����ه 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة يف 

حياته املهنية يف �سرطة دبي.

عبد�هلل بن ز�يد ودميرتي كوليبا يبحثان هاتفيا 
�لعالقات �لثنائية وتطور�ت �الأزمة �الأوكر�نية

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ات�سال هاتفي مع معايل دميرتي  ال��دويل خالل  والتعاون 
ك��ول��ي��ب��ا وزي����ر خ��ارج��ي��ة اأوك���ران���ي���ا ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
البلدين واآفاق التعاون امل�سرتك و�سبل تعزيزها يف خمتلف 

املجاالت.
ال�ساحة  ع��ل��ى  االأو����س���اع  م�ستجدات  اجل��ان��ب��ان  وا���س��ت��ع��ر���س 
االأوكرانية اإ�سافة اإىل عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية 

ذات االهتمام امل�سرتك.
واأ�����س����اد ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان خالل 
االت�����س��ال ال��ه��ات��ف��ي ب��االت��ف��اق ال���ذي مت توقيعه م��وؤخ��را يف 
مدينة اإ�سطنبول بني جمهورية اأوكرانيا ورو�سيا االحتادية 
واجلمهورية الرتكية مب�ساركة منظمة االأمم املتحدة ب�ساأن 
االأ�سواق  اإىل  االأ�سود  البحر  عرب  احلبوب  بت�سدير  ال�سماح 
التام  االإم���ارات  دول��ة  ا�ستعداد  على  التاأكيد  العاملية جم��ددا 
يف  للنزاع  �سلمي  ح��ل  الإي��ج��اد  كافة  املبذولة  اجل��ه��ود  لدعم 

اأوكرانيا والتو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية لالأزمة.

ت�صلم ر�صالة خطية من رئي�ص �لدولة .. رئي�ص �الحتاد �ل�صوي�صري ي�صتقبل عبد�هلل بن ز�يد
•• لوكارنو-وام:

ت�سلم فخامة اإيجنات�سيو كا�سي�س رئي�س االحتاد ال�سوي�سري ووزير اخلارجية، 
ر�سالة خطية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اهلل" تت�سمن دعوة فخامته لزيارة دولة االإمارات يف اإطار احلر�س  "حفظه 

على تعزيز وتعميق اأوا�سر العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني.
ال�سيخ  �سمو  ب�سوي�سرا،  لوكارنو  ا�ستقبال فخامته يف مدينة  جاء ذلك خالل 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، حيث �سلم �سموه 

فخامته الر�سالة اخلطية .
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حت��ي��ات  اللقاء  خ��الل  لفخامته  �سموه  ون��ق��ل 
النماء  ل�سوي�سرا  اهلل" ومتنياته  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

واالزدهار.
اآل نهيان حتياته اإىل  من جانبه حمل فخامته �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

"حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  �ساحب 
ومتنياته لدولة االإمارات دوام التقدم والرخاء.

االإماراتي  الثنائي  والتعاون  ال�سداقة  اللقاء بحث عالقات  كما جرى خالل 
ال�سوي�سري يف عدد من القطاعات ذات االهتمام امل�سرتك ومنها االقت�سادية 

والتجارية واال�ستثمارية.
االإقليمي  ال�سعيدين  على  وامل�ستجدات  املنطقة  ق�سايا  اجل��ان��ب��ان  وناق�س 

والدويل وتبادال وجهات النظر ب�ساأنها.
نهيان،  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ب�سمو  كا�سي�س  اإيجنات�سيو  ورحب فخامة 
البلدين  بني  تربط  التي  واملتميزة  الوثيقة  الثنائية  العالقات  على  موؤكدا 
االإم���ارات يف  امل�سرتك مع دول��ة  التعاون  اإىل تعزيز  ب��الده  ال�سديقني وتطلع 

خمتلف املجاالت.
من جانبه اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأن دولة االإمارات بقيادة 
"حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  �ساحب 

بالنفع  يعود  مبا  �سوي�سرا  مع  الثنائي  التعاون  عالقات  تعزيز  على  حري�سة 
اإىل  م�سريا  امل�سرتكة،  م�ساحلهما  ويخدم  ال�سديقني  البلدين  �سعبي  على 
وج��ود جم��االت واع��دة لل�سراكة بني دول��ة االإم���ارات و�سوي�سرا ت�سهم يف دعم 

م�سارات التنمية واالزدهار امل�ستدام يف البلدين ال�سديقني.
ال�سوي�سري  االحت��اد  رئي�س  كا�سي�س  اإيجنات�سيو  فخامة  راف��ق  اللقاء،  عقب 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة، �سمو 
والتعاون الدويل يف زيارة اإىل حديقة النبات يف جزيرة بري�ساكو التي تعد من 
اأبرز املقا�سد ال�سياحية يف �سوي�سرا، كما ح�سرا حفل اال�ستقبال الذي اأقيم يف 
اإطار فعاليات مهرجان لوكارنو ال�سينمائي ويعد من اأعرق املهرجان الفنية يف 

العامل وتاأ�س�س عام 1946.
وزار اجلانبان مقر جمموعة �سيندلر ال�سوي�سرية الإنتاج امل�ساعد وال�سالمل 
الكهربائية التي تعد اأحد اأكرب واأعرق ال�سركات العاملية املتخ�س�سة وتاأ�س�ست 

عام 1872 .

واطلع �سموه خالل الزيارة على مرافق ال�سركات املختلفة وخطوط اإنتاجها 
والتقنيات املتقدمة التي تعتمد عليها.

توفره جمموعة  التي  املتخ�س�س  التدريبي  الربنامج  �سموه على  كما تعرف 
�سيندلر ال�سوي�سرية للطلبة لتاأهيلهم بال�سكل االأمثل للعمل يف ال�سركة بعد 

التخرج.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بالتقدم ال�سناعي الذي ت�سهده 
الذي  القطاع احليوي  ال�سباب للعمل يف هذا  �سوي�سرا وحر�سها على متكني 

يعد ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق االزدهار االقت�سادي والتنمية امل�ستدامة.
ح�سر اللقاء ورافق �سموه خالل الزيارات، معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل و�سعادة الدكتورة ح�سة عبداهلل العتيبة 
�سفرية الدولة لدى االحتاد ال�سوي�سري و�سعادة عمران �سرف مدير م�سروع 
ال�سلمي  لال�ستخدام  املتحدة  االأمم  جلنة  رئي�س  املريخ  ال�ستك�ساف  االإم��ارات 

للف�ساء اخلارجي.

بر�مج تاأهيلية مبعايري عاملية لنزالء �ملوؤ�ص�صات �لعقابية يف دبي
•• دبي - وام: 

ق���ال ال���ل���واء ع��ل��ي ال�����س��م��ايل مدير 
االإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية 
العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  واال���س��الح��ي��ة 
العامة  االإدارة  اإن  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
وتثقيفية  تعليمية  منارة  اأ�سبحت 
ل����ل����ن����زالء م�����ن خ�������الل ال�����ربام�����ج 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ه��ادف��ة  وال�����دورات 
ال���ن���زالء  وت����دري����ب  ت��ع��ل��ي��م  اإدارة 
النزيل  تاأهيل  يف  خطتها  ا�ستمدت 

من �سعار "االإن�سان قبل املكان".
ال���ع���ام���ة  االإدارة  اأن  واأ��������س�������اف 
واال�سالحية  العقابية  للموؤ�س�سات 
الربامج  من  حزمة  بتنفيذ  قامت 
تعليم  اإدارة  خ��الل  م��ن  التاأهيلية 
تنمية  ب���ه���دف  ال����ن����زالء  وت����دري����ب 
واملهنية  العلمية  قدراتهم  وتاأهيل 

االأعمال  تنظيم  ع��ل��ى  واالإ����س���راف 
امل�������س���رح���ي���ة ال���ت���ي ي���ق���وم ال���ن���زالء 
املوا�سيع  ����س���ت���ى  يف  ب���ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
وامل��ن��ا���س��ب��ات وي���ه���دف ال��ق�����س��م اإىل 
فراغهم  م��لء  ال��ن��زالء يف  م�ساعدة 
فيما  ال�سريف  التناف�س  روح  وزرع 
على  باملحافظة  وااله��ت��م��ام  بينهم 

اللياقة البدنية لديهم.
املهني  ال��ت��دري��ب  ق�سم  اأن  واأو���س��ح 
املهنية  ال��������دورات  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ي���ق���وم 
على  وال��ع��م��ل  املختلفة  واحل��رف��ي��ة 
جديدة  م��ه��ن��ي��ة  م����ه����ارات  ت���وف���ري 
مهاراتهم  وت��ن��م��ي��ة  ال���ن���زالء  ل���دى 
النزالء  تاأهيل  واإع���ادة  ال�سخ�سية 
يف  واحلرفية  املهنية  الناحية  م��ن 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت وت���وف���ري مهن 
ج���دي���دة ل��ه��م وامل�����س��اه��م��ة يف خلق 
ف���ر����س ع��م��ل م��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��م وفق 

والتخ�س�سات  امل���راح���ل  جميع  يف 
والقرطا�سية  ال���ك���ت���ب  وت����وف����ري 
للطلبة امللتحقني بالدرا�سة وحمو 
االأمية العلمية واالإلكرتونية لدى 
وهوايات  مهارات  وتطوير  النزالء 
ا�ستغالل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���ن���زالء 
ق�����س��اء ف����رتة ال��ع��ق��وب��ة مب���ا ينفع 
املعرفة  ب�سالح  وي�سلحهم  ال��ن��زالء 

والعلم.
ولفت اإىل اأن ق�سم الربامج الدينية 
الوعي  ن�����س��ر  يف  م���ه���ام���ه  ت��ن�����س��ب 
مبتطلبات  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال���دي���ن���ي 
ال��ع��ق��ي��دة االإ����س���الم���ي���ة وذل�����ك عن 
ط����ري����ق امل����ح����ا�����س����رات وال�����ن�����دوات 
القراآن  حفظ  وحلقات  وال����دورات 
تقوية  اإىل  الق�سم  ويهدف  الكرمي 
النزالء  الديني لدى  ال��وازع  ون�سر 
م���ن امل�����س��ل��م��ني وت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 

يعزز  مبا  الديني  وازع��ه��م  وتقوية 
ثقتهم باأنف�سهم ومن ثّم باملوؤ�س�سة 
اإزالة حاجز اخلوف  اإىل  باالإ�سافة 
ي��خ��ال��ج �سدورهم  ال���ذي  وال����رتدد 
جتاه جمتمعهم الذي �سيخرج اإليه 

النزيل بعد ق�ساء عقوبته.
ال�سمايل  ع���ل���ي  ال����ل����واء  واأو������س�����ح 
النزالء  وت��دري��ب  تعليم  اإدارة  اأن 
اأق�سام وهي ق�سم  اأربعة  تتكون من 
الربامج التعليمية وق�سم الربامج 
الريا�سية  الربامج  وق�سم  الدينية 
يقوم  حيث  املهني  التدريب  وق�سم 
ق�سم الربامج التعليمية باالإ�سراف 
النزالء  وم�����س��اع��دة  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
يف  تعليمهم  ا�ستكمال  يف  الراغبني 
النزالء  وم�ساعدة  امل��راح��ل  جميع 
التعليمي  م�����س��واره��م  م��وا���س��ل��ة  يف 
للدرا�سة  امل��ن��ا���س��ب  امل��ك��ان  وت��وف��ري 

الكتب  وت����وف����ري  ال�����ق�����راآن  ح���ف���ظ 
امللتحقني يف  للطلبة  والقرطا�سية 
النزالء  مهارات  وتطوير  ال��دورات 
واملحا�سرات  اخل��ط��ب  اإل��ق��اء  ع��ل��ى 
فرتة  ق�ساء  ا�ستثمار  على  والعمل 

العقوبة مبا ينفع النزالء.
الريا�سية  الربامج  ق�سم  اأن  وذك��ر 
وامل�سابقات  االأن�سطة  بجميع  يهتم 
للنزالء  وال��ري��ا���س��ي��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الريا�سية  امل�������س���اب���ق���ات  ف��ي��ن��ظ��م 
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  املختلفة 
جميع  ويف  ال�����س��ن��ة  م������دار  وع���ل���ى 
ا�ستقبال  اأجهزة  وتوفري  االأن�سطة 
البطوالت  جميع  لنقل  ف�سائية 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  وامل�������س���اب���ق���ات 
ال�سنة  مدار  على  للنزالء  والعاملية 
يف  الرتفيهية  امل�سابقات  وتنظيم 
الثقافية  وامل�سابقات  ال�سعر  جمال 

النزالء  ع��دد  اإن  ال��ن��زالء  وت��دري��ب 
امل�ستفيدين من الربامج التعليمية 
العامة  االإدارة  يف  وال���ت���دري���ب���ي���ة 
واالإ�سالحية  العقابية  للموؤ�س�سات 
بلغ 946 نزيال ونزيلة يف الن�سف 
وذلك  اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
واملحا�سرات  ال����دورات  خ��الل  م��ن 
ال��ت��ي مت ع��ق��ده��ا خ���الل ه���ذه املدة 
ومنها دورة حتفيظ القراآن الكرمي 

باالإ�سافة  العمل  ���س��وق  متطلبات 
اىل م�ساعدة النزالء يف ملء الفراغ 
ل��دي��ه��م واك��ت�����س��اب م��ه��ارات مهنية 
وحرفية جديدة ومفيدة وتاأهيلهم 
واحلرفية  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
باالأعمال  القيام  على  وت�سجيعهم 

اخلا�سة بهم بعد االإفراج عنهم.
من جانبه قال الرائد حممد عبد 
تعليم  اإدارة  م��دي��ر  العبيديل  اهلل 

وبطولة كاأ�س االإدارة للنزالء ودورة 
الت�سوير ال�سوئي ودورة الت�سميم 
الثالثي االأبعاد وفعاليات مهرجان 
االآداب باللغة االإجنليزية وفعاليات 
العربية  باللغة  االآداب  م��ه��رج��ان 
ودورات  االآيل  احل��ا���س��ب  ودورات 
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة وم�����ب�����ادرة ن����ادي 
الرم�سانية  وال��ب��ط��ول��ة  ال���ق���راءة 

وغريها من الربامج االأخرى.

»�لد�ر« تن�صم �إىل فريق �خلرب�ء �ال�صت�صاري �خلا�ص مببادرة �الأهد�ف �مل�صتندة �إىل �لعلم لتحقيق �حلياد �ملناخي
•• اأبوظبي-وام:

العقارية  ال����دار  ���س��رك��ة  ان�����س��ّم��ت 
اال�ست�ساري  اخل����رباء  ف��ري��ق  اإىل 
اخلا�س مببادرة االأهداف امل�ستندة 
اإىل العلم /SBTi/، لت�سبح اأول 
�سركة من منطقة ال�سرق االأو�سط 
اال�ست�سارية  خ���دم���ات���ه���ا  ت���ق���دم 
واالإن�ساءات  ال��ع��ق��ارات  ل�����س��رك��ات 
اأهداف  العامل حول حتديد  حول 
احلياد املناخي امل�ستندة اإىل العلم. 
امل�ستندة  االأه����داف  م��ب��ادرة  وُت��ع��د 
موؤ�س�سة  ب��ني  ���س��راك��ة  ال��ع��ل��م  اإىل 
العاملي  واالت��ف��اق  بي"،  دي  "�سي 
 /UNGC/ امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم 
 /WRI/ العاملية امل��وارد  ومعهد 
/ للطبيعة  ال��ع��امل��ي  وال�����س��ن��دوق 

./WWF
�سركة   3000 م��ن  اأك���رث  وتعمل 
االأهداف  مبادرة  مع  العامل  حول 
لتقليل  ال���ع���ل���م  اإىل  امل�������س���ت���ن���دة 
االنبعاثات الكربونية ودعم حتقيق 
اأهداف اتفاق باري�س للمناخ للحد 
من ارتفاع درجات احلرارة العاملية 
درج���ت���ني  م����ن  ب���ك���ث���ري  اأق�������ل  اإىل 
قبل  م��ا  م�ستويات  ف��وق  مئويتني 
وموا�سلة  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  ال����ث����ورة 
املحافظة  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل���ه���ود 
على ه��ذه ال��زي��ادة يف ح��دود 1.5 

درجة مئوية.
م�ساعدة  اإىل  امل����ب����ادرة  وت�����س��ع��ى 
االنبعاثات  تقليل  على  ال�سركات 
احلقيقي  االقت�ساد  يف  الكربونية 
و�سع  ع��ل��ى  الت�سجيع  خ���الل  م��ن 

امل�ستهدفات القائمة على العلم.
و�سُترثي م�ساركات كبار املديرين 
الذين  ال��������دار،  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

يتمتعون مبعرفة كبرية وخربات 
اال�ستدامة،  جم�����ال  يف  وا����س���ع���ة 
عملية اتخاذ القرارات �سمن فريق 
للمبادرة،  اال���س��ت�����س��اري  اخل����رباء 
ال���ف���ري���ق ع��ل��ى و�سع  و���س��ت�����س��اع��د 
واملقايي�س  وال��ت��ع��ري��ف��ات  امل���ب���ادئ 
اإىل  امل�ستندة  ب��االأه��داف  اخلا�سة 
العلم، والتي �ستكون مبثابة معيار 
مرجعي ل�سركات العقارات والبناء 

حول العامل.
احلياد  م��ن��ه��ج��ي��ات  و����س���ُت���ع���ر����س 
ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا املجموعة  امل��ن��اخ��ي 
اال����س���ت�������س���اري���ة مل���������س����روع امل���ب���اين 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ك��ل من 
واالتفاق  ب���ي،  دي  ���س��ي  م��وؤ���س�����س��ة 
امل��ت��ح��دة، ومعهد  ل����الأمم  ال��ع��امل��ي 
املوارد العاملية، وال�سندوق العاملي 
جلميع  اإت��اح��ت��ه��ا  ق��ب��ل  للطبيعة، 
من  امل��ب��ادرة  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب 
والتي  اإ���س��اف��ي��ة،  تكلفة  اأي  دون 
�ست�ساعدهم على مواءمة اأهدافهم 

مع اأهداف اتفاق باري�س.
ك���م���ا ���س��ي�����س��اه��م ف���ري���ق اخل�����رباء 
االأوراق  ت��ط��وي��ر  يف  اال���س��ت�����س��اري 
االأن�سطة  يف  و�سي�سارك  البحثية، 

للرتويج  املخ�س�سة  والفعاليات 
الأه�����م�����ي�����ة اع�����ت�����م�����اد ال���������س����رك����ات 
العلم.  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  ل���الأه���داف 
اال�ست�سارية  امل��ج��ال�����س  وت���ت���األ���ف 
للمبادرة من املوؤ�س�سات وال�سركات، 
مرموقة  جمموعة  اإىل  باالإ�سافة 
واال�ست�ساريني  االأك��ادمي��ي��ني  م��ن 
وامل�����ن�����ظ�����م�����ات غ�������ري ال����رب����ح����ي����ة 

واملنظمات متعددة اجلن�سيات.
الرئي�س  ف����ي����ور،  ج����ري����ج  وق�������ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ل���������س����وؤون امل���ال���ي���ة 
واال����س���ت���دام���ة يف ���س��رك��ة ال�����دار: 
فريق  اإىل  نن�سم  اأن  "ي�سعدنا 
اخلرباء اال�ست�ساري التابع ملبادرة 
العلم،  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  االأه�������داف 
والذي ياأتي تتويجاً اللتزام الدار 
لها  وت��ق��دي��راً  اال�ستدامة،  مبنهج 
على دورها الرائد يف و�سع معايري 
واالجتماعية  البيئية  املمار�سات 
واأ�سبح  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  واحل��وك��م��ة 
و�سع  اإىل  م��ل��ّح��ة  ح���اج���ة  ه���ن���اك 
موثوقة  واإج��������������راءات  م���ع���اي���ري 
ل���الإف�������س���اح���ات، حيث  وم����وح����دة 
واملقر�سون  امل�����س��ت��ث��م��رون  يطلب 

اأو�سع  و�سواًل  الت�سنيف  ووك��االت 
املالية.  ال�سركات غري  اإىل تقارير 
�سركات  اأم����ام  م��ت��اح��ة  وال��ف��ر���س��ة 
العامل  اأنحاء  يف  والبناء  العقارات 
احلد  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  للم�ساهمة 
العمل  و�سي�سهم  امل��ن��اخ،  تغري  م��ن 
�سركائنا  م���ع  ب���ه  ���س��ن��ق��وم  ال�����ذي 
وت�سريع  دع������م  يف  امل������ب������ادرة  يف 
وت��رية ت��وّج��ه ال��ع��امل نحو احلياد 
اإ�سرتاتيجية  وت��ه��دف  املناخي". 
اال����س���ت���دام���ة ل�����س��رك��ة ال������دار اإىل 
هذا  يف  ال�سركة  ممار�سات  تعزيز 
االإيجابي  دورها  وموا�سلة  املجال 
وحماية  االق���ت�������س���اد  ت���ط���وي���ر  يف 
ال��ب��ي��ئ��ة وحت�����س��ني ح���ي���اة االأف�����راد 
ت��ع��م��ل فيها  ال���ت���ي  وامل���ج���ت���م���ع���ات 
ال�سركة  اإ�سرتاتيجية  ..وتتما�سى 
الوطنية  اال����س���ت���دام���ة  اأط�����ر  م���ع 
الروؤية  ذل���ك  يف  مب���ا  وال���دول���ي���ة، 
الإم�������ارة   2030 االق���ت�������س���ادي���ة 
اأبوظبي، ومبادرة االإمارات للحياد 
"غداً  وبرنامج   ،2050 املناخي 
21"، واأهداف التنمية امل�ستدامة 

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 لالأمم املتحدة.
 اخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0078265
هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اردين   - امل�سري  عبدالقادر  عبدالوهاب  املخطر:زياد 
 - ال�سويدي  الغوي�س  �سعيد  جمعة  ال�سيد/مانع  عن  وكيل  ب�سفتي  رقم:784197069509590 
اماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة برقم:MOJAU-2022-0069693 - العنوان:عجمان 

- �سارع وا�سط - هاتف رقم:0508609021
املخطر اليه:�سامر عبدالعزيز قباقيبي - �سوري اجلن�سية - 784198986248429

العنوان:ال�سارقة - �سارع الوحدة خلف �سيتي �سنرت - هاتف رقم:0507616019
مو�سوع االخطار:املطالبة مببلغ وقدره )22.800( درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر ثالث اي�ساالت امانة:1- مبلغ وقدره 10.800 درهم 
ع�سرة االف وثمانية درهم 2- مبلغ وقدره 12.000 درهم اثنا ع�سر الف درهم - حيث ان املخطر اليه مل 
يلتزم بت�سليم قيمة اي�ساالت االمانة عند الطلب ومياطل يف �سداد املبلغ املذكور دون مربر قانوين - وعليه 
يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة اي�ساالت امانة االجمايل مبلغ وقدره )22.800( 
درهم اثنان وع�سرون الف وثمان مائة درهم فقط الغري يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ االخطار 
العدل  الكاتب  �سعادة  من  املخطر  يلتم�س  وعليه   - املبلغ  ال�ستالم  القانونية  االجراءات  اتخاذ  �سيتم  واال 

اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 207/2015/923 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- دبي واير م.م.ح - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م - فرع دبي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )450902( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

فقد املدعو /مالك املعت�سم 
، االردن    ال��ع��م��ري  ع��ب��داهلل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P905253(  رق��������م 

ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او اقرب  �سفارة االردن  اىل 

مركز �سرطة

فقد�ن جو�ز �صفر
/ك�سكول  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ب����اك���������س����ت����ان     ، م��������������االجن 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)AG07095772 ( 

ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  ب��اك�����س��ت��ان  ����س���ف���ارة  اىل 

اقرب مركز �سرطة

فقد�ن جو�ز �صفر

�أوبريت �لوعد يختتم ن�صخة مميزة من �لن�صاط �ل�صيفي يف دبي الأ�صحاب �لهمم
•• دبي-وام:

نال "اأوبريت الوعد" اإعجاب احل�سور يف حفل ختام 
دبي  ل��ن��ادي  ال�سيفي  للن�ساط  ال�����س��اد���س��ة  الن�سخة 
الأ�سحاب الهمم 2022، الذي اأقيم حتت �سعار "اإىل 

القمم يا اأ�سحاب الهمم".
�سارك يف هذه الن�سخة 250 منت�سبا و150 متطوعا 
ومتطوعة برعاية اأكرث من 30 راع، وا�ستمر الن�ساط 

ملدة 8 اأ�سابيع، وا�ستمل على 280 فعالية.
واأعقبته  ال��وط��ن��ي،  بال�سالم  ب��داأ  اخل��ت��ام  وك��ان حفل 
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  بالرقاد  ثاين جمعة  كلمة 
اأولياء  اأثني على تواجد  الذي  الهمم،  دبي الأ�سحاب 

اأنهم  م��وؤك��دا  املختلفة  الفعاليات  يف  امل�ساركني  اأم��ور 
كانوا ال�سند احلقيقي لهم ما كان له االأثر االأكرب يف 

تقدمي اإبداعاتهم على مدار 8 اأ�سابيع.
النادي  ال��دائ��م م��ع  االأم���ور  اأول��ي��اء  اإن توا�سل  وق���ال 
يقدم  اأن  يف  االإدارة  مل��ج��ل�����س  ال��ك��ب��ري  ال�����س��ن��د  مي��ث��ل 
الربامج التي ت�ستوعب العديد من االأن�سطة لتلبية 
و   ، املهمة  الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  امل�ساركني  رغبات 
عام ميثل مرحلة مهمة يف  كل  ال�سيفي يف  الن�ساط 
القيم املجتمعية  العديد من  امل�ساركني تعزز  م�سرية 
وال���ت���وا����س���ل ب���ني اأول����ي����اء االأم������ور وال����ن����ادي و�سوال 

لالأهداف املن�سودة.
واإىل  ال�ساد�سة  الن�سخة  لرعاة  ال�سكر  بالرقاد  ووجه 

معايل �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�س 
الرعاية  على  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
املا�سية للهيئة للن�ساط ال�سيفي موؤكدا دورها الكبري 
امل�ساريع  خ��الل  الهمم من  اأ�سحاب  دع��م ومتكني  يف 
العمل  ف��رق  دور  اأي�سا  مثمنا  امل�ستدامة  وامل��ب��ادرات 
ا�ستثنائية  ن�سخة  ت��ق��دمي  يف  وامل��ت��ط��وع��ني  املختلفة 

للحدث.
عن  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الع�سيمي  ماجد  واأع��رب 
اعتزاز اللجنة برعاية العديد من املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�سة والتي تعزز العمل املجتمعي امل�سرتك بينها 
وبني النادي يف اإطار امل�سوؤولية املجتمعية والتي لعبت 

دورا كبريا يف اإجناح الن�ساط ال�سيفي.
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عربي ودويل

•• �صول-رويرتز

اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  االأم������ني  ق����ال 
جوتريي�س اأم�س اجلمعة اإنه يدعم متاما اجلهود 
النووي  ال�سمالية  ك��وري��ا  ���س��الح  ل��ن��زع  امل��ب��ذول��ة 

ب�سكل كامل.
�سول حيث  بها يف  اأدىل  ت�سريحات  ذل��ك يف  ج��اء 

يعقد اجتماعات مع قادة كوريا اجلنوبية.
وق����ال ج��وت��ريي�����س خ���الل ل��ق��ائ��ه ب��ال��رئ��ي�����س يون 
الأعرب  الفر�سة  هذه  اأغتنم  اأن  “اأود  يول  �سوك 
الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  الإخ��الء  التام  دعمنا  عن 

من االأ�سلحة النووية ب�سكل كامل ميكن التحقق 
ال�سمالية،  ك��وري��ا  �سيما  ال  ف��ي��ه،  رج��ع��ة  وال  منه 
والأن اأقول اإن هذا الهدف مهم ب�سورة جوهرية 
بالن�سبة لنا لتحقيق االأمن وال�سالم واال�ستقرار 

يف املنطقة«.
ت��وىل من�سبه  ي��ون، وه��و �سيا�سي حمافظ  وق��ال 
اإنه منفتح على الدبلوما�سية لكنه  اأي��ار،  يف مايو 
ملنع  قوية  ع�سكرية  اإج��راءات  باتخاذ  اأي�سا  تعهد 

بيوجنياجن من ا�ستخدام اأ�سلحتها.
قيا�سي  ع��دد  اإط���الق  ال�سمالية  ك��وري��ا  واخ��ت��ربت 
يف  م�سوؤولون  ويقول  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�سواريخ  من 

�سول ووا�سنطن اإنها ت�ستعد على ما يبدو الختبار 
�سالح نووي للمرة االأوىل منذ عام 2017، و�سط 

تعرث حمادثات نزع ال�سالح النووي.
وت���ق���ول ب��ي��وجن��ي��اجن اأي�����س��ا اإن���ه���ا م��ن��ف��ت��ح��ة على 
الدبلوما�سية، لكنها تتهم الواليات املتحدة وكوريا 
مثل  العدائية  بال�سيا�سات  بالتم�سك  اجلنوبية 

فر�س العقوبات واإجراء التدريبات الع�سكرية.
ك��وري��ا اجلنوبية  ب��وزي��ر خ��ارج��ي��ة  لقائه  وخ���الل 
بارك جني، تعهد جوتريي�س اأي�سا بدعم اجلهود 
الدبلوما�سية الإقناع كوريا ال�سمالية بالتخلي عن 

اأ�سلحتها النووية.

جوتريي�ص يتعهد بدعم نزع �صالح كوريا �ل�صمالية �لنووي 

•• اأو�صتان-اأ ف ب

و�سل رجال اإطفاء من دول اأوروبية عدة اأم�س اجلمعة 
مل�����س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ح��رائ��ق تلتهم  اإىل ف��رن�����س��ا 
واجلفاف،  احل��ر  من  تاريخية  موجات  ب�سبب  الغابات 

بينها حريق هائل يف جنوب غربي البالد.
وتوجه 361 من رجال االإطفاء االأوروبيني اإىل جنوب 
يعملون  اإط���ف���اء  رج���ل   1100 ل��دع��م  ف��رن�����س��ا  غ��رب��ي 
يف  ا�ستعل جم���دداً  م��ن حريق هائل  للحد  ون��ه��اراً  لياًل 
 14 اح��رتق  ال��ب��الد؛ حيث  النديرا�س يف جنوب غربي 

األف هكتار يف يوليو.
من جهة اأخرى، اأ�سارت املفو�سية االأوروبية اإىل اإر�سال 
التابع  اأ���س��ط��ول مكافحة احل��رائ��ق  اأرب���ع ط��ائ��رات م��ن 
وال�سويد.  اليونان  من  فرن�سا،  اإىل  االأوروب���ي  لالحتاد 
اإطفاء  رج����ل   146 ���س��رت���س��ل  اأن���ه���ا  ب��ول��ن��دا  واأع���ل���ن���ت 

للم�ساعدة، ح�سب الرئا�سة الفرن�سية.
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  �سكر  »ت���وي���رت«،  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ويف 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون: »اأمل��ان��ي��ا وال��ي��ون��ان وب��ول��ن��دا، ويف 

ياأتون  ���س��رك��اوؤن��ا  وال��ن��م�����س��ا،  روم��ان��ي��ا  املقبلة  ال�����س��اع��ات 
بعد  وك��ت��ب  احل���رائ���ق«،  م��واج��ه��ة  على  فرن�سا  مل�ساعدة 
اإيطاليا مت�سامنة  �ساعات: »كما حدث يف يوليو، تبقى 

مع فرن�سا«.
وت��اب��ع اأن ع���دداً م��ن ط��ائ��رات ر���ّس امل��ي��اه الكندية ت�سل 
على  واالأوروب���ي���ني  الفرن�سيني  االإط���ف���اء  رج���ال  ل��دع��م 

اأرا�سينا.
وال تزال احلرائق م�ستعلة يف مناطق جريوند )جنوب 
غرب( وج��ورا )�سرق( ودروم واأف��ريون ولوزير )جنوب 
يوم  كل  ت�ستعل  اأ�سغر  ب��وؤر حرائق  اإىل جانب  �سرق(... 

من ال�سمال اإىل اجلنوب.
 7400 دّم��ر احلريق  اأو�ستان )ج��ريون��د(،  ويف حميط 
اآالف  ي��وم��ني واأج���رب ع�سرة  ال��غ��اب��ات خ��الل  هكتار م��ن 
الثانية  للمرة  بع�سهم  منازلهم،  م��غ��ادرة  على  �سخ�س 

خالل �سهر.
اآلية بعد  االأمل���ان و24  االإط��ف��اء  65 من رج��ال  وو�سل 
�سحباً  �سماءها  التي تغطي  املنطقة  اإىل  ظهر اخلمي�س 

رمادية حتجب بالكامل ال�سم�س احلارقة.

خبري �أ�صرت�يل يدفع برب�ءته خالل حماكمته يف بورما 
•• رانغون-اأ ف ب

املجل�س  ويّتهمه  ت�سي  �سو  �سان  اأون��غ  ال�سيا�سية  الزعيمة  من  مقّرب  اأ�سرتايل  اقت�سادي  خبري  دفع 
التهم  ه��ذه  من  برباءته  ح�سا�سة،  معلومات  حوزته  ويف  بورما  مغادرة  مبحاولة  احلاكم  الع�سكري 
اأوق��ف �سون تورنل يف االأي��ام التي تلت  اأف��اد م�سدر مطلع على الق�سية.وقد  يف املحكمة، بح�سب ما 
اأونغ �سان �سو ت�سي حائزة  2021 �سّد  ُنّفذ يف االأول من �سباط/فرباير  االنقالب الع�سكري الذي 
1991 والتي كان م�ست�سارا لها لفرتة طويلة.وهو مّتهم بانتهاك القانون  جائزة نوبل ال�سالم يف 
ق�سوى  عقوبة  ويواجه  الع�سكري  للمجل�س  حمكمة  يف  ويحاكم  بورما.  يف  الدولة  باأ�سرار  اخلا�س 
مّدتها 14 �سنة يف ال�سجن يف حال اإدانته يف هذه املحاكمة التي ُمنع ال�سحافيون من ح�سورها.واأفاد 
اأن اخلبري االقت�سادي يف  م�سيفا  اأمام املحكمة دافعا برباءته”،  “اأدىل ب�سهادته  باأن تورنر  امل�سدر 
�سّحة جّيدة.واأمر الع�سكريون منذ ا�ستيالئهم على ال�سلطة ب�سجن ماليني املتظاهرين املنا�سرين 

للدميوقراطية.

•• عوا�صم-وكاالت

دخ���ل���ت خ��ط��ة االحت������اد االأوروب���������ي حلظر 
ا�سترياد الفحم احلجري من رو�سيا ب�سكل 
نهائي، حيز التنفيذ، و�سط �سغوط لتو�سع 
ل��ت�����س��م��ل ق��ط��اع الطاقة  ال��ع��ق��وب��ات  دائ�����رة 
احل��ي��وي ال��رو���س��ي، واإج���ب���ار م��و���س��ك��و على 

اإيقاف هجومها على اأوكرانيا.
ي���اأت���ي ذل���ك ب��ع��دم��ا اأم��ه��ل��ت دول االحت����اد، 
اأربعة  ال�27،  ال��دول  يف  العاملة  ال�سركات 
اأ�سهر لتعوي�س الفحم الرو�سي، بداية من 
اأبريل املا�سي، ليبداأ تطبيق القرار اعتباًرا 

من ال�سهر اجلاري.
التجارة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���س��ي،  يوليو  ويف 
واردات  ع��ل��ى  ف���ر����س ح��ظ��ر  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الفحم الرو�سي اعتباًرا من 10 اأغ�سط�س.

االحتياطي  م��ن   15% رو���س��ي��ا  ومت��ت��ل��ك 
ال�سنوي  ال��ت��ق��ري��ر  ح�����س��ب  للفحم  ال��ع��امل��ي 
حول  برتوليوم”  “بريتي�س  ل�����س��رك��ة 
الرو�سي  الفحم  اإم���دادات  وت�سّكل  الطاقة، 
%45 م��ن واردات االحت���اد االأوروب����ي مع 
خا�س؛  ب�سكل  عليه  ال���دول  بع�س  اعتماد 
ت�ستخدمانه  اللتني  وب��ول��ن��دا  اأمل��ان��ي��ا  مثل 

الإنتاج الكهرباء.
ويف خ�����س��م ال�����س��ع��ي ل��ت��ط��ب��ي��ق ق����رار حظر 
الفحم الرو�سي، ا�ستوردت الدول االأوروبية 
الفحم  م����ن  م������رتي  ط����ن  م���ل���ي���ون   7.9
اأك���رث من  اأي  امل��ا���س��ي،  احل����راري يف يونيو 

لبيانات  وفًقا  �سنوي،  اأ�سا�س  على  ال�سعف 
خدمات ال�سحن “براميار«.

الدولية  ال��وك��ال��ة  بيانات  ت�سري  ذل��ك  وم��ع 
للطاقة اإىل اأن الفحم ال يزال اأكرب م�سدر 
اإذ  االآن،  حتى  ال��ع��امل  يف  الكهرباء  لتوليد 
يوفر نحو 38 يف املائة من احلاجة العاملية 
الطبيعي  ال���غ���از  ع���ن  م��ت��ف��وًق��ا  ل��ل��ك��ه��رب��اء، 

والطاقة املتجددة.
238 م��ل��ي��ون ط���ن من  و����س���درت رو���س��ي��ا 
 90 توجيه  م��ع   ،2021 ال��ع��ام  يف  الفحم 
اإىل دول  ه����ذا احل���ج���م  م���ن  م��ل��ي��ون ط���ن 
والتنمية  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة 
الطاقة  معلومات  الإدارة  وفًقا  االأوروب��ي��ة، 

االأمريكية.

زيادة اأ�سعار الكهرباء
ونقلت وكالة “تا�س” الرو�سية، عن مديرة 
اإيكاترينا  الطاقة،  لكفاءة  الرو�سي  املركز 
ال����ذي فر�سه  احل��ظ��ر  اإن  ق��ول��ه��ا  ك��ف��ا���س��ا، 
االحت����اد االأوروب������ي وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة على 
واردات الفحم الرو�سي، قد يوؤدي اإىل زيادة 

اأ�سعار الكهرباء يف اأوروبا.
واأو�سحت “كفا�سا” اأن الفحم ميثل حوايل 
اأوروبا،  يف  الكهرباء  توليد  من  باملئة   15
الفحم  اإج��م��ايل  ن�سف  رو�سيا  متثل  حيث 

احلراري امل�ستورد.
و�ستلجاأ اأوروبا اإىل اأ�سرتاليا اأو اإندوني�سيا، 
الرو�سي،  الفحم  واردات  غ��ي��اب  لتعوي�س 

ولكن ال�سعر �سيكون اأعلى ب�سبب اخلدمات 
اللوج�ستية والزيادة العامة يف �سعر الفحم 

يف االأ�سواق، وفق امل�سوؤولة الرو�سية.
ال  االأملانية  الفحم  م�ستوردي  جمعية  لكن 
تتوقع حدوث اختناقات يف العر�س باأوروبا 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن احل���ظ���ر، ح��ي��ث يتوفر 
الفحم يف ال�سوق العاملية. و�سيكون املوردون 
ال��رئ��ي�����س��ي��ون يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ه���م ال���والي���ات 
واأ�سرتاليا  اإف���ري���ق���ي���ا  وج����ن����وب  امل���ت���ح���دة 

واإندوني�سيا وكولومبيا.
وع����ن م�����س��ري ال��ف��ح��م ال���رو����س���ي، اأ����س���ارت 
“كفا�سا” اإىل اأنه ميكن اإعادة توجيه تلك 
الكميات املتوقفة نتيجة احلظر اإىل اأ�سواق 

جنوب �سرق اآ�سيا وال�سني والهند.

�سغط.. وزيادات مرتقبة
وب�ساأن تاأثري القرار على الداخل االأوروبي، 
العاملي  الكلي  االقت�ساد  اأبحاث  مدير  قال 

للبحوث  ال���ربي���ط���اين  ال���وط���ن���ي  ب��امل��ع��ه��د 
االق���ت�������س���ادي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة، ك�������ورادو 
�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحات  يف  ماك�سياريلي، 
 47 على  ت�ستحوذ  رو�سيا  اإن  عربية،  نيوز 
وعلى  ال�سلب  ال��وق��ود  وارادات  م��ن  باملئة 
راأ����س���ه���ا ال��ف��ح��م ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي، يف حني 
باملئة،   18 املتحدة على  الواليات  ت�ستحوذ 

و14 باملئة حل�ساب اأ�سرتاليا.
دولة   4 اأن  اإىل  “ماك�سياريلي”،  واأ����س���ار 

اأوروب����ي����ة ت��ع��ت��م��د اأك�����رث م���ن غ���ريه���ا على 
واردات الفحم الرو�سي، وعلى راأ�سها اأملانيا 
وبولندا وهولندا واإيطاليا، يف حني ي�سرتي 
االحت��اد واردات��ه من الفحم الرو�سي بنحو 

4 مليارات يورو �سنوياً.
وت��خ��وف اخل��ب��ري االق��ت�����س��ادي م��ن ارتفاع 
بالن�سبة  ال���ط���اق���ة  ا����س���ت���ه���الك  ف����وات����ري 
ع��دم وجود  ح��ال  االأوروب���ي���ني،  للمواطنني 
ت���داب���ري وق���ائ���ي���ة، مب���ا ي��ت�����س��ب��ب يف زي����ادة 
املواطنني، ف�ساًل عن  ال�سغط على دخول 
االحتاد  دول  من  املتزايد  الطلب  م�ساهمة 
العاملية  ب��االأ���س��واق  الفحم  اأ���س��ع��ار  زي���ادة  يف 

ب�سورة كبرية.
ويف اأملانيا، فر�ست احلكومة تدابري جديدة 
تدفئة  ذل��ك حظر  الطاقة، مبا يف  لتوفري 
ف�سل  يف  اخل���ا����س���ة  ال�����س��ب��اح��ة  ح���م���ام���ات 
ال�ستاء، وجعل امل�ساحات غري امل�ستخدمة يف 
مدفاأة،  غري  لتظل  الكبرية  املكاتب  مباين 
ف�سال عن اإطفاء االأنوار يف مناطق اجلذب 
اإ�ساءة  كولونيا  مدينة  وخففت  ال�سياحي، 
واأطفاأت  م�ساًء،   11 ال�ساعة  بعد  ال�سوارع 
التاريخية  امل���ب���اين  يف  االأن��������وار  ه���ان���وف���ر 

والنافورات العامة.
الفحم  فتح م�سانع  اإع���ادة  ب��رل��ني  وق���ررت 
املتبقية  امل�سانع  اإغ���الق  م��ن  ب���داًل  املغلقة 
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال��ع��ق��د، ك��م��ا ك���ان خمطًطا 

م�سبًقا.
املوؤ�س�س  ع��ن  بولي�سي”  “فورين  ون��ق��ل��ت 

ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س  امل�������س���ارك 
بالتي،  ليزيل  في�ستا”  “غاز  اال�ست�سارات 
“ال مفر  اأم��ر  الفحم  اإىل  العودة  اإن  قولها 
اأمن  ل��ت��اأم��ني  “عاماًل”  و���س��ت��ظ��ل  منه” 

الطاقة.

عقاب لأوروبا
ملركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ي��و���س��ح  ب����دوره، 
يف  اال�سرتاتيجية”  ل��ل��درا���س��ات  “كوروم 
خا�سة  ت�سريحات  الرفاعي،  ط��ارق  لندن، 
حظر  م�سكلة  اأن  عربية”،  نيوز  ل�”�سكاي 
ذات��ه��ا م�سكلة حظر  ال��رو���س��ي ه��ي  ال��ف��ح��م 
االأوروب������ي  االحت�����اد  اأن  اإذ  ال���غ���از،  واردات 
تعتمد  واإيطاليا  اأملانيا  مثل  دول  وخا�سة 

ب�سكل اأ�سا�سي على الفحم الرو�سي.
وقال: “اإذا ا�ستمرت تلك ال�سيا�سة فمن اأين 
االأ�سعار،  ارتفاع  مع  البديل  الفحم  �سياأتي 
اإىل  بالنظر  ا�ستفهام  ع��الم��ة  عليه  وه���ذا 
العامل  م�����س��ت��ه��ل��ك يف  اأك�����رب  ال�����س��ني  ك����ون 
للفحم بنحو 60 باملئة من االإنتاج العاملي، 
ثم الهند ثم الدول االأوروبية، وكون رو�سيا 

من اأكرب منتجي الفحم حول العامل«.
واعترب “الرفاعي” اأن كل هذه ال�سيا�سات 
تاأتي ملحاولة عقاب رو�سيا، لكنها لن تنجح 
الفعل �سيكون موؤثًرا ب�سكل مبا�سر  الأن رد 
على االقت�ساد االأوروبي اأكرث من الرو�سي، 
هذه  دف���ع  االأوروب������ي  امل���واط���ن  و�سيتحمل 

الفاتورة.

بعد حظر �لفحم �لرو�صي.. �أوروبا يف وجه »عا�صفة �لغالء«

�أوروبا تهب مل�صاعدة فرن�صا على مكافحة �حلر�ئق

•• بويرتو كروز-اأ ف ب

ت�سّببت اأمطار غزيرة هطلت منذ االأربعاء على فنزويال يف في�سانات وانهيارات 
اأر�سّية وقطعت ُطرًقا وت�سّببت باأ�سرار لنحو األف اأ�سرة يف كّل اأنحاء البالد، لكن 

دون اأن توؤّدي اإىل �سقوط �سحايا، وفق ما اأعلنت ال�سلطات.
وقالت ماريان رامرييز البالغة 20 عاًما لوكالة فران�س بر�س يف منطقة لو�س 
دورازنو�س، على طريق بويرتو كروز وبويرتو مايا، القريَتني ال�ساحلّيَتني على 

ُبعد حواىل مئة كيلومرت �سمال غرب كراكا�س واللتني تاأّثرتا 
باالأمطار “لقد كان االأمر خميًفا جًدا«.

ب��داأت يف وقت مبكر  اأمطار غزيرة  وبعد �ساعات من هطول 
غ��ادرت ماريان منزلها مع زوجها وطفلَيها  االأربعاء،  �سباح 
عندما بداأت اجلدران الرتابّية للمنزل اخل�سبّي ال�سغري يف 
من  وخرجنا  ويت�سّقق  يتحّرك  املنزل  “بداأ  وروت  الت�سّدع. 
اإىل  وقد جلاأت االأ�سرة  هناك ب�سبب اخلطر على طفلينا”. 

منزل والَدي الزوج يف منطقة جماورة.
ع��ل��ى ُب��ع��د اأم���ت���ار ق��ل��ي��ل��ة، ك���ان ال��ط��ري��ق م�������س���دوًدا بالطني 

خور بينما كانت جّرافة تعمل على اإزالتها. وال�سّ
وقال الرئي�س نيكوال�س مادورو عرب القناة العاّمة االأربعاء 
“هطلت اأمطار غزيرة”، م�سرًيا اإىل اأّن كراكا�س وثماين من 

اأ�سل 23 والية يف فنزويال تاأّثرت بها.

ة يف املناطق ال�سعبّية  وعادًة ما يت�سّبب مو�سم االأمطار باأ�سرار يف فنزويال، بخا�سّ
املعروفة مب�ساكنها ذات البناء الّرديء، ويف القرى الزراعّية الداخلّية.

اأكرث من  باأ�سرار يف  االأخ��ري لالأمطار  الهطول  ت�سّبب  ر�سمّية،  لتقارير  ووفًقا 
معزولتني  باتتا  اللتني  ك��روز  وبويرتو  مايا  بويرتو  منطقَتي  يف  منزال   120
تقريًبا ب�سبب احلطام الذي ي�سّد الُطرق.وُتظهر مقاطع فيديو ن�سرها الّدفاع 
املدين عنا�سر فرق الطوارئ ي�سّقون طريقهم على دّراجات نارّية عرب الوحول 
واالأ�سجار املت�ساقطة، الإح�سار الطعام ومياه ال�سرب واملالب�س لل�سّكان. وم�ساء 
االأربعاء، يف قطاع ال لينيا مبنطقة بيتاري يف كراكا�س، كان 
منازلهم  غ��زت  ال��ت��ي  امل��ي��اه  ت�سريف  على  يعملون  ال�����س��ّك��ان 
ال���ذي وقف  ع��اًم��ا(  بارا)36  وم��ت��اج��ره��م.وق��ال ج��ون��اث��ان 
فعل  م��ن  يتمّكن  اأن  دون  باملياه  فا�س  وق��د  متجره  ُي��راق��ب 
اأ�سفه  مبدًيا  جًدا”،  ق��ا���ٍس  “هذا  اإّن  بر�س  لفران�س  ���س��يء، 

للخ�سائر التي تكّبدها.
ووالية بارينا�س )غرب(، م�سقط راأ�س الرئي�س ال�سابق هوغو 
�سافيز، كانت من اأكرث املناطق تاأّثًرا، اإذ ت�سّررت فيها اأكرث 
من 500 اأ�سرة، ح�سب ما قال امل�سوؤول يف املعار�سة �سريجيو 

غاريدو.
واأعلن وزير الداخلّية والعدل االأمريال رمييخيو �سيبالو�س 
االأرب��ع��اء تفعيل م��رك��ز ال��ط��وارئ ال��وط��ن��ّي م��ن اأج���ل رعاية 

ال�سكان املت�سررين.

فنزويال  يف  وفي�صانات  �أمطار  جر�ء  عائلة  ت�صرر 1000 
•• وا�صنطن-وكاالت

اقرتح دبلوما�سيون من االحتاد االأوروبي يحاولون ك�سر اجلمود يف املحادثات 
ت��ن��ازل جديد مهمة لطهران تهدف  اإي���ران تقدمي  م��ع  ن��ووي  ات��ف��اق  ب�ساأن 
للجمهورية  ال�سابقة  النووية  االأن�سطة  يف  املتحدة  االأمم  اإنهاء حتقيق  اإىل 

االإ�سالمية على وجه ال�سرعة.
وكانت نقطة اخلالف الرئي�سية يف املحادثات التي ا�ستمرت 16 �سهًرا الإحياء 

اتفاق 2015 ، والتي و�سعت قيوًدا على الربامج النووية 
الوكالة  حت��ق��ي��ق  ال��ع��ق��وب��ات،  تخفيف  م��ق��اب��ل  االإي���ران���ي���ة 
الدولية للطاقة الذرية يف املواد النووية غري املعلنة التي 

ُعرث عليها يف اإيران يف عام 2019.
هي  امل��واد  هذه  اأن  الغربيون  وامل�سوؤولون  اإ�سرائيل  وتوؤكد 
اإي��ران كان لديها يف يوم من االأي��ام برنامج  اأن  دليل على 
اأ�سلحة ذرية �سرياً، وهو اأمر نفته طهران منذ فرتة طويلة 

، قائلة اإنها مهتمة فقط بربنامج نووي مدين.
اإنهاء  اأج���ل  اإي����ران م��ن  ال��ن��ووي��ة، �سغطت  امل��ف��او���س��ات  يف 
التحقيق منذ مار�س -اآذار على االأق��ل. ويف غ�سون ذلك، 
يتفاو�سوا  لن  اإنهم  واأوروبيون  اأمريكيون  م�سوؤولون  قال 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  جت��ري��ه  ال���ذي  التحقيق  ب�ساأن 
اإنها  يقولون  والتي  م�ستقلة،  رقابية  هيئة  وه��ي  ال��ذري��ة، 

ال عالقة لها باالتفاق النووي. وتفرت�س م�سودة ن�س االقرتاح املقدم من 
اأن  االحتاد االأوروبي، والتي اطلعت عليها �سحيفة “وول �سرتيت جورنال”، 
توافق اإيران على تبديد خماوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول 
على  اإي��ران  اأن جتيب  املتوقع  اإن��ه من  اإىل  م�سرية  التنفيذ،  االتفاقية حيز 
اأ�سئلة الوكالة “بهدف تو�سيحها«.ويقول الن�س اإنه اإذا تعاونت طهران، فاإن 
الواليات املتحدة واالأطراف االآخرى يف املحادثات �ستح�س جمل�س حمافظي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اإغالق التحقيق.
واأف����اد ف��ري��ق االحت���اد االأوروب�����ي ال���ذي ي��راأ���س املحادثات 
الن�س  هو  هذا  اإن  االتفاقية،  �سياغة  م�سوؤولية  ويتوىل 

النهائي الذي �سيقدمه الإحياء االتفاق النووي.
اإذا وافقت جميع االأط��راف يف االتفاقية، وهي الواليات 
املتحدة ورو�سيا  واأملانيا وفرن�سا واململكة  واإيران  املتحدة 
الوكالة  ذل���ك  ف�سي�سع  امل��ق��رتح،  ال��ن�����س  ع��ل��ى  وال�����س��ني 
اإذ ي�سري  ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة يف م��وق��ف ���س��ع��ب، 
تنفيذ االتفاق يعتمد اإىل حد كبري على تقييمها لتعاون 

طهران.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  با�سم  متحدث  وامتنع 
عن التعليق، علماً اأن رئي�س الوكالة رافائيل غرو�سي كان 
اإي��ران عن  تعهد عدم التخلي عن التحقيق حتى تك�سف 

م�سدر املواد النووية وم�سريها.

وول �صرتيت جورنال: �الحتاد �الأوروبي قّدم تنازاًل مهمًا الإير�ن الإحياء �لنووي

•• الفجر -تون�س

   اأفاد احلزب الد�ستوري احلر خالل 
خمطط  ه��ن��اك  ب���اأن  �سحفية  ن���دوة 
احل��زب عبري  رئي�سة  ج��دي الغتيال 

مو�سي.
   واأ���س��اف احل��زب اأن��ه تقدم ب�سكاية 
االإرهاب  ملكافحة  الق�سائي  للقطب 
نظرا خلطورة وجدية هذا التهديد.

   وق��ال املحامي وال��ق��ي��ادي باحلزب 
من  ت�سلم  ان��ه  كريفة  ك��رمي  حممد 
اجلمهورية  لوكيل  االأوىل  امل�ساعدة 
فرقة  اإىل  به  تقدم  مكتوبا  بالقطب 
تناولت  ال���ت���ي  االإره���������اب  م���ق���اوم���ة 
�سماع  وطلبت  ج��دي��ة  بكل  امل��و���س��وع 

املُبلغ يف احلني. 
ك��ري��ف��ة خم��ط��ط اغتيال  واأرج������ع     
�سراع  اىل  منها  والتخل�س  مو�سي 
والتي  تون�س  تعي�سه  ال���ذي  امل��ح��اور 

اقلقت رئي�سة احلزب راحتهم.
ل��ل��ح��زب يف  “لي�س  ان����ه  وا�����س����اف     
املقابل اية ثقة يف ال�سلطة ال�سيا�سية 
املعلومة”  هذه  مع  اجل��دي  للتعامل 
انها  ق��ال  اج��ه��زة  وج���ود  اىل  م�سريا 
مت���ل���ك خم���ط���ط���ا الغ����ت����ي����ال عبري 
التي  امل�سايقات  ان  معتربا  مو�سي 
واملنع  احل���زب  رئي�سة  ل��ه��ا  تتعر�س 
الت�سويه  وحمالت  الأن�سطته  املتكرر 
التي طالته ممن ا�سماها مبيلي�سيات 
وجود  على  م��وؤ���س��رات  كلها  ال�سلطة 

تهديدات جدية.

ال��ت��ه��دي��دات اجلدية  “هذه     وت��اب��ع 
تاأتي يف ظرف �سيا�سي دقيق وتتقاطع 
يف  البالد  ت�سهده  حم��اور  �سراع  مع 
االآون��ة االخرية وبع�س املحاور ترى 
انه يجب التخل�س من عبري مو�سي 

الأنها ا�سبحت م�سدر اإزعاج لها«.
  يف هذا ال�سياق، نّدد املحامي كرمي 
ك��ري��ف��ة ب��ك��ّل ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي رفعها 
االنتهاكات  ح��ول  احل���ّر  ال��د���س��ت��وري 
التي طالب رئي�سة احلزب واأع�ساءه 
بكّل  ف��ي��ه��ا  ال��ن��ظ��ر  ي���ت���ّم  وال���ت���ي مل 

جدّية. 
احل����ّر  ال���د����س���ت���وري  اأّن  واع����ت����رب     

ورئ��ي�����س��ت��ه ب���ات م�����س��ت��ه��دف��ا م���ن قبل 
واملعار�سة  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  اأن�������س���ار 
االأجهزة  ن��ن��ّزه  ‘’نحن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
املخت�سة التي �ستتناول هذه املعلومة 
ال�سلطة  ن��ن��زه  ال  ب�����س��راح��ة  ول��ك��ن��ن��ا 
 ... ف��راغ  لي�س من  وذل��ك  ال�سيا�سية 
عن  تبحث  باتت  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

اأّي طريقة للتخل�س منا«. 
ع��ب��ري مو�سي  م��ن جانبها ح��ّم��ل��ت     
ال�سحفية  ال�����ن�����دوة  ن��ف�����س  خ�����الل 
الرئي�س قي�س �سعيد م�سوؤولية وجود 
االمنية  احلماية  يف  الثغرات  عديد 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ل��ه��ا ال���دول���ة متهمة 

لالأجهزة  تعليمات  باإعطاء  ال�سلطة 
او حمايتها  ال��ت��دخ��ل  ب��ع��دم  االم��ن��ي��ة 
ع���ن���د وج������ود اي�����ة حم����اول����ة اع���ت���داء 
“عند تعر�سي الأي  عليها.    وقالت 
م��ك��روه ���س��ي��ق��ول��ون اإن��ه��م وف����روا يل 
عام  ح��ق  ه��ذه ج��رمي��ة  واأن  احلماية 
اأنه اأ�سبح مبقدور كل من لديه  مبا 
نزعة اإجرامية التهجم على �سخ�سي 
الداخلية…  وزارة  م�����ن  ب���ع���ل���م 
معي  يتكرر  نف�سه  الربملان  �سيناريو 
م����رة اأخ�����رى م���ع جت���ري���دي م���ن كل 

و�سائل الدفاع عن نف�سي«.
اأن احل��زب يتعر�س     وبّينت مو�سي 

اىل فرز مواطني و�سيا�سي �سواء كان 
ذلك يف �سكل م�سايقات يف االدارة اأو 
يف ال�سارع اأو �سغوطات على ا�سحاب 
مقرات احلزب حلثهم على اخراجه 
انتهى  احل��زب  ان  يقولوا  حتى  منها 
م�سرية اىل اأن ما اأ�سمتها مبيلي�سيات 
تابعة لل�سلطة احلاكمة متار�س على 
واال�ستفزاز  التهديد  احلزب  اأع�ساء 

يف ال�سارع ويف االأحياء.
  ودع��ت �سعيد اإىل ال��ت��ربوؤ م��ن هذه 
لوزير  االإذن  واإع����ط����اء  امل��ل��ي�����س��ي��ات 
ال���داخ���ل���ي���ة ح���ت���ى ي��ت��خ��ذ م����ا يجب 

اتخاذه.

ن�سبه اإىل �سراع املحاور يف تون�س

�لد�صتوري �حلر: خمّطط جدي الغتيال عبري مو�صي...!

ندوة �سحفية للحزب الد�ستوري احلر
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عربي ودويل

تايوان،  ح���ول  ال�سينية  الع�سكرية  ال��ت��دري��ب��ات  غ��ب��ار  ت��ال���س��ي  م��ع 
اأ�سبحت الر�سالة وا�سحة، وهي اأن اجلي�س �سيدعم مطالب ال�سني 
بال�سيادة على اجلزيرة، يف حتد للواليات املتحدة من �ساأنه اأن يبقي 

على ت�ساعد التوتر ويزيد من خماطر املواجهة.
نان�سي  االأم��ري��ك��ي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�سة  منع  يف  ال�سني  وف�سلت 
بيلو�سي من زيارة تايوان، التي تتمتع باحلكم الدميقراطي، االأ�سبوع 
بني  ال�سيا�سية  الثقة  اأ�سا�س  دم��رت  الزيارة  هذه  اإن  وقالت  املا�سي. 

اأكرب اقت�سادين يف العامل.
ويقول املحللون اإن الرحلة اأدت اأي�سا على االأرجح اإىل حدوث حتول 

يف احل�سابات الع�سكرية لل�سني.
وقال ت�ساو تونغ، الباحث يف جمال االأمن مبوؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم 
الدويل “هذه االأزمة عززت وجهة نظر يف ال�سني تقول اإن الوحدة 
مع تايوان رمبا ال ميكن حتقيقها اإال من خالل الو�سائل الق�سرية«.

وردت ال�سني فورا على زيارة بيلو�سي بالقيام باأكرب تدريبات ع�سكرية 
لها على االإطالق حول تايوان.

عمليات  على  م��رة  الأول  ال�سيني  ال�سعبي  التحرير  جي�س  وت���درب 
ت��ك��ون االأوىل على  اإىل ح�سار اجل��زي��رة، وه��ي خ��ط��وة رمب��ا  ت��ه��دف 

طريق القيام بغزو.
اأي�����س��ا، حلقت ���س��واري��خ ف��وق اجل��زي��رة وع���ربت ال�سفن  والأول م��رة 
والذي  ت��اي��وان،  يق�سم م�سيق  ال��ذي  الر�سمي،  الفا�سل غري  اخل��ط 
به  تعرتف  بكني مل  لكن  املتحدة يف اخلم�سينيات  ال��والي��ات  حددته 

ر�سميا اأبدا.

ت�ساعد  اأن  اآي(  بي  )اإف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  عنا�سر  اأعلن 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإق��ام��ة  مقر  ده��م  بعد  �سّدهم  التهديدات 
اإنفاذ القانون، معتربين  ترامب قد �سّجع على العنف �سّد �سلطات 

اأّن هذا االأمر “غري مقبول«.
وك����ان ���س��ي��ا���س��ّي��ون حم��اف��ظ��ون وت���رام���ب ن��ف�����س��ه ق���د و���س��ف��وا مكتب 
عملّية  اأعقاب  يف  و”ُم�سّي�س”  “فا�سد”  باأّنه  الفدرايل  التحقيقات 
دهم منزل الرئي�س ال�سابق االإثنني والتي �سعى خاللها عنا�سر االإف 
بي اآي اإىل احل�سول على وثائق �سّرية احتفظ بها ترامب، يف انتهاٍك 

لقواعد ال�سجاّلت الر�سمّية.
التحقيقات  مكتب  �سّد  العنيفة  التهديدات  يف  ت�ساعدا  ذل��ك  وتبع 
ال���ف���درايل ووزارة ال��ع��دل ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ويف 

جمموعات درد�سة للمحافظني.
وقالت رابطة للدفاع عن عنا�سر االإف بي اآي يف بيان، اإّنه “ال ينبغي 
ني وعائالتهم بعنف، مبا يف ذلك ب�سبب  اأبًدا تهديد العمالء اخلا�سّ
موؤّخًرا،  هت  ُوجِّ التي  “التهديدات  اأّن  واأ�سافت  لعملهم”.  تاأديتهم 
ُت�سهم يف اإثارة جّو َقِبَل اأو �سيقبُل فيه البع�س بالعنف �سّد �سلطات 
اإنفاذ القانون«.و�سدر بيان الرابطة ُبعيد اإعالن وزير العدل مرييك 
غارالند اأّنه وافق �سخ�سًيا على عملّية دهم غري م�سبوقة ملنزل رئي�س 
الفدرايل  التحقيقات  الهجمات على مكتب  �سابق. وو�سف غارالند 

باأّنها “غري مرّبرة«.

حركة  ت�سعى  واأمنية،  جنائية  جرائم  يف  بالتحقيقات  تطويقها  مع 
ال�سيا�سي  للم�سهد  بالعودة  اأزمتها  من  لالإفالت  تون�س  يف  النه�سة 
يف  املقررة  الربملانية  االنتخابات  بوابة  وم��ن  لها،  جديدة  اأذرع  عرب 
17 دي�سمرب.وحذر خرباء تون�سيون يف حديثهم ملوقع “�سكاي نيوز 
التربوؤ  يعلنون  عنا�سر  عرب  “النه�سة”  حركة  ع��ودة  من  عربية” 
منها يف الظاهر، وينتمون لها يف اخلفاء، متوقعني يف نف�س الوقت 
رئي�س  لها.وقال  املوجهة  الثقيلة  التهم  حزمة  نتيجة  احلركة  حّل 
احلركة را�سد الغنو�سي يف حوار تلفزيوين اإن “احلركة تنتظر اإقرار 
يف  لالنتخابات”،  تر�سحها  عن  لالإعالن  املقبل  االنتخابات  قانون 
تناق�س مع موقفها ال�سابق الراف�س لكافة االإجراءات االإ�سالحية 
اإف�سالها،  وحماولتها   ،2021 يوليو   25 بعد  بالبالد  مت��ت  التي 

واأخرها حماولة اإف�ساد اال�ستفتاء على الد�ستور باملقاطعة.

عوا�صم

بكني

و��شنطن

تون�ص

قلق وده�سة خرباء الأمن

وثائق حول �أ�صلحة نووية يف وكر تر�مب...؟

�الأمم �ملتحدة : 23 مليون �أفغاين تلقو� م�صاعد�ت �إن�صانية
•• نيويورك -وام: 

يف  �سخ�س  مليون   23 نحو  تلقي  ع��ن  املتحدة  االأمم  اأعلنت 
االإن�سانية  امل�ساعدة  من  االأق��ل  على  واح��دا  �سكال  اأفغان�ستان، 

املبا�سرة خالل الن�سف االأول من العام اجلاري.
االأمم  با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  دوج��اري��ك  �ستيفان  واأو���س��ح 
ال���ذي �سرب  ال��زل��زال  اأع��ق��اب  اأن���ه يف  امل��ت��ح��دة يف ت�سريحات 
املا�سي،  يونيو  يف  اأفغان�ستان  من  ال�سرقية  اجلنوبية  املنطقة 
األف   85 و�سل �سركاء االأمم املتحدة يف املجال االإن�ساين اإىل 
% من املت�سررين، وقدموا لهم   85 �سخ�س، وهو ما ميثل 
الغذاء واملاأوى يف حاالت الطوارئ والرعاية ال�سحية وغريها 

املحوري  ال��دور  اإىل  دوج��اري��ك  احليوية.ونوه  امل�ساعدات  من 
الذي لعبه ال�سندوق االإن�ساين الأفغان�ستان وال�سندوق املركزي 
من  والتعليم  ال�سحة  قطاعي  انهيار  ملنع  الطوارئ،  ملواجهة 

خالل �سمان ا�ستمرار دفع اأجور العمال االأ�سا�سيني.
العام  خ��الل  ق��دم  الأفغان�ستان  االإن�ساين  ال�سندوق  اأن  وذك��ر 
يقّدمون  ال��ذي��ن  لل�سركاء  دوالر  مليون   189 نحو  احل��ايل 
الهائلة  اال�ستجابة  م��ن  وب��ال��رغ��م  للحياة،  املنقذة  امل�ساعدة 
تلك، فاإن حجم االحتياجات يف اأفغان�ستان يفوق بكثري قدرة 

ال�سركاء يف املجال االإن�ساين.
ال��دك��ت��ور رام���ز االأك�����ربوف، نائب  اأ���س��دره  ب��ي��ان منف�سل  ويف 
االإن�سانية  ال�����س��وؤون  ومن�سق  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  اخل��ا���س  امل��م��ث��ل 

ال��راه��ن يف  امل��اأ���س��اوي  ال��واق��ع  ا�ستمرار  م��ن  الأفغان�ستان ح��ذر 
االقت�ساد  ا�ستعادة  مب�ساألة  احتوائه  جهود  وربط  اأفغان�ستان، 
الفّعال، والنظام امل�سريف، ومتكني الفتيات ر�سميا من العودة 
اإىل املدر�سة، والن�ساء والفتيات من امل�ساركة ب�سكل هادف واآمن 
يف جميع جوانب احلياة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية، 

مبا يف ذلك العمل االإن�ساين يف عموم البالد.
ولفت اإىل اأن هناك حوايل 7.7 مليون �سخ�س ا�ستفادوا هذا 
تلقي  ذل��ك  امل�ستدامة، مب��ا يف  ال�سحية  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��ام 
ثالثة ماليني �سّيدة وفتاة دعما لل�سحة االأولية واالإجنابية، 
االأمهات  وف��ي��ات  خف�س  يف  اأ�سهم  ال���ذي  االأم���ر  االأم،  و�سحة 

واملواليد اجلدد واالأطفال.

•• القد�س-اأ ف ب

عملية  يف  ُقتلوا  الذين  االإ�سرائيليني  عائالت  اأعلنت 
اأنها   1972 ميونيخ خالل دورة االألعاب االأوملبية يف 
بتعوي�سات  يتعلق  اأملانيا  م��ن  ج��دي��دا  عر�سا  رف�ست 

و�ستقاطع مرا�سم اإحياء الذكرى اخلم�سني للهجوم.
ويف ر�سالة موجهة اإىل ماركو�س �سودر رئي�س مقاطعة 
ال�11  اال�سرائيليني  عائالت  قالت  االأملانية،  بافاريا 
االأوملبية يف ميونيخ  االألعاب  الذين قتلوا خالل دورة 
اإنها “ترف�س” دعوة حل�سور مرا�سم اإحياء الذكرى 

يف اخلام�س من اأيلول/�سبتمرب.

علنيا”  “اعتذارا  االأق������ارب  ط��ل��ب  ذل����ك،  م���ن  وب�����داًل 
عن  �ستاينماير،  فالرت  ف��ران��ك  االأمل���اين  الرئي�س  م��ن 

“اأخطاء” بلده و”�سوء معاجلة” اأزمة الرهائن.
اقتحم   ،1972 اأيلول/�سبتمرب  م��ن  اخل��ام�����س  ويف 
القرية  االإ�سرائيلي يف  الفريق  �سقة  ثمانية م�سلحني 
واحتجزوا  منهم  اثنني  على  النار  واأطلقوا  االأوملبية 
اإ�سرائيليني رهائن مهددين بقتلهم ما مل يتم  ت�سعة 

اإطالق �سراح 232 اأ�سريا فل�سطينيا.
فا�سلة  بعملية  حينذاك  الغربية  اأملانيا  �سرطة  وردت 
حمتجزيهم  من  وخم�سة  الت�سعة  الرهائن  فيها  قتل 

الثمانية و�سابط �سرطة.

دونالد  منزل  تفتي�س  اأت���اح  لقد     
ترامب يف ماراالغو بوالية فلوريدا 
من قبل حوايل ع�سرين عونا من 
يوم  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب 
وثائق  ا�ستعادة  اإمكانية  االث��ن��ني، 
نووية.  اأ���س��ل��ح��ة   ... ح���ول  م��ه��م��ة 
وك��ان��ت وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت اأول من 

قدمت املعلومة.
   توؤثر هذه الق�سية ب�سكل مبا�سر 
اأن��ه مل  على االأم���ن القومي، رغ��م 
اأ�سلحة  كانت  اإذا  ما  ر�سميا  يعرف 
اأو مرتبطة بدولة  اأمريكية  نووية 
اأخ����رى. ل��ل��ت��ذك��ري، ع��ن��دم��ا ك���ان يف 
دونالد  التقى  البي�ساوي،  املكتب 
ال�سمايل  الكوري  بالزعيم  ترامب 
من  ر�سائل  واأخ��ذ  اأون،  جونغ  كيم 
الرئي�سي  اإقامته  اإىل مقر  االأخ��ري 

يف بامل بيت�س.
   ملاذا هذه املعلومة مهّمة؟ منذ يوم 
االثنني، مل يتوقف اأن�سار الرئي�س 
ال�سابق وجزء كبري من  االأمريكي 

الزيت  ���س��ك��ب  ع���ن  اجل���م���ه���وري���ني 
مكتب  اأن  ب��اإع��الن��ه��م  ال���ن���ار  ع��ل��ى 
التحقيقات الفدرايل ووزارة العدل 
قد حتوال اإىل اأ�سلحة �سيا�سية من 
جو  واإدارة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ق��ب��ل 
ب��اي��دن. ويف والي���ة اأوه��اي��و، حاول 
هجومية  ببندقية  م�سلح  �سخ�س 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  م��ق��ر  اق��ت��ح��ام 
الفيدرايل، الذي اأ�سبح كب�س فداء 
من قبل الرتامبيني، وقتل امل�سّلح 

يف رد فعل ال�سرطة.
   وم����ع ذل����ك، ف����اإن وج����ود وثائق 
اأ�سلحة  ب�����س��اأن  ���س��ري��ة  ت��ك��ون  رمب���ا 
ن��ووي��ة م��ن ���س��اأن��ه اأن ي��ف��زع خرباء 
االأم���ن ال��ق��وم��ي. ان م��اراالغ��و هو 
�سكن ي�ستقبل فيه الرئي�س ال�سابق 
���س��خ�����س��ي��ات م���ن جميع  ب��ان��ت��ظ��ام 
اأنحاء العامل. ومع ذلك، فاإن املكان 
ل��ي�����س اآم���ًن���ا ع��ل��ى االإط�������الق، ولن 
اأ�سخا�س  يكون من امل�ستحيل على 
غري م�سرح لهم من الو�سول اإىل 

دونالد  ي�سلمها  مل  التي  ال��وث��ائ��ق 
قانون  عليه  ي��ف��ر���س  ك��م��ا  ت��رام��ب 
ونظريا،  ال��رئ��ا���س��ي��ة.  ال�����س��ج��الت 
الوثائق  ه�����ذه  ت���وف���ر  اأن  مي���ك���ن 
اأجنبية  ل��ق��وى  م��ه��م��ة  م��ع��ل��وم��ات 
االأ�سلحة  اأن���ظ���م���ة  ط��ب��ي��ع��ة  ح����ول 

النووية وكيفية التحايل عليها.
على  التفتي�س  عملية  اأج���ي���زت     
اأع����ل����ى م�����س��ت��وى م����ن ق���ب���ل وزي����ر 
ال���ع���دل م���ريي���ك ج����رالن����د، ال���ذي 
االأربعاء  حتدث لفرتة وجيزة يوم 
لو�سع حد ملزايدات موؤيدي دونالد 
ترامب. حتى اأنه قدم رطلًبا ر�سمًيا 
اإىل القا�سي الفيدرايل الذي �سمح 

حمتويات  عن  بالك�سف  بالعملية، 
ملا  عامة  وقائمة  التفتي�س  مذكرة 
فلوريدا.  يف  عليه  اال���س��ت��ي��الء  مت 
م���ث���ل الع������ب ال�������س���ط���رجن، ف���اج���اأ 
دونالد  ف��ري��ق  ج���ارالن���د  م��ريي��ك 
االأ�سوات  عديد  وطالبت  ترامب. 
اجلمهورية الوزير بن�سر معلومات 
اجلميع،  ولده�سة  التفتي�س،  حول 

امتثل مرييك جارالند. 

عملية يّل ذراع طويلة
غ�����ارة  ت���ف���اج���ئ  اأن  ي���ن���ب���غ���ي  ال     
ال�سرطة الفيدرالية على ماراالغو 
2021، وا�سل  اأح���داً. ط��وال ع��ام 

االأر����س���ي���ف ال��وط��ن��ي احل���دي���ث مع 
ت���رام���ب ال���س��ت��ع��ادة خم�سة  ف��ري��ق 
التي  ال��وث��ائ��ق  م��ن  �سندوًقا  ع�سر 
اإىل  معه  ال�سابق  الرئي�س  اأخ��ذه��ا 

فلوريدا.
كبار  اأ�����س����در   ،2022 ع�����ام  ث����م   
ويونيو  يناير  يف  مذكرة  املحلفني 
املعنية.  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  للح�سول 
ومن الوا�سح اأن دونالد ترامب مل 

يعد كل �سيء.
 وت�������س���ت���ب���ه م�������س���ادر ق���ري���ب���ة من 
مقرًبا  ��ا  ���س��خ�����سً اأن  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ج�����ًدا م���ن ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق )ال 
اعطى  منهم(  ع�سرة  �سوى  يوجد 

معلومات عن املكان يف بامل بيت�س 
حيث توجد ملفات مل يتم اإرجاعها 

حتى االآن.
اإن م�ساألة الوثائق ال�سرية هذه     
2016، يف  �ساخر: عام  لها طابع 
اأعلن  الرئا�سية،  احلملة  منت�سف 
بحاجة  “نحن  ت���رام���ب:  دون���ال���د 
للوثائق  اأف�سل حماية ممكنة  اإىل 

ال�سرية.
 ف�����س��ي��ح��ة ال����ربي����د االإل����ك����رتوين 
والتي  كلينتون  بهيالري  اخلا�س 
ك�������س���ف���ت م����ث����ل ه�������ذه امل���ع���ل���وم���ات 
موؤهلة  غ���ري  جت��ع��ل��ه��ا  الأع���دائ���ن���ا 

لرئا�سة الواليات املتحدة«.

•• عوا�صم-وكاالت

الفرقاء  ب��ني  التح�سيد  ع��م��ل��ي��ات  ���س��وء  ع��ل��ى 
ال�سيعة تطل �سيناريوهات خميفة على العراق، 
اأي  ت��ق��دمي  ال��ط��رف��ني  خا�سة بعد رف�����س ك��ال 
املتفجرة منذ  االأزمة  تنازالت مقبولة، الإنهاء 

اأكتوبر)ت�سرين االأول( املا�سي.
اجلمعة،  اأم�����س  ���س��ادرة  عربية  �سحف  ووف���ق 
ذكرت تقارير اأن االأ�سلوب الذي ينتهجه زعيم 
زعيم  منح  ال�����س��در،  مقتدى  ال�����س��دري  التيار 
ائ���ت���الف دول����ة ال��ق��ان��ون ن����وري امل��ال��ك��ي ورقة 
جديدة لتاأجيج النزاع، فيما اأ�سارت م�سادر اإىل 
اأن كل االأطراف امل�سرتكة يف احلكم تتحمل كل 

ما يحدث من فو�سى ودمار يف العراق.

مرحلة ك�سر عظم
مراقبون  راأى  اللندنية،  ال��ع��رب  �سحيفة  يف 
زعيم  ينتهجه  ال���ذي  االإم��الئ��ي  االأ���س��ل��وب  اأن 
التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، واآخره اإمهاله 
حلل  املقبل  االأ�سبوع  نهاية  العراقي  الق�ساء 
داخل  املعتدلة  االأ���س��وات  م��ن  جعل  ال��ربمل��ان، 

االإطار التن�سيقي ترتاجع،
 يف مقابل ذلك منح زعيم ائتالف دولة القانون 
املالكي ورق��ة جديدة ل�سب الزيت على  ن��وري 

نار االأزمة.
واأو�سح املراقبون اأن اأ�سلوب ال�سدر اال�ستعالئي 
املرتددين  ا�سطفاف  معاك�ساً جلهة  دوراً  لعب 
يف االإطار التن�سيقي خلف املالكي، الذي يرغب 
ب���دوره يف حتويل االأزم���ة اجل��اري��ة اإىل عملية 

ك�سر عظم، على �سوء قناعته،
 التي �سبق واأن عرب عنها يف ت�سريبات �سوتية 
ولل�سدر،  ل��ه  تت�سع  اأن  ميكن  ال  ال�ساحة  ب��اأن 
واأنه ال بد من اإزاحة االأخري، واإن اقت�سى ذلك 

الدخول يف حرب اأهلية.
بنزول  ال�������س���دري  ال���ت���ي���ار  “قرار  اإن  وق���ال���و 
اأعلن  التي  املظاهرات  توقيت  نف�س  يف  اأتباعه 
قوة  ا�ستعرا�س  �سياق  يف  يندرج  االإط���ار،  عنها 
باأن  ل��دي��ه  قناعة  امل��ق��اب��ل، يف ظ��ل  الفريق  م��ع 
االأخري ال ميلك الكثري من االأن�سار، واأن من 

�سيح�سدهم هم عنا�سر امليلي�سيات«.
من  ي�سعى  ال�����س��در  اأن  اإىل  امل��راق��ب��ون  ول��ف��ت 
خ��الل اال���س��ت��ع��را���س اجل��دي��د الإح����راج موقف 
االإط��ار، وي�سعه يف و�سع �سعب بني ا�ستخدام 
اأن  ميكن  التي  امليلي�سيات  عنا�سر  عرب  القوة 
ت�سارك يف احلراك، اأو الر�سوخ الأوامر ال�سدر 

ب�ساأن ت�سوية االأزمة.
واأ�ساروا اإىل اأن رف�س ال�سوداين مل يكن �سوى 
ذريعة من التيار ال�سدري للنزول اإىل ال�سارع، 
فمن الوا�سح اأن ال�سدر �سريف�س اأي �سخ�سية 

يطرحها االإطار،
انتخابات  باجتاه  الدفع  االأ�سا�سي  هدفه  واأن   
جديدة تعزز و�سعه ال�سيا�سي ومتنحه اأف�سلية 
اإدارت��ه الكاملة،  يف ت�سكيل حكومة تكون حتت 
مو�سحني اأن هذه القناعة تبدو غري واقعية، 
يف ظل قانون االنتخابات احلايل الذي يفر�س 
يف  الطائفية  امل��ك��ون��ات  ب��ني  حتالفات  ح�سول 

العراق.

بني احلكم اأو القتل
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال اإل��ي��ا���س ح��رف��و���س يف مقال 
يف  يح�سل  “ما  اإن  االأو�سط  ال�سرق  ب�سحيفة 
ال�سيعي،  البيت  ي�سمى  ما  داخل  اليوم  العراق 
ال ي�سل اإىل حدود طرح خيارات مماثلة، بني 
اأن �سالح االغتيال جاهز  اأو القتل، مع  احلكم 
اإىل  اإمكانات احللول  اأي وقت عندما ت�سل  يف 
طريق م�سدود«.واأ�ساف “اخليار الذي يطرحه 
البيت مفاده )نحكم  اإي��ران داخل ذلك  اأن�سار 
حتقيق  طريق  على  تهّم  وال  ن�سّله(،  اأو  البلد 
التي  االأخ���رية  االنتخابات  نتائج  ال�سعار  ه��ذا 
االأكرثيات  م�ساألة  وال  اأ�سهر   10 قبل  ج��رت 
واالأقليات يف املجل�س املنتخب، كما ال تهم طبعاً 
ال��ذي��ن ي�سكون م��ن �سوء  ال��ع��راق��ي��ني  اأ���س��وات 
يف  انت�ساره  يت�سع  الذي  والف�ساد  الدولة  اإدارة 
ظل ال�سلل احلكومي وغياب اآليات املحا�سبة«.
واأو�سح الكاتب اأن اخليار هو بني حكم البلد اأو 
�سّل موؤ�س�ساته، ومع عجز “االإطار التن�سيقي” 

اأط��راف��ه م�سالح طهران  ي��وايل معظم  ال��ذي 
القوى  وج��ه  ت�سكيل حكومة مب��ف��رده، يف  ع��ن 
مقتدى  ال�سيعي  للزعيم  وامل�ساندة  املتحالفة 
االآخ��ر هو تعطيل فر�سة  ال�سدر، كان اخليار 
وحلفائه  لل�سدر  فيها  تكون  حكومة  ت�سكيل 
ال�سدر  يطالب  “اليوم  الف�سل.وتابع  الكلمة 
بحل الربملان، مطلب يواجه ع��دداً ال باأ�س به 
الق�ساء ال ميلك  ال��د���س��ت��وري��ة:  ال��ع��وائ��ق  م��ن 
الوزراء  ورئي�س  الد�ستور،  ح�سب  احل��ل  ق��رار 
م�سطفى الكاظمي ال ي�ستطيع اأن يطلب من 
رئي�س اجلمهورية حل الربملان الأن �سالحيات 
ال��ك��اظ��م��ي ك��م�����س��ّرف ل���الأع���م���ال ال ت��ت��ي��ح له 
ال��ذي ي�ستطيع حل نف�سه لن  ذل��ك، والربملان 
التن�سيقي ميلك فيه  االإط��ار  ذل��ك، الأن  يفعل 

االأكرثية حالياً بعد ا�ستقالة نواب ال�سدر«.
واختتم مقاله بالقول “و�سط هذا املاأزق يقف 
موقف  الكاظمي  م�سطفى  احلكومة  رئي�س 
ال�سيا�سي الوحيد الداعي اإىل احلكمة وحتمل 

خري  �سنة  األ��ف  )ح���وار  �سعار  حت��ت  امل�سوؤولية 
م��ن حلظة ا���س��ط��دام ب��ني ال��ع��راق��ي��ني(، �سعار 
يبدو مثل �سرخة يف واٍد بعدما �سارت امل�سالح 
املتناق�سة يف الداخل وال�سغوط االإيرانية عرب 
ق���رارات خمتلف  التي تتحكم يف  احل���دود ه��ي 

القوى التي تتنازع على ال�سلطة يف العراق«.

العراق بني خيارين
وب������دوره، ل��ف��ت م��وف��ق اخل���ط���اب يف م��ق��ال له 
ما  اأن  اإىل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة،  ال���وط���ن  ب�����س��ح��ي��ف��ة 
االإيراين”  “اجلناح  التن�سيقي  االإط���ار  يفرق 
اأو ج��ن��اح ح���زب ال���دع���وة ع��ن ال�����س��دري��ني، هو 
ال���ع���راق ف��ع��ل��ي��اً وب�سكل  اأن���ه���م م���ن ي��ح��ك��م��ون 
ال�سني  ال��ط��رف  ودور  اح��ت��الل��ه،  م��ن��ذ  مطلق 
هام�سي وال ميتلك يف احلكومات املتعاقبة اأي 
املنا�سب  ببع�س  القناعة  �سوى  وت��اأث��ري  ق��رار 
يتحّمل  “من  اإن  ال�سخ�سية.وقال  مل�ساحلهم 
ك��ل م��ا ج���رى م��ن ف��و���س��ى ودم����ار وا�ست�سراء 
الف�ساد هم جميع االأطراف امل�سرتكة يف احلكم 
يتقدمهم حزب الدعوة، الأنهم حري�سون على 
تغيري  ب��اأي  التفكري  دون  منا�سبهم  يف  البقاء 
للفائز  بالتنازل  ير�سون  ال  وه��م  اإ���س��الح،  اأو 
ال بالدميقراطية وال بالتفاهم، وال يعرتفون 
احلكومة  ت�سكيل  ع��ن  ت��ب��ع��ده��م  نتيجة  ب����اأي 
واال����س���ت���ي���الء ع��ل��ى م��ن�����س��ب رئ���ا����س���ة ال������وزراء 

واملنا�سب ال�سيادية فيها«.
“هم م�ستعدون للذهاب الأبعد نقطة  واأ�ساف 
هدفهم  ع��ن  التخّلي  دون  االأم����ر،  ك��ّل��ف  مهما 
ال�سعب  �ساق  ال��ذي  املتهرئ  طاقمهم  وبنف�س 
ال���ع���راق���ي ب��ه��م ذرع������اً، م���ن ه��ن��ا ب�����داأت نقطة 
اخلالف وات�سعت وبداأ كل طرف ُي�سقط ورقة 

التوت التي ت�سرت عورة خ�سمه«.
بني  اليوم  العراقي  “ال�سعب  الكاتب  واأو���س��ح 
خ��ي��اري��ن اأح��اله��م��ا م���ر، ف��اإم��ا اأن ي��ق��ف خلف 
م��ق��ت��دى ال�������س���در وج���م���ه���وره وال������ذي يدعو 
وحما�سبة  ال�سيا�سية  العملية  الإ�سالح  ظاهراً 
اأو يقف  امل�����س��ه��د،  امل��ف�����س��دي��ن واإزاح���ت���ه���م ع���ن 
م��ت��ف��رج��اً مل��ا ���س��ي��وؤول اإل��ي��ه ه���ذا ال�����س��راع بني 

فريقني متكافئني يف ال�سرا�سة والت�سليح«.

بعد الفرقاء تقدمي اأي تنازلت مقبولة

�لعر�ق يحتكم �إىل �ل�صارع بحثًا عن خمرج لالأزمة

عائالت قتلى �أوملبياد ميونيخ يقاطعون مر��صم �إحياء �لذكرى 

�لرئي�ص �ل�صريالنكي �ل�صابق 
ي�صل �إىل تايالند 

•• بانكوك-اأ ف ب

و�سل الرئي�س ال�سريالنكي ال�سابق غوتابايا راجاباك�سا اإىل بانكوك بعد انتهاء 
ف��راره من ق�سره الذي  اإقامته يف �سنغافورة حيث جلاأ بعد  تاأ�سرية  �سالحية 
الرئي�س  اإن  كبري  ت��اي��الن��دي  م�����س��وؤول  ك��ول��وم��ب��و.وق��ال  يف  املحتجون  اجتاحه 
املخلوع و�سل على منت طائرة خا�سة حطت يف مطار دون موينغ الدويل حوايل 
ال�ساعة 20،00 )12،00 ت غ(.وذك��رت و�سائل اإعالم حملية اأنه غادر جناح 
كبار ال�سخ�سيات يف املطار بعد حواىل اأربعني دقيقة مع زوجته وا�ستقال �سيارة 
�سوداء.وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية التايالندية يف بيان وزع  لو�سائل 
االإعالم “مبا اأن الرئي�س ال�سابق يحمل جواز �سفر دبلوما�سيا �سريالنكيا، ميكنه 
واأ�ساف اأن  دخول تايالند بدون تاأ�سرية واالإقامة ملدة ت�سل اإىل ت�سعني يوما”. 
اأنه  موؤكدا  تايالند،  مغادرة  اأي  اأخرى”  برحلة  القيام  قبل  موؤقتة  “االإقامة 
�سريالنكا  من  راجاباك�سا  غوتابايا  ال�سيا�سي«.وفر  للجوء  بطلب  يتقدم  “مل 
يف التا�سع من متوز/يوليو بعدما اقتحم ع�سرات االآالف من املتظاهرين مقر 
اإقامته الر�سمي ب�سبب االأزمة االقت�سادية احلادة يف البالد.وبعد توقف يف جزر 
املالديف، و�سل يف 14 متوز/يوليو اإىل �سنغافورة حيث قدم ا�ستقالته. ومددت 
اآب/اأغ�سط�س.  11 14 يوما مرة واح��دة حتى  اإقامته ملدة  ال�سلطات ت�سريح 

ال�سابق لوكالة فران�س بر�س من كولومبو  الرئي�س  و�سرح م�سدر قريب من 
“انه طلب متديد اإقامته جمددا لكنه مل يتلق ردا حتى �سباح االربعاء«.

•• الفجر -�صتيفان بو�صارد 
–ترجمة خرية ال�صيباين

مل  ولئن  بو�ست”.  “وا�سنطن  اأوردتــهــا  املعلومات 
يتعلق  الأمـــر  كــان  اإذا  مــا  املرحلة  هــذه  يف  يعرف 
باأ�سلحة نووية اأمريكية اأو مرتبطة بدولة اأخرى، 
القومي  الأمن  خرباء  انزعاج  يثري  اخلرب  هذا  فاإن 

وفزعهم.

اإقامة دونالد ترامب يف ماراالغو يف بامل بيت�س ، فلوريدا حيث الكنز املفقود

- ميكن �أن توفر هذه �لوثائق معلومات مهمة لقوى �أجنبية حول طبيعة �أنظمة �الأ�صلحة �لنووية وكيفية �لتحايل عليها
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•• عوا�صم-وكاالت

االأ�سلحة  م���ن  ج���دي���دة  ���س��ح��ن��ة  م����ايل  ت�����س��ل��م��ت 
الع�سكري  املجل�س  رئي�س  توجه  �سمن  الرو�سية 
اأ�سيمي  الكولونيل  باماكو،  يف  احلاكم  االنتقايل 
عن  واالب��ت��ع��اد  رو�سيا  م��ع  عالقته  لتوثيق  غ��وت��ا، 
مو�سكو  مع  باردة”  “حرًبا  تخو�س  التي  اأوروب���ا 
يف غرب اإفريقيا.وخالل ت�سليم ال�سحنة اجلديدة 
ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي مت ع��ر���س ط��ائ��رات L-39 و

حربية  هليكوبرت  وط���ائ���رات   ،Sukhoi-25
اأ�سيمي  ح�سره  احتفال  ويف   .Mi-24P ط��راز 

غ��وت��ا، اأ���س��اد وزي���ر ال��دف��اع امل���ايل، ���س��ادي��و كامارا، 
ب��االأ���س��ل��ح��ة ال��رو���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز ق����درات باماكو 
اال�ستطالعية الهجومية، وب�”ال�سراكة التي تعود 
الت�سليم  وا�سًفا احتفال  بالنفع على اجلانبني”، 
ناق�س  االأ���س��ل��ح��ة،  و���س��ول  ب�”التاريخي«.وعقب 
ات�سال  يف  االن��ت��ق��ايل  الع�سكري  املجل�س  رئ��ي�����س 
هاتفي مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن، دعم 
مو�سكو لعملية االنتقال ال�سيا�سي يف مايل، م�سيًدا 
بال�سراكة بني البلدين التي حترتم �سيادة مايل.
 L-39 ويف وقت �سابق، ت�سلمت مايل 5 طائرات
رو�سية،  هليكوبرت  وط��ائ��رة   Sukhoi-25و

وت�سمنت �سحنات اأخرى طائرتني هليكوبرت من 
عنها  اأُعلن  مراقبة  ورادارات   Mi-24P ط��راز 
هليكوبرت  طائرتني  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ا���س��ي،  اإب��ري��ل 

واأنظمة رادار متحركة، اأُعلن عنها يف مار�س.
اإقليم  من  احل�سن،  اآغ  اهلل  عبد  ال�سحفي  يقول   
عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  مايل،  ب�سمال  اأزواد 
الع�سكرية  العقيدة  تغيري  اإىل  تهدف  رو�سيا  اإن 
ولتو�سيع  الغربي،  ال�سالح  حمل  لتحل  لباماكو 
اإف��ري��ق��ي��ا، وتعظيم  ���س��وق االأ���س��ل��ح��ة ال��رو���س��ي��ة يف 
ا�ستفادتها من ثروات القارة �سمن ما يطلق عليه 

“التدافع على املوارد” يف اإفريقيا.

وتكت�سب مو�سكو نفوًذا متزايًدا يف ال�ساحل الغربي 
“فاغرن”  �سركة  حلَّت  اأن  بعد  خا�سة  االإفريقي، 
بعد  م��ايل  يف  الفرن�سية  ال��ق��وات  حم��ل  الرو�سية 
�سقت  كما  وب��ام��اك��و،  باري�س  ب��ني  العالقات  توتر 

“فاغرن” طريقها اإىل اإفريقيا الو�سطى.
اال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  مل��رك��ز  درا���س��ة  خل�ست 
والدولية )CSIS( يف وا�سنطن، اإىل اأن “فاغرن” 
�ستوفر خدمات  املالية  القوات  اإىل جانب تدريب 
ا  اأي�سً اأمنية لكبار امل�سوؤولني املاليني، و�ست�ستفيد 
مايل  يف  اقت�سادية  مكا�سب  لتاأمني  الو�سع  من 

ودول اأخرى يف القارة.

•• عوا�صم-وكاالت

الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا���س��ت��م��رار  م���ع 
اأوك��ران��ي��ا، ق��ال��ت وزارة  ال��رو���س��ي��ة يف 
اجلمعة،  اأم�س  الربيطانية،  ال��دف��اع 
هذا  وق���ع���ت  ال���ت���ي  االن����ف����ج����ارات  اإن 
الع�سكري  �ساكي  مطار  يف  االأ���س��ب��وع 
ال����ذي ت��دي��ره رو���س��ي��ا يف غ���رب �سبه 
 8 خ�سارتها  اإىل  اأدت  ال��ق��رم  ج��زي��رة 
اأ���س��ف��ر ع���ن تدهور  م���ق���ات���الت، مم���ا 
يف ق���درات االأ���س��ط��ول اجل���وي التابع 

للبحرية يف البحر االأ�سود.
وكييف  م���و����س���ك���و  ت����ب����ادل����ت  ف���ي���م���ا 
االتهامات جمدداً حول ق�سف جديد 
ا�ستهدف، حميط حمطة زابوريجيا 
جل�سة  مع  تزامناً  النووية،  للطاقة 
ب�����س��اأن ملف  ال����دويل  االأم����ن  ملجل�س 
احل��������رب ال����رو�����س����ي����ة االأوك�����ران�����ي�����ة 

ال�سائك.

قدرات رو�سيا البحرية
رو�سيا  “قدرة  اإن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ق��ال��ت 
�ستتاأثر،  االأ���س��ود  بالبحر  الع�سكرية 
ت�سغيلية  ق��اع��دة  �ساكي  مطار  اأن  اإذ 
التي  ال��ط��ائ��رات  اأن  م��ع  رئي�سية”، 
ُدم��رت لي�ست �سوى ج��زء �سئيل من 

اأ�سطول الطريان االإجمايل.
الربيطانية  ال���دف���اع  وزارة  وذك����رت 
على  دوري����ة  ا�ستخباراتية  ن�����س��رة  يف 
يعمل  ي���زال  ال  امل��ط��ار  اأن  “تويرت” 
على االأرجح، لكن املنطقة املخ�س�سة 
لتوقف الطائرات وانت�سارها بجواره 

تعر�ست الأ�سرار ج�سيمة.
“االنفجارات،  اأن  ال���وزارة  واأ���س��اف��ت 
عن  اأ���س��ف��رت  اإن��ه��ا  رو�سيا  قالت  التي 
�ستدفع   ،5 واإ���س��اب��ة  �سخ�س  مقتل 
التهديدات  م��راج��ع��ة  اإىل  ج��ي�����س��ه��ا 

املمكنة يف املنطقة«.

»تكتيكات«
ويف االأثناء، طلب الرئي�س االأوكراين 
اأم�س  م�ساء  زيلين�سكي،  فولودومري 

امل�سوؤولني  م���ن  اخل��م��ي�����س،  االأول 
التحدث  ع����ن  ال���ك���ف  ح���ك���وم���ت���ه  يف 
“التكتيكات”  ع��ن  ال�سحفيني  اإىل 
احلربية االأوكرانية �سد رو�سيا، قائاًل 
الت�سريحات  ه���ذه  م��ث��ل  اإط����الق  اإن 
بح�سب  ب�سراحة”،  م�سوؤول  “غري 

ما نقلت رويرتز.
ك���ب���رية  ان������ف������ج������ارات  اأع������ق������اب  ويف 
ح��ط��م��ت ق���اع���دة ج���وي���ة رو����س���ي���ة يف 
املا�سي  الثالثاء  القرم  جزيرة  �سبه 
و  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ن��ق��ل��ت �سحيفتا 
االأمريكيتان  بو�ست”  “وا�سنطن 
اأوك���ران���ي���ني قولهم  ع���ن م�����س��وؤول��ني 
عن  م�سوؤولة  االأوك��ران��ي��ة  القوات  اإن 

الهجوم.
رف�ست  االأخ���������رى،  ال���ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
اإذا  عما  االإف�ساح  كييف  يف  احلكومة 

كانت وراء االنفجارات.
“اإذا كنتم تريدون  وقال زيلين�سكي: 
�سنع عناوين �سارخة فاإن هذا �سيء 
كنتم  اإذا  ب�����س��راح��ة.  م�����س��وؤول  غ���ري 
ال��ن�����س��ر الأوك���ران���ي���ا فهذا  ت���ري���دون 
واعني  تكونوا  اأن  ويجب  اآخ��ر،  �سيء 
مب�سوؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها 
عن خطط دولتنا للدفاع اأو للهجمات 

امل�سادة«.

ق�سف جديد
االتهامات  ا�ستعلت حرب  ذلك،  واإىل 

جم�����دداً ب���ني م��و���س��ك��و وك��ي��ي��ف على 
خلفية ق�سف جديد ا�ستهدف، اأم�س، 
للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا  حمطة  حميط 
الوكالة  ����س���ّددت  ح���ني  يف  ال���ن���ووي���ة، 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة خالل 
على  ال���دويل  االأم���ن  ملجل�س  اجتماع 
املحطة  دخ���ول  م��ن  متكينها  وج���وب 

“باأ�سرع وقت ممكن«.
جمموعة  ح��������ّذرت  ج���ه���ت���ه���ا،  وم������ن 
امل�سّغلة  االأوك��ران��ي��ة  “انريغواتوم” 
ي����زداد  “الو�سع  اأن  م���ن  ل��ل��م��ح��ط��ة 
مواد  “وجود  اإىل  م�����س��رية  �سوءاً”، 
م�سعة يف مكان قريب وت�سرر اأجهزة 

عدة ال�ست�سعار االإ�سعاعات«.
وقال رئي�س االإدارة املدنية والع�سكرية 
التي اأقامتها مو�سكو يف هذه املنطقة 
اأوكرانيا وي�سيطر  الواقعة يف جنوب 
عليها الرو�س: “حالياً مل ي�سّجل اأي 
الن�ساط  وم�ستوى  املحطة  يف  تلّوث 
على  م�������س���ددا  عادي”،  االإ����س���ع���اع���ي 
النفايات  م���ن  عدة”  “اأطنانا  اأن 

االإ�سعاعية خمّزنة يف املكان.
“اإنريغواتو”م  ����س���رك���ة  واأع����ل����ن����ت 

يف  ج����دي����دة  “5�سربات  ت�����س��ج��ي��ل 
للمواد  مل�����س��ت��ودع  امل��ب��ا���س��ر  امل��ح��ي��ط 
الرو�سية  ال��ق��وات  متهمة  امل�سعة”، 

ب�سنها.
وكانت القوات الرو�سية قد �سيطرت 
مار�س  م��ن   ال��راب��ع  يف  املحطة  على 
بدء  ع��ل��ى  ق��ل��ي��ل��ة  اأي�����ام  ب��ع��د  )اآذار(، 

احلرب.
االإدارة  يف  امل�سوؤول  قال  جانبه،  ومن 
التي فر�سها الرو�س يف هذه املنطقة 
“تليغرام”:  على  اأوكرانيا  جنوب  يف 
االأوك���������راين  )ال���رئ���ي�������س  “مقاتلو 
ق�سفوا  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري( 
للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا  حمطة  جم���دداً 
املحطة  ه�����ذه  وك����ان����ت  النووية”، 
االأ�سبوع  ق�سف  بعمليتي  ا�سُتهدفت 
املا�سي، ما اأثار قلق املجتمع الدويل.

منطقة منزوعة ال�سالح
واأم�س، دعت الواليات املتحدة رو�سيا 
الع�سكرية  عملياتها  ك��ل  وق���ف  اإىل 
االأوكرانية  النووية  املحطات  داخ��ل 
اإقامة  ت��اأي��ي��ده��ا  م��وؤك��دة  وحميطها، 

م��ن��ط��ق��ة م���ن���زوع���ة ال�������س���الح ح���ول 
من  ملزيد  تعر�ست  التي  زابوريجيا 
امل����ع����ارك ليل  ال��ق�����س��ف.وت��وا���س��ل��ت 
اجلبهة  خط  على  اخلمي�س  االأربعاء 
يف اأوكرانيا، مبا يف ذلك قرب املحطة.

لالأمني  ب���ي���ان  يف  ج����اء  واخل��م��ي�����س 
املوقع  اأورده  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام 
“لالأ�سف،  للمنظمة  االإل����ك����رتوين 
ب����داًل م��ن خ��ف�����س ال��ت�����س��ع��ي��د، وردت 
ت��ق��اري��ر ع��ل��ى م���دى االأي�����ام الكثرية 
امل��ا���س��ي��ة، ع���ن م��زي��د م���ن احل����وادث 
توؤدي  اأن  للغاية والتي ميكن  املقلقة 

اإذا ا�ستمرت، اإىل كارثة«.
�سرر  اأي  وا���س��ح��ني.  “لنكن  وت��اب��ع 
زابوروجيا  مبحطة  يلحق  حمتمل 
اأو ب�����اأي م��ن�����س��اآت ن���ووي���ة اأخ������رى يف 
اآخ��ر، ميكن  اأو يف اأي مكان  اأوكرانيا، 
لي�س  وخيمة  ع��واق��ب  اإىل  ي���وؤدي  اأن 
لكن  فح�سب،  امل��ج��اورة  املنطقة  على 
على االإقليم، وما هو اأبعد منه. هذا 

غري مقبول اإطالقاً«.
االأطراف  “جميع  ونا�سد غوتريي�س 

املعنيني التحلي باحلكمة والتعقل«.

ا�ستخدام  ع��دم  “وجوب  على  و���س��دد 
املوقع يف �سياق العمليات الع�سكرية”، 
منزوع  “حميط  اإن�����س��اء  اإىل  داع���ي���اً 

ال�سالح ل�سمان اأمن املنطقة«.

امللف ال�سائك
االأمن  ملجل�س  اج��ت��م��اع  م�ستهل  ويف 
ال�����دويل اأم�������س خ�����س�����س ل��ل��ب��ح��ث يف 
رو�سيا،  م��ن  بطلب  ال�����س��ائ��ك،  امل��ل��ف 
الدولية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��ّدد 
للطاقة الذرية رافايل غرو�سي على 
“بدخول  ل��ل��وك��ال��ة  ال�����س��م��اح  وج����وب 
موؤكداً  املحطة باأ�سرع وقت ممكن”، 

اأن “الوقت بداأ ينفد«.
وزير  م�����س��اع��دة  ق��ال��ت  جهتها،  وم���ن 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي ل�����س��وؤون نزع 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل بوين جينكينز 
زابوريجيا  يف  ي��ج��ري  مل��ا  “احلل  اإن 
امل���ت���ح���دة تدعو  ال����والي����ات  ب�����س��ي��ط. 
قواتها  �سحب  اإىل  االحت��ادي��ة  رو�سيا 

فورا من االأرا�سي االأوكرانية«.
الرو�سي  ال�سفري  حّمل  امل��ق��اب��ل،  ويف 
وحلفاءها  اأوكرانيا  نبينزيا  فا�سيلي 

الواليات  “ندعو  ق��ائ��اًل:  امل�سوؤولية 
 )...( كييف  لنظام  الداعمة  املتحدة 
ع��ل��ى و���س��ع ح��د نهائي  اإج���ب���اره  اإىل 
ل��ل��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف حمطة 
االأمم  “ندعو  ك��م��ا  زابوريجيا”، 
امل��ت��ح��دة وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
الذرية اإىل اإبالغ ال�سلطات االأوكرانية 

باأن اأفعالها غري مقبولة«.
لكارثة  احلقيقي  “احلجم  وت��اب��ع: 
تخّيله.  ي�����س��ع��ب  امل��ح��ط��ة  يف  ن���ووي���ة 
امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
لكييف”،  ال��داع��م��ة  الغربية  ال���دول 
وا����س���ف���اً االت����ه����ام����ات امل���وج���ه���ة اإىل 
و”تثري  “�سّريالّية”  باأنها  مو�سكو 

ال�سخرية” و”عبثية«.
 و�سدد بعد االجتماع على حقيقة اأنه 
ال توجد دول��ة يف املجل�س املكون من 
رو�سيا  على  باللوم  تلقي  ع�سوا   15

يف الهجمات على املحطة النووية.
االأوكراين  الرئي�س  دعا  جهته،  ومن 
“التحرك  اإىل  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
الفوري” الإخراج الرو�س من حمطة 

زابوريجيا.
اليومي  خطابه  يف  زيلين�سكي  وق��ال 
يتحّرك  اأن  “يجب  ال��ف��ي��دي��و  ع���رب 
ال��ع��امل ب��اأ���س��ره ف���ورا ل��ط��رد حمتّلي 

زابوريجيا«.
واأ�ساف “وحدهما االن�سحاب الكامل 
ال�سيطرة  اأوكرانيا  وا�ستعادة  للرو�س 

�سي�سمنان  امل��ح��ط��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة 
االأمن النووي الأوروبا باأ�سرها«.

الدمناركي  ال����دف����اع  وزي�����ر  واأع����ل����ن 
 1.5 جمع  اأم�س  بود�سكوف  مورتن 
لتدريب  خم�����س�����س��ة  ي������ورو  م���ل���ي���ار 
لها  عتاد  وتوفري  االأوكرانية  القوات 
كوبنهافن  يف  دويل  م���وؤمت���ر  خ���الل 

مب�ساركة 26 دولة.

تطورات ميدانية
اأعلن  امليدانية،  ال��ت��ط��ورات  اأخ��ر  ويف 
احل���اك���م ف��ال��ن��ت��ني رزن��ي�����س��ي��ن��ك��و عرب 
ح�سابه على تلغرام مقتل 3 اأ�سخا�س 
واإ�سابة 9 يف ق�سف رو�سي براجمات 
)جنوب  نيكوبول  يف  غ��راد،  �سواريخ 
�سرق( على بعد حوايل مئة كيلومرت 
على  الواقعة  زابوريجيا  حمطة  من 

ال�سفة املقابلة من نهر دنيرب. 
اأعلن رئي�س  اأما يف دونبا�س )�سرق(، 
دونيت�سك  ملنطقة  الع�سكرية  االإدارة 
اأم�س  تلغرام  على  كرييلينكو  بافلو 
ال�ساعات  يف  ُق��ت��ل��وا  م��دن��ي��اً   11 اأن 
االأخ��رية، 6 منهم يف بخموت و3 يف 
كرا�سنوغوريفكا  يف  وواحد  �سوليدار 

واآخر يف اأفدييفكا.
التي  ال���رو����س���ي���ة  ال����ق����وات  وحت�������اول 
م�ستمّر،  ب�����س��ك��ل  ���س��ول��ي��دار  ت��ق�����س��ف 
ط��رد اجلي�س االأوك���راين من املدينة 
حتى تتمكن من التقدم نحو بخموت 

املجاورة.
ومنذ اأن و�سعت القوات الرو�سية حداً 
لعملياتها يف حميط كييف وان�سحبت 
االأوكرانية،  العا�سمة  منطقة  م��ن 
يرّكز الكرملني اجلهود على منطقة 
جزئياً  عليها  ي�سيطر  التي  دونبا�س 
موالون  ان��ف�����س��ال��ي��ون   2014 م��ن��ذ 
ملو�سكو.وقال رئي�س بلدية ماريوبول 
اأن  بانتظار  “نحن  بويت�سنكو  ف��ادمي 
بالدنا،  جنوب  امل�سّلحة  قواتنا  حترر 
“نحن  م�سيفاً  مبا فيه ماريوبول”، 
�سيتحقق  ال��ذي  االأم���ر  ه��ذا  بانتظار 

قريباً«.

ب�صحنة �أ�صلحة.. مو�صكو تك�صب نقطة جديدة �أمام �لغرب مبايل

•• �صاو باولو-اأ ف ب

تظاهر االآالف يف عدة مدن برازيلية “دفاعا عن 
الرئي�س  هجمات  مواجهة  يف  الدميوقراطية” 
الت�سويت  نظام  على  املتكررة  بول�سونارو  جايري 

قبل اأ�سابيع من حلول موعد االنتخابات.
وُتنّظم املظاهرات على وقع خماوف من احتمال 
عدم احرتام الرئي�س اليميني املت�سدد الذي يحل 
انتخابات  نتيجة  ال��راأي  ا�ستطالعات  يف  متاأخرا 
املتكررة  االأول/اأكتوبر يف ظل حماوالته  ت�سرين 

الت�سكيك يف النظام االنتخابي الربازيلي.
وقال عميد جامعة �ساو باولو كارلو�س جلبريتو 
جونيور اأمام ح�سد من مئات االأكادمييني وروؤ�ساء 
املدين  املجتمع  واأف��راد  االأعمال  النقابات ورج��ال 
علينا  ال��ربازي��ل،  ا�ستقالل  على  ع��ام  مئتي  “بعد 
التفكري يف م�ستقبلنا.. لكننا نرّكز بدال من ذلك 

على منع انتكا�سنا«.
ورف��ع االآالف الفتات خ��ارج ح��رم اجلامعة نددوا 
الت�سويت  “احرتام  اإىل  ودعوا  ببول�سونارو  فيها 

واحرتام ال�سعب«.
وتنكر البع�س ب�سكل اآالت الت�سويت االإلكرتوين 
اأن االع��ت��م��اد عليها  اإىل  ب��ول�����س��ون��ارو  اأ���س��ار  ال��ت��ي 

�سيجعل الغ�س اأمرا �سهال.
 62( كونها  �سابرينا  املعمارية  املهند�سة  وقالت 
اإىل  بالفعل  رئي�سنا  “اأ�سار  بر�س  لفران�س  عاما( 

اأنه �سيقوم بكل ما ميكن ملنع االنتخابات«.
الطالبية  احل��رك��ة  يف  ع�����س��وا  “كنت  واأ���س��اف��ت 
الع�سكري  الدكتاتوري  النظام  حكم  فرتة  خالل 
“1964-1985” واأعرف ما الذي ينتظرنا«.

اأق��ي��م يف اجلامعة  ال��ذي  وُع��ر���س خ��الل التجّمع 
لدى  برازيليني  فنانني  يظهر  م�سّورا  ت�سجيال 
القانون  �سيادة  ع��ن  “للدفاع  عري�سة  قراءتهم 

الدميوقراطية«.
ت��الوة م�سمونها يف  التي مّتت  الوثيقة  وجمعت 
 900 اأكرث من  “كينغز كوليدج لندن”  جامعة 

األف توقيع.
للغاية  خ��ط��رية  حلظة  “نعي�س  الن�س  يف  وج���اء 
الطبيعية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ل��الأو���س��اع  بالن�سبة 

بعدم  تلميحات  على  وت��ن��ط��وي  املوؤ�س�سات  ت��ه��دد 
االمتثال لنتائج االنتخابات«.

ووقع عدد من مناف�سي بول�سونارو يف االنتخابات 
ال��رئ��ي�����س الي�ساري  ال��ع��ري�����س��ة مب��ن ف��ي��ه��م  ع��ل��ى 
قال  ال��ذي  �سيلفا  دا  لوال  اإينا�سيو  لوي�س  ال�سابق 
بال�سيادة  بلدنا يتمتع  “كان  يف تغريدة اخلمي�س 

واالحرتام. علينا ا�ستعادته«.
مّتت  “اليوم،  تغريدة  يف  فكتب  بول�سونارو  اأم��ا 
حتمل  ل��ل��ربازي��ل  بالن�سبة  للغاية  مهمة  خ��ط��وة 
اأهمية كبرية لل�سعب الربازيلي: خف�ست )�سركة 
���س��ع��ر الديزل  ب��ي��رتوب��را���س  ال��وط��ن��ي��ة(  ال��ن��ف��ط 

جمددا«.
ري���و دي جانريو  اأي�����س��ا يف  ت��ظ��اه��رات  ون��ّظ��م��ت 

وبرازيليا وري�سيفي.
 24( �سيفا  مايرال  برازيليا  املتظاهرة يف  وقالت 
عاما( “مّرت اأربع �سنوات تخللتها معاناة كبرية.. 
)بول�سونارو(  ملنع  اأنف�سنا  لننظم  اللحظة  جاءت 

من الفوز«.
يديل الناخبون الربازيليون باأ�سواتهم اإلكرتونيا 
اأ�سر بول�سونارو  يف مراكز االق��رتاع. لكن لطاملا 
ن�سخة ورقية من كل �سوت  ���س��رورة وج��ود  على 
الدليل  غ��ي��اب  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ب���ه،  االإدالء  ي��ت��م 

الورقي يف�سح املجال للغ�س.

ومل يقّدم اأدلة على اإمكانية وقوع عمليات تزوير 
اأن  على  العليا  االن��ت��خ��اب��ات  حكمة  ���س��ددت  بينما 

النظام من�سف و�سفاف.
االدعاءات  هذه  بول�سونارو  كرر  املا�سي،  وال�سهر 
خالل اجتماع مع �سفراء اأجانب، لتوؤكد ال�سفارة 
االنتخابي  النظام  ب��اأن  الحق  وقت  يف  االأمريكية 

الربازيلي ميّثل “منوذجا للعامل«.
االنتخابي  النظام  على  املتكررة  واأث��ارت هجماته 
القبول  رف�����س��ه  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  خم���اوف حمللني 
ال�سابق  االأم��ريك��ي  نظريه  غ��رار  على  بالهزمية 
دون����ال����د ت���رام���ب ال�����ذي اق��ت��ح��م اأن�������س���اره مقر 
الكونغر�س يف وا�سنطن بعدما خ�سر عام 2020 

ل�سالح جو بايدن.
الربازيلية  املحكمة  ق�ساة  ب��ول�����س��ون��ارو  وان��ت��ق��د 
برازيلية  جتارية  اأعمال  رابطات  ون�سرت  العليا. 
عديدة ر�سائل مفتوحة للتعبري عن قلقها حيال 
الربازيلية«  امل�����س��ارف  “احتاد  فيها  مب��ا  الو�سع 
�ساو  والي���ة  ���س��ن��اع��ات  و”احتاد   Febraban

.Fiesp »باولو
وقال وزير العدل ال�سابق جوزيه كارلو�س ديا�س 
يف تعليقه على الو�سع اإن الربازيل ت�سهد “حلظة 
والعمال  امل���ال  راأ����س  فيها  اجتمع  م�سبوقة  غ��ري 

دفاعا عن الدميوقراطية«.

•• بغداد-وكاالت

اأ�سبح �سيناريو اإجراء انتخابات مبكرة يف العراق، 
الراهنة  ال�سيا�سية  االأزم��ة  ظل  يف  للعيان،  ماثاًل 
ال�سدري  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  والت�سعيد 
التن�سيقي،  االإط�������ار  وق�����وى  ال�������س���در،  م��ق��ت��دى 

املدعومة من اإيران.
ومنذ اأيام يعت�سم اأن�سار ال�سدر، يف مبنى الربملان 
ال��ع��راق��ي، اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى تر�سيح ق���وى االإط���ار 
الدعوة،  ح���زب  يف  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ي��ادي  التن�سيقي، 
حممد �سياع ال�سوداين، لرئا�سة احلكومة املقبلة.

الق�ساء  جمل�س  اأمهل  ال�سدر،  خطوات  اآخ��ر  ويف 
االأع���ل���ى، اأ���س��ب��وًع��ا حل��ل ال���ربمل���ان، ع��ل��ى اأن يدعو 

رئي�س اجلمهورية اإىل انتخابات مبكرة.
وي����الق����ي ه�����ذا امل�������س���ار، ق���ب���ول اأغ����ل����ب االأح�������زاب 
باالآلية  تتعلق  اعرتا�سات  هناك  لكّن  ال�سيا�سية، 
والتوقيت، ِمن قبل قوى االإطار التن�سيقي، التي 
على  ت��اأخ��ذ  ج��دي��دة،  حكومة  ت�سكيل  اإىل  ت�سعى 
عاتقها تهيئة االأمور لالنتخابات املبكرة، وهو ما 

ال ير�ساه ال�سدر.
يف ظ��ل ت��ل��ك ال��ت��ط��ورات، ب����داأت اأح����زاب عراقية، 
املقبلة،  لالنتخابات  ا�ستعداًدا  متو�سعها،  اإع���ادة 
العمق  وحت�س�س  االأخ��ط��اء،  بع�س  مراجعة  مثل 
اجلماهريي، ب�سكل اأكرب، ودرا�سة االأجواء املحلية 
ال��وع��ي احلا�سل  تتبع  ع��ن  ف�����س��اًل  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، 
واملرتاكم، عقب االحتجاجات التي �سهدها العراق، 
وذلك عرب حوارات وندوات واجتماعات متكررة.

يف هذا ال�سياق، يرى اخلبري يف ال�ساأن ال�سيا�سي، 
مرهونة  املقبلة  “االنتخابات  اأن  اجلنابي،  مهند 
بالقانون اجلديد اخلا�س بها، الذي ت�سعى بع�س 
اإذا كان �سُيعتمد الفائز  القوى اإىل اإقراره، وفيما 
الذي  م��ع��ادل��ة )���س��ان��ت ليغو(  اع��ت��م��اد  اأو  االأك����رب، 
اأن  اإىل  م�����س��رًيا  الفائزة”،  القائمة  على  يعتمد 
“قوى االإطار التن�سيقي، التي كانت م�ستفيدة من 
اإليه،  تعود  اأن  ال�سعوبة  من  ليغو(  )�سانت  نظام 
�ستكون  �ستح�سل  انتخابات  اأي  ب��اأّن  اأعتقد  لذلك 
وفق القانون احلايل، مع اإجراء بع�س التعديالت 

الطفيفة التي اأو�ست بها املحكمة االحتادية«.

نيوز  ل�”�سكاي  ت�����س��ري��ح  يف  اجل��ن��اب��ي،  واأ����س���اف 
اأنه “بعد التحوالت التي �سهدها العراق  عربية”، 
يكون  الأن  االأوان  اآن  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
موؤكًدا  ومهم”،  حا�سم  دور  ال�سيا�سية  للثقافة 
عام  ���رع  )����سُ ل��الن��ت��خ��اب��ات  االأخ����ري  “القانون  اأن 
اجلديدة  االأح���زاب  فر�س  من  �سيزيد   ،)2019
ب�سكل اأكرب، ويقتطع من جرف القوى التقليدية، 
ا مرهون  مثل االإطار التن�سيقي، وغريه، وهذا اأي�سً

بامل�ساركة الوا�سعة للجماهري«.
ولفت اجلنابي اإىل اأن “االأزمة ال�سيا�سية احلالية، 
االأح���زاب  ال��ع��راق��ي، على  ال�����س��ارع  زادت م��ن حنق 
التقليدية، ورفعت من�سوب تاأييد القوى النا�سئة، 

كبديل وطني قادر على اإحداث تغيري جذري«.
ومل تبِد االأحزاب الكبرية، مثل حتالف “ال�سيادة” 
برئا�سة خمي�س اخلنجر، ورئي�س الربملان، حممد 
اأو احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين،  احللبو�سي، 
املبكرة،  االن��ت��خ��اب��ات  اإج�����راء  ع��ل��ى  م��ع��ار���س��ة  اأي 
ل��ك��ن بع�سها ق���دم ���س��روًط��ا خ��ا���س��ة ب���ه، وه���و ما 
ال�سمود،  ال��ك��ب��رية، على  االأح����زاب  ب��ق��درة  اأوح���ى 
“االإطار  ق��وى  بجماهريها.لكن  التامة  والثقة 
عدم  ورغ����م  اإي�����ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة  التن�سيقي” 
تريد  فاإنها  املبكرة  االنتخابات  اإج��راء  معار�ستها 
انتزاع �سروٍط اإ�سافية من ال�سدر، وفر�س املزيد 

اإدارة  ح��ول  روؤيتها  لفر�س  عليه،  ال�سغوط  م��ن 
املرحلة االنتقالية.

ال�����ذي �سّرعه  ال��ف��ائ��ز االأع����ل����ى،   ومي���ث���ل ق���ان���ون 
االحتجاجات  ���س��غ��ط  حت���ت  ال���ع���راق���ي،  ال���ربمل���ان 
ال�سعبية، كابو�ًسا لقوى “االإطار التن�سيقي” التي 
خالل  النيابية،  ملقاعدها  كبرية،  بخ�سارة  ُمنيت 
انتخابات العام املا�سي، وهو ما دعاها اإىل التفكري 
جمدًدا بالعودة اإىل القانون ال�سابق، الذي يجعل 

املحافظة دائرة انتخابية واحدة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي����رى ع�����س��و ���س��ب��ك��ة ���س��م�����س ملراقبة 
االنتخابات، اأحمد العبيدي، اأن “االأحزاب الكبرية، 
الدميقراطي  واحل�����زب  ال�������س���دري،  ال��ت��ي��ار  م��ث��ل 
ال��ك��رد���س��ت��اين، وح��ت��ى حت��ال��ف ال�����س��ي��ادة، متتلك 
خمتلطة،  غري  وا�سحة،  وجغرافيا  نفوذ  مناطق 
املبكرة، يبدو  االنتخابات  فاإن موقفها من  لذلك 

ت�ساحليًّا، ولي�س هناك رف�س قاطع«.
 ويرى العبيدي، يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
اأن “قوة وثقل القوى التقليدية، مرهون بتعديل 
االن��ت��خ��اب��ات احل�����ايل، ويف ح���ال ح�سلت  ق���ان���ون 
تعديالت، فاإنها �ستكون قطًعا ب�ساحلهم، بداعي 
وجودهم يف الربملان وغياب نواب التيار ال�سدري، 
وهو ما ال يريده ال�سدر، الذي رف�س حتى عقد 

جل�سة ملجل�س النواب«.

�النتخابات �لعر�قية �ملبكرة.. من �مل�صتفيد ومن �لر�ف�ص؟�لرب�زيليون يتظاهرون »دفاعا عن �لدميوقر�طية« 

تزامنًا مع جل�سة ملجل�س الأمن ب�ساأن ملف احلرب 

بريطانيا تك�صف خ�صائر رو�صيا.. و»حرب �التهامات« ت�صتعل جمددً�
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•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأكملت اإثيوبيا املرحلة الثالثة من ملء خّزان �سّد 
النه�سة على النيل االأزرق، بح�سب ما اأعلن رئي�س 
الوزراء اأبيي اأحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات 
بلدي امل�سّب ال�سودان وم�سر.وقال اأبيي يف خطاب 
تلفزيوين من موقع �سّد النه�سة االإثيوبي الكبري 
يف �سمال غرب البالد، الذي يعّد االأكرب من نوعه 
الثالث  امل���لء  ه��و  خلفي  ت��رون��ه  “ما  اإف��ري��ق��ي��ا  يف 
مكتمال«.وبات م�ستوى املياه يف اخلّزان ي�سل اإىل 
600 مرت، اأي اأكرث ب� 25 مرتا مما كان عليه يف 

ختام املرحلة الثانية من التعبئة يف الفرتة عينها 
من العام املا�سي، بح�سب اأبيي.ويف رّد مبّطن على 
ان��ت��ق��ادات م�سر وال�����س��ودان، ق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء 
كي  علينا  اهلل  اأغ��دق��ه��ا  هبة  “النيل  اإن  االإث��ي��وب��ي 
ال  “الذين  م��ن��ت��ق��دا  االإثيوبيون”،  منها  ينتفع 

يتحّملون امل�سوؤوليات املنوطة بهم«.
وط��ال��ب ك��ّل م��ن م�سر وال�����س��ودان م���رارا وتكرارا 
ريثما  ال�سّد،  م��لء  عمليات  توقف  اأن  اإثيوبيا  من 
��ل اإىل ات��ف��اق ب��ني االأط����راف الثالثة  ي��ت��ّم ال��ت��و���سّ
البلدان  ال�سّد.ويوؤكد  ت�سغيل  واآليات  امل�ساألة  حول 
اإفريقيا،  يف  االأ�سخم  يعد  ال��ذي  الكبري  ال�سّد  اأن 

وبقدرة  5000 ميغاوات  تزيد عن  بطاقة معلنة 
�سي�سر  مكعب،  مرت  مليار  ب74  تقدر  ا�ستيعاب 
متوز/ نهاية  امل��ائ��ي��ة.ويف  امل���وارد  من  باإمداداتهما 
يوليو، احتجت م�سر لدى جمل�س االأمن الدويل 
النه�سة  ���س��ّد  م��لء  ملوا�سلة  اإث��ي��وب��ي��ا  خطط  على 
“اأحاديا” خالل مو�سم االأمطار منذ متوز-يوليو 
ال��ث��الث املعنية  ال����دول  ات��ف��اق م��ع  ب���دون   2020
ال�سوء  اأبيي  اأعطى  املا�سي،  باملو�سوع.واخلمي�س 
13مقررة  االأخ�سر لت�سغيل توربني ثان من بني 
اأن  امل��رت��ق��ب  م��ن  ال���ذي  الكبري  النه�سة  �سد  على 

ي�ساعف كّمية الكهرباء التي تنتجها اإثيوبيا

 فنزويال تعلن تطبيع عالقاتها مع كولومبيا 
•• كراكا�س-اأ ف ب

عّينت فنزويال �سفريا لها لدى كولومبيا يف اإطار تطبيع العالقات بني البلدين بعد و�سول الرئي�س 
الكولومبي الي�ساري اجلديد غو�ستافو بيرتو اإىل ال�سلطة، وفق ما اأعلن الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س 
ال�سابق  وزي��ر اخلارجية  ال�سفري اجل��دي��د،  اإن  العامة  “يف تي يف”  قناة  م���ادورو عرب  م��ادورو.وق��ال 

فيليك�س بال�سين�سيا، قّدم اأوراق اعتماده للحكومة الكولومبية “و�سيكون قريبا يف بوغوتا«.
قطعت كراكا�س عالقاتها الدبلوما�سية مع بوغوتا يف 2019 عندما مل يعرتف الرئي�س الكولومبي 
ال�سابق اليميني اإيفان دوكي باإعادة انتخاب مادورو واأّيَد يف املقابل اإعالن زعيم املعار�سة خوان غوايدو 
نف�سه رئي�سا لفنزويال بالوكالة.كما حتدث مادورو مرارا عن خطط مزعومة و�َسَعها دوكي الإطاحته.

اإ�سافة اإىل تبادل ال�سفراء، ت�سمل عملية تطبيع العالقات بني البلدين اإعادة فتح احلدود امل�سرتكة 
بالكامل. كما �ستعيد كراكا�س وبوغوتا عالقاتهما الع�سكرية.وقال مادورو “�سنوا�سل خطوة بخطوة 

وبوترية ثابتة امل�سي قدما نحو اإعادة العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية والتجارية واإعادة بنائها«.

�إثيوبيا تكمل �ملرحلة �لثالثة من ملء �صّد �لنه�صة 

األيك�س  اح���م���ّر  احل���ك���م،  اإع������الن  ع��ن��د     
دون  �سيا�سية،  املحاكمة  ان  و�سرخ  جونز، 
“ُمبلغ  و  “حر”  و�سعه كرجل  اأن يرتك 
�سقوط  ح��ج��م  ل���رنى  املخالفات”.  ع���ن 
ونظريات  الكاذبة”  “االأخبار  م�سّرع  درع 
اأ�سبح  ال�����ذي  ه����ذا  امل��ج��ن��ون��ة،  امل����وؤام����رة 
يف  قليال.  للوراء  العودة  يجب  مليونرًيا، 
3 اأغ�سط�س، اأو�سح اأحد حمامي املدعني 
الهاتفية  املكاملات  جميع  على  ح�سل  اأن��ه 
للمتهم عن طريق اخلطاأ... ذهول. جونز 
اإراقة الدماء عن بعد  اأتباع  اجلريء، من 
واأ�سبح  ���س��م��ت  ال��ف��اح�����س��ة،  واالت���ه���ام���ات 
ح�سا�سية  اأك��رث  الن�سية  ر�سائله  ق��امت��ا... 

من خمزونه.

اأعظم رواد الأعمال يف جمال  »اأحد 
املعلومات امل�سللة«

ارتقى  ال��ع��م��ل،  ع���اًم���ا م���ن   20    خ���الل 
اإمرباطورية من  راأ�س  املحافظ على  هذا 
دفرت  لتغذية  يكفي  م��ا  املقلدة  املنتجات 
االأم��ري��ك��ي��ون يف  اكت�سفه  م��ه��م.  ع��ن��اوي��ن 
بداية االإنرتنت، على موقع انفو وير، وهو 
1999، بعد طرده من  اأن�ساأه عام  موقع 
يقدمه.  كان  الذي  التلفزيوين  الربنامج 
�سبتمرب من   11 اأح���داث  اأن  ي�سرخ  ك��ان 
ارتفعت  املتحدة.  ال��والي��ات  حكومة  عمل 
ن�سبة جمهوره. وهو يكرر، م�ستنكًرا وجود 
�سطح  على  العبيد  الأطفال  “م�ستعمرات 
رجل”،  اأوب��ام��ا  “مي�سيل  اأن  اأو  املريخ”، 
تندرج   19- كوفيد  �سد  اللقاحات  اأن  اأو 

ظهور ال�سبكات  “العالج اجليني”.  حتت 
االجتماعية، ثم الت�ساوؤالت حول فريو�س 

كورونا اكملت جناحه.
األيك�س  م���ق���االت  ت��رت��ب��ط  وب���ال���ت���وازي،     
جونز مبتاجره على االإنرتنت، حيث يبيع 
“معجون اأ�سنان كوفيد-19” و “حبوب 
النجاة  “جمموعات  و  الذكاء”  ت��ع��زي��ز 
ووفق ما ك�سفت عنه  من نهاية العامل”. 
انفو  حققت  بو�ست،  هافينغتون  �سحيفة 
دوالر  مليون   165 بقيمة  اإي����رادات  وي��ر 

من 2015 اإىل 2018.
اأعظم  اأحد  املوؤامرة، وبالتاأكيد  »اإنه بابا    
لقد  امل�سللة.  املعلومات  يف  االأع��م��ال  رواد 
النقدية  ال�سفة  ا�سباغ  اىل  الطريق  مهد 
ال��ن��وع م��ن املنتجات ودف��ع��ه اإىل  على ه��ذا 
يقول تري�ستان مندي�س فران�س،  ذروته”، 
االأ�ستاذ املحا�سر امل�سارك يف جامعة باري�س 

واملتخ�س�س يف الثقافات الرقمية. 
دف��ات��ر دونالد  ان��ه احتل مكانا يف     حتى 
مثله، مت حظره  ال��ذي  ال�سغرية،  ترامب 
الكربى. ووفق  ال�سبكات االجتماعية  من 
على  جونز  األيك�س  ك��ان  املدعني،  حمامي 
ات�����س��ال مب��ت��ع��اون��ني م���ع دون���ال���د ترامب 

عندما كان يف البيت االأبي�س.

 ،2020 ع��ام  توقفها  الرغم من  وعلى    
ف��ق��د مت اإح���ال���ة امل���ح���ادث���ات اإىل جل��ن��ة 6 
التي حتقق يف غزو مبنى   ،2021 يناير 
األيك�س  ك���ان  ال��ي��وم،  ال��ك��اب��ي��ت��ول. يف ذل���ك 
عني  على  ت��رام��ب  م��وؤي��دي  ي�سحن  جونز 
املكان، امل�ستعدين لالإطاحة بالدميقراطية 

باأن  قناعة  ك��ان��وا على  الأن��ه��م  االأم��ري��ك��ي��ة 
ب���اي���دن وال��دمي��ق��راط��ي��ني ق���د زّوروا  ج���و 

االنتخابات.

متع�سب يف حملة �سليبية
 6 التحقيق يف  ت��ت��اأك��د جل��ن��ة  اأن  ي��ج��ب     

اإذا متّكن  يناير على وجه اخل�سو�س، ما 
امرباطور املعلومات الزائفة من اأن يلعب 
خالل  ت��رام��ب.  اإدارة  داخ��ل  �سيا�سًيا  دوًرا 
اأق�سم   ،2016 ع���ام  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته 
وا�سًفا  “لن يخذله”،  اأنه  اأمامه  االأخري 

“�سمعته” باأنها “ا�ستثنائية«.

ال�سابق،  ترامب  م�ست�سار  بانون،  �ستيف    
اأعظم  “اأحد  ب��اأن��ه  و���س��ف ج��ون��ز م��وؤخ��ًرا 
ويف  ع�سرنا”.  يف  ال�سيا�سيني  املفكرين 
موؤمتر العمل ال�سيا�سي املحافظ، املدر�سة 
ال�سيفية للمحافظني االأمريكيني، �سجب 
املوؤيدين  امل��ن��ت��خ��ب��ني  امل�����س��وؤول��ني  ب��ع�����س 
ال�سيا�سي”.  “اال�سطهاد  ل����رتام����ب 
بني  حقيقي  اأيديولوجي  ت��ق��ارب  “هناك 
مندي�س  تري�ستان  يلخ�س  املع�سكرين”، 

فران�س.
  اىل اي مدى يعترب عمل جونز �سيا�سيا؟ 
ال�سالح،  انعزايل، مدافع عن حيازة  “اإنه 
اأن  دون  ال��ب��ي�����س  املتع�سبني  م��ن  ق��ري��ب 
مو�سوع  يوجد  ال  عالنية.  اإليهم  ين�سم 
اأنه موؤامرة  �ساخن مل يف�سره جونز على 
اأو العوملة”،  اأو الدولة الفيدرالية  الي�سار 
مر�سد  م��دي��ر  راي�����س�����س��ت��ات،  رودي  ي�سري 
م��راق��ب��ة امل����وؤام����رة وع�����س��و جل��ن��ة برونر 
املعلومات  ن�����س��ر  م��ك��اف��ح��ة  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 
دوافعه  اأن  يل  “يبدو  فرن�سا.  يف  الكاذبة 
للعامل  روؤيته  تنف�سل عن  االقت�سادية ال 
ال�سيا�سية  ميوله  وع��ن  عنها  يدافع  التي 
واالأيديولوجية. اأعتقد اأنه يف اأعماقه نوع 

من الدجال مقرتًنا مبتع�سب حقيقي ».

   خالل حماكمته، اعرتف األيك�س جونز 
�ساندي هوك ماتوا  اأطفال  اأن  االأخ��ري  يف 
ف��ع��ال. واأط��ل��ق اأح���د امل��داف��ع��ني ع��ن عائلة 
���س��ح��اي��ا امل����ج����زرة ع���ل���ى رج�����ل االع���م���ال 
“املري�س ال�سفر لعجز املجتمع االأمريكي 
ع����ل����ى ف�������س���ل احل���ق���ي���ق���ي ع�����ن ال���ب���اط���ل 
املحامني،  ل��ه��وؤالء  فبالن�سبة  والزائف”. 
من  “للتقليل  ف��ر���س��ة  حم��اك��م��ت��ه  ك��ان��ت 
املجتمع  ن�سيج  تدمري  ب�سدد  ف��رد  �سموم 
مو�سوع  هو  الت�سليل،  رائد  االأمريكي”. 
�سل�سلة من االإجراءات القانونية اجلارية، 

والتي قد تكلفه بزن�سه.
االأخبار  م���روج  نهائيا  ي�سقط  مب��ا  ه��ل     
راي�س�ستات من  رودي  املزيفة هذا؟ يحذر 
لكنه  وراءه،  ك��ان��ت  ���س��ن��وات��ه  “اأف�سل  اأن 
املوؤامرة  ثقافة  على  عميقة  ب�سمة  ت��رك 
اخلطاأ  من  �سيكون  الفرعية.  االأمريكية 
مندي�س  ت��ري�����س��ت��ان  وي�����س��ي��ف  دفنه”. 
�سابقة،  نوع من  “حماكمته هي  فران�س: 
اأن متهد الطريق للوعي باالأموال  ميكن 
امل�سللة  امل��ع��ل��وم��ات  اأك�����رث  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 

فظاعة«. 
ان��ه من بني مقرتحات جلنة  اىل  ي�سار    
يف  ماكرون  اإميانويل  اإىل  املقدمة  برونر 
يناير 2022، كانت فكرة منح اجلمعيات 
التي تكافح املعلومات امل�سللة احلق يف رفع 
دعوى مدنية، يف حالة ال�سرر الناجم عن 

معلومات زائفة.
------------------------------

عن لك�سربي�س

موؤ�س�س موقع انفو وير:

�أليك�ص جونز, �صقوط »بابا نظرية �ملوؤ�مرة« �الأمريكي
•• الفجر -خرية ال�صيباين

نيوتاون  مدينة  من  مراهق  قتل   ،2012 دي�سمرب   14 يف 
الراأ�س.  يف  ر�سا�سات  باأربع  والدته  املتحدة  بالوليات 
ترك اجلثة على �سريره. مرتديا بيجاما، اقتحم ال�ساب 

ا، بينهم 20 طفاًل.  مدر�سة يف �ساندي هوك، قتل 26 �سخ�سً
اأمريكا كلها يف حالة �سدمة، با�ستثناء األيك�س جونز. يتابع 
ماليني الأمريكيني برامج وتعليقات ابن تك�سا�س املزدهرة 
فاإن  1974 يف دال�س. بالن�سبة له،  املولود عام  اعماله، 
املعار�سني  لوبي  اخراج  من  م�سرحية  جمرد  هي  املذبحة 

حلمل ال�سالح.   طيلة �سنوات، اأعلن هذا ال�سحفي ال�سابق، 
موؤ�س�س موقع انفو وير، اأحد اأكرث مواقع املعلومات امل�سللة 
الإفالت  مع  “حقيقته”،  عن  الكوكب،  هذا  على  ازدهــاًرا 
م�سطنعة  هــوك  �ساندي  “مذبحة  الــعــقــاب:  مــن  الــتــام 
ممثلون”.  هم  احلزانى  والآباء  الناجون  متاًما.  ومزيفة 

عام  �سكوى،  تقدمي  اإىل  املعنية  بالأطراف  الأمــر  انتهى 
موقع  موؤ�س�س  �سد  حكم  �سدر  اأغ�سط�س،   6 يف   .2018
انفو وير يق�سي بدفع 45 مليون دولر للمدعني. مبلغ غري 
ملروجي  جديدة  مالية  عقوبات  اأمام  الباب  يفتح  م�سبوق 

الزائفة«. “الأخبار 

كان طرفا يف الهجوم على الكابتول

من املقربني من ترامب وامل�ساندين

موؤ�س�س انفو وير األيك�س جونز يف مظاهرة �سد احلجر ال�سحي يف اأو�سنت ، تك�سا�س

يدخل األيك�س جونز قاعة املحكمة اأمام والدي �سحية �ساندي هوك جي�سي لوي�س

ن�سر األيك�س جونز نظريات كاذبة حول اإطالق النار اجلماعي يف مدر�سة �ساندي هوك االبتدائية

بورتريه

- موؤ�ص�ص �نفو وير, مطالب بدفع 45 مليون 
دوالر للمدعني �ملت�صررين من معلوماته �لز�ئفة

- جلنة �لتحقيق يف 6 يناير تبحث يف دور 
�ليك�ص جونز �ل�صيا�صي د�خل �إد�رة تر�مب
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املال والأعمال
�صوق �أبوظبي �لعاملي يزود �ل�صباب باخلرب�ت �لعملية يف �لقطاع �ملايل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخ��ت��ت��م ���س��وق اأب���وظ���ب���ي ال��ع��امل��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأكادميية �سوق اأبوظبي العاملي، الذراع التعليمية 
فعاليات  وبنجاح،  اأم�س  العاملي  اأبوظبي  ل�سوق 
نوعه  م��ن  االأول  ال�سيفي  التدريبي  برناجمه 
اجلاري،  اأغ�سط�س  م��ن  االأول  يف  انطلق  ال��ذي 
تعليمية  م�سارات  بتقدمي  التزامه  مع  متا�سًيا 
املايل  القطاع  يف  امل�ستوى  وعاملية  متخ�س�سة 
باملهارات  وال�سباب  اليافعني  ت��زوي��د  يف  ت�سهم 
املالية واملعِرفة يف بيئة عملية. و�سهد الربنامج 

وال�سوق  االأك���ادمي���ي���ة  ب���ني  ت���ع���اون���اً  ال��ت��دري��ب��ي 
الذين  الطلبة  �سملت  تدريبية  دورات  لتقدمي 
ترتاوح اأعمارهم من 14 اإىل 18 �سنة، واختتم 
ال��ربن��ام��ج ب��ح��ف��ل ت��خ��ري��ج خ��ا���س اأق���ي���م ام�س 

لالحتفاء مبا اأجنزه جميع املتدربني.
ملدة  ا�ستمر  الذي  التدريبي  الربنامج  ا�ستهدف 
مل�ساعدة  ال��ذات  املهارات وتطوير  اأي��ام، �سقل   8
ا�ستعداداً  ق���درات���ه  ب��ن��اء  ع��ل��ى  احل����ايل  اجل��ي��ل 
للم�ستقبل، وملواجهة التحديات واال�ستفادة من 
الفر�س يف عامل ي�سهد تغريات مالية مت�سارعة. 
وركزت الدورات تدريبية على تثقيف املتدربني 

االأ�سا�سية  املالية  والثقافة  اخل��ربات  واإك�سابهم 
القرارات  اتخاذ  وكيفية  العملية  االأدوات  حول 
املالية والتعرف على جمال العمالت واالأ�سول 
اخلطابة،  م����ه����ارات  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  امل�����س��ف��رة 
وت�سمن الربنامج ور�س عمل تفاعلية وتدريب 

عملي.
ويعد تنظيم هذا الربنامج، �سهادة على االلتزام 
واأكادمييته  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ل�سوق  امل��ت��وا���س��ل 
ب��ت��ق��دمي م���ب���ادرات ت��ه��دف اإىل ب��ن��اء ج��ي��ل من 
واعية،  مالية  ق��رارات  اتخاذ  على  ق��ادر  ال�سباب 
ل��دي��ه م��ن م���ه���ارات ومعلومات.  ب��ن��اًء ع��ل��ى م��ا 

و�����س����ارك يف ال���ربن���ام���ج جم��م��وع��ة رائ���ع���ة من 
اليافعني وال�سباب، الذين برهنوا على قدرتهم 
والتزامهم بتح�سني و�سقل مهاراتهم للم�ساهمة 
ُيعد  كما  االإم����ارات.  دول��ة  م�ستقبل  يف  بفاعلية 
ال��ربن��ام��ج من��وذج��اً ي��ح��ت��ذى ب��ه واأ���س��ا���س��اً مل�سار 
تعليمي مبتكر يتكامل مع جهود بناء االقت�ساد 
امل�ستقبلية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع  وي��ت��م��ا���س��ى  امل���ع���ريف، 
الدولية. لدى  املعايري  اأعلى  العمل وفق  ل�سوق 
كبري  اإميان  واالأكادميية،  العاملي  اأبوظبي  �سوق 
بقدرات �سبابنا ودورهم يف و�سع قواعد واأ�س�س 

م�ستقبل اقت�سادي اأكرث اإ�سراًقا وا�ستقراراً.

�صباب �الإمار�ت.. د�عم رئي�صي لالقت�صاد �لوطني

�أنهار وبحري�ت �لنم�صا مهددة باجلفاف 

»�قت�صادية �أبوظبي« تد�صن برنامج حا�صنات 
�البتكار لتمكني �ملبتكرين ورو�د �الأعمال

نيكاي �لياباين ي�صعد الأعلى م�صتوى منذ يناير �ملا�صي

�صولت�ص يدعو الإن�صاء خط �أنابيب غاز يربط �لربتغال باأوروبا �لو�صطى 

مليون درهم �سايف ا�ستثمار الأجانب كمح�سلة �سراء  392.3

�الأ�صهم �ملحلية تربح 72 مليار درهم 
يف �الأ�صبوع �لثاين من �أغ�صط�ص

•• اأبوظبي-وام:

تعامالت  ختام  يف  اليابانية  االأ�سهم  موؤ�سرات  ارتفعت 
الأعلى  للتحليق  دفعتها  قوية  مكا�سب  حمققة  اأم�����س، 

م�ستوياتها منذ عدة اأ�سهر.
املالية  ل��الأوراق  واأغلق موؤ�سر نيكاي يف بور�سة طوكيو 
مرتفعا بن�سبة %2.62 اأو ما يعادل 727.65 نقطة 
اأعلى م�ستوياته  بالغاً  28546.98 نقطة  اإىل  لي�سل 

منذ منت�سف يناير املا�سي.
 2.04% بن�سبة  نطاقا  االأو�سع  توبك�س  موؤ�سر  و�سعد 
توازي 39.53 نقطة ليغلق عند م�ستوى 1973.18 

نقطة.

عطلة  يف  االأول  اأم�س  مغلقة  اليابانية  االأ���س��واق  وكانت 
حملية.

اأداء موؤ�سرات االأ�سهم ال�سينية  يف �سياق مت�سل، تباين 
ببور�سة  امل��رك��ب  اآي”  اإ����س  “اإي  م��وؤ���س��ر  انخفا�س  م��ع 
 0.15% ن�سبته  م��ا  اأو  نقطة   4.78 بنحو  �سنغهاي 
موؤ�سر  ارت��ف��ع  فيما  ن��ق��ط��ة،   3276.89 ع��ن��د  ليقفل 
بن�سبة  امل��ت��اأخ��رة  ال��ت��ع��ام��الت  يف  ال�سيني  �سينج  ه���اجن 
م�ستوى  اإىل  لي�سل  نقطة   41.47 ت��وازي   0.21%

20125.05 نقطة.
و�سعد موؤ�سر بور�سة بومباي �سينك�س خالل التعامالت 
لي�سل   0.22% ن�سبته  ما  اأو  نقطة   136.51 بنحو 

اإىل 59462.87 نقطة.

•• برلني-اأ ف ب:

االأول  اأم�����س  �سولت�س   اأوالف  االأمل���اين  امل�ست�سار  دع��ا 
واأوروبا  الربتغال  اأنابيب بني  اإىل مد خط  اخلمي�س 
تفتقر  القارة  اأن  معتربا  فرن�سا،  عرب  مير  الو�سطى 
الناجتة  الطاقة  اأزم��ة  �سياق  يف  كبري”  “ب�سكل  اإليه 

عن احلرب يف اأوكرانيا.
وقال �سولت�س خالل موؤمتر �سحايف يف برلني “اأبديُت 
اهتماما كبريا بخط االأنابيب الذي نفتقر اإليه اليوم 
ال��ذي كان  االأن��اب��ي��ب  ب�سكل كبري لالأ�سف، وه��و خ��ط 
ينبغي اأن نبنيه بني الربتغال واإ�سبانيا مرورا بفرن�سا 

اإىل اأوروبا الو�سطى«.
واأ�ساف اأن خط اأنابيب الغاز هذا “كان لي�ساهم اليوم 
الذي  الو�سع  من حدة  التخفيف”  اإىل حد كبري يف 

ُتعانيه االإمدادات.
وتابع امل�ست�سار الذي يقود منذ كانون االأول/دي�سمرب 
على  ن��ن��ك��ّب  اأن  “اقرتحُت  اأوروب�����ا  يف  اق��ت�����س��اد  اأك���رب 
م�����س��روع ك��ه��ذا، م��ع ن��ظ��رائ��ي االإ���س��ب��اين والربتغايل 
الفرن�سي”  ال��رئ��ي�����س  وك��ذل��ك خ���الل حم���ادث���ات م��ع 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ورئ��ي�����س��ة امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب���ي���ة 

اأور�سوال فان دير اليني.
التفا�سيل ح���ول خط  م��ن  م��زي��دا  ���س��ول��ز  ي��ق��دم  ومل 
اأنابيب غاز معروف  االأنابيب هذا. لكّن م�سروع خط 
بني   2013 ع����ام  اأُط����ِل����ق  ك����ان   MidCat ب��ا���س��م 
كاتالونيا )�سمال �سرق اإ�سبانيا( وجنوب �سرق فرن�سا 
وجرى التخلي عنه يف 2019 لعدم وجود اتفاق على 
جانب  م��ن  ل��ه  الفعلي  ال��دع��م  غياب  وب�سبب  متويله 

فرن�سا غري املقتنعة بجدواه.

االأوروبية  املفو�سية  طلبتها  ج��دوى  درا�سة  وخُل�ست 
تكلف  التي  التحتية  البنية  اأن هذه  اإىل   2018 عام 
ل��ن تكون مربحة وال  ي���ورو،  440 مليون  اأك��رث م��ن 

�سرورية.
لكّن وزيرة االقت�ساد االإ�سبانية ناديا كالفينيو اأعلنت 

يف اآذار/مار�س تاأييدها اإحياء هذا امل�سروع.
اأ�سبحت م�ساألة اأمن الطاقة يف اأملانيا املعتِمدة يف �سكل 
كبري على الغاز الرو�سي، اأكرث اإحلاحا منذ اأن خف�ست 

رو�سيا تدريجا اإمداداتها اإىل اأوروبا.
ال�ستاء  هذا  الغاز  نق�س  حيال  بالقلق  برلني  وت�سعر 
وقد با�سرت اتخاذ خطوات يف كل االجتاهات لتنويع 

م�سادر اإمدادات الغاز.

•• اأبوظبي -وام:

مليار   72 على  يربو  ما  املحلية  االأ�سهم  اأ�سواق  ربحت 
دره����م يف ن��ه��اي��ة ت�����داوالت االأ���س��ب��وع ال��ث��اين م��ن �سهر 
مع  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  تفاعلها  ا���س��ت��م��رار  م��ع  اأغ�����س��ط�����س، 
الن�سف  يف  قوية  اأرب��اح  عن  املدرجة  ال�سركات  اإعالنات 
ال�سوقي  امل���ال  راأ����س  ال��ع��ام اجل���اري.وارت���ف���ع  االأول م��ن 
نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.63 من  امل��درج��ة  لالأ�سهم 
درهم  تريليون   2.703 اإىل  املا�سية  اجلمعة  جل�سة 
تريليون   2.136 بواقع  موزعة  ام�س،  جل�سة  بنهاية 
درهم لالأ�سهم املدرجة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
دبي  �سوق  يف  امل��درج��ة  لالأ�سهم  دره��م  مليار  و566.8 

املايل.
 9.13 من  باأكرث  �سيولة  املحلية  االأ�سهم  وا�ستقطبت 
مليار درهم خالل االأ�سبوع موزعة بواقع 7.58 مليار 
�سوق  دره��م يف  مليار  و1.55  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  دره��م يف 
دبي، وجري التداول على نحو 2.083 مليار �سهم عرب 

تنفيذ ما يربو على 81.6 األف �سفقة.
 392.3 نحو  العرب  غري  االأجانب  امل�ستثمرون  و�سخ 
م��ل��ي��ون دره�����م ك��م��ح�����س��ل��ة ����س���راء يف ال�����س��وق��ني خالل 
يف  �سراء  �سايف  دره��م  مليون   264.36 منها  االأ�سبوع 
يف  �سراء  �سايف  دره��م  مليون  و127.9  اأبوظبي  �سوق 
اإجمايل م�سرتيات يف  بعد حتقيقهم  وذل��ك  دب��ي،  �سوق 
مبيعات  مقابل  دره��م  مليار   1.748 بقيمة  ال�سوقني 

بنحو 1.35 مليار درهم.

- �سوق اأبوظبي..
خالل   ”15 “فادك�س  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  م��وؤ���س��ر  وارت��ف��ع 
نقطة   357.6 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   3.6% بن�سبة  االأ���س��ب��وع 
خالل  و�سل  اأن  بعد  نقطة   10286.76 عند  ليغلق 
بالغاً  نقطة   10356.38 م�ستوى  اإىل  اأم�س  جل�سة 

اأعلى م�ستوى يف تاريخه.
ملوؤ�سر قطاع  القوية  املكا�سب  اأبوظبي  �سوق  عزز �سعود 
املواد االأ�سا�سية بن�سبة %3.34 وموؤ�سر قطاع الطاقة 
 4.98% بن�سبة  امل����ايل  وامل���وؤ����س���ر   6.32% بن�سبة 

اخلدمات  قطاع  وموؤ�سر   1.82% العقاري  وامل��وؤ���س��ر 
للتوزيع”  “اأدنوك  ���س��ه��م  %1.59.وارتفع  بن�سبة 
اإعالن ال�سركة مطلع االأ�سبوع  %12.96 بعد  بن�سبة 
حتقيقها اأرباح �سافية بقيمة 1.56 مليار درهم خالل 
الن�سف االأول من العام اجلاري، كما زاد �سهم “العاملية 
ب�سيولة  الن�ساط  وت�سدر   6.19% بن�سبة  القاب�سة” 
اأم�س  ال�سركة  اأعلنت  فيما  دره��م  مليار   1.88 ج��اوزت 
ا�ستحواذها على ح�سة %50 يف �سركة كاليون انرجي 

برتكيا مقابل 1.8 مليار درهم.
“اأبوظبي  �سهم  ���س��ع��ود  م��ع  ال��ب��ن��وك  اأ���س��ه��م  وارت��ف��ع��ت 
التجاري”  اأب��وظ��ب��ي  و”بنك   4.7% بن�سبة  االأول” 
 3.03% االإ�سالمي”  و”اأبوظبي   4.29%
اأ�سهم  زادت  ك��م��ا   .2.2% االإ�سالمي”  و”ال�سارقة 
قطاع املواد االأ�سا�سية بعد ارتفاع “فريتيغلوب” بن�سبة 
اأ�سهم العقار  %4.02 و”بروج” %2.71. و�سعدت 

بقيادة “الدار” بعد ارتفاعه بن�سبة 1.04%.

- �سوق دبي..
االأ�سبوع  خ��الل  امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  وارت��ف��ع 
عند  ل��ي��غ��ل��ق  ن��ق��ط��ة   77.9 ت�����وازي   2.35% بن�سبة 
 8 منذ  م�ستوياته  اأع��ل��ى  م�سجال  نقطة   3395.01
ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي اأي م��ا ي��زي��د ع��ل��ى ���س��ه��ري��ن، ب��دع��م منو 
واال�ستثمار   2.22% بن�سبة  ال��ب��ن��وك  ق��ط��اع  م��وؤ���س��ر 

بن�سبة %5.3 والعقارات بن�سبة 3.4%.
و�سعدت اأ�سهم البنوك يف �سوق دبي مع ارتفاع “االإمارات 
االإ�سالمي”  و”دبي   2.58% بن�سبة  الوطني”  دب��ي 
“دبي  ارت��ف��ع  اال�ستثمار  ق��ط��اع  ويف   ،2.59% بن�سبة 
لال�ستثمار” بن�سبة %6.89 وزاد “�سوق دبي املايل” 
بعد  العقار  اأ�سهم  على  ال��ت��داوالت  ون�سطت   .3.53%
و”اإعمار   3.7% بن�سبة  العقارية”  “اإعمار  �سعود 
“تيكوم”  ا�ستقر  فيما   ،1.82% بن�سبة  للتطوير” 
“ديوا”  دبي  �سهم هيئة كهرباء ومياه  دون تغيري.وزاد 
اإي����رادات  حتقيقها  الهيئة  اإع���الن  م��ع   1.6% بن�سبة 
 3.3 اأرب��اح بنحو  12.08 مليار دره��م، و�سايف  بقيمة 

مليار درهم خالل الن�سف االأول من العام اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

مي��ث��ل ال�����س��ب��اب رك��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف دع���م منو 
االإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  االقت�ساد  وت��ط��ور 
بعد اأن عكفت القيادة الر�سيدة طوال العقود 
امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى مت��ك��ي��ن��ه��م يف كافة  اخل��م�����س��ة 
باعتبارهم  االق��ت�����س��ادي��ة  �سيما  ال  امل���ج���االت 
امل�ستقبل  وره���ان  للتنمية  احلقيقية  ال���رثوة 

والرافد االأ�سا�سي لالبتكار والتطوير.
التي  ال����دويل،  ال�����س��ب��اب  ي���وم  منا�سبة  وت��اأت��ي 
لتوؤكد  ع���ام،  ك��ل  م��ن  اأغ�سط�س   12 ت�سادف 
ال��دول��ة فيما  ال���ذي حققته  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح 
الروؤية  ت��دع��م��ه��ا  ال�����س��ب��اب،  ب��ت��م��ك��ني  ي��ت��ع��ل��ق 
ال��ث��اق��ب��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، وك��ل��م��ات الوالد 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س 
“الرثوة  ب���اأن  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
يف  يكمن  للوطن  الفعلي  واملك�سب  احلقيقية 
وهو  واملعرفة”،  بالعلم  يت�سّلح  الذي  ال�سباب 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة، وخريطة  ���س��ك��ل  م��ا 
لبناء  الدولة  موؤ�س�سات  لكافة  طريق حُمددة 
حتمل  على  والقادر  املتعّلم  ال�سباب  من  جيل 
امل�سوؤولية واالبتكار واالإ�سهام الفاعل يف رفاه 

املجتمع.
وي���ع���د ال��ت��م��ك��ني االق���ت�������س���ادي ل��ل�����س��ب��اب يف 
االإم���������ارات، اأول����وي����ة ق�����س��وى ك��ون��ه��م امل����ورد 
رئي�سي  وداع����م  للتنمية  الرئي�سي  ال��ب�����س��ري 
العنا�سر  اأهم  لنمو االقت�ساد الوطني، واأحد 
الفاعلة يف التغيري االقت�سادي، حيث اأطلقت 

التي  والربامج  امل��ب��ادرات  من  العديد  الدولة 
املجاالت  جميع  يف  ال�سباب  م�ساركة  ت�سمن 
االق��ت�����س��ادي��ة وت��ف��ع��ي��ل دوره�����م وت��ع��زي��ز روح 
م�ساريعهم  اإدارة  خ��الل  م��ن  لديهم  ال��ق��ي��ادة 

وا�ستثماراتهم اخلا�سة.
ال�سباب  ل��ق��ط��اع  ال���دول���ة  اإجن�������ازات  وف���اق���ت 
عالية  وق��درة  كفاءة  اأثبتوا  اأن  بعد  التوقعات 
على حتمل م�سوؤولياتهم الوطنية ما يرتجم 
الر�سيدة  للقيادة  امل�ستقبلية  ال���روؤى  ���س��واب 
لقيادة  وتاأهيلهم  لل�سباب  ودعمها  ورعايتها 
موؤ�س�سات الوطن بروؤية م�ستقبلية تعتمد يف 
على  العاملي  التطور  ومواكبة  تعزيز  اأط��ره��ا 
التوّجه  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ك��اف��ة،  امل�����س��ت��وي��ات 
وروؤي���ة  االإم������ارات  دول���ة  حل��ك��وم��ة  امل�ستقبلي 
ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة، وا���س��ت��ط��اع ال�����س��ب��اب من 
خالل هذه الثقة حتمل امل�سوؤوليات الوطنية 
وتعزيز االبتكار وامل�ساهمة بقوة يف االقت�ساد 

الوطني.
وت�سّكل العقول ال�سابة ن�سبة كبرية من كوادر 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال����وزارات  م��ن  الكثري 
املايل  النمو  دع��م  ي�سهم يف  وال�����س��رك��ات، مم��ا 
امل�ستدامة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
معرفتهم  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة  ع���رب  ال���دول���ة  يف 
احلديثة  التقنيات  يف  ال��وا���س��ع��ة  وخ��ربات��ه��م 

واملفاهيم املبتكرة واالأفكار الطموحة.
واأولت حكومة دولة االإمارات طوال ال�سنوات 
االأعمال  رواد  بدعم  كبرياً  اهتماماً  املا�سية 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  واأ�����س����ح����اب  ال�������س���ب���اب 

ال���ق���ط���اع ع�سبا  ب��اع��ت��ب��ار ه����ذا  وامل��ت��و���س��ط��ة 
رئي�سيا لالقت�ساد الوطني، وحمفزا لتحقيق 
اقت�ساد تناف�سي وم�ستدام قائم على االبتكار 

واملعرفة.
الدولة يف حتقيق خطوات متقدمة  وجنحت 
ال�سباب  ري��ادة  قطاع  يف  العاملي  امل�ستوى  على 
لالأعمال واأي�سا قيادتهم للمن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سطة، عرب تهيئة وتوفري مناخ حتفيزي 
يعزز من ري��ادة االأع��م��ال وم��ن م�ساهمة هذا 
الوطني  ب��االق��ت�����س��اد  االرت����ق����اء  يف  ال��ق��ط��اع 
م�ساف  اإىل  االإم���������ارات  ب���دول���ة  وال���و����س���ول 
وتناف�سية ومرونة  االقت�سادات االأكرث تنوعاً 

يف العامل.
عاملية  ببيئة  ال��ي��وم  االإم�����ارات  دول���ة  وتتمتع 
امل�ستوى يف دعم وتنظيم قطاع ريادة االأعمال، 
امل�ساريع  الح��ت�����س��ان  م��ت��ك��ام��ل��ة  وم��ن��ظ��وم��ة 
ال��ري��ادي��ة ل��ل�����س��ب��اب، وت�����س��ري��ع من��وه��ا، حيث 
تقوم اجلهات احلكومية املعنية دائما بتطوير 
امل�ساريع  والربامج لتجعل من هذه  املبادرات 
حجم  رفع  يف  رئي�ساً  وم�ساهماً  للنمو  قاطرة 

الناجت املحلي االإجمايل للدولة.
ووا����س���ل���ت اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة االحت����ادي����ة 
العديد  طرح  املا�سية  الفرتة  خالل  واملحلية 
ال�سباب  االأع���م���ال  رواد  ل��دع��م  امل���ب���ادرات  م��ن 
و�سمل  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية  وم�ساريعهم 
ذلك اإطالق وزارة االقت�ساد يف مار�س املا�سي 
الروؤية اجلديدة للربنامج الوطني للم�ساريع 
تقدم  والتي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملن�ساآت 

عدداً  املواطنني  االأع��م��ال  ل���رواد  م��ن خاللها 
واملتميزة  املتكاملة  واخل��دم��ات  امل��ب��ادرات  من 
ل��رف��د اأع��م��ال��ه��م مب��زي��د م��ن مم��ك��ن��ات النمو 

واأدوات الو�سول اإىل ال�سوق.
ومع هذه املبادرات تزايدت اأعداد رواد االأعمال 
الرخ�س  ع�����دد  ارت����ف����ع  ال�������س���ب���اب ح���ي���ث  م����ن 
التجارية امل�سجلة لرواد االأعمال االماراتيني 
اإىل   2019 األ��ف رخ�سة يف   23 من ح��وايل 
2021 بن�سبة منو  األف رخ�سة يف   29 نحو 
فيما  االق��ت�����س��اد،  وزارة  وف���ق   ،26% بلغت 
متثل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ما ن�سبته 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  اإج��م��ايل  م��ن   94%
العاملة يف الدولة، وت�ساهم باأكرث من 50% 

من الناجت املحلي االإجمايل للدولة.
ك��م��ا ت��ت��ب��واأ ال���دول���ة امل��رت��ب��ة االأوىل ع��امل��ي��اً يف 
املوؤ�سر العاملي لريادة االأعمال 2022، ف�سال 
املر�سد  تقرير  يف  االأول  املركز  ت�سدرها  عن 
ال��ع��امل��ي ل���ري���ادة االأع���م���ال ب��اع��ت��ب��اره��ا اجلهة 
وبدء  لتاأ�سي�س  العامل  م�ستوى  على  االأف�سل 
االأعمال التجارية والبيئة االأكرث دعماً لريادة 
االأعمال.ومع هذه االإجنازات املحققة تتجاوز 
االإمارات مراحل متكني ال�سباب، اإىل مراحل 
اأ�سبح  اأن  بعد  واالإب���داع  التميز  من  متقدمة 
�سباب الوطن فاعلني ب�سكل كبري يف �سياغة 
م�سريتها  ورف��د  ال��دول��ة،  م�ستقبل  و�سناعة 
التي  االأدوات  جميع  ت�سخري  م��ع  التنموية، 
اأ�سهمت يف حتقيقهم لطموحاتهم، و�ساعدتهم 

على امل�ساركة يف ر�سم م�ستقبل وطنهم.

•• فيينا -وام: 

جفاف  م�سكلة  تفاقم  النم�سا،  يف  بيئية  بيانات  اأح���دث  اأظ��ه��رت 
موؤخراً  ظهرت  التي  امل��ن��اخ،  تغري  ت��اأث��ريات  ب�سبب  امل��ي��اه  م�سادر 
امل��ي��اه يف ن��ه��ر الدانوب  يف ح����دوث ان��خ��ف��ا���س ك��ب��ري مب�����س��ت��وي��ات 
والبحريات واملياه اجلوفية، وجفاف الينابيع املائية، وتوقف ري 
لقطاعات حيوية هامة  املحا�سيل، ما ي�سكل حتدياً كبرياً  بع�س 

ت�سمل الزراعة وال�سياحة واحلياة البيئية.
وك�سفت اأحدث درا�سات بيئية حدوث تراجع وا�سح يف كمية املياه 
املتدفقة بنهر الدانوب اإىل اأقل من ن�سف الكمية املعتادة امل�سجلة 

يف النم�سا، 

مدن  ب��ع��دة  النهر  م��ي��اه  م�ستوى  يف  انخفا�س  ح���دوث  ور���س��دت 
“ورنيربوج”  و  “رمز”  “كيت�سندورف”،  �سملت  من�����س��اوي��ة، 

بالقرب من العا�سمة فيينا.
واأظهرت االأرقام انخفا�س م�ستوى املياه يف عدد كبري من بحريات 
النم�سا، ال�سيما يف �سرق البالد، مثل البحريات الثالث الواقعة 
“انومونن  “قورن �سي”،  “اخرت �سي”،  بوالية النم�سا ال�سفلى، 
اأمتار،   7 بنحو  املياه  �سطح  م�ستوى  فيها  انخف�س  التي  �سي”، 

مقارنة بعام 2009، ومبقدار مرتين منذ العام ال�سابق.
املياه  م�ستوى  تراجع  الهيدروغرافية،  اخلدمات  هيئة  واأعلنت 
الواقعة على احلدود  “نيو�سيدلر �سي”،  اأوروبا  باأكرب بحرية يف 
واأكدت   ،1965 اأدنى م�ستوى منذ عام  اإىل  املجرية،  النم�ساوية 

تراجع م�ستوى املياه بواقع 20 �سم، مقارنة بالعام ال�سابق، 
وت�سجيل م�ستوى يقل باأكرث من 40 �سم، عن امل�ستوى املتو�سط، 
اأغ�سط�س  يف  احلالية  اجلفاف  موجة  با�ستمرار  توقعات  ظل  يف 
37 درج���ة يف  اجل����اري ب�سبب ارت��ف��اع درج���ة احل����رارة اإىل ن��ح��و 

النم�سا.
ل�سخ  املجر،  مع  م�سرتك  م�سروع  تنفيذ  حالياً  النم�سا  وتدر�س 
مليون مرت مكعب من مياه نهر الدانوب اإىل بحرية “نيو�سيدلر 
امل��ي��اه يف البحرية  الإن��ق��اذه��ا م��ن اجل��ف��اف، ورف��ع من�سوب  �سي”، 
اإن�ساء قناة تنقل مياه نهر الدانوب  10 �سم، عن طريق  مبقدار 
مل�سافة كيلومرت واحد، بهدف تعوي�س تراجع هطول  املجر  من 

االأمطار وزيادة معدل التبخر ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة.

••اأبوظبي- وام: 

للتناف�سية،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  اأط��ل��ق 
التابع لدائرة التنمية االقت�سادية- 
اأبوظبي، برنامج اأبوظبي حلا�سنات 
الراغبني  االأف���راد  لتمكني  االبتكار 
ابتكارات  اإىل  اأف��ك��اره��م  حت��وي��ل  يف 
متميزة وفر�س اأعمال ت�سهم بدورها 
يف دعم م�سرية التنمية االقت�سادية 
وذلك  وامل�ستدامة  والذكية  املتنوعة 
منظومة  ل��ت��ع��زي��ز  ج���ه���وده  ���س��م��ن 

االبتكار وريادة االأعمال.
ال��ر���س��م��ي لربنامج  ي��اأت��ي االإط����الق 
مبادرات  �سمن  االب��ت��ك��ار  حا�سنات 
العام  االإط�����ار  تبتكر”،  “اأبوظبي 
لتعزيز منظومة االبتكار يف االإمارة، 
مايو  يف  ع���ن���ه  االإع��������الن  مت  ال������ذي 
مبادرة   14 ن��ح��و  وي�����س��م   2022
..ويوفر االإطار العام البيئة املنا�سبة 
واالأدوات  وامل������وارد  امل�����س��اح��ات  م��ث��ل 
القدرات  وب���ن���اء  ل��رع��اي��ة  ال���الزم���ة 
االأف���ك���ار وت��ف��ع��ي��ل قيمتها  وت��ط��وي��ر 
التجارية عرب حتويلها اإىل خدمات 

ومنتجات وم�ساريع.
وت���ع���ت���رب ح���ا����س���ن���ات االب����ت����ك����ار من 
العوامل املوؤثرة يف ت�سجيع وحتفيز 
االب��ت��ك��ار، اإذ ت��ق��وم ب���دور ح��ي��وي يف 
عرب  وحُم��ف��زة  منا�سبة  بيئة  توفري 
ت��وف��ري ال��دع��م ال�����س��روري لتحويل 
اإىل  العلمية  واالب���ت���ك���ارات  االأف���ك���ار 

فر�س اأعمال.
وقال �سعادة �سامح القبي�سي، املدير 
بدائرة  االقت�سادية  لل�سوؤون  العام 
 : اأب��وظ��ب��ي  االق��ت�����س��ادي��ة-  التنمية 
حلا�سنات  اأبوظبي  برنامج  “ياأتي 
اقت�سادية  ج��ه��ود  ���س��م��ن  االب��ت��ك��ار 
موؤ�س�سية  اأط�����ر  ل��و���س��ع  اأب���وظ���ب���ي 

لالبتكار  حُم�����ف�����زة  وت�������س���ري���ع���ي���ة 
القطاعات  يف  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ب��ح��ث 
..ونعمل  احل���ي���وي���ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
اتباع حزمة  ذل��ك عرب  على حتقيق 
التي  والت�سريعات،  ال�سيا�سات  م��ن 
طورتها اقت�سادية اأبوظبي بالتعاون 

مع عدد من ال�سركاء، 
االبتكار  حا�سنات  جاهزية  ل�سمان 
العمل  ون���ظ���م  االأدوات  ح��ي��ث  م���ن 
ال����الزم����ة لدعم  وب��ق��ي��ة اجل����وان����ب 
امل��ب��ت��ك��ري��ن يف خم��ت��ل��ف امل����راح����ل«.
ب����اأن هذا  “نثق  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
الربنامج �سيدعم منظومة االبتكار 
امل�ستمرة  واجل����ه����ود  اأب���وظ���ب���ي  يف 
يف  وي�سهم  االأع��م��ال،  بيئة  لتطوير 
االإقليمية  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 

والعاملية«.
حلا�سنات  اأبوظبي  برنامج  وي�سع 
االب����ت����ك����ار ال����ق����واع����د وامل����وج����ه����ات 

احلا�سنات  ل��رتخ��ي�����س  االأ���س��ا���س��ي��ة 
واملوؤ�س�سات  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات  يف 
التعليمية ومراكز االأبحاث واجلهات 
القطاع  وم���وؤ����س�������س���ات  احل���ك���وم���ي���ة 
احللول  يف  ت�ستثمر  ال��ت��ي  اخل��ا���س 
البحث  وت���دع���م  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

والتطوير وامل�ساريع املبتكرة.
االأكادميية  اجلهات  قائمة  و�سملت 
واخل���ا����س���ة احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى رخ�س 
ح��ا���س��ن��ات االب��ت��ك��ار ج��ام��ع��ة خليفة 
اأبوظبي،  وج��ام��ع��ة  ال��ع��ني  وج��ام��ع��ة 
وكلية  ال���ع���ل���ي���ا،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك���ل���ي���ات 
وجامعة  ال����دول����ي����ة،  اخل�����وارزم�����ي 
 Plug و  اأب����وظ����ب����ي،  ن����ي����وي����ورك- 

.Fat6lab و ،and Play
اأبوظبي  اإم���ارة  تركيز  مع  ومتا�سياً 
واالبتكار،  امل��ع��رف��ة  اق��ت�����س��اد  ع��ل��ى 
حلا�سنات  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج  يعمل 
االب��ت��ك��ار ع��ل��ى ت��ط��وي��ر االب��ت��ك��ار يف 

املجاالت التي تدعم القطاعات ذات 
باإمكانات  تتميز  وال��ت��ي  االأول���وي���ة 
ذل����ك انرتنت  وا���س��ع��ة مب���ا يف  من���و 
البيانات،  خدمات  ومراكز  االأ�سياء، 
ال�سحابية،  احل��و���س��ب��ة  وخ����دم����ات 
والت�سنيع  االإلكرتونية،  والتجارة 
واإدارة  الطبية،  وال��ب��ح��وث  ال��ذك��ي، 
االأ�سول، وجتارة ال�سلع، وال�سياحة، 
والتقنيات  امل��ال��ي��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الزراعية.
املدير  ال����ع����ام����ري،  ه����ال����ة  وق����ال����ت 
التنفيذي ملكتب اأبوظبي للتناف�سية: 
دوراً  االب���ت���ك���ار  ح���ا����س���ن���ات  »ت���ل���ع���ب 
املبتكرين  اأ�سا�سياً يف تطوير قدرات 
امل��ن��ا���س��ب��ة يف كل  ال��ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ري 
مراحل تطور امل�سروع من فكرة اإىل 
منتجات وخدمات مبتكرة، ما ي�سهم 
يف ت�سريع عملية تطوير االبتكارات 

وامل�ساريع«.

ب���رن���ام���ج  “�سيوفر  واأ������س�����اف�����ت: 
الالزمة  االآل��ي��ة  االب��ت��ك��ار  حا�سنات 
لت�سهيل و�سول املبتكرين اإىل فر�س 
من  التجارية  وال�سفقات  التمويل 
رواد  ي�سجع  كما  احلا�سنات،  خالل 
التعامل  االأعمال وامل�ستثمرين على 
واختيار  بها،  م��وث��وق  حا�سنات  م��ع 
لهم لال�ستثمار  املالئمة  االبتكارات 
رحلة  خ��الل  املبتكرين  ودع��م  فيها، 
واخرتاعاتهم  اأف���ك���اره���م  حت���وي���ل 
ناجحة  م�����س��اري��ع  اإىل  واب��ت��ك��ارات��ه��م 

ومزدهرة«.
للتناف�سية  اأبوظبي  مكتب  وتاأ�س�س 
حتقيق  ب���ه���دف   2011 ال���ع���ام  يف 
اأق�سى درجات التناف�سية يف االإمارة 
م�ستدامة  بيئة  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
وال�سركات  االأع��م��ال  مُتكن  متنوعة 
من حتقيق اأف�سل النتائج عرب خلق 

بيئة اقت�سادية حمفزة لالبتكار.
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املال والأعمال

�صندوق �لنقد �لعربي: �لقيمة �ل�صوقية للبور�صات �لعربية ترتفع �إىل 4.46 تريليون دوالر
•• اأبوظبي-وام: 

ك�سف �سندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة ال�سوقية 
اأو ما يعادل نحو   0.85% للبور�سات العربية بن�سبة 
األف دوالر يف نهاية  37 مليارا و890 مليونا و729 

تعامالت االأ�سبوع املا�سي.
املال  الأ�سواق  االأ�سبوعية  الن�سرة  ال�سندوق، يف  واأو�سح 
العربية  للبور�سات  ال�سوقية  الر�سملة  ان  ال��ع��رب��ي��ة، 
املت�سمنة يف قاعدة بيانات ال�سندوق وت�سم 13 بور�سة 
عربية، ارتفعت اإىل 4 تريليونات و464 مليارا و450 
مليون دوالر يف نهاية االأ�سبوع املا�سي مقارنة بنحو 4 

426 مليارا و559 مليون دوالر يف نهاية  تريليونات 
االأ�سبوع ال�سابق عليه.

وح��ق��ق ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة اأك���رب مكا�سب 
دوالر لريتفع  مليار   15.647 بنحو  بالقيمة  �سوقية 
اإيل  دوالر  مليار   548.85 م��ن  ال�سوقي  م��ال��ه  راأ����س 
م�سر  ب��ور���س��ة  ح��ق��ق��ت  بينما  دوالر،  م��ل��ي��ار   564.5
 5.55% بنحو  املئوية  بالن�سبة  �سوقية  مكا�سب  اأكرب 
دوالر  مليار   33.27 من  ال�سوقي  راأ�سمالها  لريتفع 

اإيل 35.12 مليار دوالر.
وو����س���ل���ت ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة ل�����س��وق دب����ي امل�����ايل اإىل 
 3.16 ال�سعودية  وب��ور���س��ة  دوالر،  مليار   151.79

دوالر  مليار   204.2 قطر  وبور�سة  دوالر،  تريليون 
وبور�سة الكويت 150.15 مليار دوالر وبور�سة الدار 

البي�ساء 60.49 مليار دوالر.
اإىل  م�سقط  لبور�سة  ال�سوقية  القيمة  و�سلت  بينما 
مليار   30.3 البحرين  وبور�سة  دوالر  مليار   60.4
وبور�سة  دوالر  مليار   26.28 عمان  وبور�سة  دوالر 
بريوت 14.16 مليار دوالر وبور�سة فل�سطني 4.94 

مليار دوالر وبور�سة دم�سق 1.49 مليار دوالر.
البور�سات  اأداء  م��وؤ���س��رات  غالبية  اأن  الن�سرة  وذك���رت 
ال���ع���رب���ي���ة وا����س���ل���ت امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م��ن��ح��ن��ي اأدائ����ه����ا 
املا�سي،  يوليو  �سهدته منذ منت�سف  الذي  الت�ساعدي 

متا�سياً مع التح�سن التي ت�سهده غالبية االأ�سواق املالية 
العاملية.

اأن ارتفاع  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د  ن�����س��رة ���س��ن��دوق  واأو���س��ح��ت 
م��وؤ���س��رات ق��ي��م واأح���ج���ام ال���ت���داول وم��وؤ���س��رات القيمة 
يف  �ساهمت  العربية  ال��ب��ور���س��ات  غالبية  يف  ال�سوقية 
حت�سن موؤ�سرات االأداء، كما كان ملوا�سلة اإعالن النتائج 
البور�سات  م��ن  ع��دد  يف  امل��درج��ة  لل�سركات  االإيجابية 
اإىل حت�سن ن�ساط اال�ستثمار االأجنبي  اإ�سافة  العربية، 
اإيجابي  اأث��ر  االف���راد،  م�ستوي  وعلى  املوؤ�س�سي  ب�سقيه 
�ساهم يف ارتفاع موؤ�سرات االأداء يف عدد من البور�سات 

العربية.

مليار و644 مليون قيمة �صادر�ت غرفة ر�أ�ص 
�خليمة يف �لربع �لثاين من 2022

%  12 بنمو  �الأول  �لن�صف  خالل  �لنفطية  غري  �خلارجية  �أبوظبي  جتارة  درهم  مليار   124

مليار درهم زيادة يف �أ�صول �مل�صارف �الإ�صالمية بالدولة خالل 5 �أ�صهر  8.1
•• اأبوظبي-وام:

العاملة  االإ���س��الم��ي��ة  امل�����س��ارف  اأ���س��ول  بلغت 
بنهاية  دره��م  مليار   598.4 نحو  الدولة  يف 
مايو املا�سي، وفق اأحدث اإح�سائيات امل�سرف 

املركزي.
واأظ���ه���رت اإح�����س��ائ��ي��ات امل�����س��رف امل���رك���زي، اأن 
 8.1 بواقع  زادت  االإ�سالمية  امل�سارف  اأ�سول 
خالل   1.37% ن�سبته  م��ا  اأو  دره���م  م��ل��ي��ار 
اخلم�سة اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري مقابل 
590.3 مليار درهم يف نهاية دي�سمرب 2021 
..بينما زادت اأ�سول امل�سارف االإ�سالمية على 
اأ�سا�س �سهري بن�سبة %2.45 توازي 14.3 
يف  دره��م  مليار   584.1 مقابل  دره��م  مليار 
اأ���س��ا���س �سنوي  اب��ري��ل امل��ا���س��ي، وارت��ف��ع��ت على 
بن�سبة %0.4 اأو ما يعادل 2.4 مليار درهم 

مقابل 596 مليار درهم يف مايو 2021.
االئتمان  ارت���ف���ع  االإح�������س���ائ���ي���ات،  وب��ح�����س��ب 
 393.9 اإىل  االإ�سالمية  للم�سارف  امل�سريف 
مليار درهم يف نهاية مايو املا�سي بزيادة على 
 7.6 ي��وازي  اأو ما   2% بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س 
مليار درهم مقابل نحو 386.3 مليار درهم 

يف مايو 2021.
االإ�سالمية  للم�سارف  امل�سريف  االئتمان  وزاد 
خالل اخلم�سة اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري 
بن�سبة %2.85 اأو ما يعادل 10.9 مليارات 
درهم مقارنة بنحو 383 مليار درهم يف نهاية 
على  ارتفع  بينما  املا�سي،  العام  من  دي�سمرب 
 3.2 ت��وازي   0.82% بن�سبة  �سهري  اأ�سا�س 

مليار درهم مقارنة ب�سهر ابريل املا�سي.
وارتفعت الودائع يف امل�سارف االإ�سالمية على 
مليارات   4 تعادل   1% بن�سبة  �سهري  اأ�سا�س 
يف  دره����م  م��ل��ي��ار   418.1 اإىل  لت�سل  دره����م 
 414.1 بنحو  م��ق��ارن��ة  امل��ا���س��ي  م��اي��و  نهاية 

مليار درهم يف ابريل ال�سابق عليه.
ا�ستثمارات  اإجمايل  اأن  االإح�ساءات  واأو�سحت 
مليار   92.6 اإىل  و�سل  االإ�سالمية  البنوك 
امل��ا���س��ي، م��وزع��ة بواقع  دره���م يف نهاية م��اي��و 
60.3 مليار درهم يف االأوراق املالية املحتفظ 
مليار  و19.4  اال�ستحقاق،  ت��اري��خ  حتى  بها 
درهم  مليار  و2.6  ال��دي��ن  ���س��ن��دات  يف  دره���م 
ا�ستثمارات  دره��م  مليار  و10.3  االأ�سهم،  يف 
التقليدية  ال���ب���ن���وك  ���س��ع��ي��د  اأخ����رى.وع����ل����ى 
العاملة يف الدولة، و�سل اإجمايل اأ�سولها اإىل 

2.844 تريليون درهم يف نهاية مايو املا�سي 
بزيادة على اأ�سا�س �سهري بن�سبة %3.03 اأو 
بنحو  مقارنة  دره��م  مليار   83.6 ي��ع��ادل  م��ا 
2.76 تريليون درهم يف ابريل ال�سابق عليه، 
اأ�سا�س  على  التقليدية  البنوك  اأ�سول  وزادت 
 258.3 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   10% بن�سبة  �سنوي 
تريليون   2.586 بنحو  مقارنة  دره��م  مليار 
خالل  ارتفعت  فيما   ،2021 مايو  يف  دره��م 
اخلم�سة اأ�سهر االأوىل من العام احلايل بن�سبة 
113.1 مليار درهم  ي��وازي  اأو ما   4.14%
2.731 ت��ري��ل��ي��ون دره����م يف  ب��ن��ح��و  م��ق��ارن��ة 

نهاية العام املا�سي 2021.
ووفق االإح�ساءات، ت�ستحوذ البنوك التقليدية 
اأ���س��ول اجلهاز  %82.6 م��ن  اأك��رث م��ن  على 
امل�سارف  ح�سة  م��ق��اب��ل  ال���دول���ة،  يف  امل�����س��ريف 

االإ�سالمية البالغة 17.4%.
وو���س��ل اإج���م���ايل االئ��ت��م��ان امل�����س��ريف للبنوك 
التقليدية اإىل 1.471 تريليون درهم بنهاية 
اأ�سا�س �سنوي بن�سبة  مايو املا�سي بزيادة على 
درهم  مليار   106.4 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   7.8%
مقارنة بنحو 1.365 تريليون درهم يف مايو 
اأ�سهر  اخل��م�����س��ة  خ���الل  زادت  فيما   ،2021

اأو   4.3% بن�سبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل 
بنحو  مقارنة  دره��م  مليار   60.6 ي��ع��ادل  م��ا 
العام  ن��ه��اي��ة  يف  دره�����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.411

املا�سي.
وزادت الودائع امل�سرفية يف البنوك التقليدية 
مايو  ب��ن��ه��اي��ة  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.622 اإىل 
���س��ه��ري بن�سبة  اأ����س���ا����س  ب��ن��م��و ع��ل��ى  امل���ا����س���ي 
درهم  مليار   28.1 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   1.76%
مقابل نحو 1.594 تريليون درهم يف ابريل 
�سنوي  اأ�سا�س  على  زادت  فيما  عليه،  ال�سابق 
بن�سبة %11.6 اأو ما يعادل 168.8 مليار 
درهم  تريليون   1.453 بنحو  مقارنة  دره��م 
يف مايو 2021، فيما ارتفعت خالل اخلم�سة 
 48.7 بنحو  احل��ايل  العام  االأوىل من  اأ�سهر 

مليار درهم اأو ما ن�سبته 3.1%.
وارتفع اإجمايل ا�ستثمارات البنوك التقليدية 
اإىل 398.1 مليار درهم بنهاية مايو املا�سي، 
موزعة بواقع 260.4 مليار درهم يف �سندات 
الدين، و88.7 مليار درهم يف االأوراق املالية 
املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق و13.8 
درهم  و35.2 مليار  االأ�سهم،  دره��م يف  مليار 

ا�ستثمارات اأخرى.

ت�صرفات  درهم  مليار   9.7
عقار�ت دبي يف �أ�صبوع

•• دبي- وام: 

االأ�سبوع  االأرا�سي واالأم��الك بدبي خالل  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
 1893 ت�سجيل  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره���م  مليار   9.7 م��ن  اأك���رث  احل���ايل 
مبايعة بقيمة 4.75 مليار درهم منها 326 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 1.64 
مليار درهم و1567 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 3.12 مليار درهم. وجاءت 
352 مليون دره��م يف منطقة ند ح�سة تليها  اأه��م مبايعات االأرا���س��ي بقيمة 
مبايعة بقيمة 90 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 42 
اخلام�سة  احلبية  وت�سدرت منطقة  الرابعة.  احلبية  دره��م يف منطقة  مليون 
595 مليون  214 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد 
 164 بقيمة  مبايعة   39 بت�سجيلها  االأوىل  علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره��م 
مليون   33 بقيمة  مبايعة   26 بت�سجيلها   2 اليفره  يف  وثالثة  دره��م  مليون 
 38 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م. 
 35 املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  الرابعة كاأهم  الثنية  مليون درهم مبنطقة 
بقيمة  واأخ��ريا مبايعة  االأول  لالإ�ستثمار  دبي  دره��م يف منطقة جممع  مليون 
29 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 172 مبايعة بقيمة 
245 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بت�سجيلها 161 مبايعة بقيمة 
565 مليون درهم وثالثة يف الرب�ساء جنوب الرابعة بت�سجيلها 161 مبايعة 
4.65 مليار درهم  118 مليون درهم. و�سجلت الرهون قيمة قدرها  بقيمة 
منها 96 رهن اأرا�س بقيمة 2.34 مليار درهم و378 رهن فلل و�سقق بقيمة 
اأهمها مبنطقة بوكدرة بقيمة مليار درهم واأخرى  2.31 مليار دره��م، وكان 
 66 ت�سجيل  �سهدت  فقد  الهبات  اأم��ا  دره���م.  مليار  بقيمة  امل��م��زر  منطقة  يف 
327.45 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الق�سي�س ال�سناعية  هبة بقيمة 
الرابعة بقيمة 120 مليون درهم واأخرى يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن 

را�سد بقيمة 39 مليون درهم.

غرفة عجمان ت�صجع �أع�صاءها على تنويع �ال�صتثمار�ت وزيادة حجم �لتجارة �لبينية لالإمارة 
•• عجمان ـ الفجر 

�سمن جهود غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
وزي����ادة حجم  اال���س��ت��ث��م��ارات  ت�سجيع  ع��ل��ى 
التجارة البينية وتعزيز العالقات الدولية 
بني اأ�سحاب االعمال يف االإمارة ونظرائهم 
ال��دول��ة، �سهدت غ��رف��ة عجمان  م��ن خ���ارج 
بني  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  اتفاقية  توقيع 
جمموعة الفي�س للعطور لتوريد ماء الورد 
مع �سركة لي�سيك فارم دي�ستيلريي، اإحدى 
اأك���رب ���س��رك��ات ان��ت��اج م���اء ال����ورد الطبيعي 
التعاون  لتعزيز  اأذرب��ي��ج��ان  ج��م��ه��وري��ة  يف 
اإنتاج  ال��ط��رف��ني يف جم���ال  ب���ني  امل�����س��رتك 

الزيوت العطرية.
ح�����س��ر ت��وق��ي��ع االإت��ف��اق��ي��ة يف م��ق��ر غرفة 
عجمان �سعادة �سامل ال�سويدي املدير العام 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الظفري  ونا�سر 
عجمان،  غرفة  يف  واالبتكار  االع�ساء  دعم 
ووق������ع االت���ف���اق���ي���ة رائ������د االأع�����م�����ال ع����ادل 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الها�سمي، 
هرياجيف،  وب��خ��ت��ي��ار  ل��ل��ع��ط��ور،  الف��ي�����س 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ل��ي�����س��ي��ك فارم 

دي�ستيلريي.
كما �سهد توقيع االإتفاقية، اإللنور �سكروف 
املمثل التجاري باالنابة يف �سفارة جمهورية 
اذربيجان بدولة االإمارات العربية املتحدة، 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  اتفاقية  وتن�س 
للعطور،  الفي�س  جمموعة  متثل  اأن  على 
بحيث  دي�ستيلريي،  ف���ارم  لي�سيك  ���س��رك��ة 
ت���ك���ون امل�������ورد ال��رئ��ي�����س��ي مل�����اء ال�������ورد اإىل 
انطالقاً  واخلليجية،  االإماراتية  االأ���س��واق 
وتوزيع  توفري  اإىل  الرامية  �سيا�ستها  من 
الأف�سل  وفقاً  وع�سوية،  طبيعية  منتجات 

املمار�سات العاملية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الها�سمي  ع��ادل  وق��ال 
جمموعة الفي�س للعطور، اإن اختيار �سركة 
لي�سيك ملجموعة الفي�س للعطور لكي تكون 

املورد الرئي�سي لها يف املنطقة يوؤكد ثقتها 
للمجموعة  ال���رائ���دة  ال�سمعة  يف  ال��ك��ب��رية 
اجلودة  معايري  جميع  بتطبيق  والتزامها 
هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  منتجاتها،  يف  العاملية 
ال�سراكة تبلورت بناًء على احتياج العمالء 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ملثل هذا 

تفيد  والتي  الطبيعية  املنتجات  من  النوع 
وم�ستح�سرات  العطور  �سناعة  جم��ال  يف 
الفي�س  جمموعة  واأن  واالأدوي���ة،  التجميل 
�ستقوم  ال�سراكة  هذه  خالل  ومن  للعطور 
ب��ت��وف��ري ك��م��ي��ات جت���اري���ة ك���ب���رية م���ن ماء 
وال�سركات  التجزئة  لتجار  الطبيعي  الورد 

املتو�سطة وال�سغرية.
ال�سراكة  ه����ذه  “ ت���اأت���ي  ق���ائ���ال:  واأ�����س����اف 
اإ�سرتاتيجية  م��ع  متا�سياً  االإ�سرتاتيجية 
خالل  ف��م��ن  ال�������س���ادرات،  لتنمية  ال���دول���ة 
والع�سوي  الطبيعي  املنتج  لهذا  ا�ستريادنا 
ال�ستخدامه  املحلي  لل�سوق  ال��ب��اب  �سنفتح 

التحويلية  ال�سناعات  يف  خام  اأولية  كمادة 
العطور،  ب�����س��ن��اع��ة  م���ب���ا����س���رة  امل���رت���ب���ط���ة 
بكميات  واالأدوي��ة  التجميل  وم�ستح�سرات 
ال�سوق  احتياجات  جميع  تنا�سب  جت��اري��ة 
متطلبات  الأع��ل��ى  وف��ق��اً  بت�سديره  وت�سمح 

اجلودة املطلوبة عاملياً«.
وم�سى قائال: “ جمموعة الفي�س للعطور 
جودة  ذات  منتجات  ت��وف��ري  على  حري�سة 
التي  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب  عالية 
وم�ستح�سرات  ال��ع��ط��ور  �سناعة  ت�سهدها 

التجميل«.
املدير  اأع��رب بختيار هرياجيف  من جانبه 
التنفيذي ل�سركة لي�سيك فارم دي�ستيلريي 
الفي�س  مع  امل�سرتك  بالتعاون  �سعادته  عن 
ال�سركتني  بني  التعاون  اأن  قائاًل  للعطور 
التجارية  للجهود  اأ�سا�سية  ركيزة  �سيكون 
نتيجة  ج��اء  االتفاق  ه��ذا  واأن  امل�ستقبل،  يف 
ع��م��ل م��ت��وا���س��ل و����س���اق ق���ام ب���ه م���ا يقارب 
عادل  اإىل  ال�سكر  موجهاً  �سخ�س،  ال3000 
للعطور،  الفي�س  �سركة  رئي�س  الها�سمي 
اأذربيجان،  ل�سفارة  التجاري  املمثل  واإللنور 
لغرفة  ال�سكر  وج��ه  كما  املثمر،  لتعاونهما 
لل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ج��م��ان.واأك��د 
االأ�سا�سي  ال�سركة  ه��دف  اأن  االذربيجانية 
ه���و ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات ال���زي���ت وم����اء ال���ورد 
ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة وم��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة تر�سي 
العطرية  ال��زي��وت  حمبي  واأذواق  تطلعات 
مع  االتفاق  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  الطبيعية، 
جديد  منتٍج  على  للعطور  الڤي�س  �سركة 
االتفاقية  “هذه  نوعه.واأ�ساف  وفريد من 
ل��ل��م�����س��اري��ع اجلديدة  ل��ن��ا  داف���ع���ا  ���س��ت��ك��ون 
من  تعترب  موؤ�س�ستنا  واأن  خا�سًة  القادمة 
اأكرب ال�سركات املنتجة للزيوت العطرية يف 
املنطقة يف ال�سنوات االأخرية، و�سنعمل على 
والطبيعة  اجلغرايف  املوقع  من  اال�ستفادة 
منتجات  ت���ق���دمي  يف  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  اخل�����س��ب��ة 

فريدة وتقدميها اإىل االأ�سواق العاملية«.

•• راأ�س اخليمة -وام: 

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اأ����س���درت 
راأ�����س اخل��ي��م��ة اإح�����س��ائ��ي��ات الربع 
قيمة  وبلغت   2022 لعام  الثاين 
الغرفة  الأع�����س��اء  امل�����س��درة  ال�سلع 
و644  م����ل����ي����اراً  ال����ث����اين  ل���ل���رب���ع 
و���س��ل��ت عدد  بينما  دره���م  م��ل��ي��ون 
�سهادات املن�ساأ ال�سادرة عن الغرفة 

5871 �سهادة 
���س��ه��ر ي��ون��ي��و العدد  وق����د ت�����س��در 
بواقع  املن�ساأ  �سهادات  م��ن  االأك���رب 

2203 �سهادات.
 402 واأكدت االح�سائية ت�سجيل 
الثاين،  ال��رب��ع  يف  ج��دي��دة  من�ساأة 
منها 185 من�ساأة جتارية و193 
مهنية و8 �سناعية و14 �سياحية 
وك����ان  زراع����ي����ة  و1  خ���دم���ي���ة  و1 

االأك��رب من  الن�سيب  يونيو  ل�سهر 
ت�سجيل الرخ�س اجلديدة ب�158 
من�ساأة، وبلغ عدد الرخ�س املجددة 
امللغاة  وال��رخ�����س  من�ساأة   3592
جت����ارة  ق���ط���اع  وا����س���ت���ح���وذ   234
الن�سيب  على  والتجزئة  اجلملة 
املن�ساآت اجلديدة  االأك��رب من عدد 
ب�255 رخ�سة. وبالن�سبة لروؤو�س 
االأم�������وال امل���ق���درة وامل��خ��ط��ط لها 
يف اال���س��ت��ث��م��ارات اجل���دي���دة حتى 
جتاوزت  فقد  الثاين  الربع  نهاية 
باأن  ع��ل��م��اً  دره�����م،  م��ل��ي��ون   279
القيمة ال ت�سمل روؤو�س اأموال 55 
18 فرعاً  للمناطق احلرة  من�ساأة 
بلغ  بينما  واأجنبية  حملية  ملن�ساآت 
التي  املقدرة  العاملة  القوى  ع��دد 
 390 اجل��دي��دة  امل��ن�����س��اآت  ت�سغلها 
ع���ام���اًل. وت���وزع���ت اجل��ن�����س��ي��ات يف 

 42 اال���س��ت��ث��م��ارات اجل��دي��دة على 
جن�سية.

امل�سجلة  امل��ن�����س��اآت  ت��وزي��ع  وج����اءت 
التابعة  ال��ع�����س��وي��ة  درج�����ات  ع��ل��ى 
راأ�س  والتي ت�سنف ح�سب  للغرفة 
م���ال امل��ن�����س��اأة، ع��ل��ى ال��ن��ح��و التايل 
الدرجة  ���س��م��ن  م��ن�����س��اأة   29  ..
باملائة و21   7.2 بن�سبة  اخلا�سة 
بن�سبة  املمتازة  الدرجة  يف  من�ساأة 
اأم��ا ال��درج��ة االأوىل  5.2 ب��امل��ائ��ة، 
ف�سملت 49 من�ساأة بن�سبة 12.1 
ب��امل��ائ��ة وال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة 140 
35 باملائة وحظيت  من�ساأة بن�سبة 
االأكرب  بالن�سبة  الثالثة  ال��درج��ة 
بواقع 142 من�ساأة، بن�سبة 35.3 
21 من�ساأة  باملائة يف حني �ُسجلت 
 5.2 بن�سبة  ال��راب��ع��ة  ال��درج��ة  يف 

باملائة.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ اإج����م����ايل ح��ج��م ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة غري 
النفطية الإمارة اأبوظبي من حيث القيمة حوايل 
االأول من  ال��ن�����س��ف  خ���الل  دره����م  م��ل��ي��ار   124
العام اجلاري، مبعدل منو %12 مقارنة بنف�س 
 110 2021 حيث و�سلت اإىل  الفرتة من عام 

مليارات و313 مليون درهم.
%26 خالل  ال�����س��ادرات من��وا مب��ق��دار  وحققت 
ال�ستة اأ�سهر االأوىل من العام احلايل بقيمة 49 
مليار و479 مليون درهم مقارنة بنف�س الفرتة 
من عام 2021 حيث �سجلت خاللها 39 مليارا 
اإعادة  اأن�سطة  و193 مليون درهم، فيما حققت 
 23 قيمتها  لتبلغ   6% بن�سبة  من��ًوا  الت�سدير 
 21 بقيمة�  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليون  و43  م��ل��ي��ارا 
مليارا و689 مليون درهم يف العام املا�سي، بينما 
%4 لت�سجل  االإم��ارة منًوا قدره  حققت واردات 
و475  م��ل��ي��ارا   51 ح���وايل  االإج��م��ال��ي��ة  قيمتها 
مليون درهم مقارنة ب� 49 مليارا و432 مليون 

درهم يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

وجتاوزت قيمة جتارة ال�سلع من املعادن العادية 
درهم  مليون  و516  مليارا   24 وم�سنوعاتها 
مليارا   20 ب�قيمة  م��ق��ارن��ة   22% ب��ل��غ  ب��ن��م��و 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  دره��م  مليون  و112 
اأجهزة  من  االآالت  جت��ارة  �سجلت  فيما   ،2021
منًوا  ولوازمها  وال�سور  ال�سوت  اإذاع���ة  ت�سجيل 
%23 مقارنة بنف�س  خالل هذه الفرتة بن�سبة 
 17 اإىل  الفرتة من العام املا�سي لت�سل قيمتها 
دره�����م. وح��ق��ق��ت جتارة  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ارا و903 
الثمينة  وامل���ع���ادن  ال��ك��رمي��ة  ال��ل��وؤل��وؤ واالأح���ج���ار 
 17 بقيمة   40% بن�سبة  من���واً  وم�سنوعاتها 
الفرتة  نف�س  درهم خالل  مليون  و245  مليارا 

من العام املا�سي.
وكان للمملكة العربية ال�سعودية الن�سيب االأكرب 
م��ن ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ح�����س��ب ال����دول م��ن القيمة 
االإجمالية، اإذ جتاوزت 28 مليارا و636 مليون 
درهم بن�سبة منو %3 مقارنة بنف�س الفرتة من 
و906  م��ل��ي��ارا   27 �سجلت  ح��ي��ث   2021 ع���ام 
اإجمالية  بقيمة  �سوي�سرا  تلتها  دره���م،  ماليني 
منو  بن�سبة  دره����م  م��ل��ي��ون  و530  م��ل��ي��ارات   9

%260 مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي، 
ال����والي����ات املتحدة  ال���ت���ج���ارة م���ع  ب��ع��ده��ا ق��ي��م��ة 
االأمريكية التي �سجلت 9 مليارات و330 مليون 
 5 بقيمة  ال�سني  ث��م   ،21% بن�سبة من��و  دره��م 
مليارات و959 مليون درهم وبن�سبة منو 9%، 

5 مليارات و870 مليون درهم  والكويت بقيمة 
من  ال��ف��رتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة   13% من��و  بن�سبة 

العام املا�سي.
���س��ع��ادة را���س��د الح��ج املن�سوري م��دي��ر عام  وق���ال 
جمارك  اإن  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة 

تكون  ب���اأن  روؤي��ت��ه��ا  منطلق  م��ن  تعمل  اأب��وظ��ب��ي 
�سعًيا  التغيري  تقود  عاملًيا،  رائ��دة  جمركية  هيئة 
لتعزيز االأمن وت�سهيل التجارة وتقدمي خدمات 
متميزة، االأمر الذي يدفعها ب�سفة م�ستمرة اإىل 
اال�ستثمار يف التقنيات املتقدمة التي تعتمد على 
لتوفري  اال�سطناعي  والذكاء  الرقمية  التقنيات 
اأف�سل اخلدمات اجلمركية على امل�ستوى العاملي، 
واجلهد  الوقت  توفري  يف  فاعل  ب�سكل  ي�سهم  ما 
على املتعاملني، ويدعم اختيارهم اإمارة اأبوظبي 
تقدمه  مبا  ال�سيما  لعملياتهم،  مق�سًدا  لتكون 
االإمارة من ت�سهيالت وخدمات حتفز اال�ستثمار 
االإقليمية  ال�سركات  م�سالح  وت��دع��م  وال��ت��ج��ارة 

والعاملية التي تتخذ من اأبوظبي مقًرا لها.
واأ�ساف اأن جمارك اأبوظبي و�سمن اخت�سا�ساتها 
ا�سرتاتيجية  بتطوير خدمات  وخططها جنحت 
ب�سكل  اأ�سهمت  املا�سية  الفرتة  خ��الل  ا�ستباقية 
العمل اجلمركي عرب  فاعل يف تطوير منظومة 
املنافذ الربية والبحرية واجلوية لالإمارة و�سهلت 
اإجناز  دع���م  مم��ا  اجل��م��رك��ي،  التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات 
املعامالت ب�سرعة ودقة، وهو االأمر الذي انعك�س 

اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  م��ع  بالتعاون  اإي��ج��اًب��ا 
ع��ل��ى زي����ادة ق��ي��م��ة امل���ب���ادالت ال��ت��ج��اري��ة ومنوها 
ال��ع��ام احل��ايل مقارنة  م��ن  االأول  الن�سف  خ��الل 

بنف�س الفرتة من 2021.
العام  املدير  فكري،  حممود  اأحمد  �سعادة  وق��ال 
ملركز االإح�ساء – اأبوظبي غن اإح�ساءات التجارة 
عام  االأول من  للن�سف  النفطية  اخلارجية غري 
متميًزا  اأداًء  اأظهر  وا�سًحا  من��ًوا  تعك�س   2022
لالقت�ساد وذلك نتيجة للخطط اال�سرتاتيجية 
الفعالة التي تبنتها االإمارة خالل الفرتة املا�سية. 
ومت��ث��ل اإح�������س���اءات ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة حم���وًرا 
وال�سيا�سات  ال��ق��رار  �سناعة  حم��اور  من  اأ�سا�سًيا 
ب��ي��ان��ات دقيقة ت�ستخدم يف  ت��وف��ره م��ن  مل��ا  ن��ظ��ًرا 
ر�سم �سورة تف�سيلية عن اأداء االقت�ساد ككل. ويف 
– اأبوظبي  االإح�ساء  يتطلع مركز  ال�سياق،  هذا 
تر�سخ  متقدمة  اإح�سائية  منظومة  تطوير  اإىل 
االإح�سائي  العمل  �سركاء  م��ع  امل�ستمر  ال��ت��ع��اون 
االإح�سائية  البيانات  وم�ستخدمي  منتجي  من 
و�سناع  ال��ق��رار  ملتخذي  امل�ستمر  ال��دع��م  لتوفري 

ال�سيا�سات يف االإمارة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :جرين فيلج لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

امل�ستعمله ذ.م.م  رخ�سة رقم :CN 2692388 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ جرين فيلج لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله ذ.م.م

GREEN VILLAGE AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C

اإىل/ جرين فيلج لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
GREEN VILLAGE AUTOMOTIVE SPARE PARTS L.L.C.

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات  4530001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة للحافالت وال�ساحنات  4530002

 تعديل ن�ساط / حذف جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات  4530003
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة قطع الغيار امل�ستعملة للحافالت وال�ساحنات  4530004

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح ميكانيك املركبات 4520003
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :الفلج لبيع الفواكه واخل�سروات 

رخ�سة رقم :CN 3852929 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عثمان كاز هوجنيل حممد كازهو جنيل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل مبارك الكندى
تعديل راأ�س املال / من/ null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الفلج لبيع الفواكه واخل�سروات

AL FALAJ FRUITS AND VEGETABLES

اإىل/ الفلج لبيع الفواكه واخل�سروات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL FALAJ FRUITS AND VEGETABLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
اي�ست  ال�سادة :بيكر ميدل  باأن /  التنمية االإقت�سادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: كمبني  رخ�سة رقم :1001542 
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيكر ميدل اي�ست كمبني

BAKER MIDDLE EAST COMPANY

اإىل/ بيكر ميدل اي�ست ذ.م.م
 BAKER MIDDLE EAST L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
اأو دعوى بعد انق�ساء  واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ور�سة التوحيد لت�سليح ال�سيارات 

رخ�سة رقم :CN 2825848 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف را�سد �سعيد را�سد الهنائى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة التوحيد لت�سليح ال�سيارات

AL TAWHID AUTO REPAIR WORKSHOP

اإىل/ ور�سة التوحيد لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL TAWHID AUTO REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :جي دبليو ام للتخطيط 

املايل املحدودة - اأبوظبي
رخ�سة رقم :CN 1534907 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ جي دبليو ام للتخطيط املايل املحدودة - اأبوظبي
GWM FINANCIAL PLANNING LIMITED - ABU DHABI

اإىل/ �سكاي باوند الدارة الرثوات املحدودة
SKYBOUND WEALTH MANAGEMENT LIMITED 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد�ن �صهاد�ت �أ�صهم العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

ال�سالمي(  ابوظبي  )م�سرف  عــن  �ــســادرة  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
بال�سماء التالية:

عزت ابراهيم  مراد  جا�سم   -  1
 رقم ال�سهادة ADIB1054690 بعدد 150 �سهما

عزت ابراهيم  مراد  علي   -  2
 رقم ال�سهادة ADIB1054688 بعدد 151 �سهما

عزت ابراهيم  مراد  احمد   -  3
ممن  الرجاء  �سهما   151 بعدد   ADIB1054689 ال�سهادة  رقم   
يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي الإ�سالمي. او 

الت�سال على تلفون رقم 0504497676 م�سكورا

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/هايلي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فري�س لتجارة املواد الغذائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4011524 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/راجيف 

بانت لال�ست�سارات امل�سرفيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3956007 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ترياتيك 

للحلول التقنيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3747829 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : القنديل للكري�ستال �س.ذ.م.م 
العنوان : معر�س رقم 3 - ملك امني حممد حممد ال�سريف - ديرة بور�سعيد ،  ال�سكل القانوين 
التجاري  بال�سجل  القيد  677860 رقم   : الرخ�سة  ،  رقم  : �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة  
التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  دبي  وال�سياحة يف  االإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  1103652 مبوجب   :
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/7/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/26  وعلى من لديه 
ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�س 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - 
امل�ستندات واالأوراق  042973071 م�سطحباً معه كافة  042973060 فاك�س :  هاتف : 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : بني متيم للم�ستلزمات الطبية �س.ذ.م.م 
دبي  ال مكتوم - مدينة  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  1 ملك جممع جوائز  : مكتب  العنوان 
الواحد  ال�سخ�س   - حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل    ،  b ا�ستدامة  املالحية 
ذ.م.م،  رقم الرخ�سة : 966738 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1585935 مبوجب هذا 
تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
2022/8/9 واملوثق لدى  بتاريخ  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/9  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 
: 042973071 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ــس.ذ.م.م  � للكري�ستال  القنديل  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ 2022/7/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/26 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية بني متيم للم�ستلزمات الطبية �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/8/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/9 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - دار املهارة للمقاوالت الفنية ذ.م.م
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003017/ 

اإىل املحكوم عليه : دار املهارة للمقاوالت الفنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:حممد 
عمر �سهزاد بلو�س حممد عجيب - اجلن�سية باك�ستان  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�ساريف :6120.0 درهم باال�سافة اىل قيمة تذكرة القدوم اىل موطنه
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ،ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم:2022/150241

املنذر:�سركة جبل علي العقارية
�سد:اوربن خلدمات ادارة املن�سات �س.ذ.م.م

املو�سوع:تنذر وتنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )26790( درهم 
درهم   26790 بقيمة   2022/7/20 واملوؤرخ   000030 رقم  االيجار  �سيك  قيمة 
ر�سيد  وجود  عدم  ب�سبب  �سرف  دون  ارجتع  قد  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب 
ثالثون  خالل  وذلك  درهم   2679 املرجتع  ال�سيك  غرامة  لقيمة  باال�سافة  باحل�ساب 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  اىل  ا�سفة  املنذرة  �ست�سطر  واال  االنذار  هذا  تاريخ  من  يوما 
والق�سائية الخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل االيجار والر�سوم وامل�ساريف 

والر�سوم الق�سائية حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:985/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82

مو�سوع اال�ستئناف : ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/161 مدين جزئي ، والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب . 

امل�ستاأنف:�سركة كابريول للمقاوالت ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �سارع املطار - مبنى بناية ورثة علي عبداهلل الزعابي - �سقة 

الطابق 3 مكتب 301 - وميثله:رائد �سعيد �سالح عبداهلل عولقي 
املطلوب اإعالنه :  1- زاكري اهلل جول نازير  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/161 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/8/18  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2022/7 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سيخ امري �سيخ �سليم  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )381191.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

                      يف التنفيذ رقم  5381/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

، ب�سداد املبلغ  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3098 نزاع جتاري 
املنفذ به وقدره )187505.38( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : توم�سون �سوبرماركت �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى افنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 

205 - 206 مقابل ديرة �سيتي �سنرت - وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب اإعالنه : 1- فريوي للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : مبوجب احلكم ال�سادر من توم�سون �سوبرماركت �س.ذ.م.م يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاأنت مكلف باالتي ، اأو خزينة املحكمة وذلك خالل 3 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال 

فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5896/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000519( وال�سادر عن بنك امل�سرف 

بقيمة )297429.03( درهم .
طالب التنفيذ : ايه ايه اي م.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - املنطقة احلرة - ال�سارقة
املطلوب اإعالنه : 1- االمارات النظمة ميادين الرماية ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )291894.03( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1313/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

مو�سوع املنازعة : دعوى مطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )14894.91( درهم اربعة ع�سرة الفا وثمامنائة واربعة 
وت�سعون درهم وواحد وت�سعون فل�سا فقط الغري ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق حتى 

ال�سداد التام  . 
املتنازع:جراند �ستاي لتاأجري بيوت العطالت

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ال�سطوه - بردبي - دبي - �سارع 28 مبنى بناية جراند اوتيل - �سقة 208 
املطلوب اإعالنه :  1- فادي حممد يا�سني �ستوت  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )14894.91( درهم 
اربعة ع�سرة الفا وثمامنائة واربعة وت�سعون درهم وواحد وت�سعون فل�سا فقط الغري ، والفائدة القانونية 
املوافق:2022/8/29  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام-  ال�سداد  حتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 

اعالن بالن�شر        
 2071/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- فندق نيو بالك �ستون �س.ذ.م.م  -   جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع :مارتينا يزينج )فرع من جمموعة احلثبور ذ.م.م(
وميثله:حممد جمال �سيف عبيد احلثبور الرميثي 

�ستون  ب��الك  نيو  )ف��ن��دق  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
�س.ذ.م.م( مببلغ وقدره )74.997.92( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %5 
 . املعجل بال كفالة  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  ال�سداد وحتى  االمتناع عن  تاريخ  من 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/8/23 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13619 بتاريخ 2022/8/13 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1259/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة رقم 413

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )1.500.000.00( درهم مليون وخم�سمائة الف درهم قيمة 
ماقب�س بدون وجه حق ومت دخولهم يف ح�ساب املدعي عليها بدون وجه حق لها يف ذلك وقيمة التعوي�س عن اال�سرار املادية 
واالدبية وما حلق باملدعية من �سرر وما فاتها من ك�سب والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 5% حتى 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:جران�س للمقاوالت �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مبنى ا�سبكت تاور - �سقة 
طابق 32 - مكتب 3202 - بجوار باي افينو مول

املطلوب اإعالنه :  1- برادنيا جيني�س داتاتراى دهونديبا جهوجارى  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )1.500.000.00(  مو�سوع االإعالن :  قد 
درهم مليون وخم�سمائة الف درهم قيمة ماقب�س بدون وجه حق ومت دخولهم يف ح�ساب املدعي عليها بدون وجه حق لها 
يف ذلك وقيمة التعوي�س عن اال�سرار املادية واالدبية وما حلق باملدعية من �سرر وما فاتها من ك�سب والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 5% حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2022/8/17  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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•• دبي -وام:

والنا�سئني  وال�سباب  "الرجال  بفئات  للجولف  الوطنية  منتخباتنا  تد�سن 
املغربية  العا�سمة  يف  اخل��ارج��ي  مع�سكرها  ال��ي��وم  وال�سيدات"  واالأ���س��ب��ال 

الرباط.
يف  لالنتظام  ال��ي��وم  فجر  ال��رب��اط  اإىل  للجولف  منتخباتنا  بعثة  وتتوجه 

املع�سكر، الذي ميتد حتى 27 اأغ�سط�س اجلاري.
مقدمتها  ويف  املقبلة،  لال�ستحقاقات  اال�ستعدادات  اإط��ار  يف  املع�سكر  وياأتي 
بطولة اآيزنهاور العاملية، واملقرر اإقامتها بفرن�سا من 27 اأغ�سط�س احلايل 
اإىل 3 �سبتمرب املقبل، والبطولة العربية لقواعد اللعبة وال�سيدات، واملقررة 

واملقررة  للرجال،  العربية  والبطولة  القادم،  اأكتوبر   9 اإىل   3 من  بتون�س 
بتون�س اأي�سا من 6 اإىل 13 نوفمرب القادم.

ال�سيد  اهلل  "م" عبد  اللواء  برئا�سة  ف��ردا   27 بعثة منتخباتنا من  وتتكون 
االأمني  ال�سام�سي  م��ب��ارك  خ��ال��د  وت�����س��م  االحت����اد،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  الها�سمي 
العام لالحتاد  املنتخبات الوطنية واأكرم �سكيك املدير  العام لالحتاد مدير 

واملدربني �سمري الوالين واإبريل فريون و 20 العبا والعبة.
واأكد اللواء الها�سمي اأن خطط وبرامج االحتاد تن�سجم وا�سرتاتيجيته التي 
ا�ستثناء  دون  املراحل  مبختلف  الالعبني  جميع  م�ستويات  لتطوير  تهدف 

للحاق بامل�ستويات القارية والعاملية و�سوال لالأهداف املن�سودة.
ملنتخباتنا  النجاح  متطلبات  ك��ل  توفري  على  يحر�س  االحت���اد  ان  واأ���س��اف 

واال�ستفادة الق�سوى خالل املع�سكر وجميعها وفق توجيهات معايل ال�سيخ 
القا�سمي رئي�س االحتاد والتي قطعنا من خاللها �سوطا  فاهم بن �سلطان 
الالعبني  م��ن  را���س��خ��ة  ق��اع��دة  ل��ب��ن��اء  ال�سنية  امل��راح��ل  ع��ل��ى �سعيد  ب��ع��ي��دا 
النا�سئني  الأع��داد  الوطني  الربنامج  على  معتمدا  اجلن�سني  من  الواعدين 
الالعبني  متميز من  بعدد  االول  املنتخب  برفد  ثماره  بداأنا جنني  وال��ذي 

اأظهروا براعة ومقدرة وهم االأمل املنتظر للعبة.
املغربية  امللكية  اجلامعة  اإدارة  ملجل�س  والتقدير  ال�سكر  الها�سمي  ووج���ه 
للجولف لتعاونه الكبري واملميز بتوفري جميع متطلبات النجاح للمع�سكر، 
ال�سيد  وم��ت��اب��ع��ات  الرئي�س  ن��ائ��ب  ال��زي��ن  م�سطفى  م��ع  ال��ك��ام��ل  بالتن�سيق 
ودرو�س  لتدريبات  املنا�سب  املناخ  وتوفري  اجلامعة،  مدير  العلوي  اإبراهيم 

وور�س عملية م�سرتكة، باالإ�سافة الإقامة العديد من املباريات بني العبينا 
والعبي اجلولف يف املغرب.

النجاح  متطلبات  جميع  ان  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�سام�سي  خالد  واأك���د 
لعنا�سر منتخباتنا متوفرة، واأول ح�سة تدريبية �سينفذها جميع الالعبني 

والالعبات بعد غد وت�ستمر قرابة 4 �ساعات.
واملكثفة  اليومية  التدريبات  يت�سمن  اخلارجي  املع�سكر  برنامج  ان  واأو�سح 
املنتظر  للم�ستوى  املنتخبات  عنا�سر  بجميع  للو�سول  �سعيهم  يف  للجميع 
واملن�سود، اإ�سافة اإىل املناف�سات التي �سيتم تنظيمها مع الالعبني املتواجدين 
العربية  ال��دول  العبي  من  والعديد  املغاربة  الالعبني  من  املع�سكر  مبكان 

املتواجدين مبع�سكراتهم يف املغرب.

•• كوبكي�س – ليتوانيا-وام:

يف  كوبكي�س  مبدينة  ال��ي��وم  تنطلق 
ل��ي��ت��وان��ي��ا م��ن��اف�����س��ات حت���دي �سباق 
باجلولة  االأف�سل  والزمن  ال�سرعة 
لزوارق  العامل  بطولة  من  الثانية 

فورموال2- .
وت�����س��ه��د امل��ن��اف�����س��ات م�����س��ارك��ة قوية 
فريق  يف  ممثلة  االإم�����ارات  ل����زوارق 
1 حل��ام��ل اللقب  ب����زورق  اأب��وظ��ب��ي 
بقيادة   36 وزورق  ال��ق��م��زي  را���س��د 
م�ساركة  واأي�سا  املن�سوري  من�سور 
زورق ال�سارقة بقيادة �سامي �سيليو.

اأبوظبي  ف��ري��ق  م�����س��وار  وي��ت��وا���س��ل 
ال��ب��ط��ول��ة يف مو�سم  ب��ل��ق��ب  ل��ل��ف��وز 
ال���ف���ري���ق  ..وي�����خ�����و������س   2022
كونه  كبرية؛  بطموحات  املناف�سات 
امل��و���س��م املا�سي  ال��ل��ق��ب ع��ن  ح��ام��ل 
 2017 وبطل امل�سابقة يف مو�سمي 

و2019 اأي�سا.
لبطولة  االفتتاحية  اجلولة  وكانت 
ف�����وز زورق  ����س���ه���دت  امل���و����س���م  ه�����ذا 
املن�سوري  ب���ق���ي���ادة   36 اأب���وظ���ب���ي 
زورق  تعر�س  فيما  ال��ث��اين،  باملركز 
1 بقيادة القمزي للخروج  اأبوظبي 

مت�سدرا  ك��ان  اأن  بعد  املناف�سة  من 
حتى منت�سف ال�سباق، وذلك ب�سبب 

التفاف خاطئ من زورق مناف�س.
وبداأت فعاليات اجلولة الثانية اأم�س 
للفرق  الر�سمي  بالت�سجيل  اجلمعة 
امل�ساركة يف احلدث والفح�س الفني 

للزوارق وفح�س املحركات واجتياز 
االختبارات الفنية املختلفة.

اإىل االإثارة  املناف�سات اليوم  وتنتقل 
ال�سرعة  ����س���ب���اق  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
للزوارق  زم����ن  اأف�����س��ل  وت��ف��ا���س��ي��ل 
امل�����س��ارك��ة، وت��خ��ت��ت��م امل��ن��اف�����س��ة يوم 

الرئي�سي  ال�������س���ب���اق  م�����ع  االأح���������د 
للجولة.

االأ�سرع  ال��زم��ن  ت�����س��ف��ي��ات  وت��ع��ت��رب 
للمت�سابقني  االأم��ث��ل  ال��ط��ري��ق  ه��ي 
ل���ل�������س���دارة م����ن خالل  ل���ل���و����س���ول 
الحقا  الرئي�سي  ال�سباق  انطالقة 

ما ي�ساعف من االإث��ارة يف فعاليات 
اأنهت  اأبوظبي  زوارق  وكانت  الغد. 
���س��ب��اق ال��زم��ن االأف�����س��ل يف اجلولة 
للقمزي  االأول  املركزين  يف  املا�سية 
ل��ل��م��ن�����س��وري م���ا يعطي  وال���ث���ال���ث 
اللقب  ح��ام��ل  زوارق  ب����اأن  م��وؤ���س��را 

�ستكون االأف�سل من ناحية ال�سرعة 
يف اجلولة احلالية و�ستقدم امل�ستوى 
ل�سباق  الثالثة  املراحل  يف  املطلوب 
املن�سوري  وي��خ��و���س  زم���ن.  اأف�����س��ل 
حتدي ال�سرعة غدا مبعنويات كبرية 
ال�سباق  يف  اأف�سل  متيز  يف  وت��ف��اوؤل 
..ويحل املن�سوري ثانيا يف الرتتيب 
انطالق  قبل  حاليا  للبطولة  العام 
هذه اجلولة. وك�سف املن�سوري عن 
رغبته يف اال�ستمرار بنف�س امل�ستوى 
املا�سية  اجل��ول��ة  ب��ه يف  ال���ذي ظهر 
على  القمزي  جانب  اإىل  واملناف�سة 
وقال:  البطولة.  يف  االأوىل  امل��راك��ز 
واجلميع  ق���وي،  ال�سرعة  "حتدي 
ي�سعى لتحقيق اأف�سل زمن ل�سمان 
انطالقة متقدمة الحقا يف ال�سباق 
الرئي�سي. لهذا، �سنواجه طموحات 
خم���ت���ل���ف���ة وق�����وي�����ة غ�������دا م�����ن كل 
مل  التي  ال���زوارق  خا�سة  امل�ساركني 

حتقق اأي نتيجة يف اجلولة املا�سية 
والتي �ست�سعى للتعوي�س يف اجلولة 

احلالية".
لتحديد  االأه���م  "املوؤ�سر  واأو����س���ح: 
االأ������س�����رع م����ن خ�����الل ال�������س���ب���اق هو 
بها  يتحلى  اأن  يجب  ال��ت��ي  اجل����راأة 
جمريات  م��ع  التعامل  يف  املت�سابق 
ال�سباق وال�سرب اأي�سا يف كل املراحل 
التي  االأخ��رية  للت�سفية  والو�سول 
معا  زوارق  ���س��ت��ة  ان���ط���الق  ت�����س��ه��د 
..الت�سفية  زم���ن  اأف�����س��ل  لتحقيق 
االأخ��������رية ه����ي االأه��������م، وي���ج���ب اأن 
ي�ستفيد املت�سابق منها لتحقيق رقم 
والزمن  املنا�سبة  ال���دورة  يف  �سعب 
قدم  ..وم��ه��م��ا  بها  للقيام  املنا�سب 
هذه  يف  دورات  ع���دد  م��ن  امل��ت�����س��اب��ق 
تقدمي  ه��و  ال���ذك���اء  ف���اإن  الت�سفية 
الدورة االأ�سرع ولي�س عدد الدورات 

وااللتفاف".

•• اأبوظبي-وام: 

اأم��ن��ي��ات الهاجري  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
للريا�سة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
وج�����ود خ��ط��ط طموحة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
لالأكادميية لزيادة االألعاب املنطوية 
كانت  ������س�����واء  االأك�����ادمي�����ي�����ة  حت�����ت 
الفئات  ملختلف  جماعية  اأو  ف��ردي��ة 
العمرية من اأجل تو�سيع زيادة عدد 
اأ�سلوب  وجعلها  للريا�سة  املمار�سات 

حياة جلميع الفتيات.
وقالت الدكتورة اأمنيات الهاجري يف 
 " اأنباء االإم��ارات  ت�سريحات لوكالة 
وام" اإن جائزة ال�سيخة فاطمة بنت 
�سيتم  والتي  امل��راأة،  لريا�سة  مبارك 
بن�سختها  ال��ف��ائ��زي��ن  ع���ن  ال��ك�����س��ف 

لها  املقبل  �سبتمرب   9 يف  ال�ساد�سة 
اجلميع  ل����دى  اخل���ا����س���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
الأنها حتمل ا�سما غاليا على قلوبنا 
جميعا، وقيمتها املعنوية اأكرب كثريا 

من املادية.
عن  االع���������الن  اأن  اإىل  واأ��������س�������ارت 
حتى  للجائزة  الرت�سح  ب��اب  متديد 
ب����دال م���ن االثنني  ام�������س اجل��م��ع��ة 
املا�سي ج��اء يف ظل االإق��ب��ال الكبري 
الن�سخة  جل���وائ���ز  امل��رت���س��ح��ني  م���ن 
ال�ساد�سة موؤكدة اأن اجلائزة دائما ما 
الفتيات  يكون لها الدور يف ت�سجيع 
واأهدافها  الريا�سة  دور  اإب���راز  على 
االإقليمية  امل�ستويات  اإىل  للو�سول 
وال��ع��امل��ي��ة واال���س��ت��ف��ادة م��ن جتارب 

امل�ساركات االأخريات.
الريا�سة  ل����واق����ع  روؤي����ت����ه����ا  وع������ن 

اأك������دت  االإم�������������ارات  ال���ن�������س���ائ���ي���ة يف 
الريا�سة  ان  ال��ه��اج��ري  ال��دك��ت��ورة 
االإم��ارات حتظى بدعم  الن�سائية يف 
ورعاية من القيادة الر�سيدة ،و من 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 

االأ�سرية "اأم االإمارات" .
الن�سائية  الريا�سة  ان  اإىل  واأ���س��ارت 
االإم���ارات حتظى مبتابعة حثيثة  يف 
م���ن ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه���زاع 
جمل�س  رئي�سة  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
ن���ادي  ورئ��ي�����س��ة  االأك���ادمي���ي���ة  اإدارة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني ل��ل�����س��ي��دات، حيث 
اأب��رز اجلهات  االأكادميية من  تعترب 
ال���داع���م���ة ل��ل��ري��ا���س��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف 

ال����دول����ة، و���س��ت��وا���س��ل ع��م��ل��ه��ا لهذا 
املمار�سني  ق��اع��دة  وت��و���س��ي��ع  ال�����س��اأن 
للريا�سة، خا�سة واأنها ت�سهد تطورا 

كبريا وتو�سيعا لقاعدة املمار�سات.
الالعبات  االأك���ادمي���ي���ة  دع����م  وع����ن 
املدار�س  ال��ت��وا���س��ل م��ع  م��ن خ���الل 
واجل�����ه�����ات امل��خ��ت�����س��ة يف ال����دول����ة، 
اأم��ن��ي��ات الهاجري  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
عملها  دائما  توا�سل  االأكادميية  اأن 
املواهب  الكت�ساف  ال�����س��دد،  ه��ذا  يف 
طريق  عن  وتطويرها  ال�سغر  منذ 
ب�سكل  والتدريبات  املحا�سرات  عقد 

م�ستمر.
و لفتت اإىل ان من اأهم حماور العمل 
يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  االأك���ادمي���ي���ة،  يف 
املجال الريا�سي واإعداد الفرق، كما 
اخلطط  لتطوير  االأكادميية  ت�سعى 

املجتمع  رغبة  على  بناء  امل�ستهدفة 
الن�سائي  ال��ع��ن�����س��ر  خ��ا���س  وب�����س��ك��ل 
اإن�������س���اء وتهيئة  ع���ن ط���ري���ق  وذل�����ك 
فرق ريا�سية لعدة ريا�سات وتوفري 
جميع االحتياجات اخلا�سة بتطوير 
االأكادميية  وت��ت��وا���س��ل  ال��الع��ب��ات.. 
م����ع ج��م��ي��ع اجل����ه����ات واالحت��������ادات 
الريا�سية، وخا�سة االأندية الن�سائية 
ل���ل���ب���ق���اء ع���ل���ى اط������الع مب����ا يخ�س 
باملجال  اخلا�سة  امل�ستجدات  جميع 
ال��ري��ا���س��ي واحل���ر����س ع��ل��ى تقدمي 
ريا�سة  ثقافة  لن�سر  ال��الزم  الدعم 

املراأة ب�سكل اأو�سع يف املجتمع.
الهاجري  اأمنيات  الدكتورة  واأك��دت 
وجود العديد من الربامج ال�سحية 
والتوعوية ، التي ت�سلط االأكادميية 
لتنظيمها  وت�����س��ع��ى  عليها  ال�����س��وء 

االأكادميية  وت���ق���دم  دوري  ب�����س��ك��ل 
ال�سحية  اجل���ه���ات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ومركز اأبوظبي لل�سحة العامة ور�س 
اأمناط  عن  توعوية  وفعاليات  عمل 
ال�سحي  وال��غ��ذاء  ال�سحية  احل��ي��اة 
املبكر  والك�سف  النف�سية  وال�سحة 
عن االأمرا�س املزمنة ومنها اأمرا�س 
القلب وال�سرايني وال�سرطان خا�سة 
ال��ث��دي، الأن االرت��ب��اط بني  �سرطان 
وا�سح  ارت��ب��اط  وال�سحة  الريا�سة 
وم���ه���م. وع����ن اأك����رث االأل����ع����اب التي 
اإنه  قالت  الفتيا،  م��ن  اإق��ب��اال  ت�سهد 
واالإح�سائيات  الدرا�سات  على  بناء 
ب�سكل  االأك���ادمي���ي���ة  ال���ت���ي جت��ري��ه��ا 
�سنوي، تبني اأن اأكرث االألعاب اإقبااًل 
م��ن ال��ف��ت��ي��ات ه��ي اجل����ري، ورك���وب 

اخليل، وكرة الطائرة وكرة ال�سلة.

تنظمها  التي  البطوالت  اأب��رز  وع��ن 
االأك������ادمي������ي������ة، اأك���������دت ال����دك����ت����ورة 
الهاجري اأن االأكادميية ت�سعى دائما 
واالأن�سطة،  البطوالت  ع��دد  ل��زي��ادة 
الفعاليات  من  العديد  تنظم  حيث 
وم�سابقات  وال���دول���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املختلفة  واملحا�سرات  تناف�سية عدة 
على م��دار ال��ع��ام، م��ن اأب��رزه��ا كاأ�س 
اأك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
ل��ق��ف��ز احل���واج���ز، وجائزة  ال��دول��ي��ة 
املراأة  لريا�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
وب���ط���ول���ة اأك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة بنت 

مبارك لل�سطرجن اخلاطف.
اأن�سطة  ت���و����س���ي���ع  اإم���ك���ان���ي���ة  وع�����ن 
اأن  االأك�����ادمي�����ي�����ة خ���ارج���ي���ا ذك�������رت 
ال���ت���ط���وي���ر وال���ت���ح�������س���ني م����ن اأه����م 
االأهداف التي ت�سعى لها االأكادميية 

وك��ذل��ك ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخلربات 
والو�سول لالأن�سطة العاملية. منوهة 
وريا�سة  االإم����ارات  ب�سمة  و�سع  ان 
املراأة على اخلارطة العاملية من اأهم 
اأول��وي��ات االأك��ادمي��ي��ة ، ول��ه��ذا كانت 
لريا�سة  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة  ج���ائ���زة 
املراأة خري مثال فهي ت�ستهدف املراأة 
الريا�سية يف الوطن العربي ولي�ست 

على م�ستوى املحلي فقط.

�ليوم.. منتخبات �الإمار�ت للجولف تد�صن مع�صكرها باملغرب

�ليوم.. زو�رق �أبوظبي تخو�ص �صباق �ل�صرعة و�لزمن �الأف�صل يف بطولة �لعامل بليتو�نيا

�أمنيات �لهاجري: �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة �لن�صائية ت�صعى لزيادة �الألعاب و�مل�صابقات

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

تنطلق بطولة العني الدولية للكرة 
ال��ط��ائ��رة ل��ل��رج��ال ال��ث��الث��اء املقبل 
وت�ستمر  اجل�����اري  اأغ�����س��ط�����س   16
حتى االثنني 22 من ال�سهر نف�سه ، 
وُتقام البطولة ب�سالة اإ�ستاد خليفة 
ن�����ادي العني  امل���غ���ط���اة يف  زاي�����د  ب���ن 

الريا�سي الثقايف.
الريا�سية  االأل��ع��اب  �سركة  وك�سفت 
البطولة  تفا�سيل  عن  العني  بنادي 

بقاعة  ع��ق��دت��ه  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
عبدالعزيز  ب���رئ���ا����س���ة  امل�����وؤمت�����رات 
�سركة  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب  اجل���ن���ي���ب���ي 
اللجنة  رئي�س  الريا�سية  االأل��ع��اب 
عو�س  وح�سور   ، للبطولة  املنظمة 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  امل��ن�����س��وري 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ع�����س��و احت�����اد االإم�������ارات 
الفال�سي  وعي�سى  ال��ط��ائ��رة   للكرة 
واأكد  �سبورت.  بي  بي  �سركة  رئي�س 
عبدالعزيز  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
اجلنيبي م�ساركة 7 فرق من  اأعرق 

ال���ط���ائ���رة  يف منطقة  ال���ك���رة  ف����رق 
اخلليج والعامل العربي ، وهي العني 
املنتخب   ، البطولة"  م�ست�سيف   "
ال�سعودي  االأهلي   ، االأول  ال�سعودي 
، الزمالك امل�سري ، اجليل ال�ساعد 
غاز   ، الكويتي  العربي   ، اجل��زائ��ري 

اجلنوب العراقي.
ال����ف����رق مت  اأن  واأو������س�����ح اجل��ن��ي��ب��ي 
ي�سعد  حيث  ملجموعتني  تق�سيمها 
االأول والثاين لكل جمموعة لن�سف 
النهائي بنظام " بالي اأوف" ويلتقي 

الفائزان يف النهائي.
  ": املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأ���س��اف 
عراقة الفرق امل�ساركة وقوتها حتقق 
الفوائد املرجوة من اإقامة مثل هذه 
ال�ستك�ساف  فر�سة  وهي  البطوالت 
الريا�سي  للمو�سم  الفرق  جاهزية 
، وهي كذلك فر�سة جيدة  اجلديد 
للعني لبلوغ اأعلى معدالت اجلاهزية 

ال�ستحقاقات املو�سم ".
بالدعوة جلماهري  وتوجه اجلنيبي 
وع�ساق الكرة الطائرة داخل وخارج 

دول���ة االم�����ارات  حل�����س��ور مباريات 
الدخول  اأن  اإىل   م�سرياً   ، البطولة 

�سيكون جماناً للجماهري.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  وت����ق����دم 
برجيل  مل�ست�سفى  بال�سكر  للبطولة 
ال���راع���ي ال��ر���س��م��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة على 
واإىل   ، للبطولة  ورعايتهم  دعمهم 
الطائرة  ل��ل��ك��رة  االم��������ارات  احت�����اد 
واللجان  ���س��ب��ورت  ب���ي  ب���ي  و���س��رك��ة 

املنظمة املختلفة.
املن�سوري  ع��و���س  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م��ن 

ع�سو احتاد االإمارات للكرة الطائرة 
اأن  للبطولة  الفنية  اللجنة  رئي�س 
ويوفر  اجل��ه��ود  ك��ل  �سيبذل  احت���اده 
املطلوبة  ال��ف��ن��ي��ة  االإم����ك����ان����ات  ك���ل 

اأن  اإىل  م�����س��رياً   ، ال��ب��ط��ول��ة  ل��ن��ج��اح 
ن������ادي ال���ع���ني مي���ل���ك االإم���ك���ان���ي���ات 
امل��ط��ل��وب��ة ، وال���ه���دف امل�����س��رتك هو  
بال�سورة  وخروجها  البطولة  جناح 

االإمارات  بدولة  تليق  التي  امل�سرفة 
تنظيم  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وا�ست�سافة 

الكربى. 

البطولة تنطلق الثالثاء ب�سالة ا�ستاد خليفة بن زايد 

�لطائرة  للكرة  �لعني  دولية  يف  ت�صارك  وعربية  خليجية  فرق   7

يق�ّس ميالن �سريط املو�سم اجلديد من الدوري االإيطايل لكرة القدم اليوم 
باالحتفاظ  حظوظه  من  �ستقلل  ناق�سة  دع�سة  اأي  اأن  ي��درك  وه��و  ال�سبت 
مر�سح  وج���ود  وع���دم  املتوقعة  املفتوحة  املناف�سة  ظ��ل  يف  �سيما  ال  باللقب، 
�سريح. وي�ست�سيف ميالن على ملعب "�سان �سريو" فريق اأودينيزي تزامًنا 
مع لقاء �سمبدوريا و�سيفه اأتاالتنا يف اأول مباراتني للمو�سم، اآمال بتحقيق 
لي�س  االفتتاحية  املباريات  يف  احلديث  تاريخه  واأن  ال�سيما  اإيجابية،  بداية 

مثالًيا بعد اأن فاز بخم�س وخ�سر مثلها يف املوا�سم الع�سرة املا�سية.
وكان ميالن حقق املو�سم املا�سي لقب ال�سكوديتو للمرة االأوىل منذ 2011 
بقيادة املدرب �ستيفانو بيويل مبقًيا الكاأ�س يف مدينة ميالنو ولكن يف الق�سم 
االحمر منها، بعد اأن ظفر به اإنرت يف 2021 منهًيا احتكاًرا من يوفنتو�س 

دام ت�سع �سنوات.
العاجي  جهود  خ�سر  وه��و  �سعبة  �ستكون  املهمة  اأن  "رو�سونريي"  وي���درك 
ا�ستقدم  لكنه  ال�سيف،  ه��ذا  االإ���س��ب��اين  بر�سلونة  مل�سلحة  كي�سييه  ف��ران��ك 
املهاجم احلر البلجيكي ديفوك اأوريغي من ليفربول االنكليزي واأنفق 35 
مليون يورو )36 مليون دوالر( للظفر باملهاجم الواعد واملغمور يف اآن مًعا، 

البلجيكي �سارل دي كيتالر.
زالتان  ال�سويدي  با�ستثناء  رّن��ان��ة  اأ�سماء  ت�سم  ال  بيويل  ت�سكيلة  اأن  ورغ��م 
اإبراهيموفيت�س الذي بات يف �سن ال�40 وتخطى اأيام جمده، جنح املدرب يف 
اإيجاد التوليفة ال�سيما بوجود املتاألق الربتغايل رافايل لياو يف خط املقدمة 

واأمثال الفرن�سي ثيو هرنانديز يف الدفاع.
الحًقا يف اأم�سية ال�سبت، يحل اإنرت على ليت�سي العائد اإىل دوري اال�سواء بعد 
مو�سمني يف الدرجة الثانية، بعد �سيف خمّيب ن�سبًيا رغم ا�ستعادته املهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكاو على �سبيل االإعارة من ت�سل�سي االنكليزي بعدما 

كان اأبرز امل�ساهمني بتحقيق اللقب العام املا�سي.
اإال اأن ال�"نريات�سوري" خ�سر ال�سباق اأمام روما ل�سم جنم يوفنتو�س املهاجم 
االأرجنتيني باولو ديباال واأمام يوفنتو�س ل�سم اأف�سل مدافع املو�سم املا�سي 

الربازيلي غلي�سون برمير.

وخ�سر فريق املدرب �سيموين اإنزاغي اللقب املو�سم املا�سي بفارق نقطتني عن 
ميالن بعد �سباق حب�س االنفا�س يف املراحل االخرية، واكتفى بتحقيق لقب 
الكاأ�س بفوزه يف ال�سوطني اال�سافيني على يوفنتو�س 4-2 بهديف الكرواتي 

ايفان بريي�سيت�س الذي انتقل هذا ال�سيف اىل توتنهام االنكليزي.
لوكاكو،  ج��ان��ب  اىل  ال��ه��ج��وم،  اإن��زاغ��ي يف  �سيعّول  دي��ب��اال،  اأن���ه خ�سر  ورغ���م 
املا�سي  املو�سم  ب�سكل الفت  تاألق  الذي  االرجنتيني الوت��ارو مارتيني�س  على 
م�ساء  االفتتاحية  امل��رح��ل��ة  يوفنتو�س  ويختتم  ك��ورّي��ا.  خ��واك��ني  وم��واط��ن��ه 
االثنني على اأر�سه مبواجهة �سا�سوولو اآماًل يف انطالقة للمو�سم اأف�سل من 

تلك التي حققها يف املا�سي عندما ف�سل يف الفوز يف مبارياته االأربع االأوىل.
دفعت تلك البداية ال�سيئة ال�"بيانكونريي" خلو�س �سباق حمفوف باملخاطر 
على املركز الرابع واالخري املوؤهل اىل دوري اأبطال اأوروبا والذي جنح نهاية 
روما  املبا�سرين  مطارديه  نتائج  تراجع  ب�سبب  ال�سيما  حتقيقه  يف  املو�سم 

والت�سيو. ورغم تخليه عن ديباال بعد عدم التو�سل اإىل اتفاق لتجديد عقده، 
دّعم فريق املدرب ما�سيميليانو األيغري �سفوفه باالرجنتيني االآخر اأنخل دي 
ماريا من باري�س �سان جرمان الفرن�سي وعاد العب الو�سط الفرن�سي بول 
بوغبا الذي تاألق يف �سفوفه بني 2012 و2016، وذلك بعد فرتة �سعبة يف 
مان�ست�سر يونايتد، لكنه �سيغيب حتى اأيلول-�سبتمرب ب�سبب اإ�سابة يف الركبة. 
اأينرتاخت  من  قادًما  كو�ستيت�س  فيليب  ال�سربي  ال��دويل  اجلناح  �سم  كما 
فرانكفورت االأملاين. وعّو�س مع برمير رحيل الهولندي ماتي�س دي ليخت 

اإىل بايرن ميونيخ االأملاين وجورجو كييليني اإىل الواليات املتحدة.
رغم اأنه اأنهى املو�سم املا�سي يف املركز ال�ساد�س، يعّول كثريون على اأن يكون 
البطولة، هو  االأ�سود يف  االأح��د احل�سان  �سالرينيتانا  الذي يحل على  روما 

الذي حقق لقبه االأخري يف "�سريي اأ" عام 2001.
ليغ"  "كونفر�س  م�سابقة  م��ن  االأوىل  الن�سخة  بلقب  ال��ف��وز  اإىل  ف��اإ���س��اف��ة 
االأوروبية ما اأعاد املعنويات بعد اأعوام طويلة من اخليبات، رفع و�سول ديباال 
االآمال باإمكانية مناف�سة فعلية على اللقب اأو اأقله العودة اإىل دوري االأبطال 

للمرة االأوىل منذ مو�سم 2019-2018.

ميالن يق�ص �صريط �ملو�صم �لو�عد ب�صر�ع مفتوح 
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الفجر الريا�ضي

اأمام جدار من ال�سا�سات على غرار تلك املوجودة يف قاعدة 
)نا�سا(،  االأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  ل��وك��ال��ة  التابعة  ال�����س��واري��خ 
يتحّكم الفنيون بالبوابات والتوا�سل مع املتفرجني وب�15 
كاأ�س  لنهائيات  امل�سيفة  الثمانية  املالعب  يف  كامريا  األ��ف 
20 ت�سرين  ال��ف��رتة م��ن  ال��ق��دم يف قطر يف  ال��ع��امل ل��ك��رة 

الثاين-نوفمرب اإىل 18 كانون االأول-دي�سمرب.
�ستتم  اأمنية،  م�سكلة  اإىل  املراحي�س  يف  للمياه  ت�سّرب  من 
من مركز القيادة والتحّكم يف اأ�سباير اإدارة جميع احلوادث 

التي يحتمل وقوعها يف املالعب، يف مكان واحد.
يقول م�سوؤول التكنولوجيا بهذا املركز نيا�س عبد الرحمن 
من  ممكنة  اأ�سبحت   )...( املالعب  جميع  ربط  "فكرة  اأن 
خالل الطبيعة املدجمة لكاأ�س العامل هذه"، حيث يف�سل 
الفكرة  بهذه  م�سيدا  ملعبني،  اأبعد  عن  كلم   75 من  اأق��ل 

التي �ستطبق "الأول مرة يف تاريخ املونديال".
اأنفق منّظمو الن�سخة االأوىل لكاأ�س العامل يف بلد عربي ما 
يقرب من �ستة مليارات يورو لبناء �سبعة مالعب وجتديد 
مينون  ال��الزم��ة.  التدريبية  املالعب  على  والتوفر  واح��د 
النف�س باأن ي�سبح هذا اجلهاز الرقابي اخلا�س بهم معياًرا 
لالأحداث الريا�سية الدولية. مع توقع ما بني 1.2 و1.4 
مليون متفرج على مدار اأربعة اأ�سابيع، وو�سول اأقل تقييًدا 

من الوقت العادي اإىل امل�سروبات الكحولية - على الرغم 
من عدم حتديد القواعد حتى االآن ب�ساأن هذا املو�سوع - 
وما ي�سل اإىل اأربع مباريات يومًيا خالل دور املجموعات، 
ا���س��ت��اد خليفة يف  امل���وج���ود مب��ج��م��ع  امل���رك���ز،  ه���ذا  �سيلعب 
الدوحة، دوراً رئي�ساً. يف الواقع، تثري احل�سود املتوقعة يف 
املتوقع  من  بينما  االأمنية،  االأجهزة  قلق  العا�سمة  �سوارع 
و�سول تعزيزات من اخلارج خالل العر�س العاملي، مبا يف 
ال�سغب  مكافحة  �سرطة  م��ن  اآالف  ثالثة  م��ن  اأك��رث  ذل��ك 
الرتكية. خ�سع امل�سجعون لعملية ت�سفية اأولية عند طلب 
التذاكر، مع ا�ستبعاد االأ�سماء املدرجة يف القائمة ال�سوداء 
للم�ساغبني واملزّورين. يف الدوحة، �ستتم متابعة امل�سجعني 
يف ال�سارع بكامريات مراقبة منت�سرة يف كل مكان، وجمهزة 
ر خرباء  بتقنية التعرف على الوجه. من جهة اأخرى، طوَّ
ة، يقولون  من جامعة قطر اأنظمة مراقبة بطائرات م�سريَّ
ال�سوارع.  االأ�سخا�س يف  لعدد  التقديرات  اأدق  �ستقدم  اإنها 
للم�ساريع  العليا  باللجنة  القيادة  اإدارة مركز  يقول مدير 
واالإرث حمد اأحمد املهندي "مهما حدث فلدينا رّد فعل يف 
عني املكان"، م�سيفاً "طاملا مل حتدث اأ�سرار باملمتلكات ومل 
ي�سب اأحد، �سرناقب فقط. �سيتعنّي علينا االإدارة واالإبالغ 

عن اأي �سيء يتعّلق باالأ�سرار املادية واالأ�سخا�س".

•• دبا احل�صن –الفجر:

التوقعات  ف����اق  ك��ب��ري  جن����اح  ب��ع��د 
الريا�سي  دبا احل�سن  نادي  اأ�سدل 
والذي  ال�سيفي  ن�ساطه  ال��ث��ق��ايف 
“ عطلتنا غري  ���س��ع��ار  اأق��ي��م حت��ت 
تنظيمه  ف����رتة  خ����الل  و���س��ه��د   “
ال��ت��ي ت��وا���س��ل��ت ع��ل��ى م����دى �سهر 
جماعية  ريا�سية  متعددة  اأن�سطة 
وا�ستفادوا  امل�ساركني  عليها  اأق��ب��ل 
التي قدمت يف مقر  ال��ربام��ج  م��ن 

النادي .
ال��ت��ي نظمها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���س��م��ل��ت 
النادي بطوالت عدة وذلك يف اإطار 
اأ�سرف  ال��ت��ي  ال�سيفية  االأن�����س��ط��ة 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  عليها 
وت�سمنت كرة القدم واليد وال�سلة 
ب���ج���ان���ب ال�������س���ب���اح���ة وال�����دراج�����ات 
واألعاب  وال�سطرجن  واجلوجيت�سو 

ث��ق��اف��ي��ة وفنية  واأن�����س��ط��ة  ال���ق���وى 
وحما�سرات  ور������س  وجم��ت��م��ع��ي��ة 

وزيارات داخل النادي .
ويف هذا االإطار نظم النادي حفال 

الوطني  بال�سالم  بداأ احلفل  اأنيقا 
ال��ق��راآن الكرمي واألقى  اآي��ات من  و 

رئي�س  ال��ن��ق��ب��ي  اهلل  ع��ب��د  اأح���م���د 
كلمة  امل��وؤ���س�����س��ي  االت�������س���ال  اإدارة 
النادي �سكر فيها جمل�س ال�سارقة 
للن�ساط  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي 
ال�سيفي ولكل من �ساهم يف اإجناح 
ال��ن�����س��اط م���ن م��وؤ���س�����س��ات واأف�����راد 
والعبني  وم��ن��ف��ذي��ن  م��ت��ط��وع��ني 
الداخلية  االأن�����س��ط��ة  يف  م�ساركني 
اأقيمت بالنادي ويف االأن�سطة  التي 

اخلارجية .
رئي�س  ر�سود  را�سد  حممد  ق��ام  ثم 
الطلبة  اأم��������ور  اأول�����ي�����اء  جم���ل�������س 
وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة دب���ا احل�سن 
باإلقاء كلمة بالنيابة عن املوؤ�س�سات 

التي تعاونت مع النادي.
�سفر  اهلل  ع���ب���د  ط���ال���ب  ق�����ام  ث����م 
النادي  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال��ي��ح��ي��ائ��ي 
رئي�س  ال��ن��ق��ب��ي  اهلل  ع��ب��د  واأح���م���د 
اأحمد  و  املوؤ�س�سي  االت�����س��ال  اإدارة 

را����س���د ال��ه��ن��دا���س��ي امل���دي���ر امل���ايل 
املتعاونة  امل���وؤ����س�������س���ات  ب���ت���ك���رمي 
الفنون  م���رك���ز  ال���ن���ادي وه����ي  م���ع 
وجم��ل�����س اأول���ي���اء االأم������ور ودائ����رة 
واملكتبة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال��ع��ام��ة وت��ل��ف��زي��ون ال�����س��رق��ي��ة من 
الثقايف  ال�������س���ارق���ة  ون������ادي  ك��ل��ب��اء 
واملنفذين  واملتطوعني  لل�سطرجن 
يف  املتميزين  ولالعبني  للربنامج 

االأن�سطة التي اأقيمت داخل النادي 
اجلماعية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االأل����ع����اب  يف 

واالأن�سطة الثقافية واملجتمعية.
 كما مت تكرمي الفرق التي �ساركت 
االأندية  مع  امل�سرتكة  االأن�سطة  يف 
ال���ن���ادي باملركز  ف��ي��ه��ا  ف���از  وال���ت���ي 
التي  الثقافية  امل�سابقة  يف  االأول 
باملركز  و  م��ل��ي��ح��ة  ب���ن���ادي  اأق��ي��م��ت 
اليوله  ل��ع��ب��ة  يف  وال���ث���ال���ث  االأول 

�سمن  ال���ك���ريم  ل��ع��ب��ة  يف  واالأول 
الذي  ال�سعبية  االأل��ع��اب  مهرجان 
فريق  ووتكرمي  امل��دام  بنادي  اأقيم 
الثاين  باملركز  فاز  ال��ذي  ال�سباحة 
الذي  املائية  االأل��ع��اب  مهرجان  يف 
اأق��ي��م ب��ن��ادي ال��ذي��د كما مت تكرمي 
الفريق امل�سارك يف بطولة االألعاب 
االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت بنادي 

خورفكان.

•• اأبوظبي-وام:

فريق  دراج  ب���ي���ن���ي���ت  ج��������ورج  ف�������از 
يف  ال���ث���ال���ث  ب���امل���رك���ز  "االإمارات" 
الن،  دو  ج��ول��ة  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة 
ال�سباق،  يف  ق��وي��اً  اأداء  ق���دم  ب��ع��دم��ا 
الذي اأقيم على م�سار ه�سبي ق�سري 
�سديد االنحدار بطول 131 كم من 
ليكون  ليلك�س  اإىل  تيفيل  دو  بالتو 
�سمن الدراجني الثالثة على من�سة 

التتويج بهذه املرحلة.
وك�������ان ب��ي��ن��ي��ت ت���ع���ر����س مل�����س��ك��ل��ة يف 
تر�س  يف  ج��ورب  علق  بعدما  ال�سباق 
و�سوله  ..وم�������ع  اخل���ل���ف���ي  دراج����ت����ه 
بينيت  ان��ط��ل��ق  ال��ث��ال��ث��ة،  ل��ل��م��رح��ل��ة 
مناف�سيه  اأم���ام  ق��وي  هجومي  ب���اأداء 

يف امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ق��دم��ة، مب��ن فيهم 
/موفي�ستار/  ب���ي���دري���رو  اأن��ط��ون��ي��و 

املرحلة،  يف  االأول  باملركز  ف��از  ال��ذي 
هاري �سويني /لوتو-�سودال/، الذي 

احتل املركز الثاين، بينما حل بينيت 
ثالثاً.

وقال بينيت: "ا�ستمتعت جداً بخو�س 
ل��ك��ن��ن��ي ك��ن��ت اأمتنى  ال�����س��ب��اق،  ه����ذا 
حتقيق نتيجة اأف�سل ..واجهت بع�ساً 
م��ن ���س��وء احل����ظ؛ اإذ ع��ل��ق ���س��يء ما 
بدراجتي يف م�سافة الت�سلق النهائية، 
الوقت  ت��ع��وي�����س  م���ن  اأمت���ك���ن  ومل 
ا�ستمتعت  ذلك،  ..وم��ع  الذي فقدته 
بخو�س ال�سباق اإىل جانب جمموعة 
قدموا  الذين  املميزين  زمالئي  من 
وبهذه  املرحلة".  ط���وال  دعمهم  يل 
التقدم  م��ن  بينيت  متكن  النتيجة، 
العام  الت�سنيف  يف  ال�سابع  للمركز 

النهائي للجولة.
االآن  االإم������������ارات  ف����ري����ق  وي�������س���ت���ع���د 
التي  ليموزين  جولة  يف  للم�ساركة 

تقام يف فرن�سا االأ�سبوع املقبل.

•• اأبوظبي-وام:

العامل  ب��ط��ول��ة  تنظيم  املختلطة  القتالية  للفنون  ال����دويل  االحت����اد  ق���رر 
للفنون القتالية املختلطة للنا�سئني لعام 2022 يف اأبوظبي، من 17 اإىل 
20 اأغ�سط�س احلايل، �سمن االتفاقية التي ن�ست حقوقها على ا�ست�سافة 

احلدث 3 �سنوات قادمة.
وتقام مناف�سات البطولة يف �سالة جوجيت�سو اأرينا، كما �سيتم بثها مبا�سرة 
 16 يف  البطولة  قرعة  لنقل  باالإ�سافة  عاملياً   immaf.tv موقع  على 

اأغ�سط�س.
وو���س��ل عدد  ع��اًم��ا.  12 و17  ب��ني  البطولة  امل�ساركني يف  اأع��م��ار  وت���رتاوح 

الالعبني اإىل 498 العباً من 41 دولة للمناف�سة؛ بزيادة كبرية عن معدل 
جذبت  والتي  ببلغاريا،   2021 للنا�سئني  العامل  ببطولة  مقارنة  امل�ساركة 

دولة.  23 من  ريا�سياً   331
وي�ست�سيف احتاد االإمارات للجوجيت�سو والفنون القتالية املختلطة 3 فئات 
من املناف�سات ابتداًء من النا�سئني من 12 اإىل 13 عاماً فئة C، والنا�سئني 

.A والنا�سئني من 16 اإىل 17 عاماً فئة B من 14 اإىل 15 عاماً فئة
ومت تعديل املجموعات ح�سب القواعد املوحدة فيما يتعلق مبرحلة التطوير 
وال�����س��الم��ة ل��ك��ل ف��ئ��ة ع��م��ري��ة وف��ًق��ا مل��ا ن�سحت ب��ه جل���ان ال�����س��وؤون الطبية 
ب�سربات  ي�سمح  ال  ال��ذي  ال��دويل  لالحتاد  التابعة  والتنظيمية  والتدريبية 

الراأ�س للمناف�سني الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاًما.

فنية  �سروط  اعتماد  العام من خالل  املناف�سة هذا  رفع م�ستوى  �سيتم  كما 
خا�سة بالت�سجيل وااللتحاق؛ حيث يحتاج الالعبون الذين ترتاوح اأعمارهم 
ما بني 14 و 17 عاًما اإىل احل�سول على درجة "برتقالية"، بينما �ستظل 
12 و13  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتواح  ال��ذي��ن  "ال�سفراء" �سرًطا على  ال��درج��ة 

عاماً.
اإدارة احتاد االإمارات  وقال �سعادة حممد بن دملوج الظاهري، ع�سو جمل�س 
"بعد  ب���االإم���ارات:  املختلطة  القتالية  الفنون  جلنة  ورئي�س  للجوجيت�سو 
ا�ست�سافة احلدث الرائد لل�سباب والكبار يف يناير، ي�سعدنا ا�ست�سافة بطولة 
اأولوية  ال�سريحة  هذه  متثل  حيث  اأبوظبي  يف  العام  لهذا  للنا�سئني  العامل 

ا�سرتاتيجية الحتاد االإمارات للجوجيت�سو والفنون القتالية املختلطة".

واأو�سح: "هدفنا هو متكني وتنمية جيل جديد من العبي الفنون القتالية 
العامل مرة  ..ونتطلع ال�ست�سافة  واملوؤهلني  العالية  املهارات  ذوي  املختلطة 
القتالية  للفنون  ال���دويل  االحت���اد  ودع���م  ال�سيف  ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي  يف  اأخ���رى 
هذه  ب��ه��واة  واالرت���ق���اء  النا�سئني  لتنمية  امل�ستمرة  ج��ه��وده��م  يف  املختلطة 

الريا�سة".
"ال  واأكد كرييث براون، رئي�س االحتاد الدويل للفنون القتالية املختلطة: 
اأت��اح عدد كبري من  اأك��رب ركائز النمو يف منظومتنا  اأح��د  النا�سئني  اأن  �سك 
االحتادات الوطنية حول العامل الفر�سة للنا�سئني بامل�ساركة يف بطوالتهم 
الوطنية االفتتاحية هذا العام ون�سعى بذلك لرفع م�ستوى الكفاءة الفنية يف 

البطولة للم�ساركني هذا العام".

•• اأبوظبي-وام: 

للجوجيت�سو  االإم������ارات  احت���اد  اأع��ل��ن 
رئي�س  نائب  كاأ�س  بطولة  تنظيم  عن 
10 و11  الدولة للجوجيت�سو يومي 
�سبتمرب املقبل، بنادي الن�سر يف دبي، 
ومب�ساركة جمموعة من نخبة االأندية 

والالعبني على ال�ساحة املحلية.
ثاين  تعترب  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  وت�سهد 
اأجندة  �سمن  حملية  م�سابقة  اأب����رز 
فئات  يف  حما�سية  م��واج��ه��ات  االحت���اد 
وتتناف�س  والنا�سئني،  وال�سباب  الكبار 
الفوز  على  امل�ساركة  االأن��دي��ة  خاللها 
رفيعة  م�ستويات  وت��ق��دمي  بالبطولة 
باإحراز  ج���دارت���ه���ا  ت��ث��ب��ت  االأداء  م���ن 

اللقب.
الظاهري،  �سامل  حممد  �سعادة  وق��ال 
ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س احت����������اد االإم�������������ارات 
االحت�����اد  "يوا�سل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و: 
بامل�سهد  ل��الرت��ق��اء  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده 
كاأ�س  ..وُي���ع���د  ال���دول���ة  ال��ري��ا���س��ي يف 
من  للجوجيت�سو  الدولة  رئي�س  نائب 

مواهبنا  ت��وؤه��ل  التي  البطوالت  اأب���رز 
مرموقة  مناف�سات  خلو�س  ال�ساعدة 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ن���ط���ق���ة وال����ع����امل 
اأن التنظيم يراعي  م�ستقباًل، ال�سيما 
للفعاليات  امل��م��اث��ل��ة  امل��ع��اي��ري  اأرق�����ى 

اأه���داف  "ت�سب  واأو����س���ح:  العاملية". 
البطولة يف ا�سرتاتيجية االحتاد التي 
ترتكز على التطوير الدائم للمواهب 
وتهيئتها لرفع علم الدولة عالياً، مبا 
ين�سجم مع توجيهات القيادة احلكيمة 

رائدة  كوجهة  الدولة  مكانة  لرت�سيخ 
على �سعيد اللعبة".

العام للنجاح الذي  وت�ستند دورة هذا 
اعتماد  بعد  ال�سابقة،  ال���دورة  حققته 
�سمن  لالعبني  ف��ردي  ت�سنيف  نظام 

للمحرتفني  تتيح  ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات   3
ال�ستعرا�س  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��اف�����س 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، 
املنتخب  لرفد  ال�ساعدين  اليافعني 
ف�ساًل  املتميزة،  امل��واه��ب  م��ن  مب��زي��د 

لع�ساق  م��ث��ال��ي��ة  وج���ه���ة  ت���وف���ري  ع���ن 
اجلوجي�ستو من جميع االأعمار.

العوي�س،  ع��ب��دال��رح��م��ن  اأح��م��د  وق���ال 
ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
"تعد  النف�س:  عن  ال��دف��اع  لريا�سات 

الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة 
الفعاليات  اأب�����رز  م���ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
البطوالت  اأج�����ن�����دة  ع���ل���ى  امل���رت���ق���ب���ة 
واأو����س���ح:  باالإمارات".  ال��ري��ا���س��ي��ة 
القائمة  اجلوجيت�سو  قيم  "تن�سجم 

بالنف�س  وال���ث���ق���ة  ال���ت���وا����س���ع  ع���ل���ى 
واالح������رتام م��ع اأه�����داف ن��ادي��ن��ا التي 
ريا�سات  ممار�سة  ثقافة  لن�سر  ت�سعى 
املجتمع  وتوعية  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
باأهميتها. ويتطلع النادي اإىل امل�ساركة 
يف البطولة، التي تتيح له اإثراء �سجله 
احلافل باالإجنازات وا�ستك�ساف مزيد 
لتعزيز  امل���وه���وب���ني  ال���الع���ب���ني  م����ن 
ح�����س��ور ال���ن���ادي وح�����س��د امل���زي���د من 

النجاحات وامليداليات يف امل�ستقبل".
يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ب���اب  وي��ظ��ل 
اليوم  ا�ستقطبت حتى  التي  البطولة، 
100 الع���ب، مفتوحا  ي��زي��د على  م��ا 
ويخ�س�س  امل��ق��ب��ل.  �سبتمرب   5 ح��ت��ى 
جائزة  للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت���اد 
مالية بقيمة 270 األف درهم اإماراتي 
ال��ث��الث االأوىل يف  امل��راك��ز  الأ���س��ح��اب 
فئة الكبار، و240 األف درهم اإماراتي 
االأوىل  ال���ث���الث���ة  امل����راك����ز  الأ����س���ح���اب 
درهم  اآالف  و210  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة  يف 
الثالثة  امل���راك���ز  الأ���س��ح��اب  اإم���ارات���ي 

االأوىل يف فئة النا�سئني.

�نطالق بطولة كاأ�ص نائب رئي�ص �لدولة للجوجيت�صو �ل�صهر �ملقبل يف دبي

نادي دبا �حل�صن ي�صدل �ل�صتار على ن�صاطه �ل�صيفي 
بعد جناح كبري وتنظيم �أن�صطة ريا�صية متعددة 

فريق »�الإمار�ت« يعتلي من�صة �لتتويج يف �ملرحلة 
�لثالثة من جولة دو الن للدر�جات

�أبوظبي ت�صت�صيف بطولة �لعامل للفنون �لقتالية �ملختلطة للنا�صئني بعد �أيام

مقّر مر�قبة للتعامل مع حو�دث مونديال 2022
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اإن  اأم�س اجلمعة  كلوب،  يورغن  ليفربول  م��درب  قال 
لكرة  املمتاز  االإجنليزي  ال��دوري  يف  املناف�س  "فريقه 
القدم ي�سعر بالقلق لتزايد عدد االإ�سابات يف �سفوفه، 
االنتقاالت  �سوق  يف  لالنخراط  يدفعه  لن  ذل��ك  لكن 
الالعب  مع  فقط  يتعاقد  بل  الت�سكيلة  تعزيز  ملجرد 

املنا�سب".
ل��ي��ف��رب��ول م���ع فولهام  ت���ع���ادل  ال���ت���وق���ع���ات  وب��ع��ك�����س 
الدوري  مو�سم  يف  االأوىل  مباراته  يف  حديثاً  ال�ساعد 

من  يعاين  بينما  احل���ايل،  االأ���س��ب��وع  مطلع  املمتاز 
مثل  االأ�سا�سيني  العبيه  من  العديد  اإ�سابة 

ك��ي��ت��ا وديوغو  ون���اب���ي  األ���ك���ان���ت���ارا  ت��ي��اج��و 
وكو�ستا�س  ك��ون��ات��ي  واإب��راه��ي��م��ا  غ��وت��ا 

ت�سيميكا�س.
وقال كلوب لل�سحفيني قبل مباراة 
فريقه املقبلة يف مواجهة كري�ستال 

باال�س االإثنني املقبل "هناك اإ�سابات 
يف ���س��ف��وف ف��ري��ق��ن��ا. ه���ذا ه��و الواقع. 

املهم هو مدة غياب الالعبني".
"هناك  امل��درب االأمل��اين  واأ�ساف 

وهذا  االنتقاالت.  �سوق  اأحدها  لذلك  خمتلفة  حلول 
يكون مفيداً اإذا ت�سنى لنا التعاقد مع الالعب املنا�سب. 
الالعب املنا�سب ولي�س اأي العب. يف بع�س احلاالت ال 
يكون هذا ممكناً ويف اأحيان اأخرى يكون االأمر يف غاية 

ال�سعوبة".
اليوم  الح��ق  وق��ت  يف  للتدريب  ت�سيميكا�س  و�سيعود 
اأن ي��ع��ود ك��ي��ت��ا ي���وم االثنني  ب��ي��ن��م��ا ي��ت��وق��ع  اجل��م��ع��ة، 

املقبل.
الو�سط  فاعل يف خط  عن�سر  وه��و  تياغو  اأم��ا 
بني  م��ا  امل��الع��ب  ع��ن  يغيب  اأن  فيتوقع 
يف  اإ�سابته  بعد  اأ�سابيع  و�ستة  اأربعة 
ع�سالت الفخذ اخللفية يف مواجهة 

فولهام.
داخل  احل��ل��ول  "بقية  كلوب  وق��ال 
الو�سول  لنا  ت�سنى  ولو  الت�سكيلة. 
ل��ل��ح��ل امل��ن��ا���س��ب م���ن خ����الل �سوق 
بالفعل.  ذلك  فعلنا  لكنا  االنتقاالت 
ه���ذه  ظ�����ل  ويف  العناد".  ن���ح���ب  ال 
االإ�سابات ح�سل العب الو�سط ال�ساب 
هاريف اإليوت على فر�سة للم�ساركة 
طويل  ع���ق���داً  وق���ع  اأن  ب��ع��د 
امل���دة م��ع ال��ن��ادي اأم�س 
قال  وع��ن��ه  اخلمي�س. 
كلوب "اإنه �ساب رائع 
والع����������ب مم����ت����از. 
جيداً  اأداًء  ق�����دم 
اال�ستعداد  خ���الل 
ل����ل����م����و�����س����م وه�����و 
دائ����م����اً ق���ري���ب من 
اأ�سا�سيا..  امل�ساركة 
وب������ال������ط������ب������ع ه���و 
خططي".  ����س���م���ن 
ك������ل������وب عن  وع���������رب 
فريقه  ل��ت��ع��ادل  اأ���س��ف��ه 
م�����ع ف����ول����ه����ام وط���ال���ب 
ال����الع����ب����ني ب���������س����رورة 
االن�����ط�����الق ب����ق����وة من 
مواجهة  يف  ال���ب���داي���ة 
ال���ذي خ�سر  ب��اال���س 
االأوىل  يف اجلولة 
اأم������������ام   2-0
وقال  اآر����س���ن���ال. 
"البداية  ك���ل���وب 
تعني  ال  البطيئة 
�ستفعلها  اأن���������ك 
ث��������ان��������ي��������ة.. ب���ل 
اال�ستفادة  عليك 

منها".

اجلديد  امل��و���س��م  غ��م��ار  توتنهام  دخ��ل 
احل�سان  دور  ل��ل��ع��ب  م���ر����س���ح  وه�����و 
الهامة  ل��ل��ت��ع��اق��دات  ن���ظ���ًرا  اال�����س����ود 
ال��ت��ي اأج���راه���ا يف اال���س��ه��ر االخ����رية، 
لتقدمي  �سعًبا  ام��ت��ح��اًن��ا  و�سيخو�س 
اللندين  ج����اره  ���س��د  اع��ت��م��اده  اأوراق 
املرحلة  ت�سل�سي عندما يحل عليه يف 
الثانية من الدوري االنكليزي املمتاز 

لكرة القدم االحد.
ح���ظ���ي م������درب ت���وت���ن���ه���ام االي���ط���ايل 
اأن��ت��ون��ي��و ك��ون��ت��ي ب���دع���م م��ط��ل��ق من 
اأول  ليفي يف  دان���ي���ال  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س 
من  للفريق  كمدرب  له  كامل  مو�سم 
خالل تعاقدات مع املهاجم الربازيلي 
املايل  الو�سط  والع���ب  ري�سارلي�سون 
اإيف بي�سوما واجلناح الكرواتي اإيفان 
دجد  االمي���ن  وال��ظ��ه��ري  بريت�سيت�س 
كليمان  ال��ف��رن�����س��ي  وامل���داف���ع  �سبن�س 
النغليه واحلار�س فرايزر فور�سرت يف 

فرتة االنتقاالت.
مل ي��ب��داأ اأي م��ن ه��ذه ال��وج��وه ال�ستة 
اجلديدة املباراة �سد �ساوثمبتون التي 
 1-4 لتوتنهام  عري�س  بفوز  انتهت 
هاري  النجمان  ي�سجل  اأن  دون  م��ن 
هيونغ-مني  اجلنوبي  والكوري  كاين 
���س��ون اأي م��ن االه�����داف االرب���ع���ة، ما 
يوؤكد العمق الذي ميلكه الفريق على 

مقاعد الالعبني االحتياطيني.
بريدج"  "�ستامفورد  ملعب  اأن  ب��ي��د 
ح�سًنا  ف���اأال  لي�س  بت�سل�سي  اخل��ا���س 
واحدة  م��رة  ف��از  ال���ذي  توتنهام  على 

عليه يف اآخر 32 عاًما.
"البلوز" يف  على  الفوز  ب��اأن  �سك  وال 
ب���داي���ة امل��و���س��م ���س��ي��وج��ه ر���س��ال��ة على 
التي  الفجوة  �سد  على  �سبريز  ق��درة 
تف�سل الفرق االخرى عن مان�س�سرت 
وو�سيفه  املا�سي  املو�سم  بطل  �سيتي 

ليفربول.
حقق ت�سل�سي بدوره انطالقة ناجحة 

احتاج  الأن��ه  ا  ا�ستعرا�سً اأق��ل  بطريقة 
اإىل ركلة جزاء من االيطايل الدويل 
م�سيفه  ع���ل���ى  ل���ي���ف���وز  ج��ورج��ي��ن��ي��و 

ايفرتون -1�سفر.
وط����ال����ب م�������درب ت�����س��ل�����س��ي االمل�����اين 
رفع  ب�سرورة  العبيه  توخل  توما�س 
يعتقد  لكنه  ت��وت��ن��ه��ام،  �سد  امل�ستوى 
ا�ستمرار  م��ع  �سيتح�سن  ت�سل�سي  اأن 
املو�سم بعد اال�سطرابات التي �سهدها 
ال��ف��ري��ق خ���الل ال���ع���ام احل����ايل واأدت 
اأن  للعقوبات قبل  النادي  اىل تعر�س 
ي��ت��وىل رج��ل االع��م��ال االم��ريك��ي تود 
املالك  ب��دال م��ن  بويلي زم���ام االم���ور 
ال�سابق الرو�سي رومان اأبراموفيت�س.

مل ي���ت���وان امل���ال���ك اجل���دي���د ع���ن دعم 
ت���وخ���ي���ل م����ع خ������الل ت����ع����اق����دات مع 
خاليدو  وال�سنغايل  �سرتلينغ  رحيم 

كوكوريا  م��ارك  واال�سباين  كوليبايل 
واملوهبة الواعدة كارين ت�سوكومييكا. 
ويعتقد �سرتلينغ اأن م�ستوى ت�سل�سي 
اأ�سبابه  واأو�����س����ح  م�����س��ت��م��ر  ت��ط��ور  يف 
���س��ي��ت��ي اخلمي�س  م��ان�����س�����س��رت  مل���غ���ادرة 
خالل تقدميه لو�سائل االإعالم قائال 
"اإذا ما نظرت اإىل ت�سل�سي يف العامني 
اأو  اأرب��ع  �سارك يف  اأن��ه  املا�سيني، جتد 
خ��م�����س م��ب��اري��ات ن��ه��ائ��ي��ة. اإن����ه فريق 

يظهر قدرة تناف�سية هائلة".
�سيتي  مان�س�سرت  يخو�س  املقابل،  يف 
يف  م��رات  ارب��ع  املحلي  باللقب  الفائز 
املوا�سم اخلم�سة املا�سية مباراة �سهلة 
م��ل��ع��ب��ه ���س��د بورمنوث  ع��ل��ى  ن�����س��ب��ًي��ا 

العائد اىل الدرجة املمتازة.
رائعة من معقل  بنتيجة  �سيتي  وع��اد 
ب���ال���ف���وز عليه  ل���ن���دن  ه�����ام يف  و����س���ت 

اجلديد  مهاجمه  �سجلهما  بثنائية 
اإرل��ي��ن��غ هاالند  ال���رنوج���ي  ال��ع��م��الق 
دورمتوند  بورو�سيا  م��ن  اليه  ال��ق��ادم 

خالل ال�سيف احلايل.
توازنه  ا�ستعادة  ليفربول  و�سيحاول 
م�سيفه  مع   2-2 خميب  تعادل  بعد 
الدرجة  اىل  االخ����ر  ال��ع��ائ��د  ف��ول��ه��ام 
كري�ستال  ي�ستقبل  ع��ن��دم��ا  امل��م��ت��ازة 

باال�س.
ا �سيًئا �سد الفريق  قدم ليفربول عر�سً
ال��ل��ن��دين ب���اع���رتاف م���درب���ه االمل���اين 
املباراة  بعد  ق��ال  ال��ذي  ي��ورغ��ن كلوب 
النتيجة.  هي  املباراة  يف  ما  "اأف�سل 
ن�ستطيع  ذل��ك.  م��ن  اك��رث  ن�ستحق  ال 

حت�سني م�ستوانا ب�سكل كبري".
وي����دي����ن ل���ي���ف���رب���ول ب���ال���ت���ع���ادل اىل 
م��ه��اج��م��ه اجل����دي����د االوروغ�����وي�����اين 

ال��ذي ع��ادل االرقام  داروي��ن نونيي�س 
امل�سري  جنمه  انقذه  ثم  اوال،   1-1
باإدراكه  اخل�����س��ارة  م��ن  �سالح  حممد 
التعادل 2-2 قبل نهاية املباراة بت�سع 

دقائق.
حقق مان�س�سرت يونايتد ا�سواأ انطالقة 
امام  ب�سقوطه  ال��ك��ربى  ال��ف��رق  ب��ني 
�سيفه برايتون 1-2 على ملعب اأولد 
اول  ال��زائ��ر  الفريق  ليحقق  ت��راف��ورد 

فوز يف تاريخه يف معقل مان�س�سرت.
يونايتد  م��ان�����س�����س��رت  م����درب  ت��ع��ر���س 
اجل���دي���د ال��ه��ول��ن��دي اري�����ك ت���ن هاغ 
�سانع  اإ�����س����راك����ه  ب���ع���د  ل���الن���ت���ق���ادات 
األعابه الدمناركي اجلديد كري�ستيان 
اإريك�سن يف مركز راأ�س احلربة بداعي 
مار�سيال  ان��ت��وين  ال��ف��رن�����س��ي  ا���س��اب��ة 
وعدم اكتمال اللياقة البدنية لنجمه 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو العائد 

اىل التدريبات قبل فرتة قليلة.
يحتاج تن هاغ اىل ردة فعل قوية من 
العبيه عندما يتوجهون اىل العا�سمة 

االنكليزية ملواجهة برنتفورد.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ت��ن ه���اغ ات��خ��اذ القرار 
املباراة  يف  ا�سا�سيا  رون��ال��دو  ب��اإ���س��راك 

من عدمه.
و�سيفه  اأر����س���ن���ال  م���واج���ه���ة  وت�����ربز 
حقق  اأن  ب��ع��د  ال�سبت  �سيتي  لي�سرت 
اأرتيتا  ميكيل  االإ�سباين  امل��درب  فريق 
على  -2�سفر  ب���ف���وزه  ج��ي��دة  ب���داي���ة 

م�سيفه كري�ستال باال�س.
وارت��ف��ع��ت االآم�����ال ب��اإم��ك��ان��ي��ة حتقيق 
ال������ن������ادي ال����ل����ن����دين اأح���������د امل�����راك�����ز 
دوري  اىل  وال���ع���ودة  االوىل  االرب���ع���ة 
منذ  االوىل  ل��ل��م��رة  اأوروب�������ا  اأب���ط���ال 
فرتة  ب��ع��د   2017-2016 م��و���س��م 
وانتقاالت  للمو�سم  جيدة  حت�سريية 
عدة اأبرمها يف �سوق االنتقاالت، بينها 
جيزو�س  غابريال  الربازيلي  املهاجم 

من مان�س�سرت �سيتي.

•• اأبوظبي-وام:

مع �سربة البداية بكل من بطولتي 
اأم�س  واالإيطايل  االإ�سباين  ال��دوري 
املو�سم  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ك��ون   ، اجل��م��ع��ة 
جميع  يف  ان���ط���ل���ق���ت  ق����د  اجل����دي����د 
الكبرية  املحلية  ال����دوري  ب��ط��والت 
باأوروبا بعدما بداأت فعاليات املو�سم 
اأملانيا  من  بكل  املا�سي  اجلمعة  يوم 

واإجنلرتا وفرن�سا.
وم���ع ب��داي��ة امل��و���س��م اجل��دي��د، تبداأ 
جولة جديدة من ال�سراع واملناف�سة 
القوية بني املدربني يف كل م�سابقة 
املدير  اإمكانيات وخربة  حيث تلعب 
ال��ع��دي��د من  ب�����ارزا يف  دورا  ال��ف��ن��ي 
خا�سة  املو�سم  م��دار  على  ال��ف��رتات 
يف  اللقب  على  املناف�سة  ا�ستداد  مع 

اأكرث من بطولة.
االأجنبي  امل������درب  ي��ف��ر���س  وف��ي��م��ا 
�سطوته على بع�س بطوالت الدوري 
الوطني  امل����درب  ت��ظ��ل ط��م��وح��ات   ،
����س���ام���دة يف م���واج���ه���ة االج���ت���ي���اح 
االأجنبي لفرق العديد من بطوالت 

الدوري املحلية يف اأوروبا.
وع��ل��ى م�����س��ت��وى ب���ط���والت ال����دوري 
"اإجنلرتا  اأوروب�����ا  يف  ال��ك��ب��رية  ال�5 
واإ�سبانيا واأملانيا واإيطاليا وفرن�سا" 

املا�سي  امل���و����س���م  يف  ال��ل��ق��ب  ك����ان   ،
 3 امل����درب االأج��ن��ب��ي يف  م��ن ن�سيب 
م��ن ه��ذه ال���دوري���ات وه��ي اإجنلرتا 
جوارديوال  ج��و���س��ي��ب  "االإ�سباين 
واإ�سبانيا  �سيتي"  م��ان�����س�����س��رت  م���ع 
مع  اأن�سيلوتي  ك��ارل��و  "االإيطايل 
ريال مدريد" وفرن�سا "االأرجنتيني 
باري�س  م��ع  بوت�سيتينو  ماوري�سيو 

�سان جريمان" .
ن�سيب  م��ن  اللقب  ك��ان  املقابل  ويف 
املدرب الوطني يف بطولتي الدوري 
مع  ناجل�سمان  "جوليان  االأمل����اين 
بايرن ميونخ" واالإيطايل "�ستيفانو 

بيويل مع ميالن" .
�سهدتها  ال���ت���ي  ال���ت���غ���ي���ريات  وب���ع���د 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي��ة  االأ���س��اب��ي��ع 
االأندية  من  ع��دد  يف  الفنية  االإدارة 
تت�سم   ، احل��ايل  للمو�سم  ا�ستعدادا 
ك����ل ب���ط���ول���ة ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف عن 
بني  باملناف�سة  يتعلق  فيما  االأخ��رى 
امل�����درب ال��وط��ن��ي واالأج���ن���ب���ي وعدد 
ك��ل م��ن مم��ث��ل��ي ال��ط��رف��ني يف هذه 
ت�ستمر   ، اإجن���ل���رتا  ويف  ال��ب��ط��ول��ة. 
ال��ه��ي��م��ن��ة ل��ل��م��درب االأج���ن���ب���ي على 
امل�سابقة؛  الفني لفرق  املدير  مقعد 
اإجنليز  5 م��درب��ني  ي��ت��واج��د  ح��ي��ث 
 15 مقابل  امل�سابقة  ف��رق  يف  فقط 

مدربا اأجنبيا.
املا�سية  مو�سما  ال�30  م��دار  وعلى 
بنظامها  امل�سابقة  اإق��ام��ة  ب��دء  منذ 
ال��ل��ق��ب م���ن ن�سيب  ك���ان   ، احل����ايل 
الأي  ي�سبق  االأج��ان��ب ومل  امل��درب��ني 

مدرب اإجنليزي الفوز باللقب.
وت��ب��دو ف��ر���س امل����درب االأج��ن��ب��ي يف 
امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ه���ذا املو�سم 
اأكرب كثريا من املدربني الوطنيني؛ 
لي�س فقط ب�سبب ن�سبة عدد كل من 
اأي�سا  ول��ك��ن  االآخ����ر  اإىل  ال��ط��رف��ني 

الأن اأبرز املر�سحني للقب يخو�سون 
امل�سابقة بقيادة مدربني اأجانب.

وي����������ربز م����ن����ه����م ج���������واردي���������وال يف 
اللقب  ح���ام���ل  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت 
"ليفربول"  كلوب  واالأملاين يورجن 
كونتي  اأن����ط����ون����ي����و  واالإي��������ط��������ايل 
"توتنهام" واالإ�سباين ميكيل اأرتيتا 
توخيل  توما�س  "اأر�سنال" واالأملاين 

"ت�سيل�سي" .
 ، االإ�سباين  ال��دوري  م�ستوى  وعلى 
وبعد فوز اأن�سيلوتي باللقب مع ريال 

، �سيواجه  املا�سي  املو�سم  مدريد يف 
امل������درب االأمل������اين ���س��ع��وب��ة اأك�����رب يف 
املو�سم احلايل حيث �سيكون املدرب 
مع  ا�ستعدادا  اأكرث  ت�سايف  االإ�سباين 
على  للمناف�سة  ب��ر���س��ل��ون��ة  ف��ري��ق��ه 
ال��ل��ق��ب. ول��ك��ن ه��ذا ال مينع دخول 
م��درب��ني اآخ��ري��ن يف امل��ن��اف�����س��ة على 
دييجو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��ث��ل  ال��ل��ق��ب 
الأتلتيكو  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  �سيميوين 
م����دري����د. وي���ت���ف���وق ع�����دد امل���درب���ني 
بداية  مع  االأجانب  على  الوطنيني 

املو�سم احلايل يف الدوري االإ�سباين؛ 
حيث يوجد 6 مدربني اأجانب فقط 
يف امل�سابقة ، ويف مقدمته اأن�سيلوتي 
خافيري  وامل��ك�����س��ي��ك��ي  و���س��ي��م��ي��وين 
ملايوركا  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر  اأج��������ريي 
جاتوزو  جينارو  االآخ���ر  واالإي��ط��ايل 

املدير الفني لفالن�سيا.
بني  املتوقعة  القوية  املناف�سة  وم��ع 
ي�سعب   ، وبر�سلونة  مدريد  قطبي 
التكهن بجن�سية املدرب الذي �سيتوج 

باللقب يف نهاية املو�سم.
ملا  الن�سبة مقاربة  ، تبدو  اأملانيا  ويف 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، حيث  ه��و عليه احل���ال يف 
يتواجد 7 مدربني اأجانب فقط من 
ويبدو  امل�سابقة،  يف  مدربا   18 بني 
اأ�سهرهم هو الكرواتي نيكو كوفات�س 
املدير الفني االأ�سبق لبايرن ميونخ 
وكذلك  ل��ف��ول��ف�����س��ب��ورج  واحل������ايل 
املدرب االإيطايل دومينيكو تيدي�سكو 

مع اليبزج.
ول��ك��ن ال��رت���س��ي��ح��ات ال��ق��وي��ة التي 
هذا  ميونخ  بايرن  �سالح  يف  ت�سب 
للقب  احتكاره  بعد   ، اأي�سا  املو�سم 
ال��دوري االأمل��اين على م��دار املوا�سم 
فوز  ن�سب  جتعل   ، املا�سية  الع�سرة 
املدرب الوطني بلقب امل�سابقة اأعلى 
ك��ث��ريا م���ن ن��ظ��ريت��ه��ا ل���دى امل���درب 

االأجنبي خا�سة واأن الفريق االأقرب 
بورو�سيا  هو  ب��اي��رن،  مع  للمناف�سة 
دورمتوند ، يخو�س امل�سابقة بقيادة 

املدرب الوطني اإيدن تريزيت�س.
بطولة  م��ن  مت��ام��ا  النقي�س  وع��ل��ى 
الدوري االإجنليزي، تنطلق فعاليات 
ال��ي��وم بهيمنة  االإي���ط���ايل  ال�����دوري 
�سواء  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��درب  وا���س��ح��ة 
على م�ستوى العدد اأو على م�ستوى 
الرت�سيحات االأقوى للمناف�سة على 
اللقب. ومن بني 20 مديرا فنيا يف 
اأجانب  3 مدربني  ، يوجد  امل�سابقة 
جوزيه  الربتغايل  يتقدمهم  فقط 

مورينهو يف روما.
تبدو   ، امل��ن��اف�����س��ة  م�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
االأكرب  ه��ي  الوطني  امل���درب  ف��ر���س 
يف  الرت�سيحات  معظم  ت�سب  حيث 
���س��ال��ح ف���رق م��ي��الن، ال����ذي يقوده 
املدرب �ستيفانو بيويل، وانرت ميالن 
ويوفنتو�س  اإنزاجي"  "�سيموين 
ونابويل  األيجري"  "ما�سيميليانو 

"لوت�سيانو �سباليتي" .
وي��ت�����س��اب��ه ال������دوري ال��ف��رن�����س��ي مع 
واالأمل����اين حيث  االإ���س��ب��اين  نظرييه 
الوطنيني  امل����درب����ني  ع�����دد  ي���ف���وق 
ب�سكل  ل��الأج��ان��ب  بالن�سبة  ن��ظ��ريه 
مدربني   7 وج�����ود  ظ���ل  يف  ن�����س��ب��ي 

اأج�����ان�����ب م����ن ب����ني 20 م����درب����ا يف 
امل�سابقة.

وي��ت��ق��دم ك��ت��ي��ب��ة االأج����ان����ب يف هذه 
اإيجور  ال��ك��روات��ي  م��ن  ك��ل  امل�سابقة 
والبلجيكي  مار�سيليا  م��ع  ت��ي��ودور 
ف���ي���ل���ي���ب ك����ل����ي����م����ون م������ع م���ون���اك���و 
وال��ه��ول��ن��دي ب��ي��رت ب��و���س م��ع ليون 
وال���ربت���غ���ايل ب���اول���و ف��ون�����س��ي��ك��ا مع 
القوية  ال��رت���س��ي��ح��ات  ورغ����م  ل��ي��ل. 
����س���ان جريمان  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ال���ت���ي 
احلايل  املو�سم  يف  لقبه  عن  للدفاع 
اجلديد  ال���ف���ن���ي  م����دي����ره  ب���ق���ي���ادة 
قد   ، جالتييه  كري�ستوف  الوطني 
حتقيق  يف  االأجانب  املدربون  ينجح 
واأن موناكو وليون  املفاجاأة ال�سيما 
ملناف�سة  املر�سحني  م��ن  ومار�سيليا 
����س���ان ج����ريم����ان ع���ل���ى ال���ل���ق���ب هذا 
امل��و���س��م. وب���ه���ذا ، ت��ك��ون ال��غ��ل��ب��ة يف 
جمتمعة  ال��ك��ب��رية  ال�5  ال���دوري���ات 
ت�سم  الوطني حيث  امل��درب  ل�سالح 
60 م��درب��ا وطنيا  ال���دوري���ات  ه��ذه 
ال�سهور  ول��ك��ن  اأجنبيا   38 مقابل 
املقبلة هي التي �ستحدد ملن �ستكون 
الغلبة على م�ستوى ح�سد االألقاب 
النظر  ب��غ�����س  ال���ب���ط���والت  ه����ذه  يف 
ع���ن ال��رت���س��ي��ح��ات يف ك���ل م���ن هذه 

الدوريات.

دوريات �أوروبا تنتظر مناف�صة �صر�صة بني �ملدربني على خط �مللعب

كلوب: رغم �الإ�صابات نتعاقد 
فقط مع �لالعبني �ملنا�صبني

توتنهام يف �ختبار �صعب �أمام ت�صل�صي 

باري�ص �صان جرمان مهتم بر��صفورد 
اأم�س  ال��ري��ا���س��ي��ة   الفرن�سية  "ليكيب"  �سحيفة  ك�سفت 
اجلمعة، اأن نادي باري�س �سان جرمان مهتم باحل�سول على 
ماركو�س  االإنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم  خدمات 

را�سفورد.
العا�سمة  فريق  يف  الريا�سي  املدير  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
الفرن�سية الربتغايل لوي�س كامبو�س اجتمع مبدير اأعمال 

الالعب البالغ 24 عاماً.
 30 ي��ون��اي��ت��د يف  م��ع مان�س�سرت  را���س��ف��ورد  ع��ق��د  وي��ن��ت��ه��ي 
حزيران-يونيو 2023، غري اأن فريق "ال�سياطني احلمر" 
ميلك حق متديده لعام اإ�سايف، علماً اأن الالعب كان اأعلن 

موؤخراً رغبته البقاء يف �سفوف الفريق الذي تكّون فيه.
و�سهد م�ستوى را�سفورد تراجعاً املو�سم املا�سي، ما اأدى اإىل 

ا�ستبعاده من �سفوف منتخب انكلرتا.
وكان مدرب �سان جرمان كري�ستوف غالتييه اأملح يف موؤمتر 
مهاجم  م��ع  التعاقد  ال��ف��ري��ق  نية  اإىل  اخلمي�س  �سحايف 
جديد، خ�سو�ساً بعد انتقال اأرنو كاليمويندو اإىل �سفوف 
اإي��ك��اردي غري  ري���ن، واإم��ك��ان��ي��ة رح��ي��ل االأرجنتيني م���اورو 
اآخر  ق��دوم مهاجم  "ناأمل يف  وق��ال غالتييه  ب��ه.  امل��رغ��وب 
ال �سيما يف ظل الربنامج املزدحم حتى تاريخ 15 ت�سرين 

الثاين-نوفمرب ثم نهائيات كاأ�س العامل".
يف املقابل، لن يكون �سهاًل على مان�س�سرت يونايتد التخلي 
عن را�سفورد، ال �سيما اأن النادي يبحث بدوره عن التعاقد 
الربتغايل  رح��ي��ل جن��م��ه  ح���ال  اث��ن��ني يف  اأو  م��ه��اج��م  م���ع 

كري�ستيانو رونالدو.



�لك�صف عن بقايا دينا�صور بحجم قط
جنوب  يف  م��درع  �سغري  دينا�سور  اكت�ساف  حفريات،  علماء  اأعلن 
االأرجنتني مل يكن معروفا من قبل، وهو كائن من املرجح اأنه كان 
�سطح  على  وجت��ول  اخللفيتني  رجليه  على  راأ�سي  و�سع  يف  ي�سري 

االأر�س الذي كان م�سبعا ببخار املاء قبل نحو مئة مليون عام.
وقال الباحثون اإن الدينا�سور الذي عا�س يف الع�سر الطبا�سريي 
وامل�سمى "جاكابيل كانيوكورا" كان حمميا جيدا ب�سف من الدروع 

على �سكل األواح عظمية بطول عنقه وظهره ونزوال اإىل ذيله.
وبلغ طول الدينا�سور نحو مرت ون�سف املرت ووزنه ما بني اأربعة 

و�سبعة كيلوغرامات فيما مياثل قطا منزليا متو�سط احلجم.
املن�سرم  العقد  م��دى  على  املتحجرة  بقاياه  ع��ن  النقاب  وُك�سف 
بالقرب من �سد يف بتاجونيا مبنطقة حفريات ال بوتريرا يف اإقليم 
ريو نيغرو. وقدم العلماء و�سفا لللدينا�سور "جاكابيل" يف درا�سة 

ُن�سرت يف جملة "�ساينتيفيك ريبورت�س" العلمية.
وقال العلماء اإن جاكابيل ميثل اأول اكت�ساف من نوعه لدينا�سور 

مدرع من الع�سر الطبا�سريي يف اأمريكا اجلنوبية.
املعروفة  "الثريوفوران"  دينا�سورات  ف�سيلة  الدينا�سور  ويتبع 
باألواحها اخللفية العظمية وذيلها املدبب، وكذك "االأنكيلو�سور" 

ال�سبيه بالدبابات واملغطى بالدروع.

�لقتل �لرحيم الأنثى  »حيو�ن فظ « ت�صكل خطرً� 
القتل  اإىل  اللجوء  اإمكان  تدر�س  اأنها  الرنوجية  ال�سلطات  اأعلنت 
ال�سيف يف  باتت جنمة مو�سم  "فِريا" التي  الفظ  الرحيم الأنثى 
م�سيق اأو�سلو، نظراً اإىل ما اأ�سبحت ت�سكله من خطر على حياتها 

وحياة النا�س الذين ياأتون مل�ساهدتها.
"فريا"  واأو�سحت مديرية الرثوة ال�سمكية الرنوجية يف بيان اأن 
البالغ وزنها نحو 600 كيلوغرام ال تزال جتذب مهتمني كرثاً رغم 
الدعوات امل�ستمرة لالبتعاد عنها وعدم اإزعاجها. واأرفقت املديرية 
املبا�سر  املحيط  يف  املتفرجني  م��ن  ح�����س��داً  تظهر  ب�����س��ورة  بيانها 
للحيوانات. واأكدت الناطقة با�سم مديرية الرثوة ال�سمكية نادية 
جديني اأن "الت�سرف املتهور من اجلمهور وعدم احرتام تعليمات 

ال�سلطات ميكن اأن يعر�س االأرواح للخطر".
اأن  اإ�سافية وميكن  ت��داب��ري  ال��راه��ن  ال��وق��ت  "ندر�س يف  واأ���س��اف��ت 

يكون القتل الرحيم اأحد اخليارات املطروحة فعلياً".
ال�سمالية يف  العر�س  عادة حتت خطوط  الفظ  وتعي�س حيوانات 
القطب ال�سمايل، لكّن "فريا" "وهو ا�سم اإلهة للحب واجلمال يف 
االأ�ساطري اال�سكندينافية"، موجودة يف مياه العا�سمة الرنوجية 

منذ 17 متوز-يوليو الفائت.

حماولة الإنقاذ 10 دالفني جانحة 
حاول رجال االإنقاذ يف نيوزيلندا اأم�س اجلمعة اإنقاذ ع�سرة دالفني 
اأمل  املد، على  ياأتي  باملاء حتى  جانحة على �ساطئ بعيد وغمرهم 
اإعادتهم اإىل البحر. وقالت وزارة احلفاظ على البيئة يف من�سور على 
في�سبوك اإن الدالفني الع�سرة تقطعت بهم ال�سبل يف خليج اكانيوها 
بجزيرة وايهيكي قبالة مدينة اأوكالند. وذكرت و�سائل االإعالم اأن 
اإىل حيث  املاء  ال�ساطئ، وجلبوا دالء من  انت�سروا على  املتطوعني 
تقطعت ال�سبل بالدالفني الإبقائها رطبة. وذكرت الوزارة وم�سروع 
جوناه، املتخ�س�سان يف اإنقاذ احليتان والدالفني التي تقطعت بها 
ال�سبل، اأن موظفيهم ومعداتهم يف الطريق للم�ساعدة يف االإنقاذ. 
تقع جزيرة وايهيكي ال�سغرية على بعد حوايل 40 دقيقة بالعبارة 

من اأوكالند، وهي موطن حلوايل 10000 �سخ�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نتائج و�عدة لعالج �ل�صرطان قاتل �لرجال
تتواىل االأبحاث والدرا�سات حول العامل يف حماولة للق�ساء على مر�س ال�سرطان، ويبدو اأن الباحثني هذه املرة قد 

حققوا خطوة اإيجابية على طريق حماية الرجال من اأكرث ال�سرطانات �سيوعا، وهو �سرطان الربو�ستات.
واأ�سارت نتائج جتاربة حديثة اإىل اأن الدواء الذي �سيحمل ا�سم "بلوفيكتو"، ميكن اأن يطيل عمر مر�سى �سرطان 
اأعطي ال�سوء االأخ�سر  "ديلي ميل" الربيطانية فقد  اأ�سهر على االأقل. ووفق �سحيفة  اأربعة  الربو�ستات مبعدل 

ال�ستعمال الدواء، من قبل وكالة تنظيم االأدوية ومنتجات الرعاية ال�سحية، يف بريطانيا.
وقال يوهان دي بونو، اأ�ستاذ طب ال�سرطان التجريبي يف معهد اأبحاث ال�سرطان بلندن: "اإنه تقدم كبري ملجابهة 

واحد من اأكرث ال�سرطانات القاتلة للرجال، كما اأنه ميثل عالجا واعدا اأي�سا الأنواع اأخرى من ال�سرطان".
وي�ستهدف الدواء، الذي ت�سنعه �سركة "نوفارتي�س"، بروتينا موجودا على �سطح خاليا �سرطان الربو�ستاتا ي�سمى 

.)PSMA(
م�سعة  حمولة  ويو�سل  اجل�سم،  يف  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  يتعقب  حيث  املوجه"،  "ال�ساروخ  مثل  ال��ع��الج  ويعمل 

لتدمريها.
ب�سرطان  امل�سابني  "الرجال  ف��اإن:  املتحدة  اململكة  يف  الربو�ستات  �سرطان  معهد  من  وول��ك��وت  جوزيف  وبح�سب 
الربو�ستات يف مرحلة متقدمة لديهم خيارات عالج حمدودة، و�سيفتح بلوفيكتو طريقا جديدا بالكامل لنوع اأكرث 

دقة ودقة من العالج الذي ي�ستهدف هذا النوع من ال�سرطان".
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حتذير مرتادي �ل�صو�طئ من �ل�صمكة ذ�ت �الأ�صو�ك
اأ�سدر خفر ال�سواحل، يف اململكة املتحدة، حتذيرا عاجال لل�سالمة، و�سط 
تقارير متعددة عن تعر�س مرتادي ال�سواطئ لل�سع �سمكة �سغرية يف �سمال 
�سواطئ مقاطعة جوينيد،  اأح��د  فعلى  "ديلي ميل"،  وبح�سب  ويلز.  والي��ة 
دا�س 11 �سخ�سا على �سمكة، ت�سبب اأ�سواكها اأملا مربحا، قيل اإنه اأ�سواأ من 
اأمل الوالدة. كما اأبلغ بع�س من مرتادي ال�سواطئ يف �سبه جزيرة الين عن 
تعر�سهم لل�سعات. وقال خفر ال�سواحل يف اأنغلي�سي باأن التقارير "ال تدعو 

للقلق"، لكنه ن�سح زوار ال�ساطئ بارتداء نوع خا�س من االأحذية.
8 �سنتيمرتا، لكن الدو�س  واالأ�سماك �سغرية احلجم، يبلغ طولها حوايل 
انخفا�س  املاء عند  باأمل �سديد، وع��ادة ما توجد على حافة  عليها يت�سبب 

املد، وتدفن نف�سها حتت الرمال مبا�سرة، تاركة اأ�سواك ظهر بارزة.
�ساطئ  على  االأولية  االإ�سعافات  تلقت  ابنتها  اإن  امل�سطافات  اإح��دى  وقالت 
تايوين، االأ�سبوع املا�سي بعد اأن دا�ست مرتني على �سمكة ب�سكل غري متوقع، 

ح�سبما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وكتبت على في�سبوك: "�سراخها كان ال يطاق، �ساهدت كميات من الفقاعات 

ال�سامة التي ظهرت على قدميها بعد دو�سها على ال�سمكة".
الكبري، كانت قدمها  اإ�سبع قدمها  بال�سلل يف  "اأ�سابها احلادث  واأ�سافت: 

تغلي، وا�ستغرقنا ن�سف �ساعة الإجراء االإ�سعافات االأولية".

تفاقم �لعنف �لرقمي يف تون�ص
اأتاحت من�سات التوا�سل االجتماعي مل�ستخدميها م�ساحات �سا�سعة للتعبري 
احلر يف �ستى املجاالت، حتى حتول رواد تلك املن�سات اإىل قوة افرتا�سية 
ت��وؤث��ر يف ت��وج��ه��ات ال����راأي ال��ع��ام، غ��ري اأن��ه��ا فتحت ال��ب��اب اأم���ام ظ��ه��ور نوع 
جديد من العنف يعرف بالعنف الرقمي. ومنحت م�ساحات التعبري احلر 
تركت  اأنها  العامة، غري  الق�سايا  للمواطن يف  اأكرث  م�ساركة  االفرتا�سية 
املجال لظهور نوع جديد من العنف يعرف بالعنف الرقمي، حيث حتولت 
كثري من التدوينات والتعليقات اإىل حماكمات افرتا�سية وامتالأت املن�سات 

بعبارات التحري�س ف�سال عن خطابات الكراهية.
واأكد خرباء يف االت�سال الرقمي اأنه مل يعد من املمكن جتاهل العنف امل�سلط 
االإ�ساءة  يف  يت�سبب  واأن��ه  خا�سة  تفاقمه،  بعد  االإل��ك��رتوين  الف�ساء  داخ��ل 
اللواتي يعتربن احللقة  الن�ساء  وانتهاك اخل�سو�سية لفئات كثرية ومنها 
التوا�سل والت�سويق  االأ�سعف يف مواجهة العنف االإلكرتوين. وقال خبري 
"اإن  عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  ال�سو�سي،  عربي  الرقمي، 
ظاهرة العنف الرقمي "لي�ست جديدة يف تون�س ولكنها يف ارتفاع متوا�سل، 
وتتنوع بني احلمالت املربجمة م�سبقا ال�ستهداف �سخ�سيات بعينها وبني 
حمالت االإثارة التي تظهر فجاأة، وكالهما يعتمدان على اأخبار وفيديوهات 
زائفة اأو موجهة ق�سد اإثارة االأحكام امل�سبقة لدى فئات كثرية من ال�سعب 

وفاة ر�ّصام مغامر�ت 
»لو بوتي نيكوال« 

89 عاما  ي��ن��اه��ز  ع��م��ر  ع���ن  ت����ويف 
����ام ال���ف���رن�������س���ي ج�����ان جاك  ال����ر�����سّ
بتج�سيده  ا���س��ت��ه��ر  ال����ذي  �سمبيه 
ر�سماً مغامرات "لو بوتي نيكوال" 
واأعماله   )Le Petit Nicolas(
بح�سب  ال�سحفية،  الكاريكاتورية 
م��ارت��ني غو�سيو  زوج��ت��ه  اأبلغت  م��ا 

�سمبيه اإىل وكالة فران�س بر�س.
وقال �سديقه وكاتب �سريته مارك 
لوكاربانتييه لوكالة فران�س بر�س 
جان  الفكاهي  الر�سام  تويف  "لقد 
اأم�س  م�ساء  ب��ه��دوء  �سمبيه  ج��اك 
اآب-اأغ�سط�س    11 اخلمي�س  االأول 
2022، يف �سن التا�سعة والثمانني، 
يف مقر اإقامته املخ�س�س للعطلة، 
حم�����اًط�����ا ب����زوج����ت����ه واأ�����س����دق����ائ����ه 

املقربني".
منذ خم�سينات  �سمبيه  ر�سيد  ويف 
يف  فكاهية  ر�سوم  الع�سرين  القرن 
نيويوركر" و"باري  "ذي  جم��الت 
من  وك���ان  و"اإك�سرب�س"،  مات�س" 
كانت  ال����ذي����ن  ال���ر����س���ام���ني  اأب�������رز 
اإذ  "ذي نيويوركر"،  تتعامل معهم 
مئة من غالفات  نحو  ر�سم  ت��وىل 

املجلة.
1932 يف  امل���ول���ود ع���ام  ول��ل��ر���س��ام 
ب��ي�����س��اك ، ب���ال���ق���رب م���ن ب������وردو ، 
"�سان  بينها  من  جملداً،   12 نحو 
كومبليك"،  �سو  و"تو   ، تروبيه" 
"بوتي  م���غ���ام���رات  اأب����رزه����ا  ل���ك���ّن 
منها  تباع  التي  نيكوال" لالأطفال 

اليوم نحو 15 مليون ن�سخة.

ف�صيف�صاء جلمع 
�أمو�ل الأوكر�نيا 

علب  �سيكاجو  يف  �سبان  ا�ستخدم 
حبوب االإفطار لتكوين ف�سيف�ساء 
حطمت الرقم القيا�سي ملو�سوعة 
ل�سالح  اأم���واال  وجمعوا  جيني�س 

اأوكرانيا خالل العملية.
اآالف  خم�سة  ن��ح��و  وب��ا���س��ت��خ��دام 
�سركة  ب��ه��ا  ت��ربع��ت  ح��ب��وب  علبة 
ك���ي���ل���وج���ز، ك�����ون اأع�������س���اء احت����اد 
اأطفال �سيكاجو من اأجل اأوكرانيا 
العلب  م���ن  ع��م��الق��ة  ف�سيف�ساء 
ع��ل��ى االأر�������س ي����وم اخل��م��ي�����س يف 
مبوؤ�س�سة  الكبرية  البنوك  قاعة 
و�سط  يف  امل����ال����ي����ة  ون�����رتا������س�����ت 

�سيكاجو.
وا���س��ت��خ��دم ال��ف��ت��ي��ان ع��ل��ب كرات 
الذرة ال�سفراء وعلب مقرم�سات 
االأرز الزرقاء لعمل منوذج للعلم 

االأوكراين. 
الغزو  ل�����س��د  اأوك���ران���ي���ا  وت��ق��ات��ل 
الرو�سي منذ 24 فرباير �سباط.

ك���وت�������س���ر )15  م����اي����ك����ل  وق���������ال 
ب�ساأن  ال��وع��ي  رف��ع  "اأردنا  ع��ام��ا( 

اأوكرانيا..
الرقم  ك�����س��ر  ق���ررن���ا  وب��ال��ت��ايل   .
وجيه  �سبب  وج��ود  م��ع  القيا�سي 

وراء ذلك".
و���س��ي��ت��م ال���ت���ربع ب���احل���ب���وب اإىل 
ب��ن��ك ط��ع��ام حم��ل��ي، ف��ي��م��ا تعهد 
األ����ف   15 بنح������و  متب�����رعون 
دوالر لفعالية جمع االأموال حتى 

االآن.

�ملمثلة �آن هي�ص يف و�صع ميئو�ص منه 
اأف�����ادت و���س��ائ��ل اإع�����الم اأم��ريك��ي��ة ب����اأن املمثلة 
اأ�سيبت بحادث �سري االأ�سبوع  التي  االأمريكية 
الفائت يف لو�س اأجنلي�س يف و�سع ميئو�س منه 
اأن تنجو". وذكر ممّثل عن هي�س  ُيتوّقع  و"ال 
)53 �سنة( يف بيان �سدر اخلمي�س ونقله عدد 
من و�سائل االإعالم اأّن احلادث ت�سّبب للممثلة 
ب�"اإ�سابات بالغة يف الدماغ". واأ�سار البيان اإىل 
باأع�سائها،  التربع  يف  دائ��م��اً  رغبت  "هي�س  اأن 
وقد اأبقيت على قيد احلياة بوا�سطة االأجهزة 
قاباًل  اأع�سائها  م��ن  اأي  ك��ان  اإذا  م��ا  لتحديد 
من  لكّل  ال�سكر  البيان  ووج��ه  لال�ستخدام". 
دعم هي�س وكذلك للطاقم الطبي الذي اعتنى 
بها يف مركز غرو�سمان ملعاجلة احلروق التابع 
مل�ست�سفى وي�ست هيلز يف �سمال لو�س اأجنلي�س.

بقلب  تتميز  كانت  "هي�س  اّن  البيان  واأ���س��اف 
بروحها  يلتقيها  م��ن  ك��ل  ي�سعر  وك����ان  ك��ب��ري 
موهبتها  اإىل  "باالإ�سافة  وت��اب��ع  اللطيفة". 
اللطف  ن�����س��ر  اأّن  ت��ع��ت��رب  ك��ان��ت  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
و�سنتذكرها  حياتها.  ه��دف  ي�سكل  والبهجة 

ل�سراحتها ال�سجاعة".

قتل �صقيقه ب�صبب كلمة مرور �إنرتنت
عن  ال��ع��راق،  جنوبي  ق���ار،  ذي  حمافظة  �سرطة  ك�سفت 
مالب�سات جرمية قتل ارتكبها �سقيق املجني عليه، ب�سبب 
تغيريه الرمز ال�سري ل�سبكة االنرتنت اخلا�سة باملنزل، 
اأق�سى  باإنزال  ومطالبات  وا�سعة،  �سجة  اأث��ارت  واقعة  يف 

العقوبات بحق املتورط باجلرمية.
ويف تفا�سيل احلادثة، فقد اأحال مركز �سرطة ال�سديناوية 
التحقيقية  االأوراق  الق�ساء  �سرطة  ق�سم  م��راك��ز  اأح���د 
اأثناء  بالرقبة،  الإ�سابة  تعر�سه  اإثر  �ساب  بوفاة  اخلا�سة 
تنظيف زجاج املنزل ح�سب ادعاء ذويه، تعر�س على اإثرها 

لقطع احلبل ال�سوكي، ما ت�سبب ب�سلل تام ووفاته.
وقال بيان لل�سرطة، اإنه "من خالل التحقيق بعد ا�ستالم 
التحقيق،  معلومات  النا�سرية  ج��رائ��م  مكافحة  �سعبة 
وتولد �سكوك بوجود جرمية قتل، وبعد جمع املعلومات 
اإىل �سعبة املكافحة مت  وحال ح�سور �سقيق املجنى عليه 
باالأدلة  ومواجهته  حتقيق  وف��ت��ح  اإل��ي��ه،  االت��ه��ام  توجيه 

والرباهني املتوفره �سده".
اأ . ع .  "من خ��الل ذل��ك اع���رتف املتهم )  اأن���ه  واأ���س��اف، 
اإثر  اجل��رمي��ة،  بارتكاب  عاما   22 العمر  م��ن  البالغ   ) خ 
االإنرتنت،  �سبكة  رم���ز  تغيري  ح���ول  �سقيقه  م��ع  خ���الف 
وق��ي��ام��ه ب��ط��ع��ن امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه ب�����س��ك��ني م��ط��ب��خ وح����اول 
ُدونت  "اأقواله  اأن  اإخفاء اجلرمية التي ارتكبها". وتابع، 
باالعرتاف ق�سائيا، واأجري له ك�سف الداللة القانوين، 
وجاء مطابقا العرتافاته، وقرر قا�سي التحقيق توقيفه 
العراقي  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   405 امل���ادة  اإىل  ا�ستنادا 

الإكمال التحقيق وفق االأ�سول".

علماء يكت�صفون �صر قدرة �لب�صر على �لكالم
حدد علماء تغريات يف تطور احلنجرة ميزت الب�سر عن 
للقدرة  املعزز  العامل  كانت  ورمب��ا  االأخ���رى  الرئي�سيات 

على الكالم.
من  نوعا   43 �سمل  للحنجرة  فح�سا  اإن  باحثون  وق��ال 
من  ال��ق��ردة  ع��ن  يختلفون  الب�سر  اأن  اأظ��ه��ر  الرئي�سيات 
ال�سوتي  الغ�ساء  ُي�سمى  ت�سريحي  حيث عدم وجود جزء 
ال�سوتية  االأحبال  امتدادات �سغرية من  وهو عبارة عن 

ت�سبه االأ�سرطة.
احلنجرة  يف  الأج��زاء  اأي�سا  يفتقرون  الب�سر  اأن  ووج��دوا 
ال��ت��ي رمبا  ال��ه��وائ��ي��ة  االأك��ي��ا���س  ت�سمى  ال��ب��ال��ون��ات  ت�سبه 
ورنانة  عالية  اأ�سوات  اإ�سدار  على  القردة  بع�س  ت�ساعد 

مع عدم حدوث زيادة كبرية يف معدل التنف�س.
واأدى فقدان هذه االأن�سجة، ح�سبما يقول الباحثون، اإىل 
وجود م�سدر �سوتي م�ستقر لدى الب�سر وهو اأمر حا�سم 
بالن�سبة لتطور القدرة على الكالم والتعبري عن االأفكار 

وامل�ساعر بو�سوح.
مركز  م��ن  ني�سيمورا  تاكي�سي  الرئي�سيات  ع��امل  وق���ال 
اأ����س���ول ال��ت��ط��ور ل��ل�����س��ل��وك ال��ب�����س��ري يف ال��ي��اب��ان، واملعد 
الرئي�سي للبحث الذي ُن�سر يف جملة "�ساين�س": "نقول 
الرئي�سيات غري  االأك��رث تعقيدا يف  ال�سوتية  الهياكل  اإن 
الب�سر ميكن اأن جتعل من ال�سعب التحكم يف االهتزازات 

بدقة".

قرنية من كوالجني حيو�ين تعيد �لب�صر ملكفوفني
ال�سويدية  لين�سوبينغ  جامعة  م��ن  باحثون  ق��ال 
ال���ت���ي مت��ك��ن��وا من  ال��ق��رن��ي��ة اال���س��ط��ن��اع��ي��ة  اإن 
بعد  جنحت  اخلنزير  كوالجني  من  ا�ستخراجها 
بعمى  الب�سر ملتطوعني م�سابني  اإع��ادة  زرعها يف 

القرنية املخروطية.
12 مليون �سخ�س حول العامل  ويعاين اأكرث من 
ت�سبح  عندما  يحدث  وال��ذي  القرنية،  عمى  من 
ال��ط��ب��ق��ة اخل��ارج��ي��ة ال��واق��ي��ة ل��ل��ع��ي��ون غ��ائ��م��ة اأو 
م�سوهة ب�سبب التلف اأو املر�س، لكن واحداً فقط 
من  زرع  عملية  يتلقى  م�����س��اب��اً   70 ك��ل  ب��ني  م��ن 

متربع بعد وفاته.
العد�سة  اجل��دي��دة  اال�سطناعية  القرنية  وت�سبه 
الال�سقة، وقد جنحت جتربة زرعها التي اأجريت 
بالعمى  اأ�سيبوا  �سخ�ساً   14 منهم  �سخ�ساً   20 ل� 

متاماً، و6 اأ�سخا�س ب�سعف �سديد يف الب�سر.
"نيو  ن�������س���ره م����وق����ع  ال�������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  وق����ال����ت 
اإج��راء جراحات  عامني من  بعد  اإن��ه  �ساينت�ست"، 

مل  حيواين  كوالجني  من  امل�سنوعة  القرنية  زرع 
يبلغ اأي من متلقي التربع عن م�ساعفات اأو اآثار 

جانبية خطرية
العلمي  الفريق  امل�سرف على  راأف��ت  وق��ال مهرداد 
الذي �سنع هذه القرنية: "اأتذكر املرة االأوىل التي 
مت فيها زرع اأول غر�سة يف اأحد املر�سى. مل اأ�ستطع 
اأن  انتظار  يف  الليل  ط��وال  م�ستيقظاً  كنت  النوم. 
���س��ارت اجل��راح��ة، وعندما  يخربين اجل���راح كيف 

متت ا�ستعادة الب�سر كان االأمر رائعاً".
بكثري  اأف�سل  نتائج  على  ح�سلنا  "لقد  واأ���س��اف: 
مما توقعنا. الأن الكوالجني بروتني منظم يفتقر 
اجلهاز  يرف�س  اأال  ويجب  الفردية،  اخلاليا  اإىل 
يحتاج  وع��ادة  اخلنازير.  قرنية  للمتلقي  املناعي 
تناول  اإىل  امل��ت��ربع  لقرنيات  املتلقون  االأ�سخا�س 
بينما  ال��رف�����س،  لتجنب  ���س��ن��وات  ل��ع��دة  االأدوي������ة 
العني  ق��ط��رات  ال��درا���س��ة  يف  االأ�سخا�س  ا�ستخدم 

املثبطة للمناعة ملدة ثمانية اأ�سابيع فقط".

املمثلة الأمريكية نعومي غرو�سمان لدى و�سولها حل�سور العر�س الأول لــــ »خم�سة اأيام يف الذاكرة« يف لو�س اأجنلو�س.ا ف ب

�ل�صجن لرجل ثان من خاطفي كالب غاغا 
ُحكم يف لو�س اأجنلي�س بال�سجن �سّت �سنوات على رجل ثان من املتهمني الثالثة 
مبهاجمة موظف لدى ليدي غاغا خلطف كالب النجمة، بعدما ُحكم قبل نحو 

اأ�سبوع على املُتهم االأول بال�سجن اأربع �سنوات.
واأقّر الفاييت �سون وايلي )28 عاماً( مب�ساركته يف عملية ال�سرقة م�سرياً اإىل اأنه 
اأحد اطراف املجموعة التي اأطلقت النار على راين في�سر اأثناء قيامه يف هوليوود 
بتنزيه كالب ليدي غاغا الثالثة من نوع البولدوغ الفرن�سي يف �سباط/ فرباير 

.2021
واأظهرت لقطات �سّورتها كامريات املراقبة رجلني ينزالن من اإحدى ال�سيارات 
قرب املوظف قبل اإطالق النار عليه واإ�سابته يف �سدره. ثم خطف الرجالن كلبني 

من الثالثة هما كوجي وغو�ستاف وفّرا تاركني راين في�سر ينزف على االأر�س.
اأما الكلب الثالث امللقب "مي�س اإجا"، فهرب قبل اأن يعود الحقا اإىل في�سر.

ن�سف  قدرها  رومان�س" مكافاأة  فاي�س" و"باد  "بوكر  اأغنيتي  �ساحبة  وعر�ست 
مليون دوالر ملن يتمّكن من اإعادة كلبيها لها.


