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م�ؤ�س�سة ز�يد للأعمال �خلريية تقدم م�ساعد�ت �إغاثية �إىل 
�ل�سعب �لباك�ستاين �إثر �ل�سي�ل و�لفي�سانات �لتي �سهدتها �لبلد

•• اأبوظبي-وام:

ق��دم��ت م���ؤ���س�����س��ة زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل���أع��م��ال اخلريية 
باك�ستان  ج��م��ه���ري��ة  اإىل  ع��اج��ل��ة  اإغ��اث��ي��ة  م�����س��اع��دات  والإن�����س��ان��ي��ة 
الإ�س�مية التي �سهدت �سي�ًل وفي�سانات اأ�سفرت عن قتلى وم�سابني 

واأ�سرار يف البنية التحتية يف عدة اأقاليم.
وقال �سعادة حمد �سامل بن كردو�س العامري، مدير عام امل�ؤ�س�سة .. اإن 
امل�ؤ�س�سة با�سرت بت�جيهات �سم� ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان ل�أعمال اخلريية 
والإن�سانية بتقدمي م�ساعدات اإغاثية عاجلة �سملت »5000« خيمة 
لتخفيف معاناة املت�سررين من تداعيات هذه الظروف املناخية ال�س

عبة.                                     )التفا�سيل �س3(

البطاقة املخ�ش�شة مل�شجعي بطولة كاأ�س العامل »قطر 2022« 
�لإمار�ت تعلن عن منح حاملي بطاقة »هيا« تاأ�سرية �سياحية متعددة �لدخ�ل

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دولة الإم��ارات عن برنامج ترحيبي داعم ل�ست�سافة حاملي بطاقة 
التي   2022 القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بط�لة  مل�سجعي  واملخ�س�سة  »ه��ّي��ا« 
20 ن�فمرب  ال��ف��رة م��ن  ال��ع��ام احل��ايل خ���ل  �ستقام يف دول��ة قطر نهاية 
اإط��ار دعم دولة الإم��ارات لدولة قطر  18 دي�سمرب. تاأتي اخلط�ة يف  حتى 
ال�سقيقة، ل�ست�سافة كاأ�س العامل FIFA قطر 2022 من خ�ل ا�ست�سافة 

زوار احلدث وال�سماح لهم بدخ�ل الإمارات.
اأن  املنافذ  واأم��ن  واجلمارك  واجلن�سية  لله�ية  الحتادية  الهيئة  واأو�سحت 
اإجمالية  ملدة  الإم��ارات  يف  والإقامة  للدخ�ل  تاأ�سرية  منح  ي�سمل  الربنامج 

ت�سل اإىل /90/ ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذه التاأ�سرية. )التفا�سيل �س5(
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�لإمار�ت �سمن �لأف�سل عامليا 
�لرقمية �حلياة  م�ؤ�سر�ت  يف 

•• اأبوظبي-وام:

الت�سالت  تنظيم  هيئة  ك�سفت 
دول���ة  اأن  ال���رق���م���ي���ة،  واحل���ك����م���ة 
الإم���������ارات ج�����اءت ���س��م��ن ال����دول 
الأف�سل عاملياً يف م�ؤ�سرات احلياة 
الكبري  ال��ت��ط���ر  بف�سل  ال��رق��م��ي��ة 
وتكن�ل�جيا  الت�سالت  قطاع  يف 
الدولة  املعل�مات، مبا ي�ؤكد ريادة 
واخلدمات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح���ل  يف 
ال��رق��م��ي��ة. واأ����س���اف���ت ال��ه��ي��ئ��ة، يف 
»اأ����س���ل����ب احلياة  ب��ع��ن���ان  ت��ق��ري��ر 
اأنه  الإم�����ارات«،  دول���ة  يف  الرقمية 
يف  املتداولة  الأرق���ام  من  انط�قاً 
فاإن  املخت�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
دولة الإمارات تب�اأت املرتبة الأوىل 
عاملياً يف ا�ستخدام م�اقع الت�ا�سل 
الجتماعي، فيما جاءت يف املرتبة 
وال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��اً يف  الأوىل ع��رب��ي��اً 
ا���س��ت��خ��دام الإن����رن����ت، وح���ل���ت يف 
املركز الأوىل عربياً والتا�سع عاملياً 

يف التجارة الرقمية.
واأو�سح التقرير اأن دولة الإمارات 
حك�مة  اأول  ����س���اح���ب���ة  ك�����ان�����ت 
اإلكرونية يف املنطقة عام 2001، 
هذه  ام��ت��داد  على  اأن��ه  اإىل  م�سريا 
امل�������س���رية احل���اف���ل���ة ب�����الإجن�����ازات 
كاأ�سل�ب  الرقمنة  ثقافة  تكر�ست 

حياة ميار�سه الأفراد يف املجتمع.
)التفا�سيل �س2(
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اأتباع مقتدى ال�سدر يفكك�ن خيم العت�سام، يف املنطقة اخل�سراء ببغداد     )رويرز(

يف ر�شالة �شوتية اإىل اأبنائه الطلبة مبنا�شبة العام الدرا�شي اجلديد
رئي�س �لدولة: عيايل .. بد�ية �حلياة �أحلم .. تكرب معنا ..

ويكرب طم�حنا بتحقيقها .. ومد�ر�سكم ت�سقل هذه �لأحلم و�ملهار�ت 
اأو�شيكم ببذل اجلهد واملثابرة .. عليكم يا عيايل .. بالتميز 

دوا اأهدافكم .. وال تتوقفوا عن املحاولة  واالإبداع والعزمية .. حدِّ
•• اأبوظبي- وام: 

»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  وج��ه 
اهلل« ر�سالة �س�تية اإىل اأبنائه الطلبة مبنا�سبة الع�دة اإىل املدرا�س وبداية العام 

الدرا�سي اجلديد.
واأكد �سم�ه يف الكلمة التي اأذيعت ام�س يف الإذاعات املدر�سية يف خمتلف مدار�س 
الإبداع  قيمة  وتعزيز  التعلم  وم�ا�سلة  والجتهاد  املثابرة  ���س��رورة   .. ال��دول��ة 

والتميز يف نف��س اأبنائنا الطلبة.
وفيما يلي ن�س كلمة �ساحب ال�سم� رئي�س الدولة..

»ال�س�م عليكم .. عيايل .. اأول �سيء اأبارك لكم الع�دة اإىل مدار�سكم .. واأبارك 
جلميع املدر�سني والعاملني يف قطاع التعليم .. واإن �ساء اهلل تك�ن بداية م�فقة 

وناجحة يف عام درا�سي جديد.
 .. بتحقيقها  وي��ك��رب طم�حنا   .. تكرب معنا   .. اأح����م  احل��ي��اة  ب��داي��ة   .. ع��ي��ايل 
فاأو�سيكم   .. امل�ستقبل  فيها  وُير�سم  واملهارات  الأح���م  هذه  ت�سقل  ومدار�سكم 
العلم واملعرفة م�سرية مت�ا�سلة ل تت�قف..  .. فم�سرية  ببذل اجلهد واملثابرة 
دوا اأهدافكم .. ول تت�قف�ا  عليكم يا عيايل .. بالتميز والإبداع والعزمية .. حدِّ

عن املحاولة .. ا�ستثمروا اأوقاتكم باأ�سياء تنفعكم وتنفع اأهاليكم وجمتمعكم«.
)التفا�سيل �س2(

ترحيب اأممي وارتياح داخلي بدعوة زعيم التيار ال�شدري

�أن�سار �ل�سدر ين�سحب�ن من �ل�سارع �متثالاً لت�جيهات زعيمهم
حتذير �أممي من ع�دة �لت�سعيد يف ليبيا

•• عوا�صم-وكاالت:

احلقائق  لتق�سي  امل�ستقلة  املتحدة  الأمم  بعثة  دع��ت 
الأعمال  يف  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي  الأط����راف  جميع  ليبيا  يف 
اإىل المتناع  العا�سمة طرابل�س  العدائية الأخرية يف 
الأمن  جمل�س  يعقد  فيما  ع�سكري،  ت�سعيد  اأي  ع��ن 
تط�رات  ت��ت��ن��اول  م��ف��ت���ح��ة  اإح���اط���ة  جل�سة  ال�����دويل، 

ال��سع يف ليبيا، تعقبها جل�سة ت�ساورية مغلقة.
وذكرت و�سائل اإع�م وخرباء اأن ال�ستباكات هداأت مع 
وتعترب  القتال  من  لبا�ساغا  امل�الية  الق�ات  ان�سحاب 
ه���ذه ه��ي امل��ح��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ق���م ب��ه��ا با�ساغا 
ال�سلطة  مناف�سه من  لإزاح��ة  ال�سابق  الداخلية  وزي��ر 

التنفيذية.
امل�ستقلة  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  دع��ت  مت�سل  �سياق  يف 
لتق�سي احلقائق يف ليبيا جميع الأطراف التي �ساركت 
يف الأعمال العدائية الأخرية يف العا�سمة طرابل�س اإىل 
المتناع عن اأي ت�سعيد ع�سكري اإ�سايف وحماية حق�ق 

ذلك حياتهم وممتلكاتهم  للمدنيني، مبا يف  الإن�سان 
بح�سب  ال��دويل،  الإن�ساين  للقان�ن  المتثال  وكذلك 

ما اأورد م�قع »ب�ابة اإفريقيا« الإخباري الليبي.
ا�ستباكات  عن  تقارير  و�سط  الأممية  الدع�ة  وج��اءت 
م�سلحة  جماعات  عدة  بني  وقعت  طرابل�س  يف  عنيفة 
النار  اإط����ق  املا�سية، مب��ا يف ذل��ك  على م��دار الأي���ام 
اأنحاء  ب��ال�����س��ك��ان يف  امل��ك��ت��ظ��ة  الأح���ي���اء  ال��ع�����س���ائ��ي يف 
اإفريقيا"  "ب�ابة  م���ق��ع  ذك���ر  م��ا  بح�سب  ال��ع��ا���س��م��ة 

الإخباري الليبي.
عن  ال��ت��ق��اري��ر  يتابع�ن  حمققيها  اأن  البعثة  وبينت 
مدنيني  مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر  ال���ذي  الع�س�ائي  الق�سف 
وتدمري هائل للممتلكات املدنية، مبا يف ذلك املركبات 
الإطار،  وامل��راف��ق الطبية. ويف ه��ذا  وامل��ب��اين  وامل��ن��ازل 
الق�ة  ا�ستخدام  ليبيا  تق�سي احلقائق يف  بعثة  اأدان��ت 
امل�سلحة  اجلماعات  وف�سل  الثقيلة  بالأ�سلحة  والعنف 
املدنية  واملمتلكات  املدنيني  حلماية  تدابري  اتخاذ  يف 

من اآثار القتال، واتخاذ الإجراءات الحرازية.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سدر  م��ق��ت��دى  اأن�����س��ار  ان�����س��ح��ب 
املنطقة  م�����ن  ال�����ث������ث�����اء  اأم�����������س 
اأمهلهم  اأن  اخل�سراء يف بغداد بعد 
زع��ي��م��ه��م ���س��ت��ني دق��ي��ق��ة ل���ق��ف كل 
با�ستخدامهم  منّددا  الحتجاجات، 
وبني  بينهم  م�اجهات  بعد  العنف 
واأف�������راد احل�سد  الأم���ن���ي���ة  ال���ق����ى 
ال�����س��ع��ب��ي اأ���س��ف��رت ع���ن م��ق��ت��ل 23 

منهم خ�ل 24 �ساعة.
امل���ت���ح���دة يف  الأمم  ب��ع��ث��ة  ورح���ب���ت 
ال���ث����ث���اء، بدع�ة  اأم�������س  ال����ع����راق، 
ال�������س���دري، مقتدى  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م 
ال�سدر، اأن�ساره اإىل الن�سحاب من 
ال�سارع، لأجل حقن الدماء، بعدما 
اأودت م�اجهات يف ال�سارع اإىل وق�ع 

قتلى وجرحى.
املعروفة  الأمم���ي���ة  ال��ب��ع��ث��ة  وك��ت��ب��ت 
تغريدة  ب���»ي���ن��ام��ي«، يف  اخ��ت�����س��ارا 
»ي����ن���ام���ي ترحب  »ت���ي����ت���ر«،  ع��ل��ى 
امل��ع��ت��دل الأخ����ري لل�سيد  ب���الإع����ن 
مقتدى ال�سدر. وكما قلنا بالأم�س: 

ب��ع��د ي�مني  ال��ت��ام  الن�����س��ح��اب  اإىل 
ف�سائل  وبني  بينهم  امل�اجهات  من 
�سيعية اأخرى م�الية لإيران وق�ى 
ق��ت��ي��ً�. وقال:   23 اأوق��ع��ت  اأم��ن��ي��ة 
»�ساأترباأ من اأن�سار التيار ال�سدري 
العت�سام  م���ن  ي��ن�����س��ح��ب���ا  مل  اإذا 

خ�ل �ساعة«.
»اعتزايل  وق���ال:  ���س���ؤال،  على  وردا 
ونهائي«.  ���س��ي��ا���س��ي  ل  ���س��رع��ي  ه���� 
يحدث  م��ا  اإن  يق�ل  ال�سدر  وت��اب��ع 
لي�س ث�رة لأنه لي�س �سلمياً، م�جهاً 
ال�����س��ك��ر ل���ق����ات الأم������ن ع��ل��ى عدم 
اأحداث  يف  جانب  اأي  اإىل  النحياز 

العنف الأخرية.
وقدم اعتذاره لل�سعب العراقي على 

العنف يف الب�د.
ال�سدرية  ال��ك��ت��ل��ة  رئ���ي�������س  وك������ان 
العراقي  ال���ربمل���ان  م���ن  امل�ستقيلة 
ح�����س��ن ال���ع���ذاري اأف�����اد الث���ن���ني اأن 
ال�������س���دري، مقتدى  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م 
الطعام  عن  اإ�سرابا  اأعلن  ال�سدر، 
وا�ستعمال  ال��ع��ن��ف  ي��ت���ق��ف  »ح��ت��ى 

ال�س�ح«.

�سروريان  والتهدئة  النف�س  �سبط 
لكي ي�س�د �س�ت العقل«.

وياأتي ترحيب الأمم املتحدة، بعدما 
قال ال�سدر، ، اإنه يترباأ من عنا�سر 
التيار ال�سدري اإذا مل ين�سحب�ا من 

ال�سارع خ�ل 60 دقيقة.

وداخ����ل����ي����ا، رح�����ب رئ���ي�������س ال��������زراء 
العبادي،  حيدر  ال�سابق،  ال��ع��راق��ي 
مب���ق��ف ال�����س��در، ق��ائ��� اإن���ه ي�سع 
احل��ل���ل م��ن اأج����ل م��ن��ع م��ا و�سفه 
ب�����»الح����راب ال��ع��ب��ث��ي«، ف��ي��م��ا كان 
العمل  اع���ت���زال���ه  ال�������س���در  اإع�������ن 

احتجاجات  اأج����ج  ق���د  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
وا�سعة يف عدد مناطق العراق، ي�م 

الثنني.
وق�������ال زع����ي����م ال���ت���ي���ار ال�������س���دري، 
رهينة  ال��ب���د  اإن  ال�سدر،  مقتدى 
م�ؤيديه  ودع����ا  وال��ع��ن��ف.  ل��ل��ف�����س��اد 

�شوؤال يخرتق دوّي املدافع:

هل حقااً �لعق�بات �لقت�سادية 
�سد رو�سيا ل جتدي نفعا؟

•• الفجر -اإيليا جوكريت -ترجمة خرية ال�صيباين

بينما يدع� اإميان�يل ماكرون الفرن�سيني اإىل »قب�ل دفع ثمن حريتهم وقيمهم«، 
تدع� مارين ل�بان اإىل التخلي عن العق�بات املفرو�سة على رو�سيا والتي لن ت�ؤدي 

اإل اإىل جعل » معاناة ال�سعب الفرن�سي«.
بالن�سبة ملارين ل�باآن، فاإن العق�بات �سد رو�سيا ل تخدم اأي غر�س على الإط�ق، 
بداية  يف  الفرن�سي.  ال�سعب  وبالنتيجة،  تعاين،  الأوروبية  ال�سع�ب  جعل  با�ستثناء 
�سهر اأغ�سط�س، ذهبت رئي�سة جمم�عة التجمع ال�طني يف اجلمعية ال�طنية اإىل 
حد املطالبة باإلغائها للحيل�لة دون ان جتد اأوروبا نف�سها يف م�اجهة انقطاع التيار 

الكهربائي، ل �سيما فيما يتعلق ب�اردات الغاز.                 )التفا�سيل �س10(

�ص 05

�ص 11

�ص 17

حديقة »اأم الإمارات« وجهة تعليمية 
وترفيهية ت�ستقطب 700 األف زائر �سنويا

اأخبار الإمارات

بـ13 األف �سالح نووي.. حتذيرات 
تتواىل من »حافة الهاوية«

عربي ودويل

بطولة الإمارات ملحرتيف اجلوجيت�سو 
تنطلق ال�سبت من اأبوظبي

الفجر الريا�سي

باك�ستان حتتاج 10 مليار�ت دولر 
�لفي�سانات بعد  �لبناء  لإعادة 

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

الباك�ستاين  التخطيط  وزي��ر  اأك��د 
اإح�سان اإقبال اأم�س اأن ب�ده بحاجة 
دولر  مليارات   10 م��ن  اأك��ر  اإىل 
لإ�س�ح واإعادة بناء البنى التحتية 
املت�سررة جراء الفي�سانات املدمرة 
امل��سمية  الأم���ط���ار  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
ال���غ���زي���رة ال���ت���ي اأحل����ق����ت اأ�����س����رار 
وخ�س��ساً  التحتية،  بالبنى  هائلة 

الت�سالت والطرقات والزراعة.

م�شادر اأمريكية: مو�شكو غري را�شية عن اأداء امل�شريات االإيرانية

رو�سيا تق�سف خاركيف وت���سل تعزيز�تها ح�ل خري�س�ن
•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�س�ؤول�ن اأمريكي�ن اإن طائرات �سحن رو�سية قامت ب�سحن 
يف  ل�ستخدامها  ال�سنع  الإي��ران��ي��ة  القتالية  الطائرات  ع�سرات 
م��سك�  بني  الع�قات  عمق  ت�ؤكد  خط�ة  يف  باأوكرانيا،  احل��رب 
طائرات  غ��ادرت  فقد  الأمريكية،  املخابرات  وبح�سب   . وطهران 
النقل الرو�سية اإيران يف 19 اأغ�سط�س حمملًة على الأقل بن�عني 
من الطائرات بدون طيار، وك�هما قادر على حمل ذخائر ل�سن 
هجمات على الرادارات واملدفعية والأهداف الع�سكرية الأخرى، 

وفقاً ملعل�مات ا�ستخبارية جمعتها وكالت التج�س�س الأمريكية.
اإنه  مقاب�ت  يف  املتحدة  ال���لي��ات  من  اأمني�ن  م�س�ؤول�ن  وق��ال 

اأن تقدم دفعة كبرية للجه�د  الطائرات ميكن  اأن هذه  يف حني 
احلربية الرو�سية يف اأوكرانيا، فاإن النقل �سابته م�ساكل فنية.

وقال امل�س�ؤول�ن الأمريكي�ن اإن الطائرات بدون طيار الإيرانية 
اأجراها  التي  الأول��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات  ع��دي��دة يف  اإخ��ف��اق��ات  �سهدت 
الرو�س حيث ظهرت العديد من الأخطاء يف النظام وه� ما دفع 
الرو�س للتعبري عن عدم ر�ساهم عن ج�دة الطائرات ون�عيتها، 

وفقاً ملا نقلته �سحيفة »وا�سنطن ب��ست«.
اآخ���رون يف   7 وج��رح  اأ�سخا�س   5 ع��ن  يقل  م��ا ل  ُقتل  ميدانيا، 
ق�سف رو�سي على و�سط خاركيف يف �سمال �سرق اأوكرانيا، على 

ما اأعلن رئي�س بلديتها وحاكم املنطقة.
"الرو�س  تلغرام:  عرب  �سينيغ�ب�ف  اأوليغ  املنطقة  حاكم  وكتب 

اإىل  اأ���س��رارا م�سريا  اأحل��ق  اأح��ي��اء يف و�سط خاركيف ما  ق�سف�ا 
وق�ع 4 قتلى و4 جرحى، داعيا ال�سكان اإىل الحتماء، .

حتركات  ب��داأت  ق�اتها  اإن  الأوك��ران��ي��ة  اجلن�بية  القيادة  وقالت 
هج�مية يف عدة اجتاهات، منها منطقة خري�س�ن التي تقع اإىل 
ال�سمال من �سبه جزيرة القرم التي �سمتها رو�سيا عام 2014.

بتفا�سيل  الإدلء  راف�سة  القيادة،  با�سم  املتحدثة  وك�سفت  هذا 
عن الهج�م، اأن اأوكرانيا ق�سفت اأكر من 10 م�اقع يف الأ�سب�ع 

املا�سي لكن الق�ات الرو�سية يف اجلن�ب ما زالت ق�ية للغاية.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية، يف ن�سرتها املخابراتية الي�مية 
اأن رو�سيا تبذل جه�دا منذ بداية اأغ�سط�س لتعزيز ق�اتها على 

ال�سفة الغربية لنهر دنيربو ح�ل خري�س�ن.

يف مواجهة مو�شكو:

�س�لتز يريد تر�سيخ �جلناح �ل�سرقي لأوروبا
•• الفجر -خرية ال�صيباين

من خ�ل ت��سيح م�اقفه امل�ؤيدة لت��سيع الحتاد الأوروبي، رد امل�ست�سار الأملاين اأخرًيا 
على خطاب اإميان�يل ماكرون يف جامعة ال�س�رب�ن. ولكن ب�سبب رغبته يف جتميع امل�سالح 

املتباينة ل�سرق وغرب القارة، ترك اأولف �س�لتز العديد من املناطق الرمادية.
بالن�سبة خلطاب يقدم اأخرًيا للثنائي الفرن�سي -الأملاين واملجم�عة الأوروبية 
اأ�سا�ًسا للنقا�س ح�ل م�ستقبل اأوروبا، ظل اأولف �س�لتز �سادًقا مع نف�سه: 
براغ،  يف  ت�سارلز  جامعة  يف  رتيبة  بنربة  دقيقة  خم�سني  مدة  ت�سريحه 

ح�سم مع اخلطاب امللتهب الذي األقاه ماكرون.    )التفا�سيل �س9(

زعيمة تاي��ن تطلب �لتز�م 
�لهدوء و�سط تهديد�ت �ل�سني

•• تايبيه-وكاالت:

اأم�س،  ال��ذات��ي،  باحلكم  املتمتعة  اجل��زي��رة  جي�س  م��ن  ت��اي���ان  رئي�سة  طلبت 
اإن  قائلًة  ال�سينية،  الع�سكرية  املناورات  اأن يحافظ على هدوئه يف م�اجهة 

تاي�ان لن ت�سمح لبكني باإثارة �سراع.
ووا�سلت ال�سني ال�سغط الع�سكري على تاي�ان خ�ل الأ�سابيع التي اأعقبت 
اأوائل  تايبيه  اإىل  بيل��سني  نان�سي  الأم��ريك��ي،  الن�اب  جمل�س  رئي�سة  زي��ارة 
الزيارة مبناورات ع�سكرية �سخمة  اأغ�سط�س احلايل. وردت بكني على هذه 
يف املياه والأج���اء املحيطة بتاي�ان. واأطلقت �س�اريخ ف�ق اجلزيرة، �سقط 
كما  خطرياً،  ت�سعيداً  اعُترب  ما  اليابانية،  القت�سادية  املنطقة  يف  بع�سها 

اأر�سلت اأي�ساً �سفناً حربية وطائرات باجتاه اجلزيرة باأعداد كبرية.
النف�س  تاي�ان ب�سبط  التزام  اإنغ وين على �سرورة  ت�ساي  الرئي�سة  و�سددت 

على الرغم من ال�سغ�ط الي�مية من ال�سني.
وقال ت�ساي خ�ل زيارة اإىل مركز للبحرية يف بينغ�، وهي اأرخبيل من ع�سرات 
اجلزر: »كلما زادت ا�ستفزازات جن�د العدو، كنا بحاجة اإىل مزيد من الروي. 
لن ن�سمح لأولئك يف ال�سفة الأخرى باإ�سعال �سراع حتت ذرائع واهية«. كما 
تفقدت الرئي�سة التاي�انية �سرب رادار و�سرية دفاع ج�ي واأ�سط�ل بحري. 
مقاتلة  طائرة  اأم��ام  يقف�ن  طيارون  ا�ستقبلها  اجل�ية،  ماغ�نغ  قاعدة  ويف 
ت�ساي:  واأ�سافت  الأ�سليني«.  ال�سكان  دفاع  ل�»ق�ة  التابعة  ال�سنع،  تاي�انية 
بالزي  ت��اي���اين  �سخ�س  ك��ل  ي��راك��م  عندما  ال��ت��اي���اين.  ال�سعب  فخر  »اأن��ت��م 

الع�سكري ال�طني، متتلئ قل�ب اجلميع بالحرام والمتنان«.

�نت�سال 30 مهاجر� من جزيرة 
�لي�نانية قبالة جزيرة كريت 

•• اأثينا-وكاالت:

اأم�س  الي�نانية،  ال�سلطات  اأعلنت 
30 �سخ�سا من  الث�ثاء، انت�سال 
القدرة  ق��ائ��ده  فقد  خ�سبي  ق���ارب 
ينجرف  ك��ان  حيث  الت�جيه،  على 
ال�سخري  ال�����س��اح��ل  م��ن  ب��ال��ق��رب 
جلزيرة �سغرية قريبة من جزيرة 
اكت�ساف  اأح���دث  ك��ري��ت، وذل���ك يف 
لقارب مهاجرين ي�اجه م�سك�ت 

يف جن�ب الي�نان.
اأنه  ال�س�احل الي�ناين  وذكر خفر 
الأول  اأم�����س  ا�ستغاثة  ن���داء  تلقى 
اإبحاره  اأث��ن��اء  ال��ق��ارب  الثنني من 

بني جزيرتي كريت واأنتيكيثريا.
و�سع الزورق اخل�سبي بالقرب من 
املاأه�لة  غ��ري  غرامف��سا  ج��زي��رة 
ال�����س��م��ايل الغربي  ال��ط��رف  ق��ب��ال��ة 
جلزيرة كريت يف البحر املت��سط، 

بح�سب الأ�س��سيتد بر�س.
واأ�ساف خفر ال�س�احل اأن الث�ثني 
منت  ع��ل��ى  ك��ان���ا  ال��ذي��ن  �سخ�سا، 
و4  ق��ا���س��ري��ن   9 بينهم  ال���ق���ارب، 
�سيدات، ونقل�ا اإىل جزيرة كريت، 
ومل ترد معل�مات عن جن�سياتهم.
ه�����ذا اأح�������دث اك���ت�������س���اف ل���ق����ارب 
اأثناء  م�سك�ت  واجهت  مهاجرين 
الإب����ح����ار، ث���م ان��ت��ه��ى ب��ه��ا املطاف 
الأيام  يف  الي�نان  جن�ب  جزر  اإىل 

املا�سية.
وكان خفر ال�س�احل اأعلن، يف نهاية 
69 �سخ�سا ي�م  انت�سال  الأ�سب�ع، 
اجلمعة من قارب �سراعي تقطعت 
ا�ستغاثة  اإ���س��ارة  واأر���س��ل  ال�سبل  ب��ه 
ك��ي��ل���م��را جن�ب   48 ب��ع��د  ع��ل��ى 

غربي جزيرة زاكيثن��س.

رئي�سة تاي�ان مع الطيارين يف قاعدة ج�ية يف جزر بينغ�. )رويرز(

رئي�س �لدولة: عيايل .. بد�ية �حلياة �أحلم .. تكرب معنا ..
ويكرب طم�حنا بتحقيقها .. ومد�ر�سكم ت�سقل هذه �لأحلم و�ملهار�ت 

�س�لتز يريد تر�سيخ �جلناح �ل�سرقي لأوروبا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  دول��ة  اأن  الرقمية،  واحلك�مة  الت�سالت  تنظيم  هيئة  ك�سفت 
بف�سل  الرقمية  احلياة  م�ؤ�سرات  يف  عاملياً  الأف�سل  ال��دول  �سمن  ج��اءت 
التط�ر الكبري يف قطاع الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات، مبا ي�ؤكد ريادة 

الدولة يف التح�ل الرقمي واخلدمات الرقمية.
دولة  يف  الرقمية  احل��ي��اة  "اأ�سل�ب  ب��ع��ن���ان  تقرير  يف  الهيئة،  واأ���س��اف��ت 
الإمارات"، اأنه انط�قاً من الأرقام املتداولة يف التقارير العاملية املخت�سة 
فاإن دولة الإمارات تب�اأت املرتبة الأوىل عاملياً يف ا�ستخدام م�اقع الت�ا�سل 
الجتماعي، فيما جاءت يف املرتبة الأوىل عربياً والثانية عاملياً يف ا�ستخدام 
التجارة  ع��امل��ي��اً يف  وال��ت��ا���س��ع  ع��رب��ي��اً  الأوىل  امل��رك��ز  الإن���رن���ت، وح��ل��ت يف 

الرقمية.
اإلكرونية  اأول حك�مة  الإم��ارات كانت �ساحبة  اأن دولة  التقرير  واأو�سح 
يف املنطقة عام 2001، م�سريا اإىل اأنه على امتداد هذه امل�سرية احلافلة 
يف  الأف���راد  ميار�سه  حياة  كاأ�سل�ب  الرقمنة  ثقافة  تكر�ست  ب��الإجن��ازات 
من  ق��در  اأك��رب  لتحقيق  �سعيها  يف  الأع��م��ال  م�ؤ�س�سات  ومتار�سه  املجتمع، 

الكفاءة والفاعلية.
وتف�سي�، ت�سدرت دولة الإمارات املرتبة الأويل عاملياً، فيما يتعلق ب�سرعة 
�سبكة الإنرنت عرب الهاتف املتحرك، حيث بلغ مت��سط �سرعة الإنرنت 
يف الإمارات 134.48 ميغا بايت/ ثانية، فيما يبلغ املت��سط العاملي 30 

ميغا بايت / ثانية.
وذكر اأن الإم��ارات ت�سدرت املرتبة ال�13 عاملياً يف �سرعة �سبكة الإنرنت 
ميغا   124.7 ال��دول��ة  يف  الإن��رن��ت  �سرعة  مت��سط  يبلغ  حيث  الثابت 

بايت/ ثانية مقابل املت��سط العاملي البالغ 63.46 ميغا بايت/ ثانية.
الإنرنت  ا�ستخدام  يف  عاملياً  الثانية  املرتبة  ت�سدرت  الدولة  اأن  واأو�سح 
بن�سبة ت�سل اإىل %99 مقابل املت��سط العاملي البالغ 62.5 %، م�سرياً 
اإىل اأن عدد م�ستخدمي الإنرنت يف الإمارات ي�سل اإىل 9 م�يني و 935 

األفا و967 م�ستخدما.
وبني التقرير اأن الإمارات حلت يف املرتبة ال� 12 عاملياً، فيما يتعلق بال�قت 
 04:35 مبعدل  املتحرك  الهاتف  عرب  الإنرنت  ا�ستخدام  يف  امل�ستغرق 
�ساعة مقابل املت��سط العاملي البالغ 03:43 �ساعة، فيما حلت الدولة يف 
11 عاملياً فيما يتعلق بال�قت امل�ستغرق يف ا�ستخدام الإنرنت  املرتبة ال� 
العاملي  باملت��سط  مقارنة  �ساعة،   04:01 ب�اقع  احلا�س�ب  اأجهزة  عرب 

البالغ 03:14 �ساعة.
وذكر اأن الإمارات جاءت يف املرتبة ال�10 عاملياً يف معدل ال�قت امل�ستغرق 
متحرك"  وهاتف  "حا�س�ب  الأج��ه��زة  جميع  عرب  الإن��رن��ت  ا�ستخدام  يف 
 06:58 ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل��ي  باملت��سط  م��ق��ارن��ة  ���س��اع��ة   08:36 مبت��سط 

�ساعة.
الت�ا�سل  م�اقع  ا�ستخدام  ن�سبة  يف  عاملياً  الأوىل  هي  الدولة  اأن  واأ�ساف 
الجتماعي مقارنة بعدد ال�سكان بنح� %106، مقابل معدل ا�ستخدام 
العامل مل�اقع الت�ا�سل الجتماعي والبالغة ن�سبته 58.4 %، كما تف�قت 
املعدل  على  الجتماعي  الت�ا�سل  مب�اقع  ال�سكان  م�ساركة  يف  الإم���ارات 

العاملي بن�سبة ت�سل اإىل 200%.
يف  عاملياً   20 اأف�سل  ج��اءت �سمن  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
ا�ستخدام الفيدي�هات الرقمية كم�سدر للتعلم بن�سبة 50 %، فيما حلت 
بنح�  الب�سرية  الرقمية  امل��دون��ات  م�ساهدة  يف  عاملياً   10 اأف�سل  �سمن 

.%  27.6
وبني اأنه على ال�سعيد الرفيهي جاءت الإمارات �سمن اأف�سل 10 عاملياً 
ال�سق  يف  بينما   ،90% بنح�  الإل��ك��رون��ي��ة  الأل��ع��اب  مم��ار���س��ة  ن�سبة  يف 
القت�سادي فجاءت �سمن اأف�سل 10 عاملياً يف ن�سبة ا�ستح�اذ ال�سكان على 
العم�ت امل�سفرة بنح� 11.4 % ويف املجال الطبي جاءت دولة الإمارات 
�سمن اأف�سل20 عاملياً يف ن�سبة ال�سكان الذين يخ�سع�ن للت�سخي�س عن 

بعد مبعدل 26.4 %.
واأ�سار اإىل اأن الإمارات جاءت يف املركز التا�سع عاملياً فيما يتعلق بالتجارة 
الرقمية يف  املدف�عات  ال�سن�ية من  الفرد  الرقمية، وبلغ مت��سط ح�سة 
الإمارات نح� 3775 دولر اأمريكي، وذلك مقابل مت��سط ح�سة الفرد 

ال�سن�ية من املدف�عات الرقمية عاملياً والبالغة 1766 دولرا اأمريكيا.
14 عاملياً يف كمية امل�سريات الأ�سب�عية عرب  وت�سدرت الإمارات املرتبة 
احتياجاتهم  ي�سرون  الذين  الدولة  �سكان  ن�سبة  بلغت  حيث  الإن��رن��ت، 
عاملياً   13 املرتبة  يف  الدولة  وحلت   ،%  59 نح�  �سن�يا  الإن��رن��ت  عرب 
يف امل�سريات الأ�سب�عية عرب الإنرنت با�ستخدام الهاتف املتحرك حيث 
بلغت ن�سبة ال�سكان الذين ي�سرون احتياجاتهم عرب الإنرنت با�ستخدام 

الهاتف اأ�سب�عياً نح� 32.4 %.
ولفت التقرير اإىل اأن الإمارات جاءت �سمن اأف�سل 20 عاملياً يف املحت�ى 
رقميا  حمت�ى  ي�سرون  الذين  الإم���ارات  �سكان  ن�سبة  بلغت  اإذ  الرقمي، 
متن�عا عرب الإنرنت نح� 68.1 %، فيما حلت الدولة يف املركز التا�سع 
ن�سبة  بل�غ  مع  الأ�سب�عية  املنزلية  الغذائية  امل�سريات  حيث  من  عاملياً 
�سكان الإمارات الذين يت�س�ق�ن حاجتهم الغذائية عرب الإنرنت اأ�سب�عياً 

لنح� 33.4 %.

امل�ستغرق على م�اقع  ال���ق��ت  يف  ع��امل��ي��اً   12 امل��رت��ب��ة  الإم�����ارات يف  وح��ل��ت 
املرتبة  يف  ج���اءت  فيما  ���س��اع��ة،   04:35 بن�سبة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل 
امل�ستخدمة،  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  ع��دد  مت��سط  يف  عاملياً   11
الت�ا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  يف  عاملياً  اأف�سل20  �سمن  الدولة  ج��اءت  كما 
الجتماعي للبحث عن الع�مات التجارية بن�سبة %48.8 ، فيما حلت 
لأغرا�س  الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  يف  عاملياً   13 املركز  يف 

العمل بن�سبة 28%.
وبح�سب التقرير، بلغت ن�سبة و�س�ل اإع�نات م�قع في�سب�ك الجتماعي 
يف الإمارات نح� %82.5، مقابل ن�سبة و�س�ل اإع�نات م�قع في�سب�ك 
عاملياً،  اخلم�سة  املرتبة  الإم��ارات  بذلك  لتتب�اأ   34.1% والبالغة  عاملياً 
اإع�نات  و���س���ل  ن�سبة  يف  عاملياً  اخلام�س  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات  حلت  كما 
م�قع ي�تي�ب الجتماعي بنح� %93.4، مقابل الن�سبة العاملية البالغة 

.37.7%
وجاءت الإم��ارات يف املركز ال�ساد�س عاملياً يف ن�سبة و�س�ل اإع�نات م�قع 
ان�ستغرام يف الدولة بنح� %60.2 مقابل الن�سبة العاملية البالغة 23.9 
اإع�نات  ن�سبة و�س�ل  الثاين عاملياً يف  املركز  الدولة يف  فيما ج��اءت   ،%
م�قع تيك ت�ك بنح� 81.3 % مقابل الن�سبة العاملية البالغة 15.9%. 
م�قع  اإع���ن��ات  و�س�ل  ن�سبة  يف  عاملياً  الثالث  املركز  يف  الإم���ارات  وحلت 
% فيما   14.6 البالغة  العاملية  الن�سبة  % مقابل   69 بنح�  اإن  لينكد 
جاءت الدولة يف املركز الثامن عاملياً يف ن�سبة و�س�ل اإع�نات م�قع �سناب 
 ،9% البالغة  العاملية  الن�سبة  %، مقابل   37.2 بنح�  الجتماعي  �سات 
اإع�نات م�قع  الثامن عاملياً يف ن�سبة و�س�ل  املركز  الإم��ارات يف  وج��اءت 

ت�ير بنح� 28.1 % مقابل الن�سبة العاملية البالغة 7.1%.

•• اأبوظبي-الفجر:

دعم  ي�ستهدف  ال��ذي  ال�سباب  جمل�س  ال�طنية  واملكتبة  الأر�سيف  اأطلق 
امل�ستقبل يف جمال  ���س��ي��اغ��ة  اأج����ل  م��ن  الإم����ارات����ي ومت��ك��ي��ن��ه��م  ال�����س��ب��اب 

الأر�سيفات واملكتبات. 
اأجل  من  ال�سباب  جمل�س  على  الأم��ل  ال�طنية  واملكتبة  الأر�سيف  ويعقد 
الأر�سيف  والتط�يرية يف  البتكارية  ال�سباب  لأفكار  بيئة حا�سنة  ت�فري 
الأر�سيفية  الثقافة  ون�سر  القيادية،  قدراتهم  وتط�ير  ال�طنية،  واملكتبة 

واإعداد الفعاليات وامل�ؤمترات اخلا�سة بال�سباب.
وعن جمل�س �سباب الأر�سيف واملكتبة ال�طنية قال �سعادة عبد اهلل ماجد 
اآل علي املدير العام: من امل�سّلم به اأن ال�سباب هم عماد احلا�سر وحم�ر 

نه�سته، واملحرك احلي�ي للتط�ر، و�سّر التنمية امل�ستدامة التي نن�سدها، 
على  يعمل  ف��اإن��ه  متكينهم  على  ويعمل  ال�سباب  على  الأم���ل  يعقد  وم��ن 

�سناعة امل�ستقبل امل�سرق والزاهر.
اأحد  ه���  ال�طنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  يف  ال�سباب  جمل�س  اإن  واأ����س���اف: 
اإىل  باأمٍل كبرٍي  اأماًل عري�سة، ونحن نتطلع  ال�اجهات التي نعلق عليها 
اأفكارهم الإبداعية، ونعقد الأمل على اإرادتهم ال�سلبة، وت�سميمهم على 
التميز والبتكار يف البناء والتط�ير، و�س�ف نقدم لهم امل�ساندة والتاأييد 
ال��ت��ي ت�سّب يف  املن�س�دة  الأه����داف  اأج���ل حتقيق  ال��دع��م م��ن  ون���ف��ر لهم 

م�سلحة وطننا الغايل يف ظل قيادته الر�سيدة.
الأر�سيف  الطم�حة يف  ال�سباب يف م�سريتهم  دعم  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
واملكتبة ال�طنية لي�ست وليدة الي�م؛ قائً�: لقد اأدركنا مبكراً اإمكاناتهم 

وقدراتهم، وعملنا على ت�ظيفها مبا يخدم ال�طن، وقد كان ملبادراتهم 
اخل�قة ومل�ساريعهم املميزة منزلتها يف م�سرية الأر�سيف واملكتبة ال�طنية 
امل�ثقة، وقد ا�ستطاع �سبابنا اأن يحتل�ا الكثري من امل�اقع القيادية، ونحن 
نعقد الأمل الكبري على اأن ي�ا�سل�ا جه�دهم مبهارة وكفاءة تن�سجم مع 

املرحلة القادمة من عمر الأر�سيف واملكتبة ال�طنية.
ونا�سد �سعادته ال�سباب لتط�ير قدراتهم ومعارفهم وم�ساعفة عطائهم يف 
�سبيل رفعة ال�طن، واأن يجتازوا مب�اهبهم وجناحاتهم حدود الأر�سيف 

واملكتبة ال�طنية وحدود الإمارات؛ فهم اأمل احلا�سر وامل�ستقبل.
اأعربت  ال�طنية،  واملكتبة  الأر�سيف  �سباب  جمل�س  رئي�س  تعيينها  وع��ن 
الأر�سيف واملكتبة  اإياها  اأولها  التي  بالثقة  �سعادتها  مدية املحريبي عن 
ال�طنية، وعاهدت باأن تعمل من اأجل حتقيق مهام املجل�س، وقالت: اإنها 

دوره��م يف خدمة  تعزيز  على  ال�سباب  اأع�ساء جمل�س  �ستعمل مع جميع 
امل��زي��د من  ت��ق��دمي  وت�سجيعهم على  ل���أج��ي��ال،  ال���ط��ن وحفظها  ذاك���رة 
اأفكارهم الإبداعية التي تر�سخ مكانتهم يف م�سرية الإمارات التي تتطلع 
اإىل اأن تر�سخ ب�سمتها عاملياً يف �ستى املجالت يف اخلم�سني عاماً القادمة.

اأناطته بنا  ال��ذي  ال���دور  ن��درك  اإن��ن��ا -نحن �سباب الإم����ارات-  واأ���س��اف��ت: 
مثالية  وق��دوة  من�ذجاً  نك�ن  اأن  علينا  ي�جب  وال��ذي  الر�سيدة،  قيادتنا 
اأمام �سباب العامل يف خمتلف املجالت، وهذا يحّملنا م�س�ؤولية م�ساعفة 
امل�ستقبل الذي  اجله�د يف العمل ويف اكت�ساب املعارف التي ت�ؤهلنا لبل�غ 
تن�سده دول��ة الإم���ارات، وي�ّجب علينا احل���ار مع الآخ��ر، وبناء اجل�س�ر 
املتبادلة ما يجعلنا قادرين  التي تعرب عليها التجارب املميزة والناجحة 

على تذليل التحديات.

•• اأبوظبي- وام: 

وجه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الطلبة  اأبنائه  اإىل  �س�تية  ر�سالة  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
الدرا�سي  ال���ع���ام  وب���داي���ة  امل����دار�����س  اإىل  ال���ع����دة  مب��ن��ا���س��ب��ة 

اجلديد.
واأكد �سم�ه يف الكلمة التي اأذيعت اأم�س يف الإذاعات املدر�سية 
امل��ث��اب��رة والجتهاد  ���س��رورة   .. ال��دول��ة  م��دار���س  يف خمتلف 
نف��س  يف  والتميز  الإب���داع  قيمة  وتعزيز  التعلم  وم�ا�سلة 

اأبنائنا الطلبة.
وفيما يلي ن�س كلمة �ساحب ال�سم� رئي�س الدولة..

الع�دة  لكم  اأب���ارك  �سيء  اأول   .. عيايل   .. عليكم  ال�س�م   "
اإىل مدار�سكم .. واأبارك جلميع املدر�سني والعاملني يف قطاع 
التعليم .. واإن �ساء اهلل تك�ن بداية م�فقة وناجحة يف عام 

درا�سي جديد.
عيايل .. بداية احلياة اأح�م .. تكرب معنا .. ويكرب طم�حنا 
واملهارات  الأح�����م  ه���ذه  ت�سقل  وم��دار���س��ك��م   .. بتحقيقها 
وُير�سم فيها امل�ستقبل .. فاأو�سيكم ببذل اجلهد واملثابرة .. 
فم�سرية العلم واملعرفة م�سرية مت�ا�سلة ل تت�قف.. عليكم 
اأهدافكم  دوا  .. ح��دِّ .. بالتميز والإب��داع والعزمية  يا عيايل 
باأ�سياء  اأوقاتكم  ا�ستثمروا   .. املحاولة  عن  تت�قف�ا  ول   ..

تنفعكم وتنفع اأهاليكم وجمتمعكم.

جه�دكم  اإن  املعلمات  واأخ����ات���ي  املعلمني  لإخ�����اين  واأق�����ل 
ك��ب��رية يف  .. وم�����س���ؤول��ي��ت��ك��م  .. ور���س��ال��ت��ك��م عظيمة  م��ق��درة 
اأداء هذه  .. واهلل يحفظكم ويعينكم على  والتعليم  الربية 

الر�سالة..
املدر�سة واملعلم  .. لي�س معناه  التعليم  وعندما نتحدث عن 
ول   .. متكاملة  منظ�مة  التعليم  لكن   .. فقط  وال��ط��ال��ب 
ميكن اأن حتقق اأهدافها من دون اأن يق�م الأب والأم والأ�سرة 
 .. لهم  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  عيالهم  ومتابعة  بدورهم   ..
وكذلك يق�م املجتمع بدوره مبختلف جهاته وم�ؤ�س�ساته .. 
اأهدافها  التعليم ومعاونتها حتى حتقق  مب�ساعدة منظ�مة 

الكاملة .. اهلل ي�فقكم ويحفظكم".

يف ر�شالة �شوتية اإىل اأبنائه الطلبة مبنا�شبة العام الدرا�شي اجلديد

رئي�س �لدولة: عيايل .. بد�ية �حلياة �أحلم .. تكرب معنا .. ويكرب 
طم�حنا بتحقيقها .. ومد�ر�سكم ت�سقل هذه �لأحلم و�ملهار�ت 

�لإمار�ت �سمن �لأف�سل عامليا يف م�ؤ�سر�ت �حلياة �لرقمية

يف اإطار دعم ال�شباب ومتكينهم وتفجري طاقاتهم االإبداعية

�لأر�سيف و�ملكتبة �ل�طنية يطلق جمل�س �ل�سباب 

دوا   حدِّ  .. والعزمية  واالإبداع  بالتميز   .. عيايل  يا  عليكم   .. واملثابرة  اجلهد  ببذل  • اأو�شيكم 
اأهدافكم .. وال تتوقفوا عن املحاولة 

• �شموه للمعلمني واملعلمات:  جهودكم مقدرة .. ور�شالتكم عظيمة .. وم�شوؤوليتكم كبرية يف الرتبية والتعليم 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  ن�سرتها  فيلمية  مادة  خ�ل  من  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�سحت 
امل�ظف  اإ���س��رار  عق�بة  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  يف  ح�ساباتها  على 

العام باأم�ال اجلهة التي يعمل بها.
املر�س�م بقان�ن  264 من  للمادة  اأنه طبقا  اإىل  العامة  النيابة  واأ�سارت 
ق��ان���ن اجل��رائ��م والعق�بات،  ب��اإ���س��دار   2021 ل�سنة   31 رق��م  احت���ادي 
يعاقب بال�سجن امل�ؤقت كل م�ظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأ�سر عمداً 
اأو م�ساحله  الغري  باأم�ال  اأو  بها  يعمل  التي  اجلهة  اأو م�سالح  باأم�ال 

املعه�د بها اإىل تلك اجلهة. كما ن�ست املادة 268 من ذات املر�س�م بقان�ن 
"50،000" خم�سني  على  تزيد  ل  وبغرامة  باحلب�س  يعاقب  اأن��ه  على 
األف درهم اأو باإحدى هاتني العق�بتني، كل م�ظف عام اأو مكلف بخدمة 
عامة ت�سبب بخطئه يف اإحلاق �سرر باأم�ال اأو م�سالح اجلهة التي يعمل 

بها اأو باأم�ال الغري اأو م�ساحلهم املعه�د بها اإىل تلك اجلهة.
وياأتي ن�سر هذه املعل�مات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة 
الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع  اأف��راد  بني  القان�نية  الثقافة  لتعزيز 
بالقان�ن،  ورفع م�ست�ى وعي اجلمه�ر   ، بالدولة  واملحدثة  امل�ستحدثة 

وذلك بهدف ن�سر ثقافة القان�ن كاأ�سل�ب حياة.

••   اأبوظبي-وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لت��سيع وزيادة نطاق الفح��سات 
ك�رونا  بفريو�س  امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف 
امل�ستجد "ك�فيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 
346،725 فح�سا جديدا خ�ل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وت��سيع نطاق الفح��سات 
على م�ست�ى الدولة يف الك�سف عن 512 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س ك�رونا 

للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد 
 1،014،899 امل�سجلة  احل���الت  جم��م���ع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال���زم��ة،  ال�سحية 

حالة.
   واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة خ�ل الأربع 

والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف الدولة 2،341 حالة.
ك�رونا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   536 �سفاء  عن  ال����زارة  اأعلنت    كما 
امل�ستجد "ك�فيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�سحية ال�زمة منذ دخ�لها امل�ست�سفى، وبذلك يك�ن جمم�ع حالت ال�سفاء 

حالة.  993،740

�لنيابة �لعامة للدولة ت��سح عق�بة �إ�سر�ر 
�مل�ظف �لعام باأم��ل �جلهة �لتي يعمل بها

»�ل�سحة« جتري 346,725 فح�سا وتك�سف عن 512 
�إ�سابة جديدة بفريو�س ك�رونا و536 حالة �سفاء 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة الدولة ل�س�ؤون املجل�س 
وامل�ؤ�س�سة  الحت����������ادي  ال�����ط����ن����ي 
تعاونهما  ع��ن  لل�سباب  الحت���ادي���ة 
ل���ت���ط����ي���ر وت���ن���ف���ي���ذ ���س��ل�����س��ل��ة من 
امل����ب����ادرات وامل�����س��اري��ع ال��ه��ادف��ة اإىل 
والتنم�ي  ال�سيا�سي  ال�عي  تر�سيخ 
م�ساهمتهم  وت��ع��زي��ز  ال�سباب  ل��دى 
وت�ظيف  ال������ربمل������اين  ال���ع���م���ل  يف 
وال�ستفادة  وروؤاه�����م  مقرحاتهم 
امل�ستقبلية  اخلطط  و�سع  يف  منها 

والتط�يرية.
وت��ت�����س��م��ن ال�������س���راك���ة خ���ط���ة عمل 
على  متعددة  اأه���داف  ذات  متكاملة 
امل����دي����ني ال���ق���ري���ب وال���ب���ع���ي���د ومبا 
التفاعل  من  م�ست�ى  اأعلى  ي�سمن 
الإماراتي  ال��ن��م���ذج  وف��ق  ال�سبابي 
ل��ت��م��ك��ني واإ������س�����راك ال�����س��ب��اب ومبا 
ال�سراتيجية  ت��ط��ل��ع��ات  ي���خ���دم 
املئ�ية  وال��روؤي��ة  لل�سباب  ال�طنية 

�سهد   .2071 الإم��������ارات  ل���دول���ة 
اإع�������ن ال�������س���راك���ة ك���ل م���ن معايل 
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�س�ؤون  �سما 
ال�������س���ب���اب و�����س����ع����ادة ط�������ارق ه����ل 
ل�س�ؤون  ال��دول��ة  وزارة  وك��ي��ل  ل���ت��اه 
و�سعادة  الحت��ادي  ال�طني  املجل�س 
امل�ؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النظري  �سعيد 
�سامي  و���س��ع��ادة  لل�سباب  الحت��ادي��ة 
امل�ساعد  ال���ك��ي��ل  ع���دي  ب��ن  حم��م��د 
وزارة  يف  امل�ساندة  اخلدمات  لقطاع 
ال�طني  امل��ج��ل�����س  ل�����س���ؤون  ال���دول���ة 
من  ع����دد  اإىل  اإ����س���اف���ة  الحت�������ادي 
لدى  وامل�����س���ؤول��ني  الإدارات  م���دراء 

ك� الطرفني.
�سهيل  ب���ن���ت  ���س��م��ا  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
ل�س�ؤون  دول������ة  وزي�������رة  امل�����زروع�����ي 
ال�طنية  الأج��ن��دة  :ح��ددت  ال�سباب 
الإماراتي  ال��ن��م���ذج  وف���ق  لل�سباب 
ال�سبابي  والإ��������س�������راك  ل��ل��ت��م��ك��ني 
التنم�ية  القطاعات  من  جمم�عة 
وفق روؤية الإمارات 2071. واأوؤكد 

العمل  الإط��ار حر�سنا على  يف ه��ذا 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بت�جيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
ل��ستثمار  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
نح�  وت�جيهها  ال�سباب  طاقات  يف 
امل�ساركة  �سيما  ل  التنم�ي  العمل 
العمل  خ��������ل  م�����ن  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 
بتجربة  ي���زخ���ر  وال�����ذي  ال���ربمل���اين 
اإىل ي�منا  رائ��دة منذ قيام الحت��اد 
هذا واأي�ساً من اأجل اإ�سراك ال�سباب 
وحتمل  ال��ق��رار  �سناعة  يف  الفاعلة 
اإن  معاليها  واأ���س��اف��ت  امل�����س���ؤول��ي��ة. 
لل�سباب  الحت��ادي��ة  امل�ؤ�س�سة  تعاون 
ل�س�ؤون  ال���دول���ة  وزارة  ج��ه���د  م���ع 
�ستعزز  الحت���ادي  ال�طني  املجل�س 
م��ن ح�����س���ر وم�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف 
العمل الربملاين ما ي�سهم يف حتقيق 
اأهداف التنمية التي و�سعتها الدولة 
ال�طني  امل�ست�يني  ع��ل��ى  ومت��ي��زه��ا 
والدويل يف تنفيذ مبادرات واأن�سطة 
ن�عية متكن ال�سباب من امل�ساركة يف 

عاماً  اخلم�سني  يف  الربملاين  العمل 
املقبلة.

����س���ع���ادة ط�����ارق ه�����ل ل�تاه  واأك������د 
املجل�س  ل�س�ؤون  الدولة  وزارة  وكيل 
اأهمية هذا  على  الحت��ادي  ال�طني 
امل�ساركة  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف  ال��ت��ع��اون 
باحلياة  وال���ت���ع���ري���ف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ال�عي  الدولة وتنمية  الربملانية يف 
ال�سباب  اأو������س�����اط  ب����ني  ال����ربمل����اين 
القيادة  لت�جيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  وذل���ك 
الفئة عرب  الر�سيدة يف متكني هذه 
الآليات املبتكرة وتزويدها بالأدوات 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن دوره����م يف املجتمع 
للم�ساهمة  ب��ق��درات��ه��م  والرت����ق����اء 

وبناء  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  الفاعلة 
م��ك��ان��ت��ه وحتقيق  وت��ع��زي��ز  ال����ط���ن 
مئ�ية  اإىل  و�س�ًل  والريادة  التميز 
الإمارات. واأ�سار �سعادته اإىل حر�س 
املجل�س  ل�������س����ؤون  ال����دول����ة  وزارة 
ال����ط���ن���ي الحت�������ادي ال����دائ����م على 
مع  ال�سراتيجية  ال�سراكات  بناء 
�سعياً  ال��دول��ة  يف  املختلفة  اجل��ه��ات 
املرتبطة  اأهدافها  اإىل حتقيق  منها 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  ثقافة  بتعزيز 
لدى ال�سباب وال�ستثمار يف طاقاتهم 
ال���ت���ي ت�����س��ك��ل راف�������داً م��ه��م��اً لعمل 
ال�زارة معترباً اإياهم ركيزة اأ�سا�سية 
ال�سيا�سية  ب��امل��ج��الت  ال��ن��ه������س  يف 
يف  الربملانية  التنمية  عجلة  ودف���ع 
حتقيق  يف  اأ�سا�سياً  وعن�سراً  الدولة 
على  واحل��ف��اظ  الن�عية  النجاحات 
امل��ك��ت�����س��ب��ات ال���ط��ن��ي��ة ال���ت���ي حتفل 
ال����دول����ة. م���ن جانبه  ب��ه��ا م�����س��رية 
ال��ن��ظ��ري مدير  �سعيد  ���س��ع��ادة  ق���ال 
لل�سباب  الحت���ادي���ة  امل���ؤ���س�����س��ة  ع���ام 

املجل�س  يف  ب����ارزاً  دوراً  لل�سباب  اإن 
تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  الحت�����ادي  ال���ط��ن��ي 
ال��ر���س��ي��دة �ساهمت  ال��ق��ي��ادة  وروؤي�����ة 
يف  م���ؤث��ر  �س�ت  لل�سباب  يك�ن  ب��اأن 
على  النظري  �سعادة  واأك��د  املجل�س. 
على  �سيعمل  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون  اأن 
وتاأهيلهم  ال�سباب  اإمكانيات  تط�ير 
�سركاء م�ؤثرين يف م�سرية  ليك�ن�ا 
التجربة  تعد  اإذ  ال�ساملة  التنمية 
ال���ربمل���ان���ي���ة الإم�����ارات�����ي�����ة من����ذج���اً 
م��ل��ه��م��اً وف��ر���س��ة ل��ل�����س��ب��اب خل��س 
والتعرف  ف���ي���ه  امل�������س���ارك���ة  جت���رب���ة 
منها  وال��ت��م��ك��ن  الأدوات  ك���ل  ع��ل��ى 
مهاراتهم  و���س��ق��ل  دوره����م  لتفعيل 
�سعادته  واأ���س��اف  التجربة.  ه��ذه  يف 
ال�سباب  يك�ن  اأن  اإىل  ن�سعى  اننا   :
يف  بفاعلية  امل�����س��ارك��ة  على  ق��ادري��ن 
�ساأنها  من  التي  ال�سيا�سات  ت�سميم 
اأن تعزز من دورهم يف و�سع احلل�ل 
و�سنحر�س على تبني امل�اهب وبناء 
اأعمق  فهم  لتك�ين  ال�سباب  ق��درات 

كما  ال��دول��ة  يف  الربملانية  للتجربة 
مهاراتهم  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ���س��ن��ع��م��ل 
تط�ير  على  العمل  يف  واإمكانياتهم 
وامل�ساركة  والت��سيات  ال�سيا�سات 
القطاعات  ت���ن���م���ي���ة  يف  ب���ف���ع���ال���ي���ة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة. و����س���ي�������س���م���ل ال���ت���ع���اون 
ح�ل  متخ�س�سة  درا����س���ات  اإع������داد 
واحتياجاتهم  ال�����س��ب��اب  اه��ت��م��ام��ات 
املهنية والثقافية مبجالت امل�ساركة 
ال�عي  ن�سر  يف  ودوره���م  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي يف املجتمع واإ�سدار ن�سرات 
ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ح���ل  ت���ع���ي��ة 
منهم  باملهتمني  وال�ستعانة  واأثرها 
انتخابات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ب���امل�������س���ارك���ة 

املجل�س ال�طني الحتادي.
ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ت�سكيل  ات��ف��ق  ك��م��ا 
فريق عمل تنفيذي ل�إ�سراف على 
خ��ط��ة ال��ع��م��ل وف���ق الأط����ر الزمنية 
املاأم�لة �سمن جدول حمدد وو�سع 
خمرجاتها  لقيا�س  اأداء  م���ؤ���س��رات 

وفعاليتها.

•• اأبوظبي-وام:

ال����ط���ن���ي���ة حلق�ق  ال���ل���ج���ن���ة  ع���ق���دت 
يف  ام�����س  ال�سابع  اجتماعها  الإن�����س��ان 
معايل  برئا�سة  الرئا�سة،  دي���ان  مقر 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  اأن�������ر  ال���دك���ت����ر 
ل�ساحب  ال���دب���ل����م���ا����س���ي  امل�����س��ت�����س��ار 
اللجنة،  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�سم� 
اللجنة من اجلهات  اأع�ساء  وم�ساركة 
�سعادة  ج��ان��ب  اإىل  ال��دول��ة،  يف  املعنية 
مق�س�د كروز، رئي�س الهيئة ال�طنية 

حلق�ق الإن�سان.
التح�سري  عملية  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
لإع�������داد ال��ت��ق��ري��ر ال����ط���ن���ي ال���راب���ع 
بال�ستعرا�س  املعني  الإم���ارات  لدولة 
الإن�سان،  حل��ق���ق  ال�����س��ام��ل  ال�����دوري 
التي  الت��سيات  تنفيذ  �سري  ومتابعة 
اعتمادها  اإط�����ار  يف  ال���دول���ة  ق��ب��ل��ت��ه��ا 
جمل�س  يف  الثالث  ال�طني  لتقريرها 
حق�ق الإن�سان خ�ل ي�ني� 2018، 

الت�سريعية  اجل����ان���ب  �سملت  وال��ت��ي 
القت�سادية  واحل���ق����ق  وامل���ؤ���س�����س��ي��ة، 
واملدنية  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال�سيا�سية، وحق�ق الفئات.
خ�ل  قرقا�س  الدكت�ر  معايل  واأك���د 
اأن دول���ة الإم�����ارات قطعت  الج��ت��م��اع 
خ�ل ال�سن�ات الأربع الأخرية �س�طاً 
كبرياً يف تعزيز �سّجلها يف جمال حق�ق 
الإن�سان، واأّن الدولة ا�ستفادت يف هذا 
ال�سياق من جتربتها الناجحة يف اإطار 
عام  م��ن  وب����دءاً  ال�سابق  ا�ستعرا�سها 
2008 لث�ثة تقارير وطنية �سمن 

اآلية املراجعة الدورية ال�ساملة.
واأكد معاليه دعم دولة الإمارات لهذه 
خ�لها  من  لت�ستعر�س  املهمة  الآلية 
املتحدة  الأمم  يف  الأع�������س���اء  ال�����دول 
ال�طنية يف جمال  جه�دها وجتاربها 
كما  الإن�����س��ان،  حق�ق  وحماية  تعزيز 
املعل�مات واخلربات  تبادل  ي�ساهم يف 

واأف�سل املمار�سات.

الإمارات  دول��ة  اأّن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
وبعد اعتماد تقريرها ال�طني الثالث 
يف جم��ل�����س ح��ق���ق الإن�����س��ان يف �سهر 
عمل  خ��ط��ة  و���س��ع��ت   2018 ي���ن��ي��� 
عددها  وال��ب��ال��غ  ال��ت������س��ي��ات  لتنفيذ 
تعزيز  م�ست�ى  فعلى  ت��سية،   132
وت��ط���ي��ر الآل���ي���ات ال���ط��ن��ي��ة حلق�ق 
الهيئة  ال����دول����ة  اأن���������س����اأت  الإن���������س����ان 
ملبادئ  الإن�سان وفقاً  ال�طنية حلق�ق 
ب��اري�����س مب���ج��ب ال��ق��ان���ن الحت����ادي 
وعلى   .2021 ل�������س���ن���ة   12 رق������م 
ال�سن�ات  �سهدت  الت�سريعي  امل�ست�ى 
كبرية  حزمة  اعتماد  املا�سية  الأرب���ع 
م���ن ال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ه��م��ة، م��ن��ه��ا على 
�سبيل املثال ل احل�سر اإ�سدار مر�س�م 
ب��ق��ان���ن ب�����س��اأن احل��م��اي��ة م���ن العنف 
الأُ�َسري، وقان�ن حماية ال�سه�د ومن 
تعدي�ت  اإىل  بالإ�سافة  حكمهم،  يف 
�سملت  ووا����س���ع���ة  م��ه��م��ة  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
التمييز  ومكافحة  العق�بات،  ق�انني 

ال�سخ�سية،  والأح�������ال  وال��ك��راه��ي��ة، 
واملعام�ت  اجل��زائ��ي��ة،  والإج�������راءات 
والتي  التجارية،  وال�سركات  املدنية، 
جاءت م�اكبة لحتياجات ومتطلبات 
امل���رح���ل���ة احل����ال����ي����ة، وم���ت����ائ���م���ة مع 
الإن�سان  حلق�ق  الدولية  التفاقيات 

التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
اأم���������ا ع����ل����ى م�������س���ت����ى ال�������س���ي���ا����س���ات 
وال�سراتيجيات، فتّم اعتماد العديد 
تعزيز  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  اخل��ط��ط  م��ن 
واأهمها  الإن�������س���ان،  ح���ق����ق  وح��م��اي��ة 
اجلن�سني  ب��ني  ال��ت���ازن  ا�سراتيجية 
ال�سراتيجية  وامل����ب����ادرة   ،2026
بحل�ل  امل���ن���اخ���ي  احل����ي����اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�طنية  وال�������س���ي���ا����س���ة   ،2050
ال�طنية  وال�����س��ي��ا���س��ة  ل��ل��ت��ح�����س��ي��ن��ات، 
الأ�سرة،  ح��م��اي��ة  و���س��ي��ا���س��ة  ل���أ���س��رة، 
امل�اطنني،  لكبار  ال�طنية  وال�سيا�سة 
ل�أمن  ال���ط��ن��ي��ة  وال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
اط����ق  مت  ك��م��ا   ،2051 ال���غ���ذائ���ي 

ما  ملرحلة  ال��ت��ع��ايف  وم���ب���ادرات  خطط 
حالياً  يجري  فيما  ك�فيد19-،  بعد 
حت��دي��ث ا���س��رات��ي��ج��ي��ة مت��ك��ني امل����راأة 
وريادتها ..كما تعمل اللجنة وبالت�ساور 
ال�طنية حلق�ق  الهيئة  والتعاون مع 
م���ؤ���ّس�����س��ات وجمعيات  الإن�����س��ان، وم��ع 
واجلهات  ال��دول��ة  يف  امل���دين  املجتمع 
اخلطة  اإع�������داد  ع��ل��ى  ال���ع����ق���ة،  ذات 

ال�طنية حلق�ق الإن�سان.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت اجل���ه���ات الأع�������س���اء يف 
الإن�سان  حل��ق���ق  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والربامج  اجل��ه���د  الج��ت��م��اع  خ����ل 
والتدابري التي ا�سطلعت بها كل جهة 
ال�ستعرا�س  ت��سيات  تنفيذ  اإط��ار  يف 

الدوري الثالث.
ال���ط��ن��ي��ة حلق�ق  ال��ل��ج��ن��ة  وح�������ّددت 
�سري  يت�سّمن  زم��ن��ي��اً  اإط����اراً  الإن�����س��ان 
اإع��������داد ال���ت���ق���ري���ر ال����ط���ن���ي ال����راب����ع، 
واللقاءات الت�ساورية مع اجلهات ذات 
تعزيز  بحث  اإىل  بالإ�سافة  الع�قة، 

املراجعة  عملية  ب�ساأن  الفني  التعاون 
الدورية ال�ساملة بني اللجنة ال�طنية 
ال�ستعرا�س  واأمانة  الإن�سان  حلق�ق 
الإن�����س��ان يف  ال�سامل حلق�ق  ال���دوري 
ل�أمم  التابع  الإن�سان  جمل�س حق�ق 

املتحدة يف جنيف.
ال�زراء  اأن جمل�س  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اللجنة   2019 اأك���ت����ب���ر  يف  اأن�������س���اأ 
ال����ط���ن���ي���ة حل����ق�����ق الإن�����������س�����ان، بعد 
10�سن�ات من اإن�ساء اللجنة الدائمة 
ال�سامل  ال�������دوري  ال��ت��ق��ري��ر  مل��ت��اب��ع��ة 

التعديل  الإن�سان ..وجاء هذا  حلق�ق 
والحتياجات  ال����ت����ط�����رات  مل����اك���ب���ة 
اإطار  الإن�����س��ان ويف  احل��ال��ي��ة حل��ق���ق 
ن��ح��� تعزيز  الإم���������ارات  ���س��ع��ي دول�����ة 
املعنية  ال���ط��ن��ي��ة  الآل����ي����ات  وت��ط���ي��ر 

بحق�ق الإن�سان.
وت�����ع�����د ال���ل���ج���ن���ة ح���ل���ق���ة الت���������س����ال 
الدولة  اأج��ه��زة  جميع  ب��ني  والتن�سيق 
وهي  الإن�سان،  حق�ق  ب�س�ؤون  املعنية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى و����س���ع والإ������س�����راف على 
و�سياغة  �ساملة،  وطنية  خطة  تنفيذ 

ال�������س���ي���ا����س���ات وال������ربام������ج واخل���ط���ط 
القدرات  وبناء  ال�عي  برفع  الكفيلة 
وتعزيز  الإن�������س���ان،  ح��ق���ق  جم���ال  يف 
الإقليمية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 
واأجهزة وجلان الأمم املتحدة حلق�ق 
التقارير  متابعة  عن  ف�سً�  الإن�سان، 
يف  ال���دول���ة  ع��ل��ى  امل�ستحقة  ال���دوري���ة 
الإقليمية  واملنظمات  الأج��ه��زة  اإط���ار 
الإن�سان،  ب��ح��ق���ق  امل��ع��ن��ي��ة  وال��دول��ي��ة 
للمراجعة  ال�طني  التقرير  فيها  مبا 

الدورية ال�ساملة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�ستعد دولة الإمارات خ�ل �سهر �سبتمرب املقبل ل�ست�سافة وتنظيم جمم�عة 
م��ن مكانتها  تعزز  التي  ال���دويل  الطابع  ذات  وامل��ع��ار���س  امل���ؤمت��رات  م��ن  كبرية 

كمركز عاملي ل�أعمال وال�سياحة بكافة اأن�اعها.
وتنظيم  ا�ست�سافة  م�ست�ى  على  العاملية  ال���ج��ه��ات  اأه��م  م��ن  الإم����ارات  وتعد 
املعار�س وامل�ؤمترات املتخ�س�سة وت�سهد قائمة ط�يلة من الفعاليات على مدار 
العام، فيما ي�سهد �سهر �سبتمرب املقبل قائمة من الفعاليات تر�سد "وام" اأبرزها 

يف التقرير التايل:

 "ال�شيد والفرو�شية".. 
ت�ست�سيف العا�سمة اأب�ظبي اأحداث الدورة ال� 19 من معر�س اأب�ظبي الدويل 
املقبلني،  اأكت�بر   2 �سبتمرب وحتى   26 الفرة من  والفرو�سية خ�ل  لل�سيد 
والتي تت�سمن 90 فعالية متن�عة ت�ؤكد ريادة دولة الإمارات يف احلفاظ على 
الراث ورفع ال�عي ح�ل اأهمية احلفاظ على البيئة واحلياة الربية وممار�سة 

الريا�سات الراثية الأ�سيلة.
وي�ا�سل نادي �سقاري الإمارات ا�ستعداداته لتنظيم احلدث الأ�سخم من ن�عه 
منذ  والدولية  الإقليمية  مكانته  ر�سخ  وال��ذي  واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
انط�قته يف دورته الأوىل عام 2003، اإذ تقام الدورة املقبلة من املعر�س و�سط 

ت�قعات مب�ساركة قيا�سية من العار�سني والزوار.
ومن اأبرز الفعاليات التي �ست�سهدها الن�سخة املقبلة من املعر�س مزادات ال�سق�ر 
واخليل والإبل وعرو�س الفرو�سية والرماية باأن�اعها وم�سابقات اأجمل ال�سق�ر 

اإ�سافة  الأ�سيل/،  العربي  ال�سيد  /كلب  ال�سل�قي  ومزاينة  الأ�سر  يف  املكاثرة 
لأن�سطة تعليمية وبيئية ورو�س تراثية �سيقة للخي�ل والطي�ر اجلارحة.

من  اأك���ر  ا�ستقطبت  ق��د  املعر�س  م��ن  املا�سية  الن�سخة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
م�ساحة 50 األف مر مربع مب�ساركة ما يزيد  على  واأقيمت  زائر،  اآلف   105
على 680 عار�ساً وع�مة جتارية من 44 دولة، حر�ست على عر�س اأحدث 

ابتكاراتها من خ�ل 11 قطاعاً متن�عاً.

قمة االقت�شاد االأخ�شر..
وت�سهد الإمارات فعاليات الدورة الثامنة من القمة العاملية ل�قت�ساد الأخ�سر، 
بح�س�ر  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  يف   2022 �سبتمرب  و29   28 ي�مي 
وم�ساركة عدد من كبار ال�سخ�سيات املحلية والعاملية اإ�سافة اإىل ح�سد كبري من 
املتحدثني العامليني وامل�س�ؤولني وممثلي امل�ؤ�س�سات احلك�مية وممثلي ال��سائل 

الإع�مية واخلرباء والأكادمييني.
وي�سّكل انعقاد القمة فر�سة ل�ط�ع عن كثب على النم�ذج امللهم الذي اأر�سته 
الأك��ر مرونة  املدينة   2021 اإع�نها عام  املناخ حيث مت  التكيف مع  دبي يف 
والذكاء  امل��رون��ة  جم��ال  يف  النم�ذجية  "املدينة  بجائزة  وتت�يجها  ال��ع��امل  يف 
والك�ارث  املخاطر  من  للحّد  املتحدة  الأمم  مكتب  من  وال�ستدامة" املقدمة 
العاملية يف كفاءة الإج��راءات التي تعزز  وهي اجلائزة التي مُتنح لأف�سل املدن 

من املرونة واحلد من املخاطر.
البيئة احل�سرية  م������س���ع  ع��ل��ى  ال�����س���ء  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ق��م��ة  ن��ق��ا���س��ات  وت�سلط 
التعامل مع  وذك��اًء يف  ا�ستدامة  اأك��ر  لت�سبح  امل��دن  واأهمية ت�سميم  اخل�سراء 
تداعيات التغري املناخي و�سرورة تعزيز مرونة وتناف�سية املدن وحت�سني قدرتها 

ال�سكان  ورفاهية  احلياة  بج�دة  ل�رتقاء  املناخية  املخاطر  مع  التعامل  على 
و�سعادتهم.

متحف امل�شتقبل..
من  اجلديدة  الن�سخة  الأوىل  للمرة  دبي  يف  امل�ستقبل  متحف  يحت�سن  ب��دوره 
 »2022 اخلليج  لدول  امل�ستقبلي  والتاأثري  ال�سراتيجية  »التح�لت  منتدى 
اأبرز �سناع القرار ورواد  14 و15 �سبتمرب املقبل بح�س�ر  الذي ينعقد ي�مي 

الأعمال يف دول منطقة اخلليج العربي.
ويهدف املنتدى اإىل متكني ال�سراكات ما بني القطاعني العام واخلا�س لإعادة 
تاأثري  اأكرب  لتحقيق  ا�سراتيجيات جديدة ل�أعمال وتط�يرها �سماناً  ت�سّ�ر 

ممكن خ�ل ال�سن�ات الع�سرين املقبلة.
جامعة  خريجي  من  الأع��م��ال  ورواد  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من  نخبة  و�ستدير 
هارفارد نقا�سات م�ستنرية وملهمة لت�سجيع �سناع القرار على اإعادة التفكري يف 

اأجندات الأعمال وم�اءمتها لتحقيق اأق�سى قدر من التاأثري.

تكنولوجيا املياه.. 
املياه  تكن�ل�جيا  معر�س  "دي�ا"  دب��ي  مياه  و  كهرباء  هيئة  تنظم  جهتها  من 
والطاقة والبيئة "ويتيك�س" ودبي للطاقة ال�سم�سية 2022 يف الفرة من 27 

اإىل 29 �سبتمرب املقبل يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�س.
وتنظم الهيئة على هام�س املعر�س عدداً من الزيارات امليدانية لتعريف ال�ف�د 
والعار�سني والزوار على اأحدث البتكارات يف جمال ال�ستدامة واط�عهم على 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  قطاع  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  واإجنازاتها  الهيئة  جه�د 

وال�ستدامة.
3 من وجهاتها  ال��زوار يف  ا�ستقبال  دب��ي يف  اإك�سب�  تبداأ مدينة  اأي�سا  دب��ي  ويف 
ا،  يَّ الُرَ ال�ستدامة، وحديقة  التنقل، و"ترّيا" جناح  "اأِلف" جناح  املميزة هي: 
املدينة  ا�ستعداد  �سمن  وذل��ك  �سبتمرب،  من  الأول  املقبل  اخلمي�س  من  اعتباراً 
اأكت�بر املقبل،  ال��زوار يف العديد من ال�جهات املتميزة يف الأول من  ل�ستقبال 

لت�ا�سل ما حققه اإك�سب� 2020 دبي يف اإلهام اأجيال امل�ستقبل.

منتدى االت�شال.. 
الدويل  »املنتدى  من   11 ال�  ال��دورة  فعاليات  تنطلق  ال�سارقة  اإىل  وبالنتقال 
اإذ  وح��ل���ل«،  »حتديات  ب�سعار  �سبتمرب،  و29   28 ي�مي  احلك�مي«  ل�ت�سال 
ال��راأي والفكر واخل��رباء يف قطاع  ميثل املنتدى من�سة عاملية لنخبة من قادة 
الت�سال احلك�مي، الذين ي�سارك�ن روؤاهم وحتلي�تهم للتح�لت القت�سادية 
ملخاطبة  واأدوات��ه  الت�سال  مناهج  اأف�سل  وي�ستعر�س�ن  القادمة،  والجتماعية 

اجلمه�ر يف الأوقات غري العتيادية.
ويركز املنتدى الذي ينظمه املركز الدويل ل�ت�سال احلك�مي، التابع للمكتب 
الت�سال  دور  على  ال�سارقة«،  »اإك�سب�  مركز  يف  ال�سارقة،  حلك�مة  الإع���م��ي 
الت�سال  منهجيات  وا�ستخدام  بالتحديات  املتخ�س�سني  تعريف  يف  احلك�مي 
املنا�سبة التي ت�ؤ�س�س للروح الإيجابية اجلماعية، وحتفز اجلمه�ر على امل�ساهمة 

يف ابتكار احلل�ل واملمار�سات امل�ئمة لكل مرحلة.
واإىل جانب اخلطابات امللهمة واجلل�سات الرئي�سية، ينظم املنتدى �سل�سلة من 
امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف دعم  التي تركز على دور  امل�ساحبة  ال�ر�س والفعاليات 

الت�سال احلك�مي، والتعريف باأحدث م�ستجدات عل�م الت�سال.

�لإمار�ت يف �سبتمرب.. فعاليات و�أحد�ث دولية مهمة .. تعرف على �أبرزها

وز�رة �س�ؤون �ملجل�س �ل�طني �لحتادي و»�لحتادية لل�سباب« يتعاونان على رفع �ل�عي �لربملاين وم�ساركة �ل�سباب

•• اأبوظبي-وام:

ق��دم��ت م���ؤ���س�����س��ة زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل���أع��م��ال اخلريية 
باك�ستان  ج��م��ه���ري��ة  اإىل  ع��اج��ل��ة  اإغ��اث��ي��ة  م�����س��اع��دات  والإن�����س��ان��ي��ة 
الإ�س�مية التي �سهدت �سي�ًل وفي�سانات اأ�سفرت عن قتلى وم�سابني 
واأ�سرار يف البنية التحتية يف عدة اأقاليم. وقال �سعادة حمد �سامل بن 
كردو�س العامري، مدير عام امل�ؤ�س�سة .. اإن امل�ؤ�س�سة با�سرت بت�جيهات 
م�ؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سم� 
بتقدمي  والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل�أعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 

" خيمة لتخفيف معاناة   5000 " اإغاثية عاجلة �سملت  م�ساعدات 
واأ�ساف  ال�سعبة.  املناخية  ال��ظ��روف  ه��ذه  تداعيات  من  املت�سررين 
ال�ستجابة  �سرعة  على  حري�سة  اإن�سائها  منذ  امل�ؤ�س�سة  اأن  العامري 
الفئات  جميع  اإىل  وال��ع���ن  امل�ساعدات  وتقدمي  الإن�سانية  للظروف 
امل�ستهدفة يف خمتلف مناطق العامل دون متييز بني عرق اأو ل�ن اأو 
جن�س اأو معتقد .. م�سرياً اإىل اأن هذه امل�ساعدات تهدف اإىل التخفيف 
من معاناة املت�سررين من ال�سعب الباك�ستاين خ�ل هذه الظروف 
ال�سعبة التي مير بها .. وندع� اهلل تعاىل اأن يحفظ باك�ستان و�سعبها 

من كل مكروه ".

م�ؤ�س�سة ز�يد للأعمال �خلريية تقدم م�ساعد�ت �إغاثية �إىل 
�ل�سعب �لباك�ستاين �إثر �ل�سي�ل و�لفي�سانات �لتي �سهدتها �لبلد

�للجنة �ل�طنية حلق�ق �لإن�سان تطلق �لعملية �لتح�سريية للتقرير 
�ل�طني �لر�بع �ملعني بال�ستعر��س �لدوري �ل�سامل حلق�ق �لإن�سان

•• عجمان-الفجر:

اطلقت هيئه النقل بعجمان متمثلة مب�ؤ�س�سة اخلدمات التجارية مبادرة لط�ب 
من  انط�قاً  ذل��ك  و   2023-2022 الدرا�سي  العام  اأي��ام  اول  خ���ل  امل��دار���س 
امل�س�ؤولية املجتمعية التي ت�ليها الهيئة اهتمام كبري من خ�ل اإ�سراك املجتمع 
، و ا�ستهدفت  و ا�ستهدافه يف كافة الفعاليات و املبادرات التي ت�سهم يف تعزيزها 
املبادرة ط�ب املدار�س الذين تنقلهم مركبات اجرة مهره و ذلك  لت�سجيعهم على 
بدء العام الدرا�سي بكل اإيجابية و ن�ساط . و اأ�سار ال�سيد احمد �سقر املطرو�سي 

املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة اخلدمات التجارية بالهيئة ان هذه املبادرة من املبادرات 
 . الدرا�سي اجلديد  للعام  ت�سهم يف حتفيزهم  و  امل��دار���س،  ت�ستهدف ط�ب  التي 
واأ�ساف ان طلبة املدار�س هم قادة امل�ستقبل و اجلزء الأهم من املجتمع و مع بداية 
العام اجلديد و لت�سجيعهم على بذل اف�سل ما عندهم لتحقيق اعلى الدرجات و 
املدر�سية على الطلبة  امل�ستلزمات  املبادرة ت�زيع  . و مت خ�ل  التميز الكادميي 
الذين ا�ستقل�ا مركبات اأجرة مهرة، حيث تعد اأجرة مهرة من املركبات املخ�س�سة 
للنقل الن�سائي و العائلي و ت�سهم هذه اخلدمة بت�فري اخل�س��سية و الأريحية 

مل�ستخدمات مركبات الأجرة .

هيئة �لنقل تطلق مبادرة لطلبة �ملد�ر�س 
ل�ستقبال �لعام �لدر��سي �جلديد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأك��د �سعادة باتري�سي� دي��از بروت�ن �سفري دول��ة ت�سيلي يف الإم��ارات على القيم 
امل�سركة التي تتقا�سمها كل من دولة الإمارات وت�سيلي ويف مقدمتها النفتاح 
لتعزيز  �سلبة  اأر���س��ي��ة  تعد  القيم  ه��ذه  اأن  معتربا  امل���راأة  ومتكني  ال��ع��امل  على 

الع�قات الثنائية بني الدولتني.
املتبادلة  ال�ستثمارات  تعزيز  يف  اأمله  ل�"وام" عن  ت�سريح  يف  ب��روت���ن  واأع���رب 
ب�سكل خا�س يف جمالت  الثنائي  التعاون  لتعزيز  الطريق  والتجارة مبا ميهد 

الطاقة والزراعة والأمن الغذائي واملياه.
الأحف�ري  ال�ق�د  بدون  ، رمبا  للم�ستقبل  نف�سها  الإم��ارات  تعد  :"بينما  وقال 
هذا  يف  التعاون  تعزيز  يف  ت�سيلي  ترغب  امل��ت��ج��ددة..  الطاقة  م�سادر  واعتماد 
القطاع". وحتدث بروت�ن عن الظروف املناخية ال�ستثنائية التي �سهدتها ب�ده 
ال��سطى  املنطقة  يف  عاًما   12 ومنها املعاناة من اجلفاف الذي ا�ستمر قرابة 

..وقال حل�سن احلظ ، �سهدنا اأمطاًرا هذا العام ..و ل�ل الأمطار ، لكنا يف حالة 
ط�ارئ خ�ل عام 2023 ".

اأن�سطة منزوعة  اأهم الأول�يات يف ب�ده الجتاه اإىل  اأن من بني  واأكد بروت�ن 
الكرب�ن من م�سادر  اإزال���ة  ال�سان عرب  ه��ذا  تقدم يف  اإح���راز  الكرب�ن حيث مت 
الطاقة.ون�ه مبا حققته الإمارات على ال�سعيد التنم�ي واحل�سري حيث متكنت 
من اإن�ساء مدن جميلة معززة مب�ساحات كبرية من الع�سب الأخ�سر والأ�سجار ، 
م�ستفيدة من تقنيات حتلية املياه واإعادة تدويرها. واأو�سح اأن �سيلي حتتاج اإىل 
ال�ستثمار بكثافة يف هذا الن�ع من التقنيات. واأ�سار اإىل اإمكانية التعاون يف هذا 
ال�ساأن. كما اأ�سار اإىل حم�ر الأمن الغذائي الذي يراه جمال رحبا للتعاون بني 

البلدين حيث تعد ت�سيلي من �سمن اأهم م�ردي املنتجات الزراعية.
الأ�س�اق  بني  التجارة  لتعزيز  العاملي  الل�ج�ستي  ال�سفر  ن�ه مببادرة ج�از  كما 
ب��دور رئي�سي يف تعزيز الأمن  اأن تق�م  امل��ب��ادرة ميكنها  اأن ه��ذه  واأك��د   ، النامية 

الغذائي العاملي من خ�ل ت�سهيل اخلدمات الل�ج�ستية للمنتجات الزراعية.

•• دبي - وام:

الإ�س�مية  ال�����س���ؤون  دائ����رة  ح�سلت 
زيارة  خ���ل  ب��دب��ي  اخل���ريي  والعمل 
للم�ا�سفات  امل���ان���ح���ة  اجل���ه���ة  وف����د 
العاملية  اجل������دة  لأن��ظ��م��ة  ال���دول���ي���ة 
-الآي�������زو- وال�����ذي اأ���س��ف��ر ع���ن اع���ادة 
منح الدائرة عدد 6 م�ا�سفات دولية 
ل�أنظمة الإدارية وذلك يف الجتماع 
اخلتامي تراأ�سه �سعادة الدكت�ر حمد 
عام  م��دي��ر  ال�سيباين  اأح��م��د  ال�سيخ 
ال�����س���ؤون الإ���س���م��ي��ة والعمل  دائ����رة 

اخلريي.
وق����ال ع���ب���داهلل ع��ب��ي��د ال�����دلل مدير 
اإدارة ال�سراتيجية والتميز امل�ؤ�س�سي 
للم�ا�سفات  امل���ان���ح���ة  اجل����ه����ة  اإن 
العاملية  اجل������دة  لأن��ظ��م��ة  ال���دول���ي���ة 
ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ا خ��ت��ام��ي��ا م������س��ع��ا يف 
م��ب��ن��ى ال���دائ���رة ال��ك��ائ��ن ب��امل��م��زر مع 
بالدائرة  التنظيمية  ال���ح��دات  كافة 
وح�������س���ر الج���ت���م���اع ال���دك���ت����ر عمر 
التنفيذي  امل���دي���ر  اخل��ط��ي��ب  حم��م��د 
وحممد  الإ�س�مية  ال�س�ؤون  لقطاع 
علي بن زايد املدير التنفيذي لقطاع 
علي  م�سبح  وحممد  امل�ساجد  �س�ؤون 
�ساحي املدير التنفيذي لقطاع العمل 
اخل���ريي ب��الإن��اب��ة وع��ب��داهلل الدلل 
والتميز  ال�سراتيجية  اإدارة  مدير 
ال�سحي  وم�����روان حم��م��د  امل���ؤ���س�����س��ي 
مدير ادارة ال�س�ؤون القان�نية و�سالح 

ع��ب��د ال��رح��م��ن امل���ح��ي رئ��ي�����س ق�سم 
مدراء  من  وع��دد  والعمليات  اجل���دة 

ال�حدات التنظيمية.
ب��اأن اجلل�سة اخلتامية  ال��دلل  واأف��اد 
زي���ارة  ل��ن��ت��ائ��ج  ا���س��ت��ع��را���س��ا  ت�سمنت 
مل�ست�ى  وعر�سا  الدوليني  املدققني 
للمتطلبات  ال�������دائ�������رة  ج����اه����زي����ة 
واملتغريات الداري��ة وم�ست�ى املرونة 
البتكارية  واجل���اه���زي���ة  امل���ؤ���س�����س��ي��ة 
بالإ�سافة اإىل التدقيق على اجلاهزية 
القان�نية واملرونة الت�سريعية للدائرة 
الدولية  امل���ا���س��ف��ات  متطلبات  وف��ق 
ا�ستنادا اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية.
ون�ه الدلل باأن هذا الجتماع �سبقه 
زي��ارات معد من قبل خرباء  برنامج 

اإىل   22 من  الفرة  خ���ل  التدقيق 
وح�سلت  اجل������اري  اأغ�����س��ط�����س   26
نهاية الجتماع على عدد  الدائرة يف 
6 م�ا�سفات دولية ل�أنظمة الإدارية 
ونظام  الب���ت���ك���ار  اإدارة  ن���ظ���ام  م��ن��ه��ا 
ال�سحة  اإدارة  ون��ظ��ام  املخاطر  اإدارة 
وال�س�مة املهنية ونظام اإدارة اجل�دة 
الأعمال  ا���س��ت��م��راري��ة  اإدارة  ون���ظ���ام 
انتهى  حيث  البيئية  الإدارة  ون��ظ��ام 
عن  املانحة  اجلهة  باإع�ن  الجتماع 
التزام الدائرة بكافة املتطلبات واإعادة 
الدولية  للم�ا�سفات  ال��دائ��رة  منح 

املعتمدة.
من جهته اأو�سح �سالح عبدالرحمن 
امل�������ح������ي رئ����ي���������س ق�������س���م اجل���������دة 

ال�سراتيجية  ب�������اإدارة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
زيارات  برنامج  اأن  امل�ؤ�س�سي  والتميز 
ال�������س���رك���ة امل����ان����ح����ة ت�������س���م���ن زي������ارة 
قطاع  ك��ل  يف  التنظيمية  ال����ح���دات 
اخل���ريي وقطاع  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع  منها 
ال�����س���ؤون الإ���س���م��ي��ة وق��ط��اع �س�ؤون 

امل�ساجد وقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي.
ولفت اإىل اأن الزيارة ت�سمنت م�سحا 
�سام� ل�بتكارات والتح�سينات التي 
اأنظمتها  ع��ل��ى  ال����دائ����رة  ب��ه��ا  ق���ام���ت 
ال�سراتيجية  خطتها  وفق  الإداري��ة 
عام  وروؤي���ت���ه���ا   "2024-2022"
خ�لها  من  ت�سعى  والتي  2030م 
عامليا  الأف�سل  ال��دائ��رة  تك�ن  اأن  اإىل 

اإ�س�ميا وخرييا.

»�إ�سلمية دبي«:  حت�سل على �لآيزو يف 6 م���سفات دولية للأنظمة �لإد�رية�سفري ت�سيلي: �لقيم �مل�سرتكة مع �لإمار�ت �أر�سية �سلبة لتعزيز �لعلقات �لثنائية 

•• العني-وام:

افتتح معايل ال�سيخ الدكت�ر �سعيد 
امللح،  كهف  نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن 
ال��ذي يعترب اأك��رب كهف ملحي من 
ب��ع��ده كهف  الإن�����س��ان وي��اأت��ي  �سنع 
امللح يف دبي، ويعد الكهف ال�سناعي 
ال�حيد يف ال�سرق الو�سط واخلليج 
منجم  اأول  م���ن  امل�����س��ت��م��د  ال��ع��رب��ي 
"منجم  ب���ل��ن��د  ل��ل��م��ل��ح يف  ط��ب��ي��ع��ي 

فياليت�سكا" يف مدينة كراك�ف.

ع����ج���اً طبيعياً  امل��ل��ح  ك��ه��ف  وي��ع��د 
لنح� 18 مر�ساً، ومنها ال�سدفية 
والتهاب املفا�سل واجلي�ب الأنفية 
والرب� والإكزميا، اإ�سافة اإىل القلق 
وال�سخري واحل�سا�سية ونزلت الربد 
والتهابات  والحتقان  والنفل�نزا 
والتهابات  ال��ق�����س  وح���م���ى  الأذن 
الأنف وحت�سني التنف�س للمدخنني 

ال�سابقني والتليف الكي�سي.
ومت افتتاح الكهف يف منطقة املبزرة 
بح�س�ر  العني،  مبدينة  اخل�سراء 

الكتبي  �سعيد  ���س���ي��دان  امل��ه��ن��د���س 
م��دي��ر م��رك��ز ب��ل��دي��ة و���س��ط املدينة 

وال�سيد �سامل حريز الرا�سدي.
م��ن منطلق  الكهف  اف��ت��ت��اح  وي��اأت��ي 
احل�����ر������س ع���ل���ى ت����ق����دمي اأف�������س���ل 
اخل�����دم�����ات ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ومل����رت����ادي 
�سمن  �سحي  جمتمع  لبناء  املبزرة 
الأوبئة  مكافحة  يف  ال��دول��ة  جه�د 
مبثابة  ليك�ن  املعدية،  والم��را���س 
ت����ه����دف اإىل  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  جت����رب����ة 
وتعزيز  اجل�����س��م  وتن�سيط  تطهري 

ال�سحة، وذلك عرب ا�ستن�ساق غبار 
امل��ل��ح اخل���ام ال���ذي ل مي��ك��ن روؤيته 

بالعني املجردة.
ومت بناء الكهف على م�ساحة 171 
م����را م��رب��ع��ا، ع��ل��ى اأي�����دي خرباء 
املتط�رة،  التكن�ل�جيا  جم���ال  يف 
بحيث تت�افق معايريه مع املعايري 
العاملية، ويت�سع لنح� 35 �سخ�سا، 
ونظام  مريحة  جلدية  مقاعد  م��ع 
مغطاة  واأر���س��ي��ات  وج���دران  ته�ية 
الطبيعي،  امللح  من  16 طناً  بنح� 

الأجهزة  م��ن  جمم�عة  وج����د  م��ع 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى ����س���خ ال����ه�����اء وامل���ل���ح، 
اله�اء،  دوران  خ���ل  م��ن  وتنقيته 
امللح،  م��ن  خ��ا���س  ن���ع  ي�ستخدم  اإذ 
وه����ذا ال���ن����ع م���ن امل��ل��ح ح��ائ��ز على 
امل���اف��ق��ة الأوروب����ي����ة، وي��ت��م تبديل 
امللح امل���ج���د على الأر����س م��رة كل 
امللح  ي�ستبدل  بينما  اأ���س��ه��ر،  ���س��ت��ة 
اخل��ا���س ب��ال��ع���ج ب��ع��د ك��ل جل�سة، 
ك��م��ا مت ت��خ�����س��ي�����س م�����س��اح��ة لعب 
من  امللح  كهف  يف  ل�أطفال  مميزة 

عمر 6 اأ�سهر، ول ُي�سمح اإل بجل�سة 
كل ي�م، كما اأن احلد الأدنى للع�ج 

احل�س�ل  ل�سمان  جل�سات،   6 ه��� 
�سرط  للقيا�س،  قابلة  نتائج  على 

احل�����س���ر اإىل اجل��ل�����س��ات خ����ل 6 
اأيام متتالية.

•• اأبوظبي-الفجر:

للمجل�س  العامة  الأمانة  احتفلت 
ي�م  مبنا�سبة  الحت����ادي  ال���ط��ن��ي 
ال����ذي ي�سادف  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
كل ع��ام، حيث  من  اأغ�سط�س   28
مت خ���ل احلفل تكرمي م�ظفات 
املجل�س ال�طني الحت��ادي ال�تي 

اأمتمن يف العمل 10 �سن�ات.
ح�����س��ر الح��ت��ف��ال ���س��ع��ادة ك���ل من 
ال�����دك�����ت������ر ع����م����ر ع���ب���دال���رح���م���ن 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  النعيمي 
ال�����ط����ن����ي الحت�������������ادي، وع����ف����راء 
امل�ساعد  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ب�����س��ط��ي 
والدكت�ر  ال����ربمل����اين،  ل���ت�����س��ال 
العام  الأم��ني  املهريي  �سعيد  �سيف 
اإىل  وال��رق��اب��ة،  للت�سريع  امل�ساعد 

جانب كادر الأمانة العامة.
وقال �سعادة الدكت�ر عمر النعيمي 
املراأة  اإن  احل��ف��ل،  خ���ل  كلمته  يف 

قيادية  منا�سب  تب�اأت  الإماراتية 
واأ���س��ب��ح��ت ل��ه��ن م��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة يف 
دعم  بف�سل  وذل��ك  امل��ج��الت  �ستى 
القيادة الر�سيدة لها، على مر عمر 
دولتنا، ودعم القدوة ورائدة العمل 

الن�سائي �سم� ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك؛ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال����ع����ام، 
الرئي�سة  وال��ط��ف���ل��ة،  ل���أم���م��ة 
الأ�سرية،  التنمية  مل�ؤ�س�سة  الأعلى 

»اأم الإمارات« )حفظها اهلل(، م�ؤكداً 
الحتادي  ال�طني  املجل�س  حر�س 
للمكا�سب  داع��م��ا  ي��ك���ن  اأن  دائ��م��اً 
والجن��ازات التي حققتها امل��راأة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

اإن�ساء  اأن���ه م��ن��ذ  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وت�جيهات  بقيادة   1971 عام  يف 
ال�سيخ  له  املغف�ر  امل�ؤ�س�س  ال���ال��د 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 

ال�سيخة  �سم�  وج��ه���د  ث����راه،  اهلل 
الإمارات«  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
ابنة  اأ���س��ب��ح��ت  اهلل"،  "حفظها 
الإم��ارات �سريكة يف تر�سيخ من�ذج 
اإم���ارات���ي ت��ن��م���ي ف��ري��د ي��ن��ظ��ر له 

العامل اأجمع بكل تقدير واحرام، 
اأن دول���ة الإم�����ارات خطت  م����ؤك���داً 
خ���ط����ات وا���س��ع��ة يف مت��ك��ني امل����راأة 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف���ر  اه��ت��م��ام  بف�سل 
خليفة بن زايد اآل نهيان، طّيب اهلل 

ثراه، الذي اأوىل اهتماماً كبرياً يف 
القرار  �سنع  مبراكز  امل��راأة  متثيل 

واملنا�سب العليا.
الإماراتية  امل��راأة  اإن  �سعادته  وق��ال 
حققت اإجنازات تاريخية على مدار 
50 عاماً من تاأ�سي�س الإمارات، يف 
ال�سمّ�  ���س��اح��ب  اه��ت��م��ام  اأن  ح��ني 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
دعم  اهلل يف  ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
امل��راأة الإماراتية مل يقف عند حد 
الأمر الذي يرفع �سقف الطم�حات 
بتحقيق املزيد منها يف ال�50 عاماً 
اهلل.  حفظه  �سم�ه  بقيادة  املقبلة 
العامة  الأمانة  م�ظفات  واأعربت 
عن فخرهن واعتزازهن باإجنازات 
املجالت،  �ستى  يف  الإم����ارات  دول���ة 
والتي جعلت الدولة حتظى مبكانة 
رائدة على كافة امل�ست�يات العاملية، 
وحتتل مراكز متقدمة يف م�ؤ�سرات 

التناف�سية.

يقدم عالجًا طبيعيًا لنحو 18 مر�شًا

�سعيد بن طحن�ن يفتتح �أكرب كهف ملحي مبدينة �لعني

�لأمانة �لعامة للمجل�س �ل�طني �لحتادي حتتفل بي�م �ملر�أة �لإمار�تية

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�ساد�س  الجتماع  يف  الحت��ادي  ال�طني  للمجل�س  الربملانية  ال�سعبة  �ساركت 
الفرا�سي للجنة الربملانية اخلليجية-الأوروبية الذي عقد اأم�س الث�ثاء 30 
اأغ�سط�س 2022م، مب�ساركة ممثلي جمال�س ال�س�رى وال�طني والن�اب والأمة 
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. ومثل ال�سعبة الربملانية �سعادة كل 
اأع�ساء جمم�عة جلنة  ال�س�يدي،  �سلطان  وم��ريه  املهريي،  م��روان عبيد  من: 

ال�سداقة مع برملانات الدول الأوروبية يف املجل�س ال�طني الحتادي.
وناق�ست اللجنة الربملانية اخلليجية-الأوروبية عقد لقاء ثنائي مع وفد الربملان 
الزيارات مع الربملانات  العربية، وتبادل  الأوروب��ي للع�قات مع �سبه اجلزيرة 

امل��س�عات منها  درا�سة عدد من  اللجنة  ا�ستكملت  والأوروب��ي��ة، كما  اخلليجية 
احل�ار الربملاين بني دول جمل�س التعاون والحتاد الأوروبي ح�ل تر�سيد ونقل 
الطاقة، اإ�سافة اإىل مناق�سة عدد من امل��س�عات املقرحة من جمال�س الدول 
الأع�ساء.    وقدمت ال�سعبة الربملانية الإماراتية خ�ل الجتماع مقرح لتعزيز 
التعاون مع الربملان الأوروب��ي بناء على املحاور ال���اردة يف البيان امل�سرك اإىل 
الربملان الأوروبي وجمل�س الحتاد الأوروبي التي تركز املحاور على التهديدات 
والرقمنة،  الأخ�����س��ر،  والتح�ل  امل��ن��اخ  وت��غ��رّي  الطاقة،  واأم���ن  العاملية،  الأمنية 
البيان  اأن  على  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  واأك���دت  وال�ستثمار.   وال��ت��ج��ارة 
امل�سرك الذي اعتمدته املف��سية الأوروبية يف �سهر ماي� 2022 ب�ساأن "�سراكة 

ا�سراتيجية مع اخلليج" يعترب اأر�سية م�سركة للتعاون. 

�ل�سعبة �لربملانية للمجل�س �ل�طني �لحتادي ت�سارك يف 
�لجتماع �ل�ساد�س للجنة �لربملانية �خلليجية-�لأوروبية

•• ال�صـارقة-الفجر:

اإدارة امل�ساعدات الجتماعية يف دائرة اخلدمات  ك�سفت علياء الزعابي مدير 
ل�  البيانات  حت��دي��ث  م��ن  متكنت  ال��دائ��رة  اأن  ع��ن  ال�����س��ارق��ة،  يف  الجتماعية 
امل�سجلة يف الدائرة منذ بداية  الفئات  كافة  ومن  منت�سباً  م�ستفيداً   8286
الدائرة  تعمل  ح��ي��ث   ،2022 اجل����اري  ل��ل��ع��ام  اأغ�سط�س  ب��داي��ة  اإىل  ي��ن��اي��ر 
با�ستمرار على حتديث بيانات امل�ستفيدين ل�سمان ا�ستمرارية احلياة الكرمية 
لتلك الأ�سر. و يف �سبيل ذلك؛ تطبق الدائرة عدداً من الآليات التي ت�سهل 
اإجراءات ال�ستفادة من امل�ساعدة الجتماعية، والتي تتمثل يف وج�د عدد من 
الأخ�سائيني الجتماعيني من ذوي الكفاءة، ك� "مدير احلالة" يعمل�ن على 
حتديث بيانات امل�ستفيدين من خدمات الدائرة. وتق�ل الزعابي: داأبت الدائرة 
على حتديث بيانات امل�ستفيدين، بهدف ال�ق�ف على اأو�ساعهم ومعرفة اأي 
تغيريات طراأت على حياتهم، حيث يق�م الخت�سا�سي الجتماعي بالت�جه 

مبا�سرة اإىل منزل امل�ستفيد اأو حتديد م�عد للت�ا�سل املرئي، وتدوين كافة 
اإىل التحديث الإلكروين من  التي طراأت خ�ل عام، بالإ�سافة  التغيريات 
خ�ل الربط بني الدائرة مع اجلهات احلك�مية املعنية، يراعى فيها تي�سري 

و ت�سهيل ال�سبل والجراءات املتبعة اإلكرونياً وفق اأنظمة العمل املتبعة.

�شهولة الو�شول  
اأهم  م��ع��رف��ة  ال��ب��ي��ان��ات تكمن يف  اأه��م��ي��ة حت��دي��ث  اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي،  ول��ف��ت��ت 
على  بناء  واخلطط  الأول�يات  وحتديد  امل�ستفيدة،  الأ�سر  لدى  الحتياجات 

اأ�س�س �سليمة، ول �سيما اأن الدائرة متتلك اأنظمة تقنية عالية اجل�دة متمثلة 
ميكن  مما  الرقمية،  والب�سمة  الإم��ارات��ي��ة،  لله�ية  قارئة  ل�حية  اأجهزة  يف 
الأخ�سائي الجتماعي يف ت�سجيل وحتديث البيانات بكل ي�سر ودقة، ف�سً� 
عن اأنه يتميز بخا�سية حفظ اخلريطة الرقمية الدقيقة للمنزل، مما يتيح 
لفريق العمل اأو الأخ�سائي الجتماعي �سه�لة ال��س�ل اإىل منزل امل�ستفيد.

"متكني"
اىل  بحاجة  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  معرفة  يف  ال��ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث  عملية  ت�ساهم  كما 

تر�سيحهم لربنامج "متكني" الذي ي�ستهدف ت�سغيل ذوي الدخل املحدود من 
م�ستفيدي الدائرة من الفئات العمرية الأقل من �سن 45 عاماً، والقادرة على 
العمل والعطاء، ب�ظائف وعقد م�ؤقت يف خمتلف م�ؤ�س�سات حك�مة ال�سارقة 
واجلهات اخلا�سة والقطاع الأهلي، بهدف تعزيز وتنمية القدرات واملهارات 
ل�أ�سرة ومتكينها من م�اجهة ظروفها وتخطي م�سك�تها، وتر�سيخ ثقافة 
الإبداع والتخطيط، لي�سبح�ا م�ؤهلني بخربات وجتارب تفيدهم يف تط�ير 
الظروف  ظل  يف  الأ�سرة  متا�سك  على  واحلفاظ  املعي�سي  امل�ست�ى  وحت�سني 
التنمية  لتحقيق  ت�سعى  ال��دائ��رة  اأن  علماً  ل��ه��ا.   تتعر�س  ق��د  التي  ال�سعبة 
ذات  الأ�سر  لدى  الت�ازن  وخلق  املجتمع  اأف��راد  ملختلف  وال�ساملة  امل�ستدامة 
الدخل املحدود ومتكينها من ال��س�ل اإىل احلياة الكرمية والعي�س ال�ئق، 
وذلك من خ�ل امل�ساعدات الجتماعية املتمثلة يف م�ساعدات نقدية �سهرية، 
وم�ساعدات لأرباب املنزل وطريحي الفرا�س وامل�سن املعال، ف�سً� عن املمكنات 

الداعمة لأ�سر امل�ستفيدين.

لتحقيق احلياة الكرمية امل�شتدامة 

حتديث بيانات �أكرث من 8 �آلف م�ستفيد من »�جتماعية �ل�سـارقة«

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
ب� مبني  94735( والكائنة   : ، )رخ�سة رقم  )����س.ذ.م.م(  �سركة/ ميدويل منطقة حرة 
املختربات – جممع دبي للعل�م ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�سة لدى 
ق��راره��ا للكافة وال��ذي مت  اإع���ن  امل��ذك���رة يف  ال�سركة  دب��ي للتط�ير، ترغب ه��ذه  �سلطة 
اإتخاذه ب�ا�سطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 26 اغ�سط�س 2022 ب�ساأن 

اإغ�ق وحل ال�سركة.
اأى مطالبات فى م�اجهتها  ولديه  بالأمر  باأي طرف معني  ال�سركة  تهيب   ، لذلك  وفقاً 
الربيد  الإع���ن عن طريق  تاريخ هذا  من  ي�ماً   45 املطالبات خ�ل  عليه تقدمي هذه 

امل�سجل اأو الإت�سال ب� :
ال�سّيد/ حممد احمد م�سطفي نا�سر 

اإ�سم ال�سركة: ميدويل منطقة حرة )�س.ذ.م.م(
هاتف رقم : 971561792557+

mo@medwellhub.com :الربيد الإلكروين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�سعار واملحددة ب�  45 ي�ماً. 

اإ�صعار ت�صفية

70021 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإنذار عديل بالن�صر

للمحرر رقم )150441/2022(
املنذرة : �سركة تط�ير جممع دبي ل�إ�ستثمار ذ م م

ب�كالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�سارات القان�نية
املنذر اإليها الأوىل : �ست�س�ن انف�ستمنتز ليمتد

كل�ي �س�د  2019 عق�ارى  ل�سنة   463 بالدع�ى رقم  ال�س�ادر  ال�حك�م  الأوىل ) مب�ج�ب  اإليه�ا  املنذر  املن�ذرة  تكل�ف  وعليه 
املنذر اإليها الأوىل والقا�سي مبنط�قة بف�سخ اإتفاقية الإيج�ار املربمة بني املن�ذرة واملن�ذر اإليه�ا الأول�ى ب�س�اأن قطع�ة الأر�س 
رقم 598 - 1319 والت�ي تبلغ م�ساحتها 27.147.43 مر مربع والكائنة مبنطق�ة جمم�ع دب�ي ل�إ�ستثمار وم�حقه�ا 
اإلي�ه�ا  ال�زام املن�ذر  ب�اإخ�ء املاأج�ر حم�ل الدع�ى وت�سليمها خالي�ة م�ن ال�س��اغل للمن�ذرة م�ع  اإلي�ه�ا الأول�ى  وال�زام املن�ذر 
واإلزام�ة  الفعل�ى  الإخ������ء  ت�اريخ  ح�ت�ى  اأج�رة  م�ن  ي�ستجد  وم�ا  دره�م   12.148.281.08 وق��دره  مبلغ  ب�دفع  الأول�����ى 
بامل�سروفات ب�سرورة ت�سليم امل�ستندات التالي�ة وذل�ك خ��ل املهلة القان�ني�ة وهي خم�س�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�س�ر ه�ذا الإخطار   
1- ت�سليم املن�ذرة كاف�ة العق��د اخلا�س�ة بجميع ال�حدات العقارية ، 2 - بي�ان ع�م�ا اإذا ت�م �سداد قيم�ة تلك ال�ح�دات كليا 
اأو جزئيا ، 3 - تزويد املن�ذرة بك�سف ح�ساب بنك�ى �س�ادر م�ن بن�ك املنذر اإلي�ه�ا الثاني�ة ف�ار�س ن��از ل�أعم�ال الفني�ة �س ذ م م   
يفيد التح�ي�ت الت�ي مت�ت ن�ظي�ر ت�ل�ك الت�سرفات اإل�ى ح�س�اب املن�ذر اإليه�ا الأول�ى ، 4 - تزويد املن�ذرة بك�س�ف ح�س�اب م�ن 
املن�ذر اإليه�ا الثاني�ة يفي�د بتح�ي�ل تل�ك املبالغ اإل�ى ح�س�اب ال�سمان امل�س�م�ى ل�ذلك امل�س�روع (( ، بالإ�سافة اإل�ى حتملكم كافة 

الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• اأبوظبي-الفجر:

للبح�ث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  وق������ع 
وال�ست�سارات اتفاقية تعاون بحثي 
ل�أبحاث  ال��ف��رن�����س��ي  امل���رك���ز  م���ع 
وحت���ل���ي���ل ال�������س���ي���ا����س���ات ال���دول���ي���ة 
اأوا�سر  )CFRP(، بهدف تعزيز 
البحث  جم��������الت  يف  ال�����ت�����ع�����اون 
وا�ستط�عات  والدرا�سات  العلمي 
الراأي، اإىل جانب تعظيم ال�سراكة 
الأبحاث  ل��ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ني  ب���ني 
الندوات  وت��ن��ظ��ي��م  والإ������س�����دارات 
تاأتي  اإذ  امل�����س��رك��ة،  وامل��ح��ا���س��رات 
ا�سراتيجية  ���س��م��ن  الت���ف���اق���ي���ة 
�سبكة  ل��ب��ن��اء  ال��ه��ادف��ة  "تريندز" 
وت��ع��زي��ز قاعدة  وا���س��ع��ة  ع����ق���ات 

ال�سراكات الإقليمية والعاملية.
"تريندز"   وقع املذكرة من جانب 
ال��ربي��ك��ي رئي�س  الأ����س���ت���اذ ع������س 
قطاع تريندز جل�بال، فيما وقعها 
ل�أبحاث  ال��ف��رن�����س��ي  امل���رك���ز  ع���ن 

وحت���ل���ي���ل ال�������س���ي���ا����س���ات ال���دول���ي���ة 
مديرة  دب��ي�����س��ي  عقيلة  ال��دك��ت���رة 

املركز.
جمال  دعم  اإىل  التفاقية  وت�سعى 
ب��اإن��ت��اج م�سرك  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
وهادف، اإىل جانب اإقامة الفعاليات 

كامل�ؤمترات  امل��ت��ن���ع��ة،  والأن�����س��ط��ة 
امل�سركة،  العمل  وور���س  الدولية، 
وتبادل  وامل��ح��ا���س��رات،  وال���ن���دوات، 
اخلربات واملعل�مات وال�ست�سارات، 

ودعم برامج التدريب.
الربيكي  ع��������س  الأ����س���ت���اذ  وق�����ال 

اإن  ت��ري��ن��دز ج��ل���ب��ال  ق��ط��اع  رئي�س 
التفاقية تاأتي يف �سياق �سل�سلة من 
التي  وال��ت��ع��اون  التفاهم  م��ذك��رات 
"تريندز" مع العديد من  يربمها 
والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات 
بهدف  والدرا�سات،  الفكر  ومراكز 

واإقامة  للتعاون  جديدة  اآف��اق  فتح 
يف  ت�سهم  وفعالة،  منتجة  �سراكات 
والعلمي  البحثي  الإن���ت���اج  ت��ع��زي��ز 
وامل�����ع�����ريف، م���ث���ّم���ن���اً ال�������س���راك���ة مع 
املركز الفرن�سي ل�أبحاث وحتليل 
�سيثمر  وم��ا  ال��دول��ي��ة،  ال�سيا�سات 

عنها من اإنتاج علمي وبحثي ق�ي 
وم�ث�ق.

واأكد الربيكي اأن "تريندز" ي�سعى 
البحثية  ����س���راك���ات���ه  خ������ل  م����ن 
يك�ن  اأن  والأك���ادمي���ي���ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
ج�سراً للت�ا�سل املعريف والأكادميي 

بني اأهم مراكز البح�ث والدرا�سات 
ع����ل����ى ال�������س���ع���ي���دي���ن الإق���ل���ي���م���ي 
ا�ست�سراف  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال����دويل، 
امل�������س���ارات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل����أزم���ات 
وال���ق�������س���اي���ا ال�����دول�����ي�����ة، وو����س���ع 
ت�س�رات ومقرحات ت�ساعد �سّناع 

البنَّاء  التعامل  كيفية  على  القرار 
القدرة  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  م��ع��ه��ا، 
الق�سايا  م�ستجدات  م�اكبة  على 
وطرح  والنقا�س  بالتحليل  العاملية 

احلل�ل البناءة.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ع������ربت ال����دك����ت�����رة 
ترحيبها  ع�����ن  دب���ي�������س���ي  ع���ق���ي���ل���ة 
تريندز  م����رك����ز  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
وثّمنت  وال���س��ت�����س��ارات،  ل��ل��ب��ح���ث 
ال���دور احل��ي���ي ال��ذي ي�سطلع به 
ومتميزة  رائ���دة  بحثية  كم�ؤ�س�سة 
ي�سهده  وم�����ا  وع����امل����ي����اً،  اإق���ل���ي���م���ي���اً 
امل���رك���ز م���ن ت���ق���دم و���س��م��ع��ة طيبة 
التعاون  اأه��م��ي��ة  واأك������دت  ع���امل���ي���اً. 
واإط�ق  البحثية،  امل�ؤ�س�سات  ب��ني 
وت�سجيع  امل�������س���رك���ة،  امل�����ب�����ادرات 
ت��ب��ادل اخل���ربات وال���ك����ادر، بهدف 
العلمي،  البحث  بج�هر  الرت��ق��اء 
القدرات  وت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة،  ون�����س��ر 
البحثية يف املجالت ذات الهتمام 

امل�سرك.

•• اأبوظبي-وام:

تعترب حديقة "اأم الإمارات" التي تقع يف قلب العا�سمة اأب�ظبي ومتتد على 
690 مر وعر�س  14.5 هكتار بط�ل ي�سل اإىل اأكر من  م�ساحة تبلغ 
جمتمعية رائدة ت�ستقبل �سكان الإم��ارة من امل�اطنني  وجهة  اأمتار   205
واملقيمني والزوار من خمتلف الأعمار وت�فر لهم باقة من اأحدث املرافق 
امل�ساحات  يف  ت�ستثمر  كما  مميزة  وترفيهية  تعليمية  جت��ارب  تقدم  التي 
اخل�سراء واحلفاظ على البيئة والراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وت�ستقبل احلديقة �سن�يا اأكر من 700 األف زائر وبلغ اجمايل عدد زوارها 

خ�ل الن�سف الأول من العام اجلاري ما يزيد على 250 األف زائر.
وقالت ر�سا القب�وي مدير اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي حلديقة " اأم الإمارات 
" اأم الإم��ارات "  حديقة  " اإن  " وام  الإم��ارات  انباء  ل�كالة  ت�سريح  " يف 
ت�سم كافة التجهيزات ال�زمة ل�ست�سافة جمم�عة وا�سعة من الفعاليات 
اخلارجية و�سهدت هذا العام اإقامة العديد من الأن�سطة املليئة باملرح كما 
تقدم حديقة اأم الإمارات برناجما حاف� بالفعاليات ال�سائقة ومنها فعالية 
حيث تعر�س  الإم��ارات  اأم  حديقة  زوار  لدى  احلديقة" املف�سلة  "�سينما 
عائلية  اأف�ما  اأ�سب�ع  كل  نهاية  احلديقة  يف  ال�سخمة  اخلارجية  ال�سا�سة 
ت�ستقطب اأعدادا كبرية من امل�ساهدين وت�سمن جلميع اأفراد العائلة ق�ساء 

حلظات �سعيدة يف اله�اء الطلق.
احلديقة  �س�ق  فعاليات  ت�ست�سيف  الإمارات"  اأم   " حديقة  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأفراد  اأي�سا خ�ل عطلة نهاية الأ�سب�ع وال��ذي يقدم جلميع  وال��ذي يقام 
املنتجات  من  باقة  مع  الت�س�ق  وجت��ارب  باملرح  مفعمة  اأج����اء  يف  املجتمع 
الف�اكه  احلديقة"  "�س�ق  لي�فر  الرفيهية  والأن�سطة  وال�سلع  الغذائية 
واخل�سراوات الع�س�ية املحلية مبا يعزز تناف�سية املنتجات املحلية، ويدعم 

اإمكانات املزارعني املحليني. كما ا�ست�سافت حديقة اأم الإمارات بني �سهري 
يناير واأبريل من�سة م�ؤقتة لأن�سطة باون�س ال�سهرية للرامب�لني، حيث 
الفرة  تلك  ..وخ����ل  احل��ر  القفز  يف  وقدراتهم  مهاراتهم  ال���زوار  اخترب 
قدمت احلديقة عدداً من الفعاليات والأن�سطة كح�س�س اللياقة البدنية، 

و�سف�ف للتاأمل، و�سف�ف الي�جا بالإ�سافة لعرو�س احلي�انات ال�سيقة.
من  جمم�عة  " ت�سهد  الإم����ارات  " اأم  حديقة  اأن  اإىل  ال��ق��ب���وي  ولفتت 
معر�س  و  الإجن���ازات  بني  كفعالية  املتن�عة  والفنية  الثقافية  الفعاليات 
م��سيقيني  وعر�سني  الإم���ارات  دول��ة  يف  الإ�سبانية  ال�سفارة  نظمته  فني 
اأب�ظبي للثقافة والفن�ن اإىل جانب عدد  فريدين بالتعاون مع جمم�عة 
من الأن�سطة مبنا�سبة �سهر القراءة بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة 
خ�ل  والتعليمية  الرفيهية  الأن�سطة  من  املزيد  ل�ست�سافة  ..ونتطلع 
ب��زي��ارة م�قعنا  ل��ذل��ك نن�سح زوارن����ا  ال��ع��ام احل���ايل،  ال��ث��اين م��ن  الن�سف 
ومتابعة   www.ummalemaratpark.ae الإل����ك����روين 
الفعاليات  على  ل���ط���ع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل  م���اق��ع  على  ح�ساباتنا 

القادمة.
اأو�سحت اأن حديقة "اأم الإمارات" ت�ست�سيف يف كل �سنة من خ�ل فعالية 
امل�ساريع  اأ�سحاب  م��ن  واملطاعم  املتاجر  م��ن  العديد  احلديقة"  "�س�ق 
ال�سغرية واملت��سطة والتي تقدم العديد من اخليارات واملنتجات الع�س�ية 
اأ�سحاب هذه امل�ساريع ب�سكل  املتن�عة للزوار، وتهدف هذه الفعالية لدعم 
وال�سناعة  املحلي  املنتج  لدعم  بالإ�سافة  خا�س  ب�سكل  امل��راأة  ومتكني  عام 

الإماراتية.
�سكان  ت�ستقبل  رائ���دة  جمتمعية  وج��ه��ة  ت�سكل  احلديقة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الإم��ارة من امل�اطنني واملقيمني وال��زوار من خمتلف الأعمار وت�فر لهم 
التي تقدم جتارب تعليمية وترفيهية مميزة  املرافق  اأحدث  جمم�عة من 
وت�سم العديد من املرافق املميزة، مبا فيها حديقة الأطفال التي حتت�سن 

التربيد  منطقة  اإىل  بالإ�سافة  وتفاعلية  حديثة  باألعاب  م��زودة  منطقة 
واملرح املتمثلة يف ال�ادي.

كما ت�سم احلديقة حظرية احلي�انات بجانب حديقة الأطفال التي تتيح 
ل�أطفال والعائ�ت امل�ساركة يف جمم�عة من الأن�سطة املليئة باملرح، مثل 
الأ�سغال ال�رقية والر�سم على ال�جه وت�سكيل البال�نات وغريها ..وت�فر 
وال�ستمتاع  وال���س��رخ��اء  للجل��س  ل��ل��زوار  املقاعد  م��ن  وا�سعة  جمم�عة 
اجلميلة  الطبيعية  و���س��ط  ال��داف��ئ��ة،  ال�سم�س  اأ���س��ع��ة  حت��ت  الكتب  ب��ق��راءة 
جلميع  ت�سمن  اأ�سب�عية  اأف���م  عرو�س  الإم���ارات  اأم  حديقة  ..وحتت�سن 

اأفراد العائلة ق�ساء اأجمل الأوقات �س�ياً.
متن�عة  خيارات  تقدم  والتي  واملقاهي  املطاعم  من  العديد  حتت�سن  كما 

تلبي اأذواق اجلميع، وت�ئم كافة اأفراد العائلة.
رئي�سي على  ب�سكل  " ت��رك��ز  الإم����ارات  " اأم  اأن حديقة  ال��ق��ب���وي  وذك���رت 
التي  العنا�سر  م��ن  العديد  احلديقة  وت�سم  الإم���ارات���ي  ال���راث  جت�سيد 
حتتفي بالثقافة الفريدة والتاريخ العريق لدولة الإمارات العربية املتحدة 
مبا فيها ب�ستان احلكمة الذي ُيخلد اإرث املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
بالبيئة  ال��ب��ال��غ  اهتمامه  عنه  ُع���رف  ال���ذي  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 

والطبيعة.
وقالت اإن " بيت الظل " يعترب اأحد اأبرز معامل حديقة اأم الإمارات وميثل 
ال�سيف  اأ�سهر  خ���ل  ومنع�سة  لطيفة  ب��اأج���اء  ل��ستمتاع  مثالية  وجهة 
خ�س��سا مع وج�د من�ستي م�ساهدة تقدمان اإط�لت رائعة على احلديقة 
واملناطق املحيطة ..وميكن من بيت الظل م�ساهدة وا�ستك�ساف الكثري من 
النباتات املحبة للظل، مثل اأ�سجار النخيل وال�سيكا�س وغريها من ف�سائل 
بت�سميمه  الظل  بيت  ..ويتميز  الدافئة  الغابات  يف  ت�جد  التي  النباتات 
ال�ستثنائي ليت�افق متاماً مع اجتاهات ال�سمال واجلن�ب وال�سرق والغرب 
ل��ستدامة  الداعم  ال�سلبي  التربيد  بخا�سية  يتمتع  كما  الب��سلة،  على 

التي  النباتات  بنم�  ت�سمح  و  للحرارة  مقاومة  بيئة ظليلة  وي�فر  البيئية 
يحت�سنها يف اله�اء الطلق.

وتفاعلية  حديثة  األ��ع��اب  مبناطق  م���زودة  منطقة  احلديقة  يف  ت�جد  كما 
بالإ�سافة اإىل منطقة النتعا�س واملرح املتمثلة يف ال�ادي اأو ن�افري حديقة 

الأطفال التفاعلية بالإ�سافة ل�سينما يف اله�اء الطلق.
واأ�سافت اأن حديقة " اأم الإمارات " حتت�سن اأي�ساً اأكر من 250 ن�عاً من 
يبلغ عمرها  نا�سجة  �سجرة   200 اأكر من  فيها  والنباتات مبا  الأ�سجار 
20 عاماً، والتي مت اإنقاذها واإع��ادة زراعتها يف اأماكنها الأ�سلية  اأكر من 
يف خمتلف اأنحاء احلديقة اإ�سافة اإىل زراعة اأكر من 150،000 ف�سيلة 
جديدة و1،200 �سجرة جديدة لت�فري مزيد من الظل يف حديقة النباتات 
وبيت الظل. واأكدت حر�س حديقة اأم المارات على تخليد اإرث املغف�ر له 
اآل نهيان وروؤيته احلكيمة، وه� ما يظهر ب��س�ح  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
يف ب�ستان احلكمة، الذي تنت�سر فيه جمم�عة من الأق�ال ال�سهرية لل�الد 
امل�ؤ�س�س. ون�هت القب�وي بن ب�ستان احلكمة يعترب من اأهم معامل حديقة 
اأم الأمارات وقد �سمم بنمط خا�س لعك�س البيئة املحلية التي كان املغف�ر 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب ثراه"يع�سقها ويحن اإليها.
وقد  طبيعي  ب�سكل  امل��ي��اه  عليها  تن�ساب  رخامية  ل���ح��ات  الب�ستان  وي�سم 
نق�س عليها خمتارات من اأق�اله واأفكاره التي كانت ت�سكل روؤاه الإن�سانية 
للدين  ال�سمحة  املبادئ  منها  امل�سريية  الق�سايا  من  ع��دد  ح���ل  العميقة 
املجتمع  يف  امل���راأة  دور  واأهمية  العليا  ال�سامية  ومثله  احلنيف  الإ�س�مي 
و�سرورة احلفاظ على الراث واجلذور مع النفتاح على ح�سارات العامل.

وتعك�س هذه الل�حات الفنية التي تدمج بني وجدانية املعنى وروعة ال�سكل 
القيم ال�سامية التي كان املغف�ر له ميثلها يف حياته واأفعاله و�سط م�سهد 
مبدع يف�سح املجال للزوار باأن ياأخذوا ق�سطا من ال�سكينة والراحة والتاأمل 

داخل احلديقة.

حديقة »�أم �لإمار�ت« وجهة تعليمية وترفيهية فريدة ت�ستقطب 700 �ألف ز�ئر �سن�يا

•• ال�صارقة -الفجر:

تعلن جائزة ال�سارقة للعمل التط�عي، اإع�ن م�سابقة "التط�ع امل�ستدام" ت�ستهدف فيها 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  م�ست�ى  على  واملدار�س  بالأطفال  املعنية  اجلهات  كافة 
جهة  كل  ت�سارك  اأن  على  اأهلية،  اأو  خا�سة  اأو  حك�مية  جهات  كانت  �س�اء  فئاتها  بكافة 

باأف�سل املمار�سات والأن�سطة واملبادرات املعنية بغر�س ثقافة التط�ع لدى الط�ب.
اإىل  احلميدة  بالع�دة  الأطفال  التط�عي  للعمل  ال�سارقة  جائزة  تهنئ  املنا�سبة؛  وبهذه 
مقاعدهم الدرا�سية وا�ستعدادهم لبدء العام الدرا�سي اجلديد 2022-2023، متمنية 
اإدارات  اجلائزة،  تدع�  كما  الدرا�سي.  التح�سيل  م�سرية  يف  والت�فيق  النجاح  دوام  لهم 

املدار�س، والأ�سر؛ اإىل حتفيز ودعم الأطفال اإىل ممار�سة العمل التط�عي حتى ين�س�ؤوا 
على هذه القيم احلميدة والتي ت�سقل مهاراتهم لقيادة العمل التط�عي يف امل�ستقبل.

التغيري االإيجابي يف املجتمع 
"اجلائزة" ت�ؤكد ت�ا�سلها  اأن  وقالت فاطمة م��سى البل��سي، املدير التنفيذي للجائزة، 
امل�ستمر �سمن م�ساهماتها املتن�عة يف امل�س�ؤولية املجتمعية التي تركز على اإحداث التغيري 
الإيجابي يف املجتمع، م�سرية اإىل اأن هذه امل�سابقة؛ تعد من اأحدث الأن�سطة التي اطلقتها 
"اجلائزة" ل �ستهداف اجلهات املعنية بالطفل ما من �ساأنه اأن ي�ساهم يف غر�س قيم التط�ع 
لدى الط�ب. وي�سرط امل�ساركة يف امل�سابقة؛ اأن تك�ن اجلهة اأو املدر�سة يف الدولة، واأن 

يك�ن العمل الذي يتم امل�ساركة به خ�ل الفرة من 29 اغ�سط�س، وحتى 12 دي�سمرب 
اجلهة اأو املدر�سة مرخ�سة وم�سجلة يف اجلهات املخت�سة بالدولة،  تك�ن  واأن  2022م، 
على اأن يتطلب ن�سر �س�ر وتغطية امل�ساركة عرب و�سائل الت�ا�سل الجتماعي مع ا�ستخدام 

ال��سم #التط�ع_امل�ستدام وكذلك و�سم #جائزة_ال�سارقة للعمل التط�عي.   
كما اأن هذه امل�سابقة مكملة لربامج "اجلائزة" املعنية بالطفل، والتي من اأبرزها مبادرة 
اخلا�سة وهي فئة خا�سة بط�ب املدار�س  التكرمي  فئات  اإحدى  التط�ع" وهي  "جن�م 
اإدارة املدار�س وهم املتميزون يف العمل  ال�سارقة ويتم فيها تر�سيحهم من قبل  اإم��ارة  يف 
وفقاً  فقط  واح��د  طالب  تر�سيح  مدر�سة  لكل  ويحق  ال��درا���س��ي،  ال��ع��ام  خ���ل  التط�عي 

لل�سروط والأوراق وامل�ستندات املطل�بة.

بالتزامن مع »العودة اإىل املدار�س« 

�إطلق »م�سابقة �لتط�ع �مل�ستد�م« بـ »جائزة �ل�سارقة للعمل �لتط�عي« ت�ستهدف �جلهات �ملعنية بالطفل 

مركز� »تريندز« و�لفرن�سي للأبحاث )CFRP( ي�قعان �تفاقية تعاون بحثي وعلمي

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت دول���ة الإم������ارات ع��ن برنامج 
ت��رح��ي��ب��ي داع����م ل���س��ت�����س��اف��ة حاملي 
مل�سجعي  واملخ�س�سة  "هّيا"  بطاقة 
ل���ك���رة القدم  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط���ل��ة 
قطر  دول��ة  يف  �ستقام  التي   2022
نهاية العام احلايل خ�ل الفرة من 

دي�سمرب.  18 حتى  ن�فمرب   20
اإط�����ار دع����م دولة  ت���اأت���ي اخل���ط����ة يف 
ال�سقيقة،  ق��ط��ر  ل���دول���ة  الإم��������ارات 
 FIFA ل���س��ت�����س��اف��ة ك���اأ����س ال���ع���امل
ا�ست�سافة  خ���ل  م��ن   2022 قطر 
بدخ�ل  لهم  وال�����س��م��اح  احل���دث  زوار 

الإمارات.
لله�ية  الحت��ادي��ة  الهيئة  واأو�سحت 
املنافذ  واأم���ن  واجل��م��ارك  واجلن�سية 
تاأ�سرية  م��ن��ح  ي�����س��م��ل  ال��ربن��ام��ج  اأن 
ملدة  الإم����ارات  والإق��ام��ة يف  للدخ�ل 
ي���م��ا من   90 اإىل  ت�����س��ل  اإج��م��ال��ي��ة 

ت��اري��خ اإ����س���دار ه���ذه ال��ت��اأ���س��رية، مع 
ت��خ��ف��ي�����س ر���س���م��ه��ا ل���ت���ك����ن  100 
الإجمالية وتدفع  للمدة  درهم فقط 

ملرة واحدة.
اأن����ه ميكن  ال��ه��ي��ئ��ة اإىل  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
دولة  دخ���ل  "هّيا"،  بطاقة  حلاملي 

الإم������ارات م��ن خ����ل ال��ت��ق��دمي على 
1 ن�فمرب  التاأ�سرية ابتداًء من  هذه 
اإىل  بالدخ�ل  ت�سمح  حيث   ،2022
الإم����ارات واخل���روج منها ع��دة مرات 

خ�ل مدة �س�حيتها.
اأن���������ه ميكن  ال����ه����ي����ئ����ة  واأو�������س������ح������ت 

متديد  التاأ�سرية  م��ن  للم�ستفيدين 
اإ�سافية،  ي�����م����اً   90 اإىل  ال����ف����رة 
ب��ع��د دف����ع ال���ر����س����م امل�����س��ت��ح��ق��ة وفق 
ال��ت��ي ت�سعها  ال�����س��روط وال�����س���اب��ط 
واجلن�سية  لله�ية  الحتادية  الهيئة 
فيما  امل����ن����اف����ذ،  واأم��������ن  واجل�����م�����ارك 

من  املعفية  ال��دول  م�اطن�  ُي�ستثنى 
الإم����ارات، من  اإىل  ال��دخ���ل  تاأ�سرية 
ميكنهم  حيث  امل��سحة،  ال�س�ابط 
ال��دخ���ل والإق��ام��ة يف الإم���ارات وفق 

الإجراءات املعم�ل بها حالياً.

على  للح�شول  ال��ت��ق��دمي  اآل��ي��ة 
التاأ�شرية.

وح��ر���س��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ط���ي��ر اآلية 
�سهلة ومي�سرة للح�س�ل على تاأ�سرية 
العامل  ل��ك��اأ���س  "هّيا"  بطاقة  حاملي 
عملية  وت��ت�����س��م��ن   .2022 ق���ط���ر 

خ�ل  من  مب�سطة  خط�ات  التقدمي 
للهيئة   الإل�����ك�����روين  امل����ق���ع  زي������ارة 
 WWW.ICP.GOV.AE
قائمة  �سمن  التاأ�سرية  ه��ذه  واختيار 
ال���ع���ام���ة، وم����ن ث���م تعبئة  اخل���دم���ات 
الأ�سا�سية  بالبيانات  الطلب  ب��ي��ان��ات 
"هّيا"  ب��ط��اق��ة  ب��ي��ان��ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
امل��ط��ل���ب��ة و�سداد  امل�����س��ت��ن��دات  واإرف�����اق 
ال���ر����س����م. ك��م��ا مي��ك��ن ال��ت��ق��دمي على 
الطلب من خارج الدولة. ويتم اإ�سدار 
وملدة  للدولة  زي���ارات  لعدة  التاأ�سرية 
90 ي�ماً من تاريخ اإ�سدارها، وميكن 
اإ�سافية وفق  جتديدها ملدة 90 ي�ماً 

ال�س�ابط والر�س�م العتيادية.

الدخول واالإقامة ملدة ت�شل اإىل  90  يوما من تاريخ اإ�شدار التاأ�شرية

�لإمار�ت تعلن عن منح حاملي بطاقة »هيا« �ملخ�س�سة مل�سجعي بط�لة كاأ�س �لعامل »قطر 2022« تاأ�سرية �سياحية متعددة �لدخ�ل
• تخفي�س ر�شوم التاأ�شرية لتكون 100 درهم فقط وتدفع ملرة واحدة 

• تتيح التاأ�شرية الدخول اإىل االإمارات واخلروج منها عدة مرات خالل مدة �شالحيتها
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة 
 CN الن�اب للمقاولت العامة رخ�سة رقم:1116793 

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �سي�سيليا للتجميل رخ�سة رقم:1668855 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/زهرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN الوركيدا ل�ك�س�س�ارات رخ�سة رقم:2752022 

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

CN ابداعاتي رخ�سة رقم:2875946 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اأنثى  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ل�زياء رخ�سة رقم:2912947 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/رهيب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للحل�يات رخ�سة رقم:3676684 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دبلي�  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند ار بل�س للتجارة العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4120237 

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبداهلل 

النقبي لعمال الل�مني�م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2711066 

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ال�ردة  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 
CN البي�ساء لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:2033980 

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/امني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�س�مه خلدمات ادارة امل�ساريع
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4249828 

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اأم��سا  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN ري�سن للتجارة العامة رخ�سة رقم:4026243 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��س الرخ�سة 
جراند  فندق  التجاري  بال�سم   CN رقم:2239402 
مليني�م ال�حده بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

ال��سع كما كان عليه �سابقاً.
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سال�ن �سناب كت 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: للرجال رخ�سة رقم : 2154646 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمد �سعيد نا�سر خلفان املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف علي قمرب علي قمرب امل�
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا 
الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
فريجني  :حمل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: للعط�ر رخ�سة رقم : 1134045 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعيد �سيف حممد نعيف العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حمد �سعيد �سيف نعيف العامري
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا 
الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:طاقات بيروكيميكال للتجارة العامة ذ.م.م
801 وحدة   -  8 31 ط  6 ق  �سارع خليفة �سرق  ال�سركة:اب�ظبي-  عن�ان 

املالك/ �سعيد عبداهلل علي حممد املهريي
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2080236 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قان�ين لل�سركة 
العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/29 

غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205034985
تاريخ التعديل:2022/8/29

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�سفي املعني 
خ�ل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ترايكيم لتجارة الكيماويات ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:جزيرة اب�ظبي �سرق 16، 0 مبنى ال�سيد �سعيد احمد �سعيد

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2975057 
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
اب�ظبي  فرع  قان�ني�ن-  حما�سب�ن  مين�ن  ال�سادة/كري�ست�ن  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/05/18  لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   ،
العدل  كاتب  لدى  امل�ثق  العادية  غري  العم�مية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2250012501 تاريخ التعديل:2022/8/30
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�سفي املعني 

خ�ل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الر�سافة الوىل للتجارة العامة ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:تاجر اب�ظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 3746417 
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/مكتب عدي ميناوي لتدقيق احل�سابات- �سركة ال�سخ�س 
وذلك  بتاريخ:2022/08/30  لل�سركة  قان�ين  كم�سفي   ، ذ.م.م  ال�احد 
بناء على قرار حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب 

العدل بالرقم:2205034921 تاريخ التعديل:2022/8/30
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�سفي املعني 

خ�ل مدة 30 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميبل�املفرو�سات

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1138496 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اجني�ث بيديال م�سطفى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد �سيف �سعيد را�سد املحرزى
تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميبل�املفرو�سات 
MEBLO FUNITURE 

اإىل /ميبل� املفرو�سات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
MEBLO FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن  القت�سادية خ�ل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مزرعة الهري ل�نتاج الزراعي 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3960315 

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ مزرعة الهري ل�نتاج الزراعي 

ALHAYAR FARM FOR AGRICULTURAL PRODUCTION 

اإىل /مزرعة الهري ل�نتاج الزراعي - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

ALHAYAR FARM FOR AGRICULTURAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإع�ن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ما  ع�سر  اأربعة  خ�ل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
�سركة   - العامة  وال�سيانة  للمقاولت  :نتائج  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ال�سخ�س ال�احد ذ م م رخ�سة رقم : 3958866 
تعديل اإ�سم جتاري من/ نتائج للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

NTAEIG CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 اإىل/ الآدم للطباعة وتخلي�س املعام�ت - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

AL ADAM TYPING AND CLEARING TRANSZCTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اخلدمات الأدارية لرجال العمال 8299004

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الرجمة الف�رية 8299002
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�س�ير امل�ستندات 8219001

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات ا�ستخراج التاأ�سريات 8299016
تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الط�ء والدهانات للمباين 4330003
تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران 4330019

تعديل ن�ساط / حذف تركيب الأدوات والتمديدات ال�سحية 4322002
تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين 4329901

تعديل ن�ساط / حذف مقاولت تركيب اأنظمة التكييف والته�ية وتربيد اله�اء و�سيانتها 4322005
تعديل ن�ساط / حذف تركيب التمديدات والركيبات الكهربائية 4321001

اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خ�ل  فعلى كل من له حق 
ي�م واحد من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق اأو دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(



األربعاء   31  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13634  
Wednesday    31    August    2022   -  Issue No   13634

07

اأخبـار الإمـارات
عمار �لنعيمي ي�ستقبل �سفري دوقية ل�ك�سمب�رغ

•• عجمان-وام: 

دي���ان احلاكم  النعيمي ويل عهد عجمان يف  ال�سيخ عمار بن حميد  �سم�  ا�ستقبل 
اأم�س.. �سعادة روبرت لور �سفري دوقية ل�ك�سمب�رغ لدى الدولة ملناق�سة �سبل تعزيز 
التعاون بني البلدين. وبحث �سم�ه وال�سفري خ�ل اللقاء ع�قات التعاون الثنائي 
القائمة بني البلدين و�سبل تط�يرها ملا فيه م�سلحة ال�سعبني ال�سديقني. واأثنى 
�سعادة �سفري دوقية ل�ك�سمب�رغ على التعاون امل�سرك بني البلدين يف املجالت كافة 
.. م�سيدا بالتط�ر احل�ساري الذي ت�سهده دولة الإمارات عامة يف خمتلف امليادين 
و عجمان خا�سة . ح�سر اللقاء.. معايل ال�سيخ الدكت�ر ماجد بن �سعيد النعيمي 
رئي�س دي�ان حاكم عجمان و ال�سيخ حميد بن عمار النعيمي و �سعادة حمد را�سد 
النعيمي مدير دي�ان احلاكم و �سعادة �سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير الدي�ان و 

�سعادة ي��سف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة.

مدينة خليفة �لطبية يف عجمان تكرم عزة �لنعيمي
•• عجمان-وام: 

"ي�م  النعيمي مبنا�سبة  ال�سيخة عزة بنت عبد اهلل  الطبية يف عجمان  ال�سيخ خليفة  كرمت مدينة 
املراأة الإماراتية".

نظم التكرمي وفدا ن�سائيا من ق�سم الع�قات احلك�مية والعامة يف املدينة حيث قدم لل�سيخة عزة 
بنت عبد اهلل النعيمي، درعاً تذكارياً و�سهادة تقدير مبنا�سبة ي�م املراأة الإماراتية، و�سكرها على دورها 
را�سد اخلريية خا�سة  بن  مل�ؤ�س�سة حميد  رئا�ستها  تق�م خ�ل فرة  وال��ذي ظلت  املتميز  الإن�ساين 

التكفل بامل�ساريف الع�جية للمر�سى املع�سرين والتخفيف من معاناة املحتاجني.
واأعربت ال�سيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي، عن �سكرها وتقديرها البالغ لهذه املبادرة الكرمية من 
مدينة خليفة الطبية يف عجمان، والتي جت�سد اأ�سمى معاين ال�فاء والتكرمي للمراأة الإماراتية وهي 
التي  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  مل�ا�سلة  را�سخة  خطى  يف  الرجل  اأخيها  مع  جنب  اإىل  جنباً  ت�سري 

ت�سهدها الدولة يف كافة املجالت.

�أب�ظبي لل�سحة �لعامة ي�سدر نظام �ل�سحة �لعامة و�ل�سحة �ل�قائية
•• اأبوظبي -وام:

وال�سحة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ن��ظ��ام  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  اأ���س��در 
ال�قائية يف اأب�ظبي الذي ميثل الركيزة الأ�سا�سية التي �ست�ساهم يف حتقيق 

روؤية واأهداف املركز نح� جمتمع يتمتع بال�سحة وال�س�مة.
ب���اإدارة  املعنية  واجل��ه��ات  للمركز  الرئي�سية  امل�����س���ؤول��ي��ات  ال��ن��ظ��ام  وُي��ح��دد 

اجل�انب املتعلقة بال�سحة العامة وال�سحة ال�قائية يف اأب�ظبي.
ويت�سمن النظام ثمانية ف�س�ل اأ�سا�سية وهي الأمرا�س ال�سارية والأمرا�س 
غري ال�سارية وال�سحة وال�س�مة املهنية وال�سحة البيئية و�سحة املجتمع 
اإ�سافة اإىل املعل�مات البح�ث والتقارير وبرامج الت�عية والتثقيف وحالت 

الط�ارئ والأزمات املتعلقة بال�سحة العامة.
 - ال�سحة  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  العامة  لل�سحة  اأب���ظ��ب��ي  مركز  و�سيعمل 
والأدلة  والتعاميم  وال�سيا�سات  ال��ق��رارات  وتط�ير  اإع���داد  على  اأب���ظ��ب��ي، 
يف  ال�قاية  وال�سحة  العامة  ال�سحة  نظام  متطلبات  لتلبية  والتعليمات 

اأب�ظبي.
 - ال�سحة  دائ��رة  رئي�س  اآل حامد  بن حممد  ال�سيخ عبداهلل  وق��ال معايل 
و�س�مة  �سحة  و�سعت  التي  الر�سيدة  القيادة  ت�جيهات  ظل  يف  اأب�ظبي 
اأفراد املجتمع على راأ�س قائمة الأول�يات من�سي منذ اإن�ساء مركز اأب�ظبي 
الرعاية  قطاع  م�سرية  يف  مف�سلية  مرحلة  يف  ج��اء  ال��ذي  العامة  لل�سحة 
ال�سحية يف اأب�ظبي يف تعزيز مكانة الإمارة ك�جهة رائدة للرعاية ال�سحية 

على م�ست�ى املنطقة والعامل.
العامة  لل�سحة  اأب�ظبي  نظام  �سدر  اأب�ظبي  حك�مة  بت�جيهات  واأ�ساف 

ت�سكل  حيث  الإم���ارة  يف  ال�سحية  الرعاية  ملنظ�مة  ن�عية  اإ�سافة  لي�سكل 
دائرة  م�س�ؤوليات  م��ن  رئي�ساً  ج���زءاً  ال�قائية  وال�سحة  العامة  ال�سحة 
التي  واملتميزة  املبتكرة  الع�جية  للخدمات  ومكمً�  اأب���ظ��ب��ي  ال�سحة 

تقدمها املن�ساآت ال�سحية يف الإمارة.
وتابع معاليه : " �ستدعم وثيقة النظام جه�د مركز اأب�ظبي لل�سحة العامة 
بال�سحة  يتمتع  جمتمع  اإىل  لل��س�ل  وحر�سها  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف 
ال�سحة  واأع��م��ال  اأن�سطة  لكافة  هامة  تنظيمية  وثيقة  ك�نها  وال�س�مة 
اإعدادها وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية  اأب�ظبي وقد مت  اإم��ارة  العامة يف 
يف جمال ال�سحة العامة ولتتمتع باملرونة التي متكنها من م�اكبة خمتلف 
املتغريات يف القطاع ال�سحي و ُيعد هذا النظام انعكا�ساً لت�جيهات قيادتنا 
الر�سيدة يف �سمان �سحة و�س�مة كل من يعي�س على اأر�س دولة الإمارات 
اإىل  متطلعني  والع�جية  ال�قائية  ال�سحة  تعزيز  يف  الي�م  من�سي  حيث 
املحافل  �ستى  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  يف  اأب���ظ��ب��ي  مكانة  تر�سيخ  م�ا�سلة 
مدير  النعيمي  �سعيد  مطر  �سعادة  ق��ال  جهته  من  والعاملية."  الإقليمية 
عام مركز اأب�ظبي لل�سحة العامة: "ياأتي هذا النظام ليعد مكم� للقرار 
2019 حيث  عام  املركز يف  باإن�ساء  الر�سيدة  قيادتنا  ال�سادر من  احلكيم 
يعد نظام اأب�ظبي لل�سحة العامة ه� ال�ثيقة التي ت�سع الإطار التنظيمي 
نظام  تطبيق  ال��ب��دء  اأن  اإىل  لفتا   .. الإم���ارة  يف  العامة  ال�سحة  لأن�سطة 
ال�سحة العامة وال�سحة ال�قائية على م�ست�ى المارة ه� جتربة فريدة 
ومتميزة على م�ست�ى املنطقة ويعد ع�مة فارقة تدفعنا لل�سري قدما يف 
عملية التط�ير والتقدم والأهم من ذلك املردود الإيجابي املهم من تطبيق 
النظام من حيث حت�سني م�ست�ى ال�سحة العامة يف اإمارة اأب�ظبي يف كافة 

جمالت ال�سحة العامة".
الإمارات  دولة  اإمكانيات  ك�فيد19-  جائحة  "اأظهرت  النعيمي:  واأ�ساف 
ومرونتها يف تطبيق اأف�سل التدابري ال�ستثنائية املتعلقة بال�سحة العامة 
وال�سحة ال�قائية. ويف عام 2022 نركز على ا�ستثمار هذا النجاح الذي 
تطلعات  لتحقيق  اأ���س��رع  ب���ت��رية  ننطلق  لكي  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ب��ه  متيز 
القيادة و�سكان الإمارة نهدف اإىل امل�ساهمة يف خلق جمتمع مثقف �سحيا 
يت�اجد  ال��ت��ي  والبيئات  امل���اق��ع  خمتلف  يف  وال�س�مة  بال�سحة  ويتمتع 
والأدلة  اللتزامات  العامة  لل�سحة  اأب�ظبي  نظام  وثيقة  و�ست��سح  بها. 
الإر�سادية لكل من اجلهات احلك�مية واخلا�سة ومل�ؤ�س�سات القطاع ال�سحي 
ولأفراد املجتمع مما ي�ساهم يف حت�سني م�ست�ى ال�سحة العامة يف املجتمع 
و�سينعك�س ذلك على كثري من امل�ؤ�سرات املحلية املهمة التي تطمح احلك�مة 
دعم  يف  النظام  تطبيق  �سي�ساهم  كما  القادمة  ال�سن�ات  خ���ل  لتحقيقها 
الدولة على  ترتيب  وبالتايل حت�سني  الدولة  العامة يف  ال�سحة  م�ؤ�سرات 
امل�ست�ى العاملي". وي�سلط ف�سل "الأمرا�س ال�سارية" من النظام اجلديد 
ال�س�ء على جميع املتطلبات ال�زمة للت�سدي ل�أمرا�س املعدية ويغطي 
ال�زمة  والتطعيمات  واملراقبة  والتق�سي  بالر�سد  تتعلق  التي  اجل�انب 
اأثبتت جائحة  وقد  ومكافحتها  املعدية  الأمرا�س  وتف�سي  احت�اء  ل�سمان 
م�ست�ى  على  فقط  لي�س  املعدية  ل�أمرا�س  الت�سدي  اأهمية  ك�فيد19- 
الإمارة والدولة واإمنا على امل�ست�ى العاملي اأما الف�سل اخلا�س بالأمرا�س 
غري ال�سارية فريكز على حتديد وحتديث ق�ائم هذه الأمرا�س واأول�يات 
واآخر  والعاملية  املحلية  والبيانات  الإح�سائيات  على  بناء  معها  التعامل 
امل�ستجدات. ويحدد القرار م�س�ؤوليات اأ�سحاب العمل والعاملني يف جمال 

الركيز  مع  واخلا�س  احلك�مي  القطاعني  يف  املهنية  وال�س�مة  ال�سحة 
اأماكن  يف  الأن�سطة  خمتلف  على  املرتبة  الأخ��ط��ار  حتديد  اأهمية  على 
ال�سحة  ثقافة  تعزيز  �سرورة  وكذلك  خماطرها،  وخف�س  وتقييم  العمل 
وال�س�مة املهنية كما ي�ساهم القرار يف حتديد املعايري واملتطلبات حلماية 
تقييم  خ���ل  من  والبيئية  املهنية  املخاطر  من  الإن�سان  و�س�مة  �سحة 
وم�سادر  حلالت  ل�إ�سابات  وامل�سببة  املحتملة  للمخاطر  ال�سحية  الآث��ار 
البيئي  للتل�ث  ال�سحية  الآث��ار  املجتمع من  اأف��راد  ووقاية  البيئي  التل�ث 

واملمار�سات البيئية اخلاطئة.
ب�سحة  املتعلقة  اجل���ان��ب  جميع  فيغطي  املجتمع"  "�سحة  ف�سل  اأم���ا 
الأ�سرة وال�سحة املدر�سية بالإ�سافة اإىل �سحة الأفراد ويركز على اأهمية 
وب�سكل خا�سة  املختلفة  العمرية  للمراحل  وال�قائية  الطبية  الفح��سات 
ال����لدة. كذلك يعنى ه��ذا الف�سل  الأم��ه��ات احل���ام��ل والأط��ف��ال حديثي 

باأهمية ت�عية اأفراد املجتمع على كافة الربامج التي مت�س �سحتهم.
والبيانات  البتكار  يف  بال�ستثمار  العامة  لل�سحة  اأب�ظبي  مركز  ويلتزم 
بهذا  خ��ا���س��اً  ك��ام��ً�  ف�سً�  ال�ثيقة  ت�سمنت  حيث  وتطبيقاتها  ال��ذك��ي��ة 
امل��س�ع لأهمية حتديد جمالت البحث واإدارة البيانات املتعلقة بال�سحة 

العامة وال�قائية وت�سنيفها بح�سب الأول�ية.
و�سلطت ال�ثيقة ال�س�ء على اأهمية و�سع وتنفيذ برامج التثقيف والت�عية 
ال�ستعداد للحالت  املجال و�سرورة  والأول�يات يف هذا  الر�سائل  وت�حيد 
تط�ير  على  ال�ثيقة  وت��رك��ز  والأوب���ئ���ة  اجل��ائ��ح��ات  تف�سي  مثل  ال��ط��ارئ��ة 
�سيا�سات واإج��راءات فّعالة لبناء منظ�مة عمل ترفع من م�ست�ى ال�سحة 

العامة وت�سمن �سحة و�س�مة العاملني وتعزيز مكانة الإمارة العاملية.

مع بداية العام الدرا�شي 

جمل�س �أولياء �أم�ر �لطلبة و�لطالبات يف دبا �حل�سن يزور �ملد�ر�س ويلتقي �لطلبة و�ملعلمني 
•• دبا احل�صن -الفجر:

الطلبة  اأم�����ر  اأول���ي���اء  جمل�س  زار 
والتابع  دبا احل�سن  والطالبات يف 
من  عددا  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س 
دب����ا احل�سن  م��دي��ن��ة  امل����دار�����س يف 
بالطلبة  ال���ل���ق���اء  ع���ل���ى  وح����ر�����س 
وذلك  امل��دار���س  واإدارات  واملعلمني 
م��ع ب���دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجلديد 

2023م.  2022-
املجل�س  لي�سارك  ال��زي��ارة  وج���اءت 
بدوره مع  الفرحة املجتمعية لبدء 
الطلبة  ال��درا���س��ي وحت��ف��ي��ز  ال��ع��ام 
وذل��ك يف  وامل��ذاك��رة  على الجتهاد 
اإطار حتقيق اخلطة ال�سراتيجية 
لدعم  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  مل��ج��ل�����س 

واحل�سن للتعليم الأ�سا�سي احللقة 
والبتكار  احل���ر  ورو�ستي  الأوىل 
والتقى   . حل�����س��ن  دب����ا  وح�����س��ان��ة 
ال�فد باأع�ساء الهيئة الإدارية ومت 
اجلديد  الدرا�سي  بالعام  تهنئتهم 

را�سد  واأح���م���د  ال��ن��ق��ب��ي  ال��غ�����س��ي��ب 
الهندا�سي والدكت�رة نعيمة حممد 
ال�تري وعائ�سة عبداهلل الطنيجي 
وع��ائ�����س��ة ���س��ال��ح ال��ظ��ه���ري. وقام 
املدينة  م��دار���س  اإىل  ب��زي��ارة  ال�فد 

والتطلع  التنمية  م�سارات  خمتلف 
ال�فد  التقى  كما  امل�ستقبل.  نح� 
بق�سميه  ع�سر  ال��ث��اين  ط����ب  م��ع 
العام واملتقدم وبارك لهم بدء العام 
ال���درا����س���ي وح��ف��زه��م ع��ل��ى اجلهد 

اأهدافه.  وتعزيز  ال��رب���ي  امل��ي��دان 
���س��م وف����د جم��ل�����س اأول����ي����اء اأم�����ر 
احل�سن  دبا  يف  والطالبات  الطلبة 
حممد را�سد ر�س�د احلم�دي رئي�س 
عبداهلل  اأحمد  والأع�����س��اء  املجل�س 

2022-2023 وم�ؤكدا على دور 
ات��خ��ذت منه  ال���ذي  التعليم  ق��ط��اع 
نه�ستها  لتحقيق  مرتكزاً  ال��دول��ة 
الرهان  ف��ه���  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م���ي��ة 
يف  ن�عية  نقلة  لإح���داث  احلقيقي 

ت�سمنت مدر�سة اخلالدية للتعليم 
الثانية والثان�ي  الأ�سا�سي احللقة 
ال���ع���ام وامل���ت���ق���دم وم���در����س���ة احل�ر 
الثانية  احللقة  الأ�سا�سي  للتعليم 
والثان�ي ومدر�ستي العقد الفريد 

والعطاء وا�ستغ�ل ال�قت مبا ه� 
كما  العلمي  التف�ق  لينال�ا  مفيد 
بالأخ�ق  ب���الل���ت���زام  ال����ف���د  ح���ث 
احلميدة ونبذ العادات ال�سيئة التي 

ل متت ملجتمعنا الأ�سيل ب�سلة .
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ف��ق��د امل���دع���� /حم���م���د ان�����ار 
ح�����س��ن ان��ي�����س احل���ق ه����اولدر 
اجلن�سية  ب�����ن�����غ������د������س     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج����������������از   -
)B W 0 9 1 8 9 2 7 ( 

اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
ب��ن��غ���د���س او اق���رب  ���س��ف��ارة 

مركز �سرطة.

فقد�ن ج��ز �سفر
�ساه  امل����دع����� /حم���م���د  ف���ق���د 
 ، ع���امل حم��م��د �سم�س احل���ق 
بنج�دي�س   اجلن�سية - ج�از 
)BT0607050( سفره رقم� 

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

.0543041147

فقد�ن ج��ز �سفر
ف����ق����د امل������دع������� /ان������در�������س 
ال���������دامن���������ارك     ، ج�������������ادن 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)212095123(  رق���م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0505178039

فقد�ن ج��ز �سفر
ف���ق���د امل����دع����� /ان���������س بنت 
حممد علي رجايبي ، ت�ن�س   
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)H921223(  رق�������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0561424432

فقد�ن ج��ز �سفر
ح�سن  /جاكري  املدع�  فقد 
بنغ�د�س     ، ال��ق��ا���س��م  اب����� 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)eh0793290(  رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0543520264

فقد�ن ج��ز �سفر
ف����ق����د امل������دع������� /ن����ات����ال����ي����ا 
اوكرانيا     ، ك������س��ري��ت�����س��ي��ا 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)fb374419(  رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0504171316

فقد�ن ج��ز �سفر
ف��ق��د امل��دع��� /ج���ي��ل مياه 
بنغ�د�س     ، م���ي���اه  ب�����س��ري 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)a00378607(  رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0504405448

فقد�ن ج��ز �سفر

ف�����ق�����دت امل������دع�������ة /ه����ن����اء 
حممد امري احلفار ، �س�ريا   
�سفرها  ج����از   - اجلن�سية 
)011986277(  رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0504453098

فقد�ن ج��ز �سفر
ف���ق���د امل���دع����/ن���ي���ه���ا ن�����از 
ب���اك�������س���ت���ان     ، ن������������از  رب 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)fk9617921(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف���ن  الت���������س����ال 

.0555902591

فقد�ن ج��ز �سفر

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري �سال�ن كي� ايت  رقم:2336362 
للرجال بالغاء طلب الغاء الرخ�سة واعادة ال��سع كما 

كان عليه �سابقاً.
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

لزراعة  القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادات  ُفقدت 
االأ�شماك )اأ�شماك( ASMAK(( باال�شماء التالية: 

التميمي علي  جمعة  جا�شم   -1
�شهادة رقم ASMAK176121 - عدد االأ�شهم 3000 �شهم

اإبراهيم حممد  فاطمة   -2
�شهادة رقم ASMAK176120 عدد االأ�شهم 3000 �شهم

االت�شال  اأو  اعاله  املذكورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
على موبايل رقم 0504444901  م�شكورا.

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادات  ُفقدت 
�س.م.ع )اأ�شماك( ASMAK با�شم كل من: 

املعويل  �شيخان  عبداهلل  �شعيد  خالد   -1
�شهادة رقم: ASMAK1724350 - بعدد 1200 �شهم

املعويل  �شيخان  عبداهلل  �شعيد  خالد  وليد   -2
�شهادة رقم: ASMAK1724351 - بعدد 1200 �شهم

املعويل  �شيخان  عبداهلل  �شعيد  خالد  هيفاء   -3
�شهادة رقم: ASMAK1724352 - بعدد 1200 �شهم

املعويل  �شيخان  عبداهلل  �شعيد  خالد  حممد   -4
�شهادة رقم: ASMAK1724354 - بعدد 1200 �شهم

املعويل  �شيخان  عبداهلل  �شعيد  خالد  امل   -5
 ASMAK1717063 :شهادة رقم�

على من يجدها ارجاعها اىل ال�شركة املذكورة او االت�شال على 
الرقم:0504486944.
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نفذت زيارات ميدانية برئا�شة مدير الهيئة

�ل�سارقة للتعليم �خلا�س تتفقد عدد�اً من �ملد�ر�س �خلا�سة وتطلع على جاهزيتها

يف مرافق املدار�س التي من �ساأنها 
ت�فري بيئة مدر�سية جاذبة ميكن 
م�ست�يات  حتقيق  فيها  للطلبة 
التعليمي  الأداء  يف  م���ت���م���ي���زة 
مثمناً  ال���ط����ب���ي���ة،  والأن�������س���ط���ة 
اإدارات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل����ه�����د 
والعامل�ن  اخل���ا����س���ة،  امل����دار�����س 
فيها وح�سن ال�ستعداد ل�ستقبال 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د والتزام 
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطلبة 
لل�قاية  الحرازية  ب��الإج��راءات 

من فريو�س ك�رونا.
واأو�سح احل��سني اأن الزيارة تاأتي 
والطمئنان  الط������ع  ���س��ي��اق  يف 

العام  ب��داي��ة  التعليمية  العملية 
على  وال�ق�ف  اجلديد  الدرا�سي 
�سري العمل ومتابعة كافة الأم�ر 
ال��ف��ن��ي��ة والإداري����������ة ح��ي��ث اطلع 
الن�ساطات  الدرا�سة  انتظام  على 

واملبادرات التعليمية.
املرافق  خم��ت��ل��ف  ال����ف���د  وت��ف��ق��د 
واملختربات  ال�����س��ف��ي��ة  وال����ُغ����رف 
اللعب  وم�������س���اح���ات  وامل���ق���ا����س���ف 
اخل���ارج���ي���ة يف ج��م��ي��ع امل����دار�����س 
م�ست�ى  على  واط��ل��ع  امل�ستهدفة 
جاهزيتها، واأطلع املدراء يف نهاية 
كل زيارة على م�حظاته وناق�س 
امل�ستقبلية  امل��خ��ط��ط��ات  واإي���اه���م 

التي  وامل��م��ي��زة  الن�عية  امل��ب��ادرات 
العام  بداية  املدار�س  عليها  تعمل 
الدرا�سي، كما اّطلع على الربامج 
التعليمية  ال��رب���ي��ة  واخل��ط��ط 
والأن�سطة التفاعلية التي ت�سعها 
ال�سن�ية  اأجندتها  �سمن  املدار�س 

ل�أع�ام الدرا�سية.
املدار�س  م��دي��رو  اأ����س���اد  ب���دوره���م 
باعتبارها  ال��ت��ف��ق��دي��ة،  ب��ال��زي��ارة 
يف  ت�����س��ه��م  ال��ت��ي  الأدوات  اإح�����دى 
التعليمية  امل���ن���ظ����م���ة  ت���ط����ي���ر 
مع  املبا�سر  الت�ا�سل  خ���ل  م��ن 
امل��ي��دان ال��رب���ي، م���ؤك��دي��ن اأنها 
باحلقل  اله���ت���م���ام  م����دى  ت����ؤك���د 

اأخرى للميدان التعليمي �ست�سهم 
املعرفية،  خم��رج��ات��ه  ت��ع��زي��ز  يف 
ال�فت  ال���ت����ج���ه  ي��ع��ك�����س  ح��ي��ث 
الإمارة  نح�  اخلا�سة  للمدار�س 
مكانتها كبيئة حمفزة قادرة على 
ا�ستقطاب ال�ستثمارات التعليمية 
التعليمية،  ال���ف���ر����س  ل���ت���ن����ي���ع 
وحتقيق اأهداف ا�ستدامة التعليم 
م����ن خ�������ل حت���ق���ي���ق خم���رج���ات 

اأكادميية متميزة.
ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه ال���زي���ارة يف اإطار 
التفقدية  اجل�����لت  م��ن  �سل�سلة 
ال�ستط�عية للمدار�س اخلا�سة، 
انتظام  ع���ل���ى  ال������ق������ف  ب���ه���دف 

والرحيب  الدرا�سة  انتظام  على 
والتعليمية  الإداري��������ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
والط�ب مع بداية العام والعمل 
على دعم املدار�س لغايات تط�ير 
القطاع، م�ؤكداً اأهمية دور مديري 
قيادة  يف  امل�����دار������س  وم�����دي�����رات 
املدار�س،  يف  التعليمية  العملية 
والإ����س���راف ع��ل��ى اخل��ط��ة العامة 
لها، وكذلك اأهمية الت�ا�سل بني 
الأ�سرة واملدر�سة، متمنياً الت�فيق 

والنجاح للط�ب والطالبات.
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  واأ������س�����اد 
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م اخل������ا�������س ب���اجل���ه����د 
امل��ب��ذول��ة يف امل��ي��دان، واط��ل��ع على 

وت�فري  الطلبة  �س�مة  ل�سمان 
جت��رب��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لهم 

�سمن بيئة مدر�سية حمفزة.
هيئة  احل��سني مدير  علي  واأك��د 
ال�سارقة للتعليم اخلا�س على دور 
تط�ير  يف  التعليمية  امل�ؤ�س�سات 
انط�قاً  ب��الإم��ارة  التعليم  قطاع 
من ت�جيهات مبا�سرة من �ساحب 
ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن 
املجل�س  ع�س�  القا�سمي  حممد 
ال�سارقة،  حاكم  ل�حتاد  العلى 
التعليم  باإعطاء  الثاقبة  وروؤي��ت��ه 
واأ�ساد احل��سني  اأهمية ق�س�ى.  
مب�ست�ى اجلاهزية وال�ستعدادات 

•• ال�صارقة-الفجر: 

���س��م��ن ج���ه����ده���ا ال���رام���ي���ة اإىل 
متميزة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت����ف���ري 
نفذت  الطلبة،  جلميع  وم���ات��ي��ة 
اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة  هيئة 
ميدانية  زي�����ارة  ال��ث���ث��اء  اأم�������س 
اخلا�سة،  امل�����دار������س  م����ن  ل���ع���دد 
ع��ل��ى جاهزيتها  ال���ق���ف  ب��ه��دف 
الدرا�سي  ل��ل��ع��ام  وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
 ،2032  2022- اجل�����دي�����د 
وت��ع��زي��ز ا���س��ت��م��راري��ة ال��ب��ن��اء على 
امل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خ�ل 

الأع�ام املا�سية.
يراأ�سه  ال���ذي  ال��زائ��ر  ال���ف��د  �سم 
�سعادة علي احل��سني مدير هيئة 
ال�سارقة للتعليم اخلا�س، كل من 
التح�سني  اإدارة  مدير  �ستات  زياد 
امل�����س��ت��م��ر يف ال��ه��ي��ئ��ة، وع���ب���د اهلل 
امل�����رزوق�����ي امل�����س��ت�����س��ار ال���رب����ي 
وع��ب��د ال�����س���م زي��ن��ل م��دي��ر اإدارة 
ا�ستقبالهم  يف  وك��ان  الراخي�س، 
م���دي���ري امل���دار����س واأع�������س���اء من 

الهيئات التدري�سية والإدارية.
ال���زي���ارة يف وق���ت ان�سمت  وت��اأت��ي 
م���دار����س خ��ا���س��ة جديدة   7 ف��ي��ه 
اإم���ارة  يف  التعليمية  للمنظ�مة 
الدرا�سي  ال��ع��ام  خ����ل  ال�����س��ارق��ة 
ا�ستيعابية  وب���ط���اق���ات  احل������ايل، 
امل���ن���اه���ج  وت�����ن������ع يف  م����ت����ف����اوت����ة 
اإ�سافة  ي�����س��ّك��ل  مم���ا  ال���رب����ي���ة، 

الهيئة  لدى  والرب�ي  التعليمي 
وفرقها العاملة يف امليادين كافة.

واأجمعت اإدارات املدار�س وط�اقمها 
املتكامل  الإع�����داد  اأن  التعليمية 
واجلاهزية  امل��در���س��ي��ة،  ل��ل��ك���ادر 
واملن�ساآت  ل���ل���م���راف���ق  ال�����س��ام��ل��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ج���اءت ع��ق��ب درا�سة 
لحتياجات  ووا�سعة  م�ستفي�سة 
بغر�س  الأم�����ر،  واأول��ي��اء  الطلبة 
اإجن�����اح ال���ع���ام ال���درا����س���ي احلايل 
وخمرجات  اإجن��������ازات  وحت��ق��ي��ق 
ت��ك��ّر���س مكانة  اأك���ادمي���ي���ة لف��ت��ة 
وتعزز  التعليمية  ال�سارقة  اإم���ارة 
امل�ست�يني  ع��ل��ى  تناف�سيتها  م��ن 
املحلي والعاملي. ي�سار اإىل اأن هيئة 
ال�سارقة للتعليم اخلا�س ا�ستبقت 
العام الدرا�سي -2022 2023 
التي  امليدانية  الزيارات  بعدد من 
نفذتها فرق الرقابة التابعة لها، 
املدار�س  اإدارات  مع  اجتمعت  كما 
املرافق  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 
اخلطط  اإىل  بالإ�سافة  واملن�ساآت 
تن�ي  ال���ت���ي  وال����س���رات���ي���ج���ي���ات 
لبدء  ا�ستعداداً  تطبيقها  املدار�س 
العام الدرا�سي، كما وزعت دليلها 
الإر�سادي ل�إجراءات الحرازية 
ل��ل��ع��ام ال���درا����س���ي اجل���دي���د على 
ل�سمان  اخلا�سة،  املدار�س  جميع 
ال�س�مة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت���ف��ري 
والأمان جلميع اأطراف املنظ�مة 

التعليمية.

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

اأم�س الث�ثاء اجتماعه الأ�سب�عي برئا�سة �سم� ال�سيخ �سلطان بن  عقد املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة �سباح 
اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي وذلك يف مكتب �سم� احلاكم.

ناق�س الجتماع العديد من امل��س�عات الهامة املعنية ب�سري العمل احلك�مي، ومتابعة الأداء لكافة الدوائر والهيئات 
احلك�مية، وو�سع خطط تط�ير القطاعات احلي�ية يف الإمارة.

واعتمد املجل�س م�سروع قان�ن ب�ساأن تنظيم هيئة ال�سارقة للروة ال�سمكية وذلك بعد مناق�سة كافة م�اده القان�نية 
وت�سمني م�حظات ال�سادة اأع�ساء املجل�س.

واطلع املجل�س على تقرير ح�ل اأن�سطة جتارة ال�سيارات امل�ستعملة ومزادات بيع ال�سيارات، وبني التقرير احلركة 
الن�سطة واملت�سارعة يف اأن�سطة جتارة ال�سيارات امل�ستعملة والإقبال على ال�ستثمار فيها.

امل�ستعملة،  ال�سيارات  جمال  ويف  املتن�عة  القت�سادية  الأن�سطة  لدعم  الت��سيات  من  جمم�عة  التقرير  وت�سمن 
وزيادة الفر�س ال�ستثمارية يف مناطق اإمارة ال�سارقة.

خريية �ل�سارقة تدعم طلب �لعلم
•• ال�صارقة -وام: 

اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خ�ل  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  قدمت 
4.2 ملي�ن درهم وذلك  بتكلفة مالية قيمتها  806 ط�ب  ل�  م�ساعدات 
من خ�ل م�سروعها اخلريي "دعم طالب العلم" داخل الدولة الذي تق�م 
عن  الدرا�سية  وامل�ستحقات  للر�س�م  ب�سداد  بالتكفل  اجلمعية  خ�له  من 

املتع�سرين ليت�سنى لهم ال�ستمرار يف درا�ستهم.
و اأو�سح عبداهلل �سيف بن هندي رئي�س قطاع اخلدمات امل�ؤ�س�سية والت�س�يق 
املتعففة واملحتاجني وت�سمنت  اأبناء الأ�سر  التعليمية ت�سمل  امل�ساعدات  اأن 
�سداد املتاأخرات الدرا�سية عن 130 طالبا جامعيا اإىل جانب 676 طالبا 

من الدار�سني بالتعليم ما قبل اجلامعي.

�سرطة دبي تنظم جل�سة ح��رية �حتفاءاً بي�م �ملر�أة �لإمار�تية
•• دبي: الفجر

ح�ارية  جل�سة  دب��ي  �سرطة  يف  الل�ج�ستي  للدعم  ال��ع��ام��ة  الإدارة  نظمت 
مبنا�سبة ي�م املراأة الإماراتية لعام 2022، بعن�ان " متكني املراأة يف جمال 
 - ملهم  "واقع  �سعار  حتت  الإماراتية  امل��راأة  بي�م  ال�سرطي" احتفاًء  العمل 

م�ستقبل م�ستدام"، الذي ي�سادف ي�م 28 اأغ�سط�س من كل عام.  
الداخلية،  وزارة  من  القحطاين  مرمي  العميد  من  كً�  امللتقى  وا�ست�ساف 
ال�سحة، وهدى املطرو�سي، واملدربة  والدكت�رة فريدة احل��سني من وزارة 

و�سحة اأن�ر يف جل�سة ح�ارية ملهمة، حاورتهم الرقيب منال اجل�هري.
وتناولت اجلل�سة حماور عدة اأهمها مدى اإقبال املراأة الماراتية على املجال 

الع�سكري، املراأة الع�سكرية بني التمكني والتحديات، والت�ازن بني اجلن�سني 
الع�سكري،  امل��ج��ال  يف  الم��ارات��ي��ة  امل����راأة  وط��م���ح  الع�سكرية،  امل���ؤ���س�����س��ات  يف 
اإىل ممكنات  اإ�سافة  امل���راأة،  لنجاح  الأ���س��رة  ودع��م  ال�سيفات،  وق�س�س جن��اح 

املراأة من اأ�سحاب الهمم.
اأخ�اتي بنات الإمارات  اأعايد  املراأة الإماراتّية،  "يف ي�م  وقالت م�زه عتيق: 
ال���ل����ات���ي مُي��ّث��ل��ن ن�����س��ف امل��ج��ت��م��ع، ه����ّن رم����ز ال��ع��ط��اء ورف���ي���ق���ات الأح�����م 
باإجنازاتها  حتتفي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأن  والتطّلعات" م�ؤكدة 
الن�عية يف جميع املجالت والقطاعات، وخا�سة يف جمال متكني املراأة، الذي 
التي  الر�سيدة  القيادة  دعم  بف�سل  م�سرفة،  وجناحات  فريد  بتط�ر  حظي 
اآل نهيان، »طّيب  زايد بن �سلطان  ال�سيخ  املغف�ر له  روؤي��ة ونهج  �سارت على 

اهلل ثراه«، الذي عمل مع �سي�خنا الكرام من امل�ؤ�س�سني، على اإ�سراك املراأة يف 
�سنع القرار، وم�ساندتها وتهيئتها لتحمل امل�س�ؤولية.

واأكدت هديل املنهايل: "�ستظل املراأة الإماراتية اأ�سيلة بقيمها ومبادئها، ول 
ي�سعني الي�م اإل اأن اأثّمن جه�د املراأة الإماراتية يف م�سرية التط�ر والتقدم 
وبناء اأجيال قادرة على حمل اأمانة ال�طن واملحافظة على مكت�سباته، لبناء 
وتاألقت  اأب��دع��ت  حتى  ومت��ي��زت،  فاجتهدت  الفتية،  لدولتنا  واع��د  م�ستقبل 

وغدت ق�سة جناحها جت�ب العامل".
بن�سائها  تفتخر  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  عبا�س  طيبه  اأول  العريف  واأ���س��ارت 
الل�اتي ل يكتنب يف التاريخ ال النت�سارات والنجاحات، ومتكن من امل�ساهمة 
يف حتقيق تقدٍم ملح�ٍظ يف خمتلف امل�ساهد التنم�ية واحل�سارية للدولة، 

لفتة اإىل اأن املراأة الإماراتية �ستلعب دوراً مهماً يف النط�ق نح� اخلم�سني 
�سنة املقبلة من عمر الإمارات بكل ثقة واقتدار، واأن للمراأة م�ساهمات اأو�سع 

واأكرب يف خمتلف قطاعات احلياة.
واأ�سافت ن�ره ال�سحي: "كل عام واأنت ناجحة، ي�م املراأة الإماراتية، ل جند 
ك�ًما ين�سف املراأة الإماراتية، ونقدر امل�ساعر التي ن�سعر بها يف داخلنا جتاه 

جمال ما فعلته وحققته من اأجل اإحياء دولة الإمارات العربية املتحدة".
وقالت املدين م�زة ال�س�يدي اإن دولة الإمارات حتتفل بتاريخ 28 اأغ�سط�س 
مهمة  وطنية  منا�سبة  ميثل  الإماراتية" ال��ذي  امل���راأة  ب�"ي�م  ع��ام،  ك��ل  م��ن 
واجنازاتهم  جله�دهم  وتقديراً  تكرمياً  الإم��ارات  بن�ساء  ل�حتفاء  ومميزة 

العظيمة، كل عام واملراأة الإمارتية باألف خري.

مركز �سرطة حتا يهنئ �ملد�ر�س بحل�ل �لعام �لدر��سي �جلديد
•• دبي:الفجر

زار وفد من مركز �سرطة حتا عدداً من املدار�س يف منطقة الخت�سا�س، 
قدم خ�لها التهاين مبنا�سبة حل�ل العام الدرا�سي اجلديد.

با�سم  بالتهنئة  حتا،  �سرطة  مركز  مدير  الكتبي،  م��ب��ارك  العقيد  وت��ق��دم 
الهيئات  واأع�ساء  والطالبات،  الط�ب  اإىل  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
التدري�سية والإدارية والفنية، واأولياء الأم�ر، مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي 
 ، الر�سيدة  قيادتنا  وطم�حات  تتفق  ومميزة  ق�ية  بداية  متمنياً  اجلديد، 
وحجم امل�س�ؤولية الكبرية التي نحمل �سرفها جميعاً من اأجل هذا ال�طن 

مقدمة  يف  و�سعت  حيث  ال�طنية،  مكت�سباتنا  حماية  اأج��ل  من  م�ستمرة، 
اهتماماتها م�سلحة الأجيال القادمة من اأبناء ال�طن.

املركز،  الإداري��ة يف  ال�س�ؤون  املقدم ه�ل حمدان خلفان، رئي�س ق�سم  وزار 
التدري�س واأولياء  2، وتقدم بالتهنئة للط�ب واأع�ساء هيئة  مدر�سة حتا 
على  دبي  �سرطة  حر�س  م�ؤكداً  اجلديد،  الدرا�سي  العام  مبنا�سبة  الأم���ر 

ال�سراكة مع املدار�س، وت�فري الأمن والأمان لهم للجميع.
قدوة  يك�ن�ا  واأن  بالتعليم  بالهتمام  الط�ب  خلفان  ه�ل  املقدم  ووج��ه 
ل��زم���ئ��ه��م وم�����س��در ف��خ��ر لأه��ل��ه��م، وب���ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��د يف حت�سيل 
الدرو�س حتى يتمكن�ا من حتقيق اأهدافهم، م�سريا اإىل اأن مركز �سرطة حتا 

بالتعليم  الرت���ق���اء  �سبيل  يف  امل��ب��ذول��ة  املخل�سة  اجل��ه���د  مثمناً  ال��غ��ايل، 
وال��س�ل به اإىل اآفاق العاملية، مبا يلبي احتياجات املجتمع من خمرجات 
تعليمية على درجة كبرية من الكفاءة، ومبا ي�اكب حركة التقدم والزدهار 
التي ت�سهدها الدولة يف كافة املجالت، من اأجل بناء جيل امل�ستقبل القادر 
على التفكري والبتكار والإبداع وم�ا�سلة امل�سرية، وال��س�ل بها اإىل اأعلى 

معايري التناف�سية العاملية.
واأكد العقيد مبارك الكتبي حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي على اأهمية 
تعزيز ال�سراكة مع امل�ؤ�س�سات الرب�ية والتعليمية ذات الع�قة بالطالب، 
ب�س�رة  ال�سحي  اأو  ال��ث��ق��ايف  اأو  الج��ت��م��اع��ي  اأو  الأم��ن��ي  اجل��ان��ب  ���س���اء يف 

وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور �سيكثف الدوريات يف مناطق املدار�س 
حما�سرات  بتنظيم  �سيق�م  كما  ال�����س��ري،  ح��رك��ة  ان�سيابية  على  للحفاظ 

ت�ع�ية يف املدار�س.
وقام املقدم ه�ل خلفان بت�زيع الهدايا على الط�ب والطالبات مب�ساركة 
العام  والت�فيق يف  النجاح  لهم  اآمنة متمنيا  وال�سرطية  ال�سرطي من�س�ر 

الدرا�سي اجلديد.

Date 31/ 8/ 2022  Issue No : 13634
Legal notice of paymemt 

Transaction No.MOJAU-2022-0080311
Warner/ Lawyer Dr. Adnan Mohammed Al Hammadi, in his capacity as an attorney of Mr. Saif Rashid 
Ali Rashid Al Shamsi - Emirati, national,Address: Dr. Adnan Mohammed Al Hammadi advocates 
and Legal Consultants - Sharjah - Buhaira Corniche-Crystal Plaza - Eighth Floor - Office 806 Phone 
Number: 056988881
Warnee: MUNAF RAZZAK SHAIKH SHAIKH RAZZAK - Indian national. Address: Naba Sharjah, 
Mubarak Center, Apartment No. 802,Phone No: 0562764538/0582562821

Subject: payment order
With reference to the above subject, and since as a result of a transaction between you and our client, an 
amount of one hundred and eighty-three thousand UAE dirhams (183.000) is owed in your favor, and 
you issued cheque No. 4, dated 15/09/2019, drawn on Mashreq Islamic Bank for that amount.
By presenting the cheque to the withdrawn bank, the cheque was returned without being cashed due 
to the closure of the bank account.And since the amount claimed in the event of payment is a certain 
amount and fixed in writing, and pursuant to Article 1/63 of the Regulations of the Civil Procedures 
Law: "The creditor must first instruct the debtor to pay within a period of at least five days", So
We will notify you of the payment of the total amount of one hundred and eighty-three thousand UAE 
dirhams (183,000) within five days, otherwise we will take all legal measures against you,
Regards,Acting on behalf of the warner/Lawyer Dr. Adnan Al Hammadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021
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فاقمت جل�سات يف الك�نغر�س ُبثت يف �ساعات الذروة ومداهمة غري 
دونالد  ال�سغ�ط على  لدارته  الفدرايل  التحقيقات  ملكتب  م�سب�قة 
ترامب، لكن حمللني يرون اأن حتقيقا رئي�سيا جتريه ولية ج�رجيا 

قد يت�سبب يف �سق�ط الرئي�س ال�سابق.
انتخابات  نتائج  لقلب  ت��رام��ب  م�ساعي  ب�����س��اأن  التحقيقات  تتكثف 
 12 من  باأقل  بايدن  ج�  اأمام  فيها  خ�سر  التي  ال�لية  يف   2020
األف �س�ت، مب�ازاة �سعيه الر�سح للمرة الثالثة للبيت الأبي�س يف 
عاما   76 والبالغ  �سابقا  ال�اقع  تلفزي�ن  جنم  رف�س  2024.فقد 
للرئا�سة  جمه�ري  مر�سح  اأول  اأ�سبح  عندما  ال��ف���ر،  على  النتائج 

يخ�سر اأ�س�ات ج�رجيا منذ قرابة ث�ثة عق�د.
من  العديد  وف�سل  الناخبني  لأ�س�ات  فرز  عمليات  ث�ث  بعد  لكن 
تزوير  على  اأدل���ة  اأي  ال�سطح  اإىل  ت��خ��رج  مل  الق�سائية،  ال��دع��اوى 
انتخابي يف ال���لي��ة احل��ا���س��م��ة.وم��ع ذل��ك ت��دخ��ل ت��رام��ب م���رارا يف 
رافن�سربغر  ب��راد  ال���لي��ة  خارجية  وزي��ر  ودف��ع  ج�رجيا،  �سيا�سات 
“اإيجاد” اأ�س�ات كافية لإبطال ف�ز  اإىل  يف ف�سيحة تن�ست هاتفي 

بايدن.
يف  بروكينغز  معهد  من  القان�نيني  اخل��رباء  من  جمم�عة  وكتبت 
ما  ف��رة  يف  ترامب  �سل�ك  اأن  املا�سي  العام  الأول/اأك��ت���ب��ر  ت�سرين 
اتهامات  له  ت�جه  اأن  ملخاطر  “يعر�سه  ال�لية  يف  النتخابات  بعد 
حمتملة من ال�لية يف جرائم متعددة«.يف اأيار/ماي� �سكلت املدعية 
العامة ملقاطعة ف�لت�ن فاين ويلي�س هيئة حملفني خا�سة للتحقيق 

يف م�ساعي ترامب وحلفائه قلب نتائج الت�س�يت يف ج�رجيا.

التي  الف�سائل  يف  ال�سابقني  املتمردين  م��ن  األ��ف��ا   22 نح�  ان�سم 
ر�سمياً   ال�س�دان  جن�ب  يف  الأهلية  احلرب  خ�ل  م�اجهات  خا�ست 
اأم�س الث�ثاء اإىل اجلي�س ال�طني وال�سرطة، يف خط�ة هامة على 

طريق تطبيق بن�د اتفاق ال�س�م املربم عام 2018.
و”ت�حيد الق�ات” امل�الية للرئي�س �سلفا كري وخ�سمه النائب الأول 
الذي ط�ى �سفحة  اأ�سا�سي يف التفاق  للرئي�س رياك م�سار، �سرط 

نزاع دام ا�ستمر خم�س �سن�ات واأودى بنح� 400 األف �سخ�س.
تاأخر تنفيذ بن�د التفاق، مع ت�ا�سل اخل�فات بني الزعيمني ب�ساأن 
تقا�سم منا�سب مهمة يف قيادة الق�ات امل�سلحة امل�حدة، ومل ي�قعا 

على اتفاقية اإل يف ني�سان-اأبريل.
يف مرا�سم اأقيمت الث�ثاء يف العا�سمة ج�با، اأدى الق�سم 21973 
وم�سار وكذلك  اإىل ف�سيلي كري  ينتم�ن  ون�ساء  ع�سكرًيا من رجال 
حتالف املعار�سة يف جن�ب ال�س�دان. و�سين�سم�ن لحقاً اإىل اجلي�س 

وال�سرطة والهيئات الأخرى امل�س�ؤولة عن الأمن الق�مي.
بينما وقف الآلف من املتمردين ال�سابقني يف و�سعية ال�ستعداد يف 
ا�ستق�ل  ال��ذي بني تكرميا لبطل  اأم��ام �سريح ج�ن قرنق -  ج�با 
جن�ب ال�س�دان الذي ت�يف عام 2005 - ت� عليهم رئي�س املحكمة 

العليا ت�سان ريت�س مادوت ق�سم ال�لء.
ومن املقرر اأن ين�سم 30 األًفا اآخرون ممن اأنه�ا تدريبهم يف مناطق 

اأخرى يف الب�د اإىل هذه الق�ات يف الأيام املقبلة.

الث�ثاء حل�س�ر اجتماع  اأم�س  الأوروب��ي  و�سل وزراء دفاع الحت��اد 
غري ر�سمي يف براغ، يف ظل انق�سام ح�ل خطة لط�ق مهمة تدريب 

وا�سعة للق�ات الأوكرانية.
اق��رح م�����س���ؤول ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة يف الحت���اد الأوروب����ي ج�زيب 
الت�سيكية  الرئا�سة  مع  الجتماع  ا�ست�سافة  يف  ي�سارك  ال��ذي  ب�ريل 

للتكتل اإط�ق هذه املهمة الأ�سب�ع املا�سي.
ل��ب���ري��ل، ميكن  وف��ق��اً  ل��ك��ن،  التفا�سيل،  م��ن  م��زي��د  ع��ن  يُك�سف  ومل 
تدريب اجلن�د الأوكرانيني الذين يقاتل�ن �سد الغزو الرو�سي منذ 

الأوروبي. الحتاد  دول  يف  �سباط-فرباير   24
ل مي��ك��ن ل���ج��ت��م��اع غ��ري ال��ر���س��م��ي ات��خ��اذ ق���رار م��ل��زم ب�����س��اأن هذه 
الق�سية، لكن ب�ريل قال يف براغ اإنه يت�قع اأن ت�ؤدي املحادثات اإىل 

و�سامل«. عام  �سيا�سي  “اتفاق 
اأخ�سر  ���س���ء  ع��ل��ى  ن��ح�����س��ل  اأن  اآم����ل  “الي�م،  لل�سحفيني  وق����ال 

�سيا�سي«.
اإل اأن بع�س ال�زراء كان�ا اأقل تفاوؤل.

كانت  اإذا  ما  نرى  اأن  “يبقى  باو�س  فران�س�ا  ل�ك�سمب�رغ  وزي��ر  قال 
هذه هي الطريقة ال�سحيحة للم�ساعدة ... ل�ست متاأكًدا«.

على  مرونة  واأك��ر  اأ�سرع  ب�سكل  بذلك  القيام  ميكن  “رمبا  واو�سح 
امل�ست�ى الثنائي با�سراف الحتاد الأوروبي«.

عوا�صم

وا�سنطن

جوبا

براغ

يف مواجهة مو�شكو:

�س�لتز يريد تر�سيخ �جلناح �ل�سرقي لأوروبا

�أ�سري فل�سطيني يبدوؤون �إ�سر�بااً مفت�حااً عن �لطعام  1000
•• رام اهلل-وكاالت

ي�ستعد األف اأ�سري فل�سطيني لبدء اإ�سراب مفت�ح عن الطعام ي�م اخلمي�س 
قرارات  من  الإ�سرائيلية  ال�سج�ن  م�سلحة  تن�سل  على  احتجاج  يف  املقبل 
�سابقة اأقرت يف مار�س -اآذار املا�سي.والي�م الث�ثاء، اأعلنت جلنة الط�ارئ 
ال�طنية العليا للحركة الأ�سرية الفل�سطينية، اأنها �ستبداأ اإ�سراباً مفت�حاً 
بقية  ا�ستمرار  مع  املقبل،  اخلمي�س  اأوىل  كدفعة  اأ�سري  باألف  الطعام  عن 
الأ�سرى يف حالة حل الهيئات التنظيمية، واإبقاء حالة التمرد على ق�انني 
م�ؤخراً،  الأ�سرى  ا�ستاأنفها  التي  الن�سالية  اخلط�ات  من  كجزء  ال�سجان، 
يف  مت��ت  التي  “التفاهمات”  م��ن  التن�سل  ال�سج�ن  اإدارة  ملحاولة  رف�سا 
“وفا«. الفل�سطينية  املعل�مات  وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  املا�سي،  -اآذار  مار�س 
تلتزم  مل  الإ�سرائيلية  ال�سج�ن  اإدارة  ف��اإن  الفل�سطينية،  امل�سادر  وبح�سب 

الظروف احلياتية ل�أ�سريات،  املر�سى، وحت�سني  الع�ج ل�أ�سرى  بت�فري 
ووقف �سيا�سة العزل النفرادي التي ت�ساعدت اأخرياً ب�سكل ملح�ظ، ووقف 

اإجراءات الت�سييق والنقل املتكرر من الغرف والأق�سام.
واأكدت يف بيان �سدر عنها، اأم�س الث�ثاء، اأنها “تخ��س معركتها م�حدة 
خندق  يف  حقيقية  ب���ح��دة  مت�سلحة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي؛  ال�����س��ج��ان  م���اج��ه��ة  يف 
الأ�سرى  دها  ج�سَّ التي  “ال�حدة  واأن  وحقده”،  ال�سجان  �سلف  مقاومة 
داخل ال�سج�ن يجب اأن تنتقل وت�ؤ�س�س ل�حدة خارج ق�ع الأ�سر«.و�سددت 
بتت�يجها  اإل  تقبل  لن  عليها  ُفر�ست  التي  املعركة  “هذه  اأن  على  اللجنة، 
م�سرية اىل اأن �س�ر الأ�سري خليل ع�اودة التي ظهر فيها  بالن�سر املبني”، 
يف حالة �سحية �سعبة؛ امل�سرب عن الطعام للي�م 171، هي “اأكرب دليل 
اأكرب دليل على ثبات  ال�قت  اللئيم، وهي يف ذات  العدو  على عنجهية هذا 
حق�قه«. لنيل  ال�سجان  م�اجهة  يف  وعناده  الفل�سطيني  الأ�سري  وعزمية 

يف  التنظيمية  الهيئات  ي�مني  قبل  حّل�ا  قد  الفل�سطيني�ن  الأ�سرى  وكان 
ال�سج�ن الإ�سرائيلية كافة، يف اإطار من اخلط�ات الن�سالية التي ا�ستاأنف�ها 

م�ؤخراً.
وبحل الهيئات التنظيمية ل�أ�سرى، �ستك�ن اإدارة ال�سج�ن الإ�سرائيلية منذ 

الي�م جمربة على م�اجهة الأ�سرى كاأفراد، ولي�س كتنظيمات.
وامتنع الأ�سرى الفل�سطينيني ي�مي الثنني والأربعاء املا�سيني، عن اخلروج 
اإىل الفح�س الأمني الي�مي الروتيني، واأرجع�ا وجبات الطعام كجزء من 
التمرد والع�سيان على ق�انني اإدارة ال�سج�ن وفر�س عزل م�ساعف عليهم.
الأ�سرية  للحركة  العليا  ال�طنية  ال��ط���ارئ  جلنة  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  وق���ال 
الإ�سرائيلية  ال�سلطات  “نتجه نح� خط�اتنا هذه بعد تعنت  الفل�سطينية، 
الذريع يف عملية نفق  للتغطية على ف�سله  يف الراجع عن قراراته وذلك 

احلرية العام املا�سي«.

ُت��ل��ق��ي خطاًبا     »ع��ل��ى ع��ك�����س اأجن���ي���� م��ريك��ل ال��ت��ي مل 
برناجمًيا ب�ساأن اأوروبا، اأظهر اأولف �س�لتز و�س�ًحا ب�ساأن 
اأوكرانيا،  تّت�سم باحلرب يف  التي  ما يعنيه تغيري احلقبة، 

من وجهة نظره بالن�سبة ل�حتاد الأوروبي. 
وبعد اخلطاب الذي األقاه اأمام الب�ند�ستاغ يف 27 فرباير، 
فرينرت،  ي��ان  يعتقد   ،“ مرجعا  الثاين  اخلطاب  �سيك�ن 
الأمل��ان��ي��ة يف م��رك��ز جاك  الفرن�سية  ال��ع���ق��ات  اخل��ب��ري يف 

ديل�ر يف برلني.

االأولوية للتو�شيع
   وهكذا ح�سم امل�ست�سار اجلدل القدمي املعار�س لت��سيع 
ويف  الأول.  اخل��ي��ار  ل�سالح  وتعميقه،  الأوروب�����ي  الحت���اد 

 30 “احتاد  ف��اإن  الرو�سي،  الإم��ربي��ايل  التهديد  م�اجهة 
البلقان  غ��رب  دول  �ست  �سي�سمل  وال���ذي  دولة”،   36 اأو 
يف  ي�سبح  وم���ل��دوف��ا،  وج�رجيا  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  بالإ�سافة 

نظره حا�سًما جي��سيا�سًيا ل�ستقرار القارة العج�ز.
   من هذا املنظ�ر، يلتزم اأولف �س�لتز باإ�س�ح امل�ؤ�س�سات 
الأوروبية من اأجل �سمان بقاء هذا الكيان اجلديد قابً� 
ال�سرقية،  اأوروب���ا  دول  اإح��ج��ام  الرغم من  ل����إدارة. وعلى 
بالأغلبية،  القرارات  ل�سالح  الإجماع  قاعدة  وبتخليه عن 
اإىل  ين�سم  واملالية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سائل  يف  ا�سا�سا 

امل�قف الفرن�سي.
   لكن هذا التقارب مدف�ع خا�سة بالرباغماتية والرغبة 
على  منفتًحا  نف�سه  امل�ست�سار  ُيظهر  وهكذا  التما�سك.  يف 

اإ�س�ح ميثاق ال�ستقرار “دون حتيز، ودون اإعطاء درو�س، 
الق�اعد  اح����رام  ه���  ذل���ك  م��ن  وال��ه��دف  عتاب”.  ودون 
وتطبيقها من اأجل خف�س مدي�نية الدول ب�سكل م�ستدام. 
ا  اأي�سً ت���اف��ًق��ا م��ع خ��ط فرن�سا، ه���  الأك���ر  “هذا اخل���ط، 
ر�سالة ق�ية فيما يتعلق ببلدان مثل الي�نان: لن ترتكب 

يحلل يان فرينرت. اأملانيا نف�س الأخطاء بعد الآن”، 

التما�شك على ح�شاب الزعامة
ال�سيا�سية  “املجم�عة  �س�لتز مفه�م  اأولف  يتبنى     كما 
يختزله  لكنه  ماكرون.  اإميان�يل  ذكره  الذي  الأوروبية” 
الأوروب����ي  الحت����اد  ح��ك���م��ات  ف��ي��ه  تناق�س  “منتدى”  يف 
اأوروبا  اأو مرتني يف ال�سنة”.  “مرة  وال�سركاء الأوروبي�ن 

يريدها  ل  الفرن�سي،  الرئي�س  ي���د  كما  ال�سرعتني،  ذات 
اأولف �س�لتز، وتظل ال�حدة هي ال�سعار.

اأوروبي  ب��دف��اع  التزامه  م��ن جديد  امل�ست�سار  ي���ؤك��د  كما     
الأملانية،  الفرن�سية  امل�ساريع  يذكر  مل  لكنه  اأك��ر،  �سيادي 
مف�سً� ذكر تنظيم دفاع ج�ي ميتد اإىل دول ال�سرق. ان 
“هذا اخلطاب ي�ستجيب قبل كل �سيء ملخاوف ه�ؤلء، فه� 
ما  بقدر  ال�س�رب�ن،  جامعة  خطاب  مثل  برناجًما  لي�س 
ي�سري  املتباينة”،  الأوروبية  امل�سالح  لتجميع  ه� حماولة 
مارتن ك�مبان، مدير م�ؤ�س�سة جين�ساجني، الذي يرى ان 

هذا “لي�س كافيا لتاأمني م�قع الزعامة لأملانيا«.
-------------------------------------------

عن ليزكو

•• بغداد-وكاالت

املرجع  اأ�سدره  ال��ذي  البيان  ت�سبب 
احلائري،  كاظم  ال��ع��راق��ي،  الديني 
باملنطقة  م��ت�����س��ارع��ة  ت����ط�����رات  يف 
بغداد،  العا�سمة  و�سط  اخل�����س��راء، 
اأن�سار التيار  بعد اقتحام املئات من 
وعدة  ال��رئ��ا���س��ي  الق�سر  ال�����س��دري 

مباٍن ومن�ساآت اأخرى.
فجر  العراقية،  الأو�ساط  وف�جئت 
رجل  اإىل  من�س�ب  ب��ب��ي��ان  الث��ن��ني، 
وريث،  وه�  احلائري،  كاظم  الدين 
ال����دي����ن����ي، حم���م���د حممد  امل����رج����ع 
�سادق ال�سدر، والد مقتدى، حتدث 
الديني،  ال��ع��م��ل  اع��ت��زال��ه  ع���ن  ف��ي��ه 
وغلق كل امل�ؤ�س�سات التابعة له، فيما 
وّجه اأتباعه بتقليد املر�سد الإيراين 

علي خامنئي.

اعتزال وت�شعيد
ال�سدري،  التيار  زعيم  رد  و�سريًعا 
مقتدى ال�سدر، على بيان احلائري 
اأّدع ي�ًما الع�سمة  “اإنني مل  قائً�: 
وما  ال��ق��ي��ادة،  حتى  ول  الجتهاد  اأو 
الذي  الع���ج��اج  اأق����ّ�م  اأن  اإل  اأردت 
الق�ى  ه�  فيه  الأك��رب  ال�سبب  ك��ان 
باعتبارها  ال�����س��ي��ع��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

الأغلبية«.
ي��ك���ن اعتزال  ب����اأن  ال�����س��در  ���س��ك��ك 
اإ�سارة  يف  اإردت���ه،  احل��ائ��ري مبح�س 
اإىل تدخل اإيران يف الق�سية، بهدف 
ال�ساحة  عن  ال�سدر،  مرجعية  عزل 

دور  وت��ع��زي��ز  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سية 
مراجعها ب�سكل عام.

ق��ال ال�����س��در اإن���ه ك��ان ق��د ق��رر عدم 
ال�سيا�سية  ال�������س����ؤون  يف  ال���ت���دخ���ل 
راأي  النهائي.�ساد  الع��ت��زال  واأع��ل��ن 
طهران  ب��اأن  ال�سدر  اأتباع  لدى  عام 
ديني”،  “انق�ب  ن����ح�����  ����س���ع���ت 
عن  الدينية  ال�سرعية  ن��زع  ب��ه��دف 
الذي  احل��ائ��ري،  با�ستمالة  ال�سدر، 
لريد  خامنئي،  باتباع  مقلديه  األ��زم 

ال�سدر بت�سعيد كبري يف ال�سارع.
ف��ه��م اأن�������س���ار ال�������س���در وال���ق���ي���ادات 
اخل��ا���س��ة ل��ل��ت��ي��ار ب����اأن ال��ب��ي��ان �س�ء 
اأخ�سر للتحرك نح� ت�سعيد اأ�سمل، 

وه� ما ح�سل بالفعل.
الق�سر  ال�������س���در  اأن�������س���ار  اق���ت���ح���م 
اخل�سراء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اجل��م��ه���ري 
والق�سر احلك�مي قبل اأن ين�سحب�ا 

منهما.
ب��ع��د ب��ي��ان احل���ائ���ري، اأع��ل��ن الأمني 
الدين  رج��ل  النجباء،  حلركة  العام 
ال��ك��ع��ب��ي، وه����� ق��ائ��د ف�سيل  اأك�����رم 
بتعليمات  ال��ت��زام��ه  ك��ذل��ك،  م�سلح 

احلائري.

 ماذا ح�شل بعد ذلك؟
ال�سدر  ب����ني  ال�������س���ج���ال  ه�����ذا  ب���ع���د 
اعتزاله  ال�����س��در  اأع��ل��ن  واحل���ائ���ري، 
ال�سفحات  واأغلق  ال�سيا�سي،  العمل 
عقب  لتنطلق  له،  التابعة  الر�سمية 
ذلك جم�ع اجلماهري ال�سدرية نح� 
احلك�مي،  والق�سر  ال�س�م،  ق�سر 

متظاهرون  دخ��ل  بينما  واقتحامه، 
الر�سمية  املباين  يف عدة حمافظات 

ودواوين املحافظة.
نح�  ف��اإن  ميدانية،  م�سادر  وح�سب 
ا لق�ا م�سرعهم، واأ�سيب  15 �سخ�سً
ف�سً�  اآخ�����ري�����ن،   95 م����ن  اأك�������ر 
الك�ادر  م��ن   12 ن��ح���  اإ���س��اب��ة  ع��ن 
بغداد،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  الإع����م���ي���ة، 
اإىل  لح��ًق��ا  اجل��م���ع  تلك  لتن�سحب 
الربملان. مبنى  يف  الرئي�س  مقرها 
لق�ات  العج�ت  ع�سرات  و�س�هدت 
لل�سدر،  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س���م،  ���س��راي��ا 
وهي تدخل املنطقة اخل�سراء م�ساء 

الثنني.

 اإجراءات مت�شارعة
الكاظمي  م�سطفى  ال����زراء  رئي�س 
القادة  مع  اجتماعات  �سل�سلة  يعقد 

الأمنيني لتدار�س امل�قف.
واإنهاء  ل��ل��ح���ار  م��ت�����س��ارع��ة  دع�����ات 
املتحدة وال�سفارة  الأزمة من الأمم 

الأمريكية ببغداد.
حمافظات  يف  ر�سمية  مباٍن  اقتحام 
وا�سط ومي�سان والب�سرة وبابل من 

قبل اأن�سار ال�سدر.
الق�سر  من  للمتظاهرين  ان�سحاب 
الق�سر  وكذلك  بغداد،  يف  الرئا�سي 

احلك�مي، نح� مبنى الربملان.
حزب امتداد املنبثق عن احتجاجات 
اإنقاذ  ح��ك���م��ة  اإىل  ي��دع���  ت�����س��ري��ن 

وطني برئا�سة ع�سكري.
الأخرية،  التط�رات  على  رد  اأول  يف 

اإنها  التن�سيقي  الإط���ار  ق���ى  قالت 
تقف مع الدولة.

التن�سيقي  الإط�������ار  ق�����ى  ط��ال��ب��ت 
اإىل طاولة  بالع�دة  ال�سدري  التيار 

احل�ار.
دع�������ت ق��������ى الإط�������������ار احل���ك����م���ة 
وامل�ؤ�س�سات الأمنية القيام مبا ميليه 
م�ؤ�س�سات  بحماية  ال���اج��ب  عليها 

الدولة وامل�سالح العامة واخلا�سة.
دع���ا ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ق����ى الإط����ار 
و�سيا�سيًة  دينيًة  الفعاليات  “جميع 
واملبادرة  ال��ت��دخ��ِل  اىل  واج��ت��م��اع��ي��ًة 
ال��ف��ت��ن��ة وت��غ��ل��ي��ب ل��غ��ة العقِل  ل����درِء 
من  مزيًدا  البلد  وجتنيب  واحل���ار 

الف��سى واإراقة الدماء.

لكّل  امل�س�ؤولية  حتميل  اإىل  دعا  كما 
والدفع  الأج����اء  بت�تري  ي�سهم  من 
نح� الت�سعيد، وو�سع حل�ل عملية 
والقان�ن  الد�ست�ر  تعتمد  وواقعية 
ولغة احل�ار اأ�سا�ًسا لل��س�ل لنتائج 
لإي���ق���اف معاناة  و���س��ري��ع��ة  ح��ا���س��م��ة 
ال��ن��ا���س.ط��ال��ب��ت ق����ى الإط�����ار قادًة 
بالع�دة  ال�سدري  التيار  وجماهري 
اإىل طاولِة احل�ار والعمل لل��س�ل 
خارطة  ت�سع  م�سركة  لتفاهمات 
القان�ن  ت��ع��ت��م��د  وا����س���ح���ة  ط���ري���ق 
والد�ست�ر لتحقيق م�سالح ال�سعب.

اخل��ب��ري يف ال�����س��اأن ال��ع��راق��ي غالب 
ل�”�سكاي  ت�سريح  يف  ق��ال،  الدعمي 
ات�سعت  “الأزمة  اإن  عربية”،  ني�ز 

الآن، واأ�سبح هناك �سحايا، وح�س�د 
م�ستمر  ب�سكل  تن�سم  ج��م��اه��ريي��ة 
وحترك  اخل�����س��راء،  معت�سمي  اإىل 
ك��ب��ري يف امل��ح��اف��ظ��ات، و���س��ط خ�سية 
من اأن يك�ن ال��سع ي�م غد” اأم�س 

الث�ثاء” اأخطر من “الثنني«.
ال��������س���ع يف  اأن  ال���دع���م���ي  واأ�����س����اف 
حاليًّا،  به  التنب�ؤ  ميكن  “ل  العراق 
12 �سهيًدا، واأكر من  بعد �سق�ط 
100 جريح، وبعد اإط�ق نار على 
املعل�مات  اأن  خا�سة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
اأن العيارات النارية ت�رطت  امل�ؤكدة 
ب��اإط���ق��ه��ا ج���ه���ات م��د���س������س��ة لها 
التيار  م�����ع  م���ت���ق���اط���ع���ة  م�������س���ال���ح 

ال�سدري«.

•• نابل�س-اأ ف ب

اأم�س  ب��ال��ر���س��ا���س   اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ان  اأ����س���ي���ب 
تن�سيق”  دون  “من  ت�جها  بعدما  الث�ثاء 
نابل�س  م��دي��ن��ة  يف  ي������س��ف  ق��رب  اإىل  م�سبق 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية املحتلة على 

ما اأفاد م�س�ؤول�ن.
ون��ف��ذ اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي لح��ق��ا عملية 
خ�لها  اأ���س��ي��ب  ق��ري��ب  م���ق��ع  يف  ع�سكرية 

اأربعة فل�سطينيني.
اإ�سرائيليني  اأن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  واأو�سح 
اإىل  “من دون تن�سيق  دخ� �سباح الث�ثاء 
اطلق  بر�سا�س  واأ���س��ي��ب��ا   .. نابل�س  مدينة 

باجتاههما«.
و�سط  يف  م�ست�سفى  اإىل  ال���رج����ن  وُن���ق���ل 
اإ�سرائيل على ما اأفاد م�س�ؤول�ن يف الجهزة 
فران�س  وك��ال��ة  الإ�سرائيلية  ال�ست�سفائية 

بر�س.
واأو�سح م�س�ر ل�كالة فران�س بر�س يف املكان 
�سيارة  يف  ال��ن��ار  اأ���س��رم���ا  فل�سطينيني  اأن 
ال��سع  ي���زال  ول  نابل�س  يف  الإ�سرائيليني 
مت�ترا يف املنطقة ال�اقعة يف �سمال ال�سفة 

الغربية املحتلة منذ 1967.
وقرب ي��سف م�قع يقد�سه اليه�د لعتقادهم 
يعق�ب.  ب��ن  ي��سف  النبي  رف��ات  ي����ؤوي  اأن��ه 
ويعتقد الفل�سطيني�ن اأنه مقام ل�سيخ م�سلم 

عا�س حياته وت�يف اأثناء احلكم العثماين.
ويقع امل�قع على مقربة من خميمي ب�طة 
�سرق  يف  الفل�سطينيني  ل���ج��ئ��ني  وع�سكر 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  نابل�س  مدينة 
وجت��ري يف اأك��ر الأح��ي��ان م���اج��ه��ات ح�له 

بني اجلي�س و�سبان فل�سطينيني.
الإ���س��رائ��ي��ل��ي جمم�عات  وي����اك���ب اجل��ي�����س 
امل�قع  ل��زي��ارة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  امل�سلني  م��ن 

ومينعهم من الت�جه اإليه مبفردهم.
اإط�ق  بعملية  ثان غري مرتبط  ويف حادث 
ال����ن����ار ع���ل���ى ال����ق����رب، اأك������د اجل���ي�������س ان�����دلع 
ن��اب��ل�����س �سباح  ���س��رق��ي م��دي��ن��ة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
الإ�سرائيلية  الق�ات  داهمت  بعدما  الث�ثاء 

منزل.
اجلي�س  “ا�ستخدم  ب��ي��ان  يف  اجل��ي�����س  وق���ال 
على  م��ن  تطلق  �س�اريخ  بينها  م��ن  و�سائل 
مطل�ب�ن”  فيه  حت�سن  مبنى  على  الكتف 
ل��ستباه  ���س��خ�����س��ني  اع����ت����ق����ال  م������ؤك�����دا 

باإط�قهما النار كما �سادر اأ�سلحة.
نريانا  ف��اإن  بر�س  فران�س  مرا�سل  وبح�سب 

كثيفة غطت املنطقة يف قرية روجيب.
الأحمر  اله�ل  اإ�سعاف  واأك��دت جمعية  هذا 
تعامل  م��ق��ت�����س��ب  ب���ي���ان  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
بالر�سا�س  اإ����س���اب���ات  اأرب�����ع  م���ع  ط���اق��م��ه��ا 
اإىل  نقلهم  روجيب مت  “م�اجهات  احلي يف 

م�ست�سفى رفيديا«.

�إ�سابة �إ�سر�ئيليني وفل�سطينيني يف �إطلق نار يف �ل�سفة 

بيان مفاجئ لزعيم ديني ي�سعل �ل��سع يف �لعر�ق.. ما �لق�سة؟

- ح�شم امل�شت�شار االأملاين اجلدل القدمي 
املعار�س لتو�شيع االحتاد االأوروبي وتعميقه

- احتاد 30 اأو 36 دولة، ي�شبح يف نظره 
حا�شًما جيو�شيا�شًيا ال�شتقرار القارة العجوز

•• الفجر -خرية ال�صيباين

من خالل تو�شيح مواقفه املوؤيدة لتو�شيع االحتاد 
االأوروبي، رد امل�شت�شار االأملاين اأخرًيا على خطاب 
ولكن  ال�شوربون.  جامعة  يف  ماكرون  اإميانويل 
ب�شبب رغبته يف جتميع امل�شالح املتباينة ل�شرق 
من  العديد  �شولتز  اأوالف  ترك  القارة،  وغرب 

املناطق الرمادية.

للثنائي  اأخ�����رًيا  ي��ق��دم  خل��ط��اب  بالن�شبة     
االأوروب��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ة  -االأمل����اين  الفرن�شي 
اأ�شا�ًشا للنقا�س حول م�شتقبل اأوروبا، ظل اأوالف 
�شولتز �شادًقا مع نف�شه: ت�شريحه مدة خم�شني 
دقيقة بنربة رتيبة يف جامعة ت�شارلز يف براغ، 
اإميانويل  األقاه  الذي  امللتهب  اخلطاب  مع  ح�شم 
جامعة  يف  تقريًبا  �شنوات  خم�س  قبل  ماكرون 

�س�لتز مع ت��سيع اوروباال�شوربون.

حتليل اإخباري
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عربي ودويل
كيف خذل �لرئي�س �لأمريكي بايدن �لعر�ق؟

•• عوا�صم-وكاالت

ال�سدري  التيار  زعيم  اإع���ن  بعد  العراق  يف  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  تتاأزم 
مقتدى ال�سدر اعتزاله العمل ال�سيا�سي ب�سكل نهائي الثنني، اإثر تعر 
الإيرانية،  الهيمنة  عن  بعيداً  جامعة  عراقية  حك�مة  لت�سكيل  احلل�ل 

التي ي�سعى “الإطار التن�سيقي” لتعزيزها.
يف  جرت  والتي  املا�سية  النيابية  النتخابات  يف  ال�سدر  كتلة  ف�ز  و�سكل 
اأكت�بر -ت�سرين الأول 2021 بعدد كبري من املقاعد يف الربملان العراقي  
نقطة حم�رية، دفعت نح� متكني الزعيم ال�سيعي املعار�س لإيران من 
لتعزيز  الكايف  بالدعم  ال�سدر  يحظ  مل  لكن  م�ستقلة،  حك�مة  ت�سكيل 

ق�ته. 

قلة  ب�سبب  ال��ن���ر،  ال��ع��راق  ج��راح  لت�سميد  ال�سدر  تب�سر حم���اولت  مل 
الدعم اخلارجي، خا�سة الأمريكي. ورغم تاأكيد اإدارة بايدن على دورها 
بارز يف عملية  ب�سكل  ت�سهم  اأنها مل  اإل  بالعراق  الدميقراطية  يف تعزيز 

ت�سكيل احلك�مة اجلديدة لإبعاد العراق عن اأزمة اأ�س�اأ. 
جفاء اأمريكي

يف  �سينكر،  ديفيد  الو���س��ط  ال�سرق  ���س���ؤون  يف  الأم��ري��ك��ي  اخلبري  يق�ل 
مقال له مب�قع “معهد وا�سنطن” ن�سر يف 24 اأغ�سط�س -اآب اجلاري، 
“ل يبدو اأن الإدارة الأمريكية بذلت جه�داً من�سقة لإحباط ال�سيناري� 
بني  الفا�سلة  تقريباً  الت�سعة  الأ���س��ه��ر  ف��خ���ل  العراق”.  يف  الإي����راين 
النتخابات وان�سحاب الن�اب ال�سدريني، ُتظهر ال�سج�ت العامة اأن كبار 
امل�س�ؤولني الأمريكيني يف وزارة اخلارجية و”جمل�س الأمن الق�مي” مل 

يزوروا العراق �س�ى مرتني، واأن وزير اخلارجية اأنت�ين بلينكن مل يقم 
العراق يف حماولة  القرار يف  �سناع  املحادثات مع  قليل من  بعدد  �س�ى 
الأمريكية  ال�سفرية  تك�ن  ورمب��ا  الأر���س.  على  التط�رات  على  للتاأثري 
من  اأي�ساً  رومان��سكي، قد �سغطت  األينا  العراق،  اإىل  املتميزة  اجلديدة 
اأجل حل هذه امل�ساألة بعد و�س�لها اإىل بغداد يف ي�ني� -حزيران الأخري. 
ولكن من خ�ل ما يظهر من الأمر، فاإنها فعلت ذلك من دون دعم كاف 

من وا�سنطن.
وي�ؤكد اخلبري الأمريكي، “مل يكن غياب انخراط اإدارة اأمريكية رفيعة 
جمرد  النتخابات  بعد  حك�مة  لت�سكيل  ال��ع��راق  حم���اولت  يف  امل�ست�ى 
وكما  اإغفال غري مق�س�د، بل قراراً متخذاً عن �سابق ت�س�ر وت�سميم”. 
الك�سف عن ه�يته  ع��دم  بايدن طلب  اإدارة  امل�س�ؤولني يف  كبار  اأح��د  ق��ال 

الإدارة  خطة  ك��ان��ت  امل��ا���س��ي،  الأول  -ك��ان���ن  دي�سمرب  يف  م��ب��الة  وب��غ��ري 
الأمريكية تق�سي ب�”ترك العراقيني ليحّل�ا م�ساكلهم باأنف�سهم«.

وبح�سب �سينكر، فاإن وا�سنطن عادة ل تديل براأيها ح�ل نتائج النتخابات 
يف دول اأخرى، وتف�سل بدًل من ذلك الركيز على دعم امل�ؤ�س�سات. لكن 
الدميقراطي  احلكم  اأن  اإىل  بالنظر  عادياً،  بلداً  لي�س  ل�أ�سف،  العراق، 
النا�سئ فيه ي�اجه العديد من ال�سع�بات يف ظل ال�سغ�ط التي متار�سها 
الذراع الإيرانية الط�يلة النافذة يف العراق -اأي ميلي�سيا ق�ات احل�سد 
ال�سعبي التي يبلغ ق�امها ح�ايل 100 األف عن�سر. وقد تك�ن النتخابات 
التي �سهدها العراق قد اأ�سهمت يف نهاية املطاف يف اإ�سعاف قب�سة اإيران 
ت�سكيل  عملية  الأمريكي خ�ل  الرتباط  لكن فك  البلد،  على  اخلانقة 

احلك�مة ترك فراغاً مل تتاأخر طهران يف �سده.

   يف اأعقاب الغزو الرو�سي لأوكرانيا، تبنى 
الحت������اد الأوروب��������ي ع���ق����ب���ات ك���ب���رية �سد 
م��سك� بهدف “فر�س ع�اقب وخيمة على 
رو�سيا ب�سبب اأفعالها، والت�سدي ب�سكل فعال 
العدوان”،  م�ا�سلة  على  رو���س��ي��ا  ل��ق��درات 
يف  اأف��ك��ر  “اإنني  الأوروب����ي.  املجل�س  ي��سح 
ق����ة معن�ية  اإىل  ���س��ي��ح��ت��اج  ال����ذي  ���س��ع��ب��ن��ا، 
مل�اجهة الأوقات املقبلة، وملقاومة الغم��س، 
ومتحدين،  وامل��ح��ن��ة،  ال�����س��ه���ل��ة  واأح���ي���اًن���ا 
�سرح  وقيمنا”،  حريتنا  ثمن  دف��ع  وق��ب���ل 
ماكرون،  اإمي���ان����ي���ل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س 

ال�سبت 20 اغ�سط�س.
العق�بات  كانت  اإذا  عما  ن�ساأل  اأن  »قبل      
‘لأي  اأوًل  اأنف�سنا  ن�ساأل  اأن  يجب  جمدية، 
اأ�ستاذ  �سميت،  اأوليفييه  ي��سح  غر�س؟’، 
الع�قات الدولية يف مركز درا�سات احلرب 
“الذين  ال�����دمن�����ارك.  ج���ن����ب  ج��ام��ع��ة  يف 
تغرّي  ‘ل  اإنها  يق�ل�ن  العق�بات  ينتقدون 
اجلدل  ينح�سر  ما  وغالًبا  رو�سيا’،  �سل�ك 
 – ذل��ك، نحن نعلم  النقطة. وم��ع  يف ه��ذه 
تظهر الدرا�سات يف الع�قات الدولية ذلك 
بفر�س عق�بات ل  دول��ة  �سل�ك  تغيري  -اأن 

يجدي نفعا اأو تك�ن فاعليته جزئية جدا«.
من  “الغر�س  ف�����اإن  ق����ل���ه،  ح���د  وع���ل���ى     
بل  رو���س��ي��ا،  ���س��ل���ك  تغيري  لي�س  ال��ع��ق���ب��ات 
املت��سط  امل���دي���ني  ع��ل��ى  ق��درات��ه��ا  اإ���س��ع��اف 
ال�ستنزاف على  مبعنى: فر�س  والبعيد”. 
الذي  ال���س��ت��ن��زاف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  رو���س��ي��ا، 
مي��ار���س��ه اجل��ي�����س الأوك�����راين ع��ل��ى اجلبهة 
ان  ال���ق����ة.  اإىل  ال��ل��ج���ء  دون  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
القيام  ع��دم  ب��ني  ال��سيط  ه��ي  “العق�بات 
ب�����اأي ����س���يء ع��ل��ى الإط�������ق وال����ذه����اب اإىل 
و�سع  املمكن  م��ن  اأن��ه��ا جتعل  كما  احل���رب. 

م��ع��ي��ار داخ����ل ال��ن��ظ��ام ال�����دويل، م��ن خ�ل 
حتديد ما ه� مقب�ل من عدمه«.

�شباق القدرة
   بعد �ستة اأ�سهر من بدء الغزو، وعلى الرغم 
املقاومة  ام���ام  ال��رو���س��ي  اجلي�س  تعر  م��ن 
ال��ع��ق���ب��ات مل يكن  اأن  ي��ب��دو  الأوك���ران���ي���ة، 
الأمامية  اخلط�ط  على  وا�سح  تاأثري  لها 
عن  تخلف  حالة  يف  رو�سيا  دخلت  للجبهة. 
ال�سداد للمرة الأوىل منذ عام 1918. لكن 
وفق �سندوق النقد الدويل، من املت�قع اأن 
6 باملائة  ينكم�س القت�ساد الرو�سي بن�سبة 
عام 2022، بينما كانت امل�ؤ�س�سة قد ت�ّقعت 
انكما�ًسا بن�سبة 8 باملائة يف اأبريل املا�سي، يف 
حني يراهن البنك الدويل، من جانبه، على 
اأن انفجار  11 باملائة. بل  انخفا�س بن�سبة 
حد  اإىل  م��سك�  دبرته  ال��ذي  ال��غ��از،  اأ�سعار 
زي����ادة ميزانيتها  امل��م��ك��ن  ك��ب��ري، ج��ع��ل م��ن 

الفيدرالية م�ؤقًتا يف بداية العام.
   »اإنها لي�ست اأداة �سحرية: اخل�سم يتكيف”، 

وجدت  ال���اق��ع،  يف  �سميت.  اأوليفييه  يعلق 
رو�سيا حل�ًل، ل �سيما من خ�ل اإعادة ت�جيه 
اأن�سطتها اإىل دول اأخرى ل تفر�س عق�بات، 
مقاومة  ال�����س��ني.  اأو  الهند  اأو  تركيا  مثل 
اأ�ستاذ  ك���ري��ن���ك،  لأول��ي��غ  بالن�سبة  زائ��ف��ة، 
فريجينيا،  ك�من�لث  بجامعة  الق��ت�����س��اد 
يف  الق��ت�����س��اد  يف  ال��ب��اح��ث  �سينغ،  �س�ابنيل 
في�جر،  و�ستان  الليت�اين،  املركزي  البنك 
الباحث يف معهد اأمريكان اإنربرايز. ففي 
مقال ن�سرته ف�رين ب�لي�سي يف ي�لي�، اأكد 
“الأمل يف  اأنه من العبث  اخل��رباء الث�ثة 
الإطار  نف�س  يف  ال��ع��ق���ب��ات  ت��اأث��ري  جت�سيد 
الزمني للعمل الع�سكري”، لكن “القت�ساد 
الرو�سي ت�سرر ب�سكل خطري من العق�بات 

بطريقة �ستت�سح ب�سكل متزايد«.
ت��امي��ز، على  ن��ي���ي���رك     وح�سب �سحيفة 
ع��ل��ى قدرة  ال��ع��ق���ب��ات  اث���رت  امل���ث���ال،  �سبيل 
الإلكرونية  الرقائق  ا�سترياد  على  رو�سيا 
اأ�سلحتها.  اأن��ظ��م��ة  ال��ع��دي��د م��ن  ت���زود  ال��ت��ي 
اإىل  املتقدمة  التقنيات  ت�سدير  وانخف�س 

رو�سيا بن�سبة 90 باملائة منذ بداية احلرب، 
يف حني اأن �سناعتها الدفاعية تعتمد ب�سكل 

كبري على امل�اد امل�ست�ردة.
اإ�سعاف القت�ساد  »اإنه الرهان امل��س�ع:     
الرو�سي واإمداداته يف التكن�ل�جيا احلي�ية 
املخزونات  لأن  ه��ي��ك��ل��ًي��ا،  اإن��ت��اج��ه  لتقليل 
�سميت.  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  ي�����س��ي��ف  حمدودة”، 
ل�أوكرانيني  بالن�سبة  برمته  و”الرهان 
ه� ال�ستمرار يف تلقي دعم الغرب للحفاظ 
ع��ل��ى ه���ذا ال���س��ت��ن��زاف يف م���اج��ه��ة رو�سيا 
العق�بات  وت�ساهم  ممكنة”.  فرة  لأط���ل 
ه��ذا، مثلها مثل  املفرو�سة على م��سك� يف 

�سحنات الأ�سلحة امل�سّلمة اإىل كييف.

ثغرات
الأخ���رى لقيا�س  املعايري احلا�سمة     وم��ن 
تنفيذها.  فعالية  قيا�س  العق�بات  فعالية 
ال�كالة  رئ��ي�����س  اع����رف  ي���ن��ي���،  ن��ه��اي��ة  يف 
العق�بات  اإن��ف��اذ  عن  امل�س�ؤولة  الربيطانية 
ب���ج���د 70 م���ظ��ًف��ا ف��ق��ط، يف ح��ني ارتفع 

من  العق�بات  حددتها  التي  الكيانات  ع��دد 
واأن  اأوكرانيا،  بعد غزو   1400 اإىل   220
لديها  املتحدة  ال���لي��ات  يف  ال���ك��ال��ة  نف�س 
اأك��ر من 300 �سخ�س.   ل ي��زال العديد 
من الأوليغار�س املتهمني بامل�ساركة بطريقة 
اإثراء  اأو  ب��اأخ��رى يف احل��رب الأوك��ران��ي��ة  اأو 
ال�سق�ق.  م��ن  يت�سلل�ن  ال��رو���س��ي  ال��ن��ظ��ام 
األيك�سي  امل��ع��ار���س  اأ���س��ار  قليلة،  اأي���ام  وق��ب��ل 
بينهم  م���ن  اأ���س��خ��ا���س،  ع���دة  ن��اف��ال��ن��ي اىل 
الرو�سية  الغاز  �سركة  زعيم  ميلر،  األيك�سي 
فريق  ك�سف  ي�ني�،  يف  غازبروم.  العم�قة 
لإنقاذ  ل�سن�ات  ميلر  عمل  كيف  نافالني 
ب���ت��ني. وحتى الآن، مل  خ��زائ��ن ف���دمي��ري 

يتم ا�ستهدافه بالعق�بات الأوروبية.
   بعد غزو القرم عام 2014، فر�س الحتاد 
الأ�سلحة.  حظر  منها  ع��ق���ب��ات،  الأوروب����ي 
“ا�ستثناء”  ه��ن��اك  ك���ان  ال����اق���ع،  يف  ول��ك��ن 
ي�����س��م��ح ل����دول الحت�����اد مب���ا���س��ل��ة اح���رام 
الأ�سلحة املربمة مع رو�سيا قبل عام  عق�د 
اأبريل  يف  ال�ستثناء  هذا  اإلغاء  مت   .2014

اأوروبية  ع�سكرية  م��ع��دات  وت���ج��د  املا�سي، 
اأوكرانيا.    يف  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط���ط  يف  الآن 
وخ�س��سا، تدفع اأوروبا ثمناً باهظاً لعق�د 
من الرتباط القت�سادي مع رو�سيا، ي�سري 
الباردة،  احل���رب  خ���ل  �سميت.  اأوليفييه 
ك��ان��ت م�����س��ادر الأم�����ن والزده�������ار لأوروب�����ا 
نهاية  م��ع  ال�سمالية.  اأم��ري��ك��ا  نف�سها:  ه��ي 
اأوروب��ا عن هذين  الباردة، انف�سلت  احلرب 
ال�ليات  اإىل  باأمنها  وع��ه��دت  امل�����س��دري��ن، 
املتحدة، واإمدادات الطاقة لرو�سيا، ومن�ها 
اأن  البع�س  يعتقد  ل��ل�����س��ني.    الق��ت�����س��ادي 
الرتهان املتبادل من �ساأنه تهدئة الع�قات 
العك�س.  ح����دث  ال�����اق����ع،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. 
اأ�سبحت اأوروبا مرتهنة للغاز الرو�سي، مما 

مينح رو�سيا رافعة ل�إكراه امل�ساد«.

عنا�شر خطاب
    وبينما ُتظهر رو�سيا مرونة �سلبة، ت�ا�سل 
مع ذلك الدع�ة اإىل رفع العق�بات، مدركة 
جيًدا اأنه كلما طال اأمد احلرب، زاد تهديدها 

لق��ت�����س��اده��ا وج��ه���ده��ا احل��رب��ي��ة. “ل� مل 
وقتهم  يق�س�ن  ك��ان���ا  مل��ا  الم���ر،  يزعجهم 
ي�حظ اأوليفييه �سميت.    يف طلب رفعها”، 
مع اقراب ف�سل ال�ستاء، ومع خماوف من 
منذ  الرو�سية  الدعاية  رك��زت  الغاز،  نق�س 
على  ال��ع��ق���ب��ات  تكلفة  ع��ل��ى  اأ���س��ه��ر  ب�سعة 
الأوروبيني. “مركز ثقل الدول الغربية ه� 
كل  للّرو�س  لذلك  الدميقراطي،  متا�سكها 
امل�سلحة يف حماولة اإ�سعاف ذاك التما�سك 
اأوليفييه  ي�حظ  ي�ستطيع�ن”،  ما  بقدر 
للكرملني  ميكن  ب��ذل��ك،  وللقيام  �سميت. 
التقليدية، بدًء من  العتماد على و�سائطه 
الفرن�سية مارين ل�بان.   يف مار�س املا�سي، 
ك�سفت جملة ني�لني الأمريكية، كيف ين�سق 
قادة اليمني املتطرف الأوروبي مع م��سك�، 
للمجم�عة  داخلية  وثائق  ن�سر  خ���ل  من 
التي  غراد”،  “تزار  الرو�سية  الإع���م��ي��ة 
املحافظ  ال���رو����س���ي  الأول���ي���غ���ار����س  مي��ل��ك��ه��ا 
املقرب  م��ال���ف��ي��ف،  ك�ن�ستانتني  امل��ت��ط��رف 
من ف�دميري ب�تني. ولعب مال�فيف دور 
ال��سيط يف احل�س�ل على القر�س الرو�سي 

للتجمع ال�طني الفرن�سي.
اإمكانية الي�م  اأن��ه ل ت��زال هناك     »نعتقد 
لإع������ادة اإق���ام���ة ات�������س���الت م���ن اأج�����ل عمل 
مل�اجهة  اأوروب����ا  يف  املت�سككني  م��ع  منهجي 
ت��سح  بروك�سل”،  يف  ال��ع��ق���ب��ات  �سيا�سة 
مال�فيف،  منظمة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ث��ي��ق��ة 
ال���ت���ي ت���ذك���ر م���ن ب���ني احل��ل��ف��اء الإي���ط���ايل 
ل�بان.  مارين  والفرن�سية  �سالفيني،  ماتي� 
ثم تقرح “تزار غراد” تزويدهم بعنا�سر 
خطاب ي�ؤكد اأن فر�س عق�بات �سد رو�سيا 
اإ�س�حه”  مي��ك��ن  ل  “�سرر  يف  ي��ت�����س��ب��ب 

لقت�سادات اأوروبا. 

- مع اقرتاب ف�شل ال�شتاء، ومع خماوف نق�س الغاز، ت�شدد 
الدعاية الرو�شية على تكلفة العقوبات على االأوروبيني

- الغر�س من العقوبات لي�س تغيري �شلوك رو�شيا، 
بل اإ�شعاف قدراتها على املديني املتو�شط والبعيد

العملة الرو�سية مل ت�سقط بعد

وفًقا ل�سندوق النقد الدويل، من املت�قع اأن ينكم�س القت�ساد الرو�سي بن�سبة 6 باملائة عام 2022

�س�ح احلرب احلديثة اقت�سادي

هل ت�ؤثر العق�بات على امل�اطن الرو�سي؟

�شوؤال يخرتق دوّي املدافع:

هل حقا �لعق�بات �لقت�سادية �سد رو�سيا ل جتدي نفعا؟
•• الفجر -اإيليا جوكريت
 -ترجمة خرية ال�صيباين

بينما يدعو اإميانويل ماكرون الفرن�شيني اإىل “قبول 
دفع ثمن حريتهم وقيمهم”، تدعو مارين لوبان اإىل 

والتي  رو�شيا  على  املفرو�شة  العقوبات  عن  التخلي 
الفرن�شي«.    ال�شعب  “ معاناة  اإىل جعل  اإال  توؤدي  لن 
بالن�شبة ملارين لوباآن، فاإن “العقوبات “�شد رو�شيا” 
جعل  با�شتثناء  االإط��الق،  على  غر�س  اأي  تخدم  ال 
ال�شعب  وبالنتيجة،  ت��ع��اين،  االأوروب��ي��ة  ال�شعوب 

رئي�شة  اأغ�شط�س، ذهبت  �شهر  الفرن�شي”. يف بداية 
جمموعة التجمع الوطني يف اجلمعية الوطنية اإىل 
حد املطالبة “باإلغائها للحيلولة دون ان جتد اأوروبا 
نف�شها يف مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، ال �شيما 

فيما يتعلق بواردات الغاز«.

- �نخف�س ت�سدير �لتقنيات �ملتقدمة �إىل رو�سيا بن�سبة 90 باملائة منذ بد�ية �حلرب 

-�لعق�بات هي �ل��سيط بني عدم �لقيام باأي �سيء و�لذهاب �إىل �حلرب

جدل فرن�سي ح�ل العق�بات على رو�سيا
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•• ميكواليف-رويرتز

ف�ل�دميري  الأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س  ح���ث 
الفرار  على  الرو�سية  ال��ق���ات  زيلين�سكي 
من هج�م �سنته ق�اته بالقرب من مدينة 
خ���ري����س����ن يف ج���ن����ب ال���ب����د ق���ائ���� اإن 
اجلي�س الأوكراين ي�ستعيد اأرا�سي الب�د، 

رغم اأن رو�سيا قالت اإن الهج�م ف�سل.
اأ���س��اب��ي��ع من  ج��اء ه��ج���م كييف بعد ع��دة 
اجل��م���د ال��ن�����س��ب��ي يف احل����رب ال��ت��ي اأودت 
ودمرت  امل���ي��ني  و���س��ردت  الآلف  بحياة 
مدنا وت�سببت يف اأزمة طاقة وغذاء عاملية 

و�سط عق�بات اقت�سادية غري م�سب�قة.
ك��م��ا اأج�����ج امل����خ����اوف م���ن ح�����دوث كارثة 
اإ���س��ع��اع��ي��ة ج����راء ال��ق�����س��ف ال��ق��ري��ب من 

حمطة زاب�ريجيا الن�وية الأوكرانية.
تعهد  الث��ن��ني،  م�ساء  الليلية  كلمته  ويف 
الأوكرانية  الق�ات  باأن ت�حق  زيلين�سكي 

اجلي�س الرو�سي “حتى احلدود«.
فاإن  ال��ن��ج��اة،  ي��ري��دون  ك��ان���ا  “اإذا  وق���ال 
الرو�سي.  اجلي�س  لفرار  ح��ان  قد  ال�قت 

ع�دوا اإىل منازلكم«.
واأ�ساف “اأوكرانيا ت�ستعيد ما يخ�سها«.

وق������ال اأول���ي���ك�������س���ي اأري�����س��ت���ف��ي��ت�����س وه� 
“الدفاعات  اإن  م�ست�سار كبري لزيلين�سكي 
�ساعات  اخ��ُرق��ت يف غ�س�ن  )ال��رو���س��ي��ة( 

قليلة«.

الأوك��ران��ي��ة تق�سف  ال��ق���ات  اأن  واأ���س��اف 
جللب  م��سك�  ت�ستخدمها  التي  العبارات 
الإم����دادات اإىل جيب م��ن الأرا���س��ي التي 
حتتلها على ال�سفة الغربية لنهر دنيربو 

يف منطقة خري�س�ن.
وذك�����رت وك���ال���ة الإع������م ال��رو���س��ي��ة نق� 
الأوكرانية  ال��ق���ات  اأن  ال��دف��اع  وزارة  ع��ن 
حاولت �سن هج�م يف منطقتي ميك�ليف 

ب�سرية  خ�سائر  تكبدت  لكنها  وخري�س�ن 
فادحة.

التي  الهج�م  حماولة  “ف�سلت  واأ�سافت 
اأقدم عليها العدو ف�س� ذريعا«.

لكن م�س�ؤولني يف ال�سلطة املحلية املعينة 
واب�  اإن  لل�كالة  قال�ا  م��سك�  قبل  من 
لنقطاع  اأدى  الأوك��ران��ي��ة  ال�س�اريخ  من 
كاخ�فكا  ن�فا  بلدة  عن  والكهرباء  املياه 

التي حتتلها رو�سيا.
ومل يت�سن لرويرز التحقق ب�سكل م�ستقل 

من تقارير �ساحات املعارك.
ويف ميك�ليف، قال م�س�ؤول�ن و�سه�د اإن 
ال�ساحلية،  للمدينة  جديدا  رو�سيا  ق�سفا 
ال��ت��ي ظ��ل��ت يف اأي�����دي الأوك���ران���ي���ني على 
الرغم من الق�سف الرو�سي املتكرر خ�ل 
على  �سخ�سني  مقتل  ع��ن  اأ�سفر  احل���رب، 

اآخ��ري��ن و�س�ى   24 الأق���ل واإ���س��اب��ة نح� 
منازل بالأر�س.

اأ�سابت  غ��ارة  اأن  ل��روي��رز  مرا�سل  واأف���اد 
م��ن��زل جم����اورا مل��در���س��ة، مم��ا اأ���س��ف��ر عن 

مقتل امراأة.
�س�جلا،  اأوليك�ساندر  امل��ن��زل،  مالك  وق��ال 
واإن زوجته  اإن��ه عا�س هناك ط���ال حياته 

ت�فيت عندما دفنت حتت الأنقا�س.
ال�����س��اروخ ودمر  “�سقط  ل��روي��رز  وق���ال 

النفجار كل �سيء«.
ال�سراع ه� اأكرب هج�م على دولة اأوروبية 
بعيد  اإىل ح��د  1945، وحت���ل  ع��ام  منذ 
اجلن�ب  يف  خا�سة  ا���س��ت��ن��زاف،  ح��رب  اإىل 
املدفعي  الق�سف  عليه  وغ��ل��ب  وال�����س��رق، 
وال�سربات اجل�ية. وا�ست�لت رو�سيا على 
املرحلة  يف  اجلن�ب  من  وا�سعة  م�ساحات 

الأوىل من احلرب.
وقالت القيادة اجلن�بية الأوكرانية اأم�س 
الثنني اإن ق�اتها بداأت حتركات هج�مية 
يف عدة اجتاهات، منها منطقة خري�س�ن 
جزيرة  �سبه  م��ن  ال�سمال  اإىل  تقع  ال��ت��ي 

القرم التي �سمتها رو�سيا عام 2014.
راف�سة  ال��ق��ي��ادة،  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
الإدلء بتفا�سيل عن الهج�م، اإن اأوكرانيا 
ق�سفت اأكر من ع�سرة م�اقع يف الأ�سب�ع 
لكن  املا�سي و”اأ�سعفت العدو ب� �سك”، 
ال���ق����ات ال��رو���س��ي��ة يف اجل���ن����ب م���ا زالت 

“ق�ية للغاية«.

بعثة ال�شالمة النووية
يف  ك��ارث��ة  لتجنب  ج��اه��دا  ال��ع��امل  ي�سعى 
الأكرب  وه��ي  الن�وية،  زاب�ريجيا  حمطة 
تبادلت  حيث  رو�سيا،  وحتتلها  اأوروب���ا  يف 
بق�سف  الت����ه����ام����ات  وك���ي���ي���ف  م��������س���ك���� 

حميطها.
ال�كالة  م��ن  بعثة  ت�سل  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
هذا  املن�ساأة  اإىل  الذرية  للطاقة  الدولية 
حلق  �سرر  اأي  وتقييم  لفح�س  الأ���س��ب���ع 
ب��ه��ا. وا���س��ت���ل��ت ال���ق����ات ال��رو���س��ي��ة على 
املحطة يف مار�س اآذار لكن ل يزال يديرها 

ال�كالة  اأوك���ران���ي����ن.وق���ال���ت  م���ظ��ف���ن 
الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، اإن 
رافائيل  العام  املدير  يق�دها  التي  البعثة 
وتتحقق  العمل  ظ��روف  �ستقيم  جرو�سي 
و�ستنفذ  والأم����ن.  ال�س�مة  اأن��ظ��م��ة  م��ن 
اإ�سارة  يف  “اأن�سطة حماية عاجلة”،  اأي�سا 
دبل�ما�سي  الن�وية.وقال  امل���اد  تتبع  اإىل 
ت�ؤدي  اأن  ت��اأم��ل  م��سك�  اإن  كبري  رو���س��ي 
زيارة البعثة املرتقبة للمحطة اإىل تبديد 
املحطة  و�سع  ح���ل  اخلاطئة  الت�س�رات 

البائ�س املزع�م.
باأنها  ال���ك��ال��ة  مهمة  الكرملني  وو���س��ف 
على  ال��دويل  املجتمع  وحث  “�سرورية”، 
الت�تر  خلف�س  اأوك��ران��ي��ا  ع��ل��ى  ال�سغط 
ال��ع�����س��ك��ري ع��ن��د امل��ح��ط��ة. وق���ال���ت وزارة 
اأن  يجب  البعثة  اإن  الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة 

تق�م بعملها بطريقة حمايدة �سيا�سيا.
املتحدة  وال���لي��ات  املتحدة  الأمم  ودع��ت 
الع�سكري  ال��ع��ت��اد  �سحب  اإىل  واأوك��ران��ي��ا 
واجلن�د من املجمع الن�وي ل�سمان عدم 
اعتباره هدفا.وقال املتحدث با�سم جمل�س 
الأمن الق�مي الأمريكي ج�ن كريبي “ما 
اأن الإغ���ق املحك�م ملفاع�ت  زلنا نعتقد 
زاب�ريجيا الن�وية �سيك�ن اخليار الأكر 
اأمانا والأقل خط�رة على املدى القريب«.
ل��ك��ن ال��ك��رم��ل��ني ا���س��ت��ب��ع��د جم����ددا اإخ����ء 

امل�قع.

�لفاتيكان ي��سح م�قف �لبابا
 من �لنز�ع يف �أوكر�نيا 

•• الفاتيكان-اأ ف ب

اعتربه  اأوكرانيا، منددا مبا  النزاع يف  فرن�سي�س من  البابا  الث�ثاء م�قف  اأم�س  الفاتيكان   او�سح 
الدبل�ما�سية  اأزع���ج  رو���س��ي  مفكر  اب��ن��ة  ع��ن  ت�سريح  بعد  وذل���ك  رو�سيا”،  �سنتها  همجية  “حربا 
املاأ�س�ي  امل��س�ع  هذا  ح�ل  الأقد�س  الأب  “كلمات  اإن  بيان  يف  الر�س�يل  الكر�سي  الأوكرانية.وقال 
ينبغي قراءتها ب��سفها �س�تا يعل� دفاعا عن احلياة الإن�سانية والقيم املرتبطة بها، ولي�س ب��سفها 
م�قفا �سيا�سيا«.حتدث البابا فرن�سي�س الأربعاء املا�سي عن “هذه ال�سابة امل�سكينة التي ق�ست ب�سبب 
الق�مي  عاما” ابنة   29“ دوغينا  داري��ا  ال�سحفية  اإىل  اإ�سارة  �سيارتها يف م��سك�”، يف  قنبلة حتت 

املتطرف الك�سندر دوغني امل�ؤيد للغزو الرو�سي لأوكرانيا.

•• القد�س-وكاالت

حتدث الرئي�س ال�سابق للم��ساد الإ�سرائيلي، 
“بازل”  ي������س��ي ك���ه��ني، يف م���ؤمت��ر مب��دي��ن��ة 
على  عاما   125 مرور  مبنا�سبة  ال�س�ي�سرية 
العاملي، وتناول يف حديثه  ال�سهي�ين  امل�ؤمتر 
الن�وي  الت��ف��اق  ظ��ل  يف  الإي��ران��ي��ة  الق�سية 
اإي��ران وال��دول الكربى، قائً� اإن  النا�سئ بني 

النظام الإيراين ه� املم�ل العاملي ل�إرهاب.
اأن  الإ�سرائيلية،  “معاريف”  وذكرت �سحيفة 
امل�ؤمتر  خ�ل  قال  للم��ساد  ال�سابق  الرئي�س 
دولة  اإىل تدمري  الإي��راين يدع�  “النظام  اإن 

اإيران  اأن  م��سحاً  اخلريطة”،  من  اإ�سرائيل 
حت���اول حم��ا���س��رة اإ���س��رائ��ي��ل م��ن اجل��ن���ب يف 
غزة ومن ال�سمال يف �س�ريا ولبنان عن طريق 
الإرهابية.واأ�ساف  املنظمات  ومت�يل  تدريب 
ك�هني اأن النظام الإي��راين ي�سمح للمنظمات 
باجتاه  ال�����س���اري��خ  اآلف  ب��اإر���س��ال  الإره��اب��ي��ة 
كرئي�س  ع��م��ل��ي  “خ�ل  وت���اب���ع:  اإ����س���رائ���ي���ل، 
�سد  العمليات  م��ن  العديد  نفذنا  للم��ساد، 
ال��ربن��ام��ج ال��ن���وي الإي�����راين، مب��ا يف ذل��ك يف 
“النظام  اأن  اإي��ران«.واأك��د خ���ل حديثه  قلب 
الإي�������راين ي���ك���ذب ع��ل��ى ال���ع���امل اأج����م����ع، وقد 
ال�ثائق  اآلف  اأح�����س��رن��ا  عندما  ذل��ك  اثبتنا 

م��ن الأر���س��ي��ف الإي�����راين، وه��ي وث��ائ��ق اأثبتت 
كذب الإيرانيني على ال�كالة الدولية للطاقة 
اأن  اأ���س��م��ن  اأن  “ميكنني  وت���اب���ع:  الذرية”، 
لتاأخري  �سروري  ه�  ما  كل  �ستفعل  اإ�سرائيل 
تهدد  ذري��ة  قنابل  �سنع  الإيرانيني من  ومنع 

دولة اإ�سرائيل«.
اإىل  اأي�����س��اً  ك���ه��ني  اأ���س��ار  ت�سريحاته،  خ���ل 
امل��ساد  عمل  “اإن  وق���ال:  اإب��راه��ي��م  اتفاقيات 
ا�ستخباراتية  م��ع��ل���م��ات  ج��م��ع  ف��ق��ط  ل��ي�����س 
راأي��ن��ا هذه  ال�����س���م، لقد  تعزيز  اأي�����س��اً  ول��ك��ن 
اأدع�  اإب��راه��ي��م،  اتفاقيات  ت�قيع  م��ع  النتائج 
ل�ن�سمام  منطقتنا  م��ن  ال����دول  م��ن  امل��زي��د 

اإىل تيار ال�س�م«.و�سارك يف امل�ؤمتر اأكر من 
الأعمال  ورج���ال  اليه�د  ال��ق��ادة  م��ن   1400
رئي�س  قال  وخ�له  العامل،  اأنحاء  جميع  من 
املنظمة ال�سهي�نية العاملية، جاك�ب هاج�يل، 
عاما   125 ق��ب��ل  ه��رت��زل  ت��ي���دور  “روؤية  اإن 
ولكن  يه�دية،  دول��ة  اإقامة  فقط  تت�سمن  مل 
اأي�ساً اإن�ساء من�ذج �سهي�ين، وجمتمع قيادي 
روؤية  حتدثت  اأف�سل..  وع��امل  باخللق،  ملتزم 
يه�د  �ستق�د  يه�دية  قيادة  اإقامة  هرتزل عن 
العامل اإىل وطن ق�مي واحد، وبعد 50 �سنة 
دولة  اإن�����س��اء  مت  حلمه،  اإق��ام��ة  م��ن  بال�سبط 

اإ�سرائيل«.

رئي�س �سابق للم��ساد يك�سف عن ن�ساط �سد �لربنامج �لن�وي �لإير�ين

•• �صوكور-اأ ف ب

ال��ت��ي ت�سربها  امل��ن��اط��ق  الإغ����اث����ة يف  ت��ت�����س��ارع ج��ه���د 
مل�����س��اع��دة م�يني  ب��اك�����س��ت��ان  ع���ارم���ة يف  ف��ي�����س��ان��ات 
اأمطار م��سمية غزيرة  ت�ساقط  املت�سررين من جراء 
من  اأك��ر  بحياة  واأودت  ال��ب���د  م�ساحة  ثلث  اأغ��رق��ت 

1100 �سخ�س.
حزيران-ي�ني�  م��ن��ذ  امل�����س��ت��م��رة  الأم����ط����ار  ت�����س��ب��ب��ت 
م�ساحات  جرفت  عقد  من  اأك��ر  يف  في�سانات  باأعنف 
اأحلقت  اأو  ودم��رت  الأ�سا�سية  الزراعية  املحا�سيل  من 

اأ�سرارا باأكر من ملي�ن منزل.
يف  �سع�بة  اخل��ريي��ة  واجل��م��ع��ي��ات  ال�سلطات  وت���اج��ه 
ملي�ن   33 م��ن  لأك���ر  الإغ��اث��ة  م����اد  ت�سليم  ت�سريع 
مت�سرر، وخ�س��سا يف مناطق ل ميكن ال��س�ل اإليها 

لنقطاع الطرق وتدمري ج�س�ر جرفتها الفي�سانات.
واملناطق اجلافة يف اجلن�ب وال�سرق حمدودة، وتكتظ 
طرق �سريعة مرتفعة و�سكك حديد بنازحني فروا من 

ال�سه�ل الغارقة.
غازي  دي��را  منطقة  يف  بيبي  رمي�سا  التلميذة  وق��ال��ت 
خان ب��سط باك�ستان ل�كالة فران�س بر�س “لي�س لدينا 

مكان لطهي الطعام. نحن بحاجة للم�ساعدة«.
تت�ساقط على باك�ستان اأمطار غزيرة، واأحيانا مدمرة، 
خ�ل م��سم الأمطار ال�سن�ي البالغ الأهمية للزارعة 
ومل��لء الأن��ه��ار وال�����س��دود. لكن الأم��ط��ار احلالية غري 

م�سب�قة منذ ث�ثة عق�د.
الباك�ستاني�ن بال�ئمة على التغري  امل�س�ؤول�ن  واألقى 
الطق�س  ظ�اهر  و�سدة  وت��رية  ي�ساعف  ال��ذي  املناخي 

املتطرفة ال�سديدة يف اأنحاء العامل.

امل��ن��اخ��ي ���س��ريي رح��م��ن ل�كالة  وق��ال��ت وزي���رة التغري 
“م�ساهدة الدمار على الأر�س تبعث  اإن  فران�س بر�س 

على الذه�ل حقا«.
اأ�سافت “عندما نر�سل م�سخات مياه يق�ل�ن لنا: اإىل 
اأر�س  املكان حميط واح��د كبري، ل  امل��ي��اه؟  اأي��ن ن�سخ 

جافة ن�سحب املياه اإليها«.
املاء،  حتت  الب�د  م�ساحة  ثلث”  “حرفيا  اأن  وتابعت 

و�سَبّهت الكارثة باأف�م الك�ارث.
وقال وزير التخطيط اأح�سان اإقبال اإن باك�ستان بحاجة 
لأكر من 10 مليارات دولر لأعمال الت�سليح واإعادة 

بناء البنى التحتية املت�سررة.

هائلة  اأ���س��رار  “حلقت  بر�س  فران�س  ل�كالة  واأو���س��ح 
والطرقات  الت�����س��الت  وخ�س��سا  التحتية  بالبنى 

والزراعة و�سبل العي�س«.
ال�اقعة بجن�ب  ال�سند املمتد على ط�ل الدولة  ونهر 
اآ�سيا، ُمهدد بالفي�سان على وقع ال�سي�ل املتدفقة من 

روافده يف ال�سمال.
يزيد  م��سمية  اأم��ط��ار  م��ع��دل  ك��ك��ل  ال��ب���د  و�سجلت 
امل��ع��ت��اد، بح�سب م��ك��ت��ب الأر�����س����اد، لكن  مب��رت��ني ع��ن 
مت��سط هط�ل الأمطار يف اإقليمي بل��س�ستان وال�سند 
بلغ اأربعة اأ�سعاف معدلته يف العق�د الث�ثة املا�سية.

بالن�سبة  الأوق����ات  اأ���س���اأ  يف  الفي�سانات  ك��ارث��ة  وت��اأت��ي 

لباك�ستان التي ي�سهد اقت�سادها انهيارا حادا. واأعلنت 
حك�متها التي نا�سدت املجتمع الدويل امل�ساعدة، حالة 

ط�ارئ.
بال��س�ل من  م���ؤخ��را  الإغ��اث��ة  اأوىل رح����ت  وب���داأت 
تركيا ودول��ة الإم��ارات، بينما وعدت دول اأخ��رى منها 

كندا وا�سراليا واليابان بامل�ساهمة.
نداء  ال��ث���ث��اء  �ستطلق  اأن��ه��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  واأع��ل��ن��ت 
ر�سميا جلمع 160 ملي�ن دولر من التربعات لتم�يل 

م�ساعدات طارئة.
اأ���س��ا���س��ا وق���د فاقمت  وب��اك�����س��ت��ان ب��ح��اج��ة ل��دع��م دويل 

الفي�سانات ال�سع�بات التي ت�اجهها.
فاأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ول �سيما الب�سل والطماطم 
نق�س  على  الباعة  يتح�سر  بينما  ترتفع،  واحلم�س 

الإمدادات من اإقليمي ال�سند والبنجاب.
ووردت بع�س الأنباء الطيبة الإثنني مع اإع�ن �سندوق 
النقد الدويل امل�افقة على برنامج قرو�س لباك�ستان 

يفرج عن �سريحة اأوىل قدرها 1،1 مليار دولر.
وتنت�سر خميمات اإي�اء م�قتة يف كافة اأرجاء باك�ستان، 

يف مدار�س وعلى طرق �سريعة ويف ق�اعد ع�سكرية.
يف ب��ل��دة ن��او���س��ريا ب�سمال غ��رب ال��ب���د، حت���ل معهد 
للتدريب التقني اإىل مركز ي�ؤوي 2500 من مت�سرري 
الفي�سانات، خ�ل حّر ال�سيف مع م�ساعدات غذائية 

متقطعة وكمية حمدودة من مياه الغت�سال.
وقال اأحدهم ويدعى مالنغ جان “60 عاما” ل�كالة 
غري  ن��اأك��ل  ل  ونحن  اأي���ام  ث�ثة  “منذ  بر�س  فران�س 
فيه  نعي�س  ي���م  �سياأتي  اأن  اأب���دا  اأتخيل  مل   ... الأرز. 
حياة  العي�س  على  اأُرغمنا  والآن  جّنتنا  فقدنا  هكذا. 

تعي�سة«.

اأودت بحياة اأكرث من 1100 �شخ�س 

�لفي�سانات تغمر »ثلث« باك�ستان ووترية �لإغاثة تت�سارع 

رو�شيا تقول اإن اأوكرانيا تكبدت خ�شائر ب�شرية فادحة

زيلين�سكي يحث �لرو�س على �لفر�ر من �لهج�م �لأوكر�ين يف خري�س�ن 

•• عوا�صم-وكاالت

ح�ل  التهامات  ووا�سنطن  م��سك�  تبادل  و�سط 
اخلتامية  ال�ثيقة  ���س��دور  اإف�����س��ال  ع��ن  امل�����س���ؤول 
للم�ؤمتر العا�سر اخلا�س مبراجعة معاهدة عدم 
ناق��س  خ���رباء  ي��دق  ال��ن���وي��ة،  الأ���س��ل��ح��ة  انت�سار 
الهاوية  “على حافة  �سار  العامل  اأن  اخلطر من 

الن�وية«.
اعترب  “�سكاي ني�ز عربية”،  ويف حديثهم مل�قع 
الن�وية  ال��ك��ارث��ة  اأن  واأم��ريك��ي���ن  رو����س  خ���رباء 
الآن لي�ست جمرد تهديد، بل تتط�ر اإىل “خطر 

حقيقي«.
املتحدة  الأمم  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  امل����ؤمت���ر  واخ��ت��ت��م 
اأعماله، اجلمعة، دون �سدور اإع�ن م�سرك ب�ساأن 
نزع ال�س�ح الن�وي، بعد اعرا�س رو�سيا على ما 
و�سفته ب�”عدم الت�ازن” يف التعامل الغربي مع 
ا�ستهداف حمطة زاب�ريجيا الن�وية يف اأوكرانيا، 
والتي تتبادل م��سك� وكييف التهامات ب�ساأن من 

يق�م بق�سفها منذ اأ�سابيع.

وب�������ررت رو����س���ي���ا م���ق��ف��ه��ا ع���ل���ى ل�������س���ان اأن����دري����ه 
باأن  امل���ؤمت��ر،  اإىل  وفدها  رئي�س  نائب  بيل��س�ف، 
ال�ف�د  لبع�س  وامل�سي�سة  الكاذبة  “الت�سريحات 
ب�ساأن اأوكرانيا منعت الت��سل لت�افق ح�ل البيان 

اخلتامي«.
وتتخذ وا�سنطن جانب اأوكرانيا يف حتميل م��سك� 
م�س�ؤولية الق�سف املتكرر للمحطة، وقالت وزارة 
تريد  اإن م��سك� ل  الأح����د،  ب��ي��ان  اخل��ارج��ي��ة، يف 
زاب�ريجيا،  يف  الإ���س��ع��اع��ي  ب��اخل��ط��ر  الع�����راف 
اأ�سارت  ك�نها  بامل�ؤمتر  التفاق  م�س�دة  وعرقلت 

ملثل هذا اخلطر.
ال���ع���ام لل�كالة  امل���دي���ر  اأع���ل���ن  و���س��ب��اح الإث����ن����ني، 
الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرو�سي، اأن بعثة 
لتفتي�سها،  املحطة  اإىل  طريقها  يف  ال�كالة  م��ن 
اأوكرانيا  اأم��ن  حماية  “علينا  تغريدة:  يف  قائً� 

واأمن اأكرب حمطة يف اأوروبا«.

ردود فعل ف�شل املوؤمتر
بينما  ��ا،  ن���ويًّ ���س���ًح��ا   6370 رو���س��ي��ا  متتلك   -

هذا  م����ن   5800 امل���ت���ح���دة  ال������لي�����ات  مت��ت��ل��ك 
ال�س�ح.

- عقب الفيت� الرو�سي، اأعربت وا�سنطن وه�لندا 
ال�ثيقة  اإع���ن  لف�سل  اأملها  خيبة  عن  وال�سني 
امل�قعة  ال�191  ال��دول  كل  تتطلب م�افقة  التي 

على املعاهدة الدولية.
الأ�سلحة  لإل���غ���اء  ال��دول��ي��ة  “احلملة  اأ���س��ف��ت   -  
“رابطة  اعتربت  فيما  امل�ؤمتر،  لف�سل  الن�وية” 

احلد من الت�سلح”،
�سائعة  “فر�سة  امل���ؤمت��ر  اأن  وا�سنطن،  ومقرها   

لتعزيز الأمن العاملي«.
- هذا لي�س الف�سل الأول للم�ؤمتر، ففي 2015 

ف�سل يف اإقرار املراجعة الأخرية للمعاهدة.
- ت���ل���زم م��ع��اه��دة ع����دم الن��ت�����س��ار ال���ن����وي منذ 

 ،1970
ال�����دول الأع�������س���اء ال��دائ��م��ني يف جم��ل�����س الأم���ن 
وفرن�سا  ورو����س���ي���ا  امل��ت��ح��دة  ال�����لي����ات  ال������دويل، 
من  خمزوناتها  بتخفي�س  وال�سني،  وبريطانيا 

الأ�سلحة الن�وية ومتنع الآخرين من امت�كها.

»ت�شفية احل�شابات«
الباحث الرو�سي، اأندريه اأورل�ف، يتهم وا�سنطن 
لرو�سيا  الع�سكرية  القدرات  تقلي�س  تريد  باأنها 
ل��ت�����س��ف��ي��ة احل�������س���اب���ات م��ع��ه��ا، وع��ك�����س��ت ه����ذا يف 

امل�ؤمتر.
اأن ع��دم م��راج��ع��ة املعاهدة  ويف ذل���ك، ي��ح��ذر م��ن 
و”اإثارة  امل��ح��ك،  على  التفاقية  م�ستقبل  يجعل 
اأمريكا ال�ستفزازات مع رو�سيا جتعل العامل على 

حافة الهاوية الن�وية«.
واأ�ساف “الكارثة الن�وية لي�ست تهديًدا جمرًدا، 
عن  ���س��راع  اأي  يف  ن�سرها  م��ع  حقيقي  خ��ط��ر  ب��ل 

طريق �س�ء تقدير اأو باخلطاأ«.

خطر قريب
يف املقابل، ي�سف اخلبري الع�سكري الأمريكي بير 
واأنه برف�سها  اآليك�س، م�قف رو�سيا ب�”املت�سدد”، 
الت�قيع على وثيقة امل�ؤمتر “تن�سف معاهدة عدم 
خلطر  ا  معر�سً اأ�سبح  العامل  الن�وي..  النت�سار 

ماأ�ساة ن�وية«.

يف  ال��ن���وي��ة  “الر�سانة  ب��اأن  ذل��ك  على  وي�ستدل 
ا�ستمر  واإذا  ن����وي،  �س�ح  األ��ف   13 تبلغ  ال��ع��امل 
الدول  تفقد  ب��اأن  احتمال حقيقي  فهناك  الأم��ر، 
ال��ث��ق��ة ب��امل��ع��اه��دة، وال��ت�����س��ب��ب يف ت��ع��ري�����س دولها 

للخطر«.

حمطة زابوريجيا
10 حمطات  اأك��رب  1980، وهي من  تاأ�س�ست   -

يف ال���ع���امل، وت��ت��األ��ف م��ن 6 وح����دات ت��ن��ت��ج 5.7 
غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

500 كيل�مر فقط من م�قع  - تقع على بعد 
حادث  اأ���س���اأ  ت�سرين�بيل،  مفاعل  انفجار  ك��ارث��ة 

ن�وي يف العامل،
 والذي وقع 1986.

- �سيطرت رو�سيا عليها يف مار�س، وحافظت على 
ا�ستمرار عملها.

بـ13 �ألف �سلح ن�وي.. حتذير�ت تت��ىل من »حافة �لهاوية«

�ل�سني  حتجر مليني �ل�سكان 
ب�سبب ك�فيد

•• بكني-اأ ف ب

�سمل قرار اإغ�ق فر�سته ال�سلطات ال�سينية نح� 4 م�يني �سخ�س  اأم�س 
الث�ثاء يف مناطق حتيط بالعا�سمة بكني لتجنب انت�سار وباء ك�فيد-19 

قبل اجتماع احلزب ال�سي�عي ال�سيني اخلريف القادم.
وي�زم �سكان مدينتي �سنغدو و�سينال يف مقاطعة خبي بي�تهم اإىل نهاية 

الأ�سب�ع بعد ظه�ر ب�ؤرة للفريو�س.
)�سمال(  دج���ان  ت��ي  ب��ل��دة  يف  �سخ�س  ملي�ن   13 م��ن  اأك���ر  على  وُف��ر���س 
اثر الك�سف عن ثماين  اآر”  “بي �سي  احلدودية مع بكني، القيام بتحاليل 
الدول  غالبية  بعك�س  ال�سني  ي�مني.وت�ا�سل  خ�ل  بالفريو�س  ا�سابات 
الأخرى، تطبيق �سيا�سية �سحية �سارمة.تفر�س ال�سلطات اغ�قا م�جها 
يف م�اقع حمددة كما تلزم القيام بتحاليل “بي �سي اآر” يف بع�س الأماكن 
كل  على  �سحي  حجر  ف��ر���س  بامكانية  وت��ل���ح  �ساعة   48 وح��ت��ى   72 ك��ّل 
م�سافر يتنقل من مقاطعة اإىل اأخرى.ولهذه ال�سيا�سة تداعيات كبرية على 
القت�ساد ولن يتم التخفيف فيها قبل امل�ؤمتر الع�سرين للحزب ال�سي�عي 
ال�سحية  ال�سيا�سة  القادمة.واأ�سبحت  الأ�سهر  تنظيمه  وامل��ق��رر  ال�سيني 
م�سي�سة جدا  �سي جينبينغ،  ال�سيني  الرئي�س  عنها  يدافع  والتي  ال�طنية 
وكل انتقاد لها يعترب م�جها اإىل النظام.ويبدو ان متح�رة اأوميكرون عادت 
ال�سطر  امل��دن يف  اأك��رب  �سنغدو  ال��ك��ربى.ويف  امل��دن  ل�نت�سار من جديد يف 
الغربي للب�د، فر�ست ال�سلطات اإغ�قا يف املناطق ال�سكنية وحتليل “بي 
�سي اآر” قبل 24 �ساعة من مغادرة املنطقة ودعت اإىل جتنب التنقل “غري 
ال�سروري«.اأّما يف مدينة تياجنني )�سمال( ال�سخمة التي تعد 18 ملي�ن 
ن�سمة واملتخ�س�سة يف التكن�ل�جيا احلديثة، مت تطبيق اإغ�ق يف منطقتني 

ب�سكل جزئي واأُغلق اأكرب �س�ق يف العامل ل�إلكرونيات يف ه�اكيانغباي.
وقال بائع يف ال�س�ق ويدعى �سان لفران�س بر�س “قرار الغ�ق جاء فجاأة. 

مل يكن لدينا �س�ى ب�سع �ساعات ل��سع �سلعنا يف املخازن«.
مقاطعة  الث�ثاء.ويف  دزان  �سان  يف  جديدة  اإ�سابة   35 عن  الع���ن  ومت 
واحلدائق  ال�سينما  ق��اع��ات  �ستظل  املحلية،  احلك�مة  مقر  حيث  ف�تيان 

مغلقة حتى اجلمعة.
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•• باري�س-اأ ف ب

اأعربت فرن�سا عن “بالغ قلقها” بعد �سق�ط 15 
قتيً� على الأقّل وع�سرات اجلرحى يف احتجاجات 
الزعيم  اإع����ن  اإث���ر  ب��ب��غ��داد  اخل�����س��راء  باملنطقة 
العراقي مقتدى ال�سدر اعتزاله العمل ال�سيا�سي، 
�سبط  درج���ات  اأق�سى  “التزام  اجلميع  منا�سدة 

النف�س«.
اإّن  ب��ي��ان  يف  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
اجلارية  الأح��داث  اإزاء  بالغ  بقلق  ت�سعر  “فرن�سا 
يف بغداد ويف العديد من املحافظات، والتي اأوقعت 

العديد من ال�سحايا«.
واأ�سافت اأّن “فرن�سا تدع� الأطراف اإىل ممار�سة 
بتحّمل  وتطالبهم  النف�س،  �سبط  درج��ات  اأق�سى 
امل�����س���ؤول��ي��ة ووق�����ف ال���س��ت��ب��اك��ات ال���دام���ي���ة على 

الف�ر«.
القادة  “جميع  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  دع���ت  ك��م��ا 
مت�ّسكهم  تاأكيد  اإع��ادة  اإىل  العراقيني  ال�سيا�سيني 
ب���الإط���ار ال��د���س��ت���ري ال��ع��راق��ي واح�����رام نزاهة 
دون  تعمل  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات 

ع�ائق«.
و�سّدد البيان الفرن�سي على “�سرورة اأن ينخرط 

ح�ار  يف  العراقيني  ال�سيا�سيني  الفاعلني  جميع 
ال�سعب  م�سلحة  وي��خ��دم  وب��ّن��اء  حقيقي  وط��ن��ي 
وال�ستقرار  ال�س�م  اإىل  تطّلعاته  لتلبية  العراقي 

والأمن«.
اأن�����س��ار ال�سدر  15 م���ن  ي��ق��ّل ع���ن  وُق���ت���ل م���ا ل 
ب��سط  اخل�����س��راء  املنطقة  يف  احل���ّي  بالر�سا�س 
بغداد الثنني يف احتجاجات عنيفة اأ�سعلها اإع�ن 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  “اعتزاله”  ال�سيعي  ال��زع��ي��م 
وت��خ��ّل��ل��ه��ا اق��ت��ح��ام ج��م��ع م���ن امل��ح��ت��ّج��ني الق�سر 
بالأ�سلحة  ا�ستباكات  ل��ي��ً�  واأعقبتها  احل��ك���م��ي 

الر�سا�سة وق�سف بقذائف الهاون.

•• وا�صنطن-وكاالت

غ��س  ب���ب��ي  ال�سيا�سي  ال��ك��ات��ب  ع��اد 
بالذاكرة نح� �سبعة اأع�ام اإىل ال�راء 
جمه�ري�ن  م�سرع�ن  اأ���س��در  ح��ني 
ب�ساأن  اأوب���ام���ا  اإدارة  اإىل  حت��ذي��ره��م 
ال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق ن����وي اإي���راين 
الك�نغر�س.  م�افقة  على  يح�سل  ل 
غ��س  دع���ا  “بل�مربغ”  �سبكة  ويف 
اخلطاأ  ارتكاب  عدم  اإىل  بايدن  اإدارة 

نف�سه.
تقارير  وو����س���ط   ،2015 رب���ي���ع  يف 
امل���ت���ح���دة وق����ى  ال�����لي����ات  اأن  ع���ن 
اإبرام  اأخ��رى كانت على و�سك  عاملية 
ات��ف��اق ن�����وي م��ع اإي������ران، ك��ت��ب 47 
مفت�حة  ر�سالة  جمه�رياً  �سينات�راً 
وعملياً  ط��ه��ران  اإىل  ا�سمياً  م�جهة 
ر�سالتهم  كانت  اأوباما.  الرئي�س  اإىل 
امل�سركة،  ال�ساملة  العمل  خطة  اأن 
ت�ساوي  ل  ل�تفاق،  الر�سمي  ال�سم 

احلرب الذي كتبت به.
ال�سينات�ر  �ساغها  التي  الر�سالة  يف 
الغالبية  وزع������ي������م  ك�������ت�������ن  ت��������م 
اجلمه�رية حينذاك ميت�س ماك�نيل 
ورد “اأننا �سنعترب اأي اتفاق بخ�س��س 
غري  الن�وية  ل�أ�سلحة  برناجمكم 
جمرد  الك�نغر�س  من  عليه  م�افق 
اأوباما  الرئي�س  ب��ني  تنفيذي  ات��ف��اق 
للرئي�س  ميكن  خامنئي.  اهلل  واآي���ة 
ات��ف��اق تنفيذي  اإل���غ���اء ه��ك��ذا  امل��ق��ب��ل 
)م�سرعي(  وب��اإم��ك��ان  ق��ل��م  ب�سطبة 
بن�د  تعديل  امل�ستقبليني  الك�نغر�س 

التفاق يف اأي وقت«.
جت���اه���ل اأوب�����ام�����ا ال���ت���ح���ذي���ر واأب������رم 
ال�����س��ي��ن��ات���رات كان�ا  ل��ك��ن  الت���ف���اق، 
اأع�����ام، �سحب  حم��ق��ني: بعد ث���ث��ة 
ال�ليات  ت��رام��ب  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  الت���ف���اق  م���ن  امل��ت��ح��دة 
من  ط��ه��ران  ملنع  يكفي  يكن  مل  اأن���ه 
احل�������س����ل ع��ل��ى اأ���س��ل��ح��ة ن����وي���ة اأو 
املزعزعة  الأخ�����رى  ن�ساطاتها  ك��ب��ح 

ل������س��ت��ق��رار يف ال�������س���رق الأو�����س����ط. 
على  اقت�سادية  ع��ق���ب��ات  ف��ر���س  ث��م 
اإي������ران. اع����رف ق����ادة اإي�����ران ودول 
اإ�سافة  الت��ف��اق  على  م�قعة  اأخ���رى 
باأنهم  اأوباما  اإدارة  يف  م�س�ؤولني  اإىل 
ب�سبب  وال��ت���ت��ر  بال�سدمة  اأ���س��ي��ب���ا 
اجلانب.  الأح���ادي  ت��رام��ب  ان�سحاب 

لكن �سبق اأن مت حتذيرهم.
اأن��ه رمب��ا ح��ان ال�قت  اأ���س��اف غ��س 
بايدن  اإدارة  ت�سري  اأخ���رى.  لر�سالة 
الأخ������رية من  الأم���ت���ار  اأن���ه���ا يف  اإىل 
التفاق.  اإحياء  حملة ط�يلة لإع��ادة 
ي��ق���ل م�����س���ؤول���ن يف وا���س��ن��ط��ن اإن 
اإي��������ران واف����ق����ت ع���ل���ى ال��ت��خ��ل��ي عن 
بع�س امل��ط��ال��ب الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي مل 
ال�ليات  اإىل  بالن�سبة  مقب�لة  تكن 
اأن ال�ليات  املتحدة. وتزعم طهران 
ك�  اأن  ي���ب���دو  ت���راج���ع���ت.  امل���ت���ح���دة 
الداخلي  ج��م��ه���ره  يهيئ  اجل��ان��ب��ني 
اإحياء  ���س��ي��راف��ق  و���س��ي��ك.  لإع������ن 
التفاق مع رفع العق�بات مما يعطي 
اإيران مئات املليارات من الدولرات. 
برناجمها  ب��ت��ج��م��ي��د  ت��ل��ت��زم  ب��ي��ن��م��ا 
�ستك�ن  ق��ل��ي��ل��ة،  ل�����س��ن���ات  ال����ن�����وي 
طهران حرة بتعزيز اإنفاقها الع�سكري 

ال�س�اريخ  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  خ�����س������س��اً 
لتهديد  ت�ستخدمها  التي  وامل�سرّيات 
الدولية  البحرية  واملمرات  جريانها 
احلي�ية. و�ستح�سل �سبكتها ال�ا�سعة 
من امليلي�سيات ال�سيعية واملجم�عات 
الإره�����اب�����ي�����ة، مب����ا ف��ي��ه��ا ح�����زب اهلل 
كان  اإذا  كبري  مك�سب  على  وحما�س، 

للتاريخ اأن ي�سكل اأي دليل.
مثل اأوباما يف 2015، جتاهل بايدن 
ب�سرورة  احل���زب���ان  ك��رره��ا  م��ط��ال��ب 
الت�ساور مع الك�نغر�س قبل الت��سل 
للعق�بات.  ورف�����ع  ات���ف���اق  اأي  اإىل 
املعار�سة يف  الإدارة  جتاهل م�س�ؤول� 
التفاق على  اإحياء  وا�سنطن لإع��ادة 
اأ�سا�س اأنها مدف�عة ب�سيا�سات تافهة 
ل باملبداأ. هذا ه� امل�قف الذي تبنته 
ر�سالة ك�ت�ن- على  رداً  اأوباما  اإدارة 

اق����راح  مت   .2015 يف  م��اك���ن��ي��ل 
يت�سرف�ن  ك��ان���ا  اجل��م��ه���ري��ني  اأن 
حرمان  حم��اول��ة  يف  النكاية  ب��داف��ع 
اأوباما من انت�سار هائل يف ال�سيا�سة 

اخلارجية.
اجلمه�ريني  اأن  ال��ك��ات��ب  ي��ن��ك��ر  ل 
اأنف�سهم لعرقلة كل مبادرات  كر�س�ا 
ر�سالة  نقاد  اأن  ي�سيف  لكنه  اأوب��ام��ا 

ك����ت����ن-م���اك����ن���ي���ل جت���اه���ل����ا اأه����م 
ن��ق��ط��ة: ك����ان ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى و�سك 
باأكر  امل���ت���ح���دة  ال������لي�����ات  اإل���������زام 
عق�د  ط�ال  تاأثرياً  خارجية  �سيا�سة 
م���ن ال���زم���ن م���ن دون ال��ت�����س��اور مع 
يقّدرها  ب��اأن��ه  ب��اي��دن  زع���م  م�ؤ�س�سة 
قريب  بايدن  اأن  يبدو  الآن،  ك��ث��رياً. 
ي��ك��رر ذل���ك اخل��ط��اأ. جمدداً  اأن  م��ن 
الك�نغر�س  اجل��م��ه���ري���ن  ي��ط��ال��ب 
امل�ساألة  يف  وازن  راأي  لهم  يك�ن  ب��اأن 
�سلطاته  ب���اي���دن  ي�����س��ت��خ��دم  اأن  ق��ب��ل 
التنفيذية. ت�جه كبري اجلمه�ريني 
التابعة  اخلارجية  ال�س�ؤون  جلنة  يف 
اإىل  م��اك���ل  م��اي��ك��ل  ال���ن����اب  ملجل�س 
ال�سماح  ي��ج��ب  اإن�����ه  ق���ائ���ً�  ب���اي���دن 
التي  ال��ب��ن���د  مب��راج��ع��ة  للك�نغر�س 
مب�جبها  املتحدة  ال���لي��ات  �ستع�د 
اإىل التفاق.من غري املرجح اأن يقنع 
اإىل  الرئي�س  ينظر  ب��اي��دن.  م��اك���ل 
اإحياء التفاق الن�وي كهدف اأ�سا�سي 
ت�سامح  وق��د  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 
ي����زداد عدوانية  اإي�����راين  ���س��ل���ك  م��ع 
خمططات  ر�سم  �سمنه  من  وته�راً، 
اإدارة  امل�����س���ؤول��ني يف  ك��ب��ار  لغ��ت��ي��ال 
اإذا  لكن  اأج��ل حتقيقه.  ت��رام��ب، من 

ال��ك���ن��غ��ر���س منع  ب���اإم���ك���ان  ي��ك��ن  مل 
اإب���رام الت��ف��اق فباإمكانه  ب��اي��دن م��ن 
الأفرقاء مبدى غياب  تذكري جميع 

جدواه من دون م�افقة امل�سرعني.
ك�ت�ن-ماك�نيل،  ر�سالة  يف  ورد  كما 
قلم  �سبطة  جم��رد  الأم���ر  �سي�ستلزم 
املقبل  اجل���م���ه����ري  ال���رئ���ي�������س  م����ن 
اإىل ر�سالة  الن�وي  لتحجيم التفاق 
ي���درك الإي��ران��ي���ن ذل��ك من  ميتة. 
جتربة مريرة. ح�سابات طهران هي 
اأن��ه��ا ل��� متكنت م��ن احل�����س���ل على 
تخفيف للعق�بات حتى ول� لعامني 
البيت  اإىل  ج��م��ه���ري  و����س����ل  ق��ب��ل 
الأبي�س، ف�ستك�ن الب�د قادرة على 
اإعادة ملء خزائنها بع�سرات املليارات 

من الدولرات.
اإذا تاأكدت مكا�سب احلزب اجلمه�ري 
فباإمكان  الن�سفية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
لإبطاء  ت���اأث���ريه  ا���س��ت��خ��دام  احل����زب 
رفع العق�بات وحتى فر�س عق�بات 
اإيرانية  ن�����س��اط��ات  ع��ل��ى  رداً  ج��دي��دة 
ت����ردد ب���اي���دن ب��ف��ر���س��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا مثل 
غ��س،  ح�سب  الغتيال.  خمططات 
���س��ي���ؤدي ت��ل��ق��ي ه���ذه ال��ر���س��ال��ة الآن 
التي  ال�����س��رك��ات  حما�سة  ت��ربي��د  اإىل 
التجاري  بالتعامل  مهتمة  تك�ن  قد 
�سغرياً  مقداراً  و�سي�فر  اإي��ران.  مع 
يف  اأمريكا  لأ�سدقاء  الطماأنينة  من 
ال�سرق الأو�سط باأن اإيران لن متلك 

حرية احلركة لتعتيم �سمائهم.

فرن�سا تنا�سد �لعر�قيني »�لتز�م �أق�سى درجات �سبط �لنف�س« 
•• بكني-اأ ف ب

يف  ال�سيني  ال�سي�عي  احل��زب  م�ؤمتر  يعقد 
اأعلن  ما  على  الأول-اأك��ت���ب��ر  ت�سرين   16
التلفزي�ن العم�مي “�سي �سي تي يف” وه� 
الرئي�س  اأن ينتخب  اجتماع حا�سم ويرتقب 
راأ����س  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ل����لي���ة  ���س��ي جينبينغ 

الدولة.
من�سب  يف  ���س��ي  ي���ج���دد  اأن  امل���ت����ق���ع  وم����ن 
وه�  ثالثة  ل�لية  للحزب  العام  ال�سكرتري 
اإج��راء تعديل  اإجناز غري م�سب�ق ياأتي بعد 

د�ست�ري.وهذا امل�ؤمتر ه� الع�سرون منذ اأن 
ومن   1921 ال��ع��ام  يف  احل���زب  تاأ�سي�س  مت 
املرتقب اأن يح�سل تغيري وا�سع على تركيبة 
الهيئة  ال�سيا�سي،  للمكتب  الدائمة  اللجنة 
ميتلك�ن  اأع�ساء  �سبعة  من  امل�ؤلفة  الق�ية 

ال�سلطة احلقيقية يف ال�سني.
وج���زء م��ن الأع�����س��اء احل��ال��ي��ني ب��ل��غ���ا �سن 

التقاعد و�سيغادرون، وفقا لعرف �سف�ي.
مندوب   2300 ال��ع��ام  امل���ؤمت��ر  يف  وي�سارك 
احلزب  وغالبية  دقيقة  “فرة  يف  و�سيعقد 
وكل املجم�عات العرقية يف الب�د ينخرط�ن 

يف ت�جه جديد من اأجل بناء دولة ا�سراكية 
حديثة”، على ما ذكر تلفزي�ن “�سي �س تي 

يف«.
 ،2017 وخ�����ل امل����ؤمت���ر ال�����س��اب��ق يف ع���ام 
ادبيات احلزب  اأدخ��ل �سي جينبينغ فكره يف 

ال�سا�سية.
تعديل  اإدخ��������ال  مت  ب���اأ����س���ه���ر،  ذل�����ك  وب���ع���د 
ال�ليتني  ����س���رط  ال��د���س��ت���ر حل����ذف  ع��ل��ى 
باإمكان  واأ�سبح  ق�س�ى  كمدة  الرئا�سيتني 
احلياة،  م���دى  ال�����س��ني  ح��ك��م  جينبينغ  ���س��ي 

نظرًيا.

م�ؤمتر �حلزب �ل�سي�عي �ل�سيني يعقد يف 16 �أكت�بر 

•• وا�صنطن-وكاالت

الأ�سب�ع  ب��اي��دن  الأم��ري��ك��ي ج���  الرئي�س  ح��اول 
اإنه  اإذ  اإي���ران،  مع  ت���ازن �سعب  املا�سي حتقيق 
اإح���ي���اء الت���ف���اق الن�وي،  يف وق���ت ك���ان ي��ح��اول 
اأن  مفادها  احللفاء،  اإىل  طماأنة  بر�سالة  بعث 
وا�سنطن ل تزال قادرة على الت�سدي لن�ساطات 

طهران اخلبيثة يف املنطقة.
وت��سلت اأمريكا واإيران يف الأيام الأخرية، اإىل 
تعيق  ال��ت��ي  �سع�بة،  الأك���ر  العقد  بع�س  ح��ل 
وبدا   ،2015 العام  اتفاق  اإحياء  اإىل  الت��سل 
ال�قت  لكن يف  اتفاق.  اإىل  يتجهان  البلدين  اأن 
وميلي�سيات  الأمريكية  الق�ات  ا�ستبكت  نف�سه، 
املا�سي،  اإي��ران يف �س�ريا الأ�سب�ع  مدع�مة من 
مم����ا اأ����س���ف���ر ع����ن م��ق��ت��ل اأرب����ع����ة ع��ن��ا���س��ر من 

امليلي�سيات وجرح ث�ثة جن�د اأمريكيني.
يف  الهجمات  اإن  الأمريكي�ن  امل�س�ؤول�ن  وق��ال 

بيد  الن�وية.  باملفاو�سات  �س�ريا غري مرتبطة 
التط�ر  ه���ذا  اأن  راأت  “ب�ليتيك�”  جم��ل��ة  اأن 
ت�اجهها  التي  التحديات  على  ال�س�ء  ي�سلط 
�سعيد  على  تقدم  لتحقيق  الأمريكية  الإدارة 
اأق�سى اأول�ياتها يف ال�سرق الأو�سط، وهي اإعادة 
اإيران اإىل التزام التفاق الن�وي، بينما ي�ا�سل 
وك�ء اإيران اإثارة العنف �سد ال�ليات املتحدة 

وحلفائها يف املنطقة.
ال����ق�����م����ي ج�  الأم����������ن  وي�����ق������ل اخل�����ب�����ري يف 
�سريينك�ين: “عندما تقرب ال�ليات املتحدة 
ف��اإن لعبني  املفاو�سات،  النجاح يف  واإي��ران من 
اإىل حماولة عرقلتها”.  من اجلهتني يعمدون 
م���ن احلر�س  وع��ن��ا���س��ر  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ولح����ظ 
الث�ري الإيراين ل يريدون التفاق، م�سيفاً اأن 
“الهدف واحد: خلق اأزمة جتعل الديبل�ما�سية 

م�ستحيلة واحل�ؤول دون الت��سل اإىل اإتفاق«.
اإ�سراتيجية  اإن  خ���رباء  ق���ال  احل��ال��ة،  ه���ذه  يف 

مع  التعامل  اإمكانها  يف  اأن  اأثبتت  بايدن،  اإدارة 
الأمرين يف وقت واحد.

و����س���رح م��ي��ك م����ل���روي امل�������س����ؤول ال�����س��اب��ق يف 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  اإب��ان  البنتاغ�ن 
ترامب: “لقد دافعنا عن اأنف�سنا ف�راً ول نزال 

م�ستمرين يف التفاو�س«.
امل�����س���ؤول���ن يف  اأح���رزه  وحتى م��ع التقدم ال��ذي 
فاإن  الأخ���رية،  الأ�سابيع  يف  الن�وية  املفاو�سات 
املنطقة.  يف  ن�ساطهم  م��ن  زادوا  اإي����ران  وك����ء 
امليلي�سيات  اإن  البنتاغ�ن  يف  م�س�ؤول�ن  وق��ال 
ال��ت��ي ي��دي��ره��ا احل���ر����س ال���ث����ري ���س��ع��دت من 
م�اقع  وعلى  الأمريكية  امل�اقع  على  هجماتها 

التحالف الدويل يف �س�ريا.
وراأى اخلبري يف مركز الدرا�سات الإ�سراتيجية 
اإي���ران رمب��ا حتاول  اأن  وال��دول��ي��ة �سيث ج���ن��ز، 
على  حت�سل  ك��ي  �س�ريا  يف  ن�ساطها  ا�ستخدام 
الن�وية.  امل��ف��او���س��ات  لها يف  ال��راف��ع��ة  م��ن  ن���ع 

لكن الأكر اأهمية بالن�سبة لطهران ه� �سحب 
حيث  الأو���س��ط،  ال�سرق  من  الأمريكية  الق�ات 

و�سعت اإيران من نف�ذها يف ال�سن�ات الأخرية.
�س�ريا  يف  والعنف  القتال  “هذا  اأن  اإىل  ولفت 
الدائرة  الت�ترات  مع  كبري  اإىل حد  مرافقان 
ح��ال��ي��اً ب��ني ال����لي���ات امل��ت��ح��دة والإي���ران���ي���ني...

ديبل�ما�سي  الآخ��ر  وبع�سها  ع�سكري،  وبع�سها 
على طاولة املفاو�سات«.

وبدت ال�سربات الأمريكية النتقامية م�سممة 
للتاأكيد للحلفاء اأن وا�سنطن ل تزال قادرة على 
الرد على الن�ساطات اخلبيثة لإيران يف املنطقة 
يف ال�قت الذي جتري فيه املفاو�سات الن�وية، 

وفق ما قال �سريينك�ين.
ويف واقع الأمر، زار م�س�ؤول�ن اإ�سرائيلي�ن كبار 
وا�سنطن الأ�سب�ع املا�سي، يف ال�قت الذي حتاول 
على  ال�سغ�ط  ت�سعيد  الإ�سرائيلية  احلك�مة 

اإدارة بايدن كي تتخلى عن التفاق الن�وي.

الإ�سرائيلي  ال��ق���م��ي  الأم�����ن  م�����س��ت�����س��ار  وك����ان 
ن��ظ��ريه الأمريكي  م��ع  اإي����ال ح���لت��ا جم��ت��م��ع��اً 
الغارات  نفذت  ال��ذي  ال�قت  �س�ليفان يف  جيك 

الأمريكية يف �س�ريا.
اجلانبني  اأن  ب���دا  امل���ف���او����س���ات،  ط���اول���ة  وع��ل��ى 
رف��ع احلر�س  ب��اي��دن  ق��د جت���اوزا م�ساألة رف�س 
الأم��ري��ك��ي��ة للتنظيمات  ال���ئ��ح��ة  ال��ث���ري ع��ن 
املتحدة  ال���لي��ات  وبعثت  الأجنبية.  الإرهابية 
الأرب��ع��اء ب��رده��ا على الق����راح الأوروب�����ي. ويف 
املفاو�سات  تركز  اأن  املت�قع  م��ن  املرحلة،  ه��ذه 
اإيران  مطالب  وبينها  العالقة  الق�سايا  على 
رفع  بعد  اقت�سادية  �سمانات  على  باحل�س�ل 

العق�بات.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م جم��ل�����س الأم����ن الق�مي 
اإىل  اأقرب الآن  “نحن  الأمريكي ج�ن كريبي: 
اإي��ران قررت  اأ�سب�عني، لأن  اإتفاق مما كنا قبل 
اأنه  م��ن  ح��ذر  لكنه  التنازلت”.  بع�س  تقدمي 

“ل تزال هناك الكثري من الفج�ات. ومل ن�سل 
اإىل اتفاق بعد«.  

•• بئر ال�صبع-اأ ف ب

بال�سجن  الث�ثاء  اإ�سرائيلية  حمكمة  ق�ست 
“وورلد  ملنظمة  ال�����س��اب��ق  للمدير  ع��ام��ا   12
قطاع  يف  احلك�مية  غري  الأمريكية  فيجن” 
غ����زة ب��ع��د اإدان����ت����ه ب��ت��ه��م��ة اخ��ت������س م�يني 

الدولرات حل�ساب حركة حما�س .
و�سدر احلكم �سد حممد احللبي عن املحكمة 
اإ�سرائيل  ج��ن���ب  ال�����س��ب��ع يف  ب��ئ��ر  امل��رك��زي��ة يف 
التي  امل��دة  احت�ساب  مع  عاما   12“ بال�سجن 
اأنه  اإذ  امل��ح��اك��م��ة  ب���دء  م��ن��ذ  فعليا”  اأم�����س��اه��ا 
الذي  للحكم  وفقا  �سن�ات  �ست  منذ  م�ق�ف 

اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س.
بتهمة  اأدي��ن يف حزيران/ي�ني�  وك��ان احللبي 
حركة  ه��ي  اإرهابية”  “جماعة  اإىل  الن��ت��م��اء 
و”نقل  اإرهابية”  اأن�سطة  و”مت�يل  حما�س 

�س�ح، بح�سب  وحيازة  العدو”  اإىل  معل�مات 
لئ��ح��ة ال��ت��ه��م ال��ت��ي ح�����س��ل��ت وك���ال���ة فران�س 
بر�س على ن�سخة منها.ورف�س احللبي التهم 
امل���ج��ه��ة اإل��ي��ه ك��م��ا ن���دد حم��ام��ي��ه مب��ا اأ�سماه 

خ�س��سا  �سيا�سة”  “حماكمة 
الداخلي  ال���ت���دق���ي���ق  واأن 
اأكد  الأم��ريك��ي��ة  للمنظمة 
اأم������ال  اأي  ي���ح����ل  مل  اأن�����ه 

حلما�س.
وق����ال حم��ام��ي��ه م��اه��ر حنا 
مل  ب�����ريء  “اإنه  ال���ث����ث���اء 
ي��ف��ع��ل ���س��ي��ئ��ا ول��ي�����س هناك 
العك�س  بل على  دليل �سده 
عدم   ... للمحكمة  اأث��ب��ت��ت 
حت�يل اأي اأم�ال حلما�س«.

واأ����س���اف ح��ن��ا ال���ذي يعتزم 

ي��ع���ل على  “كان حم��م��د  احل��ك��م  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
نهاية  يف  �ستتحقق  اأنها  يعتقد  وك��ان  العدالة 

املطاف«.
الفل�سطيني  على  القب�س  اإ���س��رائ��ي��ل  واأل��ق��ت 
حزيران/  يف  احل��ل��ب��ي  حم��م��د 
ووجهت   2016 ي����ن���ي���� 
اإل��ي��ه يف اآب/اأغ�����س��ط�����س من 
العام نف�سه تهمة اخت��س 
م���������ي��������ني ال��������������������دولرات 

وحت�يلها حلركة حما�س.
اأعلنت احلك�مة الأ�سرالية 
ملنظمة  رئي�سي  مانح  وه��ي 
اأنها  فيجن”،  “وورلد 
مل�ساريع  مت���ي��ل��ه��ا  ج��م��دت 
ت�قيف  بعد  غ��زة  ق��ط��اع  يف 
حتقيق  يجد  ومل  احللبي. 

دليل  اأي  لحقا  الأ�سرالية  احلك�مة  اأجرته 
على حدوث اخت��س.

واأُب���ق���ي ال��ك��ث��ري م��ن الأدل����ة ���س��د احل��ل��ب��ي طي 
“اإنها  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  وقالت  الكتمان، 

ملفات اأمنية �سرية«.
مف��سية  اأع���رب���ت  احل���ك���م،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
عن  الإن�سان  حلق�ق  ال�سامية  املتحدة  الأمم 
“نق�س  اإىل  م�سرية  اخلطرية”  “خماوفها 
الدولية  للمعايري  المتثال  و”عدم  الأدلة” 

للمحاكمة العادلة«.
فيجن”  “وورلد  اخل��ريي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  وك��ان��ت 
التي يعمل معها اأكر من اأربعني الف �سخ�س 
اأن براجمها  اأع��ل��ن��ت  ب��ل��د، ق��د  يف ق��راب��ة م��ئ��ة 
وم�ستقل،  منتظم  داخ��ل��ي  “لتدقيق  تخ�سع 
ا�ستخدام  اإ���س��اءة  لتجنب  م�ستقل”  وتقييم 

م�ساعداتها.

•• فيلنيو�س-اأ ف ب

بناء  اأك��م��ل��ت  اأّن��ه��ا  ليت�انيا  اأع��ل��ن��ت 
ح���اج���ز ع���ل���ى ط������ل ح����دوده����ا مع 
الهجرة  مكافحة  بهدف  بي�رو�س 

غري ال�سرعية.
ُب���ن���ي ع��ل��ى �سكل  واحل����اج����ز ال�����ذي 
�سياج ارتفاعه اأربعة اأمتار واأ�س�ك 
 550 ح���اىل  بط�ل  ميتّد  �سائكة، 
امل�سركة  احل����دود  م��ن  ك��ي��ل���م��راً 

البالغة ح�ايل 700 كيل�مر.
الليت�انية  احلك�مة  رئي�سة  وقالت 
اإنغريدا �سيم�نيت لل�سحفيني “يف 
جميع الأق�سام، اكتمل العمل بن�سبة 

100 يف املئة«.
بباقي  يتعلق  م��ا  يف  اأّن����ه  واأ���س��اف��ت 

امل�ستنقعات  ت��ع��رب  ال���ت���ي  احل������دود 
والأن�����������ه�����������ار، من  وال�������ب�������ح�������ريات 
حاجز  ب���ن���اء  تقنياً”  “امل�ستحيل 

ماّدي.
ال�سرعية  غ��ري  ال��ه��ج��رة  وارت��ف��ع��ت 
اإىل ليت�انيا هذا العام، حيث متّكن 
ح�اىل 4200 مهاجر - معظمهم 
من ال�سرق الأو�سط واإفريقيا - من 

عب�ر احلدود من بي�رو�س.
البي�رو�سي  النظام  الغرب  واتهم 
ب��ت��دب��ري ه����ذا ال���ت���دّف���ق م���ع حليفه 
الرو�سي، يف اإطار هج�م “هجني”، 

الأمر الذي تنفيه مين�سك.
اإىل  تهدف  �سيا�سة  ليت�انيا  وتّتبع 
ُتتهم  كما  امل��ه��اج��ري��ن،  دخ����ل  منع 
بتطبيق عمليات منع غري قان�نية.

التهامات،  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
قالت �سيم�نيت اإّن ب�دها �ست�ستمر 
املثري  ال��ت��ك��ت��ي��ك  ه�����ذا  اع���ت���م���اد  يف 
الإمكانيات  و����س���ت���در����س  ل���ل���ج���دل 
القان�نية التي من �ساأنها اأن ت�سمح 
دون  م��ن  حتى  عليه  باحلفاظ  لها 

فر�س حالة الط�ارئ.
“�سيك�ن  اأ�سافت  �سيم�نيت  اأّن  اإّل 
العمل يف  بالكثري من  القيام  علينا 

هذا املجال«.
غري  امل����ه����اج����ري����ن  ع�������دد  وازداد 
العب�ر  يحاول�ن  الذين  ال�سرعيني 
اأخ��رياً. ورف�س حر�س  اإىل ليت�انيا 
احلدود ال�سبت املا�سي دخ�ل 125 
مهاجراً، وه� اأعلى رقم منذ بداية 

العام.

حاول الرئي�س االأمريكي حتقيق توازن �شعب مع طهران

بـــايدن يفــــاو�س �إير�ن ن�ويــــااً ويرد ع�سكريـــااً على وكــلئها يف �ســــ�ريا

ليت��نيا تكمل بناء �سياج حدودي مع بيلرو�س �ل�سجن 12 عاما يف �إ�سر�ئيل ملدير »وورلد فيجن« يف غزة 

ب�شاأن التوقيع على اتفاق نووي اإيراين 

نافذة بل�مربغ: على بايدن �أل يكرر خطاأ �أوباما يف �لك�نغر�س
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي*

   اأثناء م�ساركته يف ب�دكا�ست ج� روجان ال�سهري 
امل���ا����س���ي، ذه����ب م����ارك زوكربريج  ي�����م اخل��م��ي�����س 
الأنظار.  لفتت  ال��ت��ي  الأ����س���رار  ببع�س  ه��ن��اك  اإىل 
 ،2020 حملة  م�����س��ار  اإىل  في�سب�ك  رئ��ي�����س  ع���اد 
التحقيقات  مكتب  اأر�سلها  حتذيرات  على  م�سّددا 

الفيدرايل.
   كانت ال�كالة الفيدرالية مهتمة مبلفني: تدخل 
ال�سهري  املحم�ل  الكمبي�تر  حمت�يات  ثم  رو�سيا، 

الذي ن�سيه جنل الرئي�س عند م�سلح.

كلمات زوكربريج
كلمات  اإىل  للع�دة  الكايف  ال�قت  لناأخذ  لذلك      
هناك  ك��ان  ب��داي��ة،  في�سب�ك.  ع��ن  الأول  امل�����س���ؤول 
2016. واأث���ر هذا  ت��دخ��ل م��ن رو���س��ي��ا ع��ام  فع� 
الجتماعية،  ال�سبكات  على  خا�س  ب�سكل  التدخل 

مبا يف ذلك في�سب�ك.
 ق��ه��ل ح��ق��ا ه��ن��اك م��ا ي��ث��ري ال���س��ت��غ��راب اأن تطلب 

ال�كالة مزيدا من اليقظة؟
العملية  ح��م��اي��ة  اىل  ال�����س��ع��ي  ب��دي��ه��ي��ا  ك���ان  اإذا      
امل�سللة،  املعل�مات  انت�سار  من  واحل��د  النتخابية 
ت�ستحق  التي  الرئي�س فقط هي  ف��اإن م�ساألة جنل 
اهتمامنا. مرة اأخرى، يخيم ظل هانر بايدن على 
رئا�سة وال��ده، وقد �سبق ان كتبت عن هذا الأخري 

عدة مرات.
ال��رغ��م مم��ا يق�له م�ؤيدو  اأخ����رى، على      وم���رة 
يزال  ل  ب��ست،  ني�ي�رك  مثل  من�س�ر  اأو  ترامب 
اأو مكتب التحقيقات  من ال�سعب الق�ل اإن بايدن 
الفيدرايل حاول�ا دفن الق�سة، واأن الإدارة احلالية 

قد تك�ن غري قان�نية.
   يف البداية، مل يتحدث زوكربريج عن الكمبي�تر 

امل��س�ع.  ه��ذا  اإث��ارت��ه يف  بعد  ال  ال�سهري  املحم�ل 
قبل ذلك، كان قد اأكد فقط دور مكتب التحقيقات 
واملعل�مات  ب��ال��دع��اي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال���ف���ي���درايل 
ح�ل  ال�����س���ؤال  على  اأج���اب  عندما  وحتى  امل�سللة. 

ا. الكمبي�تر املحم�ل، فاإنه ظل غام�سً
   هل فرمل زوكربريج من تداول مقال يف ني�ي�رك 
باأن�سطة  �سلة  ذات  معل�مات  على  يحت�ي  ب��ست 
تكن  مل  ول.  نعم  القان�نية؟  غ��ري  ب��اي��دن  ه��ان��ر 
حتذيرات مكتب التحقيقات الفيدرايل تتعلق على 
وجه التحديد بنجل الرئي�س، لكن ق�سته تتنا�سب 

مع طبيعة التحذيرات.
   كيف يرد م�س�ؤول� مكتب التحقيقات الفيدرايل 
دورهم  اأن  زوك��رب��ريج؟  تعليقات  عن  �س�ؤالهم  عند 
التحذيرات. من  يقت�سر على  مع م�ؤ�س�سة خا�سة 
التي  ال�حيدة  ال�سركة  لي�س  في�سب�ك  اأن  امل���ؤك��د 
لئن  اأن��ه  زوك��رب��ريج  واك��د  التحذيرات،  تلك  تلقت 
قلل م��ن ظ��ه���ر م��ق��ال ن��ي���ي���رك ب��ست، ف��ان هذا 

الخري ا�ستمر تداوله.

مقابلة غرّيت قواعد اللعبة؟
   ولئن دفع النقا�س بني روغان وزوكربريج النا�س 
ظهر.  ق��د  وا�سا�سي  مهم  �سيء  ف���  احل��دي��ث،  اىل 
واحلقيقية  ال�سيئة  الأف��ع��ال  مقارنة  يف  �سن�ستمر 
وامل�ثقة للعديد من اأع�ساء اإدارة ترامب بالأخطاء 

ال�سخ�سية لبن الرئي�س احلايل.
   وحتى كتابة هذه ال�سط�ر، يخ�سع هانر بايدن، 
ول  للتحقيق،  ب���ال��ده،  �سديدا  �سررا  يلحق  ال��ذي 
ي���ج��د دل��ي��ل ي��دع��م ارت��ك��اب خم��ال��ف��ات ج��دي��دة اأو 
ن�ساط اإجرامي حمتمل من قبل ج� بايدن. طبعا 
هذا ما ن�ؤكده اإذا مازلنا نثق يف امل�ؤ�س�سات وخا�سة 

يف ال�قائع.
ترجمة خرية ال�شيباين

زوكربريج وبايدن ومكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ االأمريكيني
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•• نيامى-اأ ف ب

من  اأك���ر  وت�����س��رر  حتفهم  �سخ�سا   75 لقي 
األف اآخرين جراء الأمطار الق�ية التي تهطل 
ع��ل��ى ال��ن��ي��ج��ر م��ن��ذ ح��زي��ران-ي���ن��ي��� واأخ���رى 
ما  على  ال��ق��ادم،  اأيل�ل-�سبتمرب  يف  مرتقبة 
اأفادت  اأم�س الث�ثاء �سلطات الب�د ذات املناخ 
اجلاف عادة.حتى 28 اآب-اأغ�سط�س، قتل 75 
�سخ�سا من بينهم 54 ب�سبب انهيارات حلقت 

مبنازلهم بينما غرق 21.
وت�سرر اأكر من 108 اآلف �سخ�س واأ�سيب 

102 بجروح، وفقا ل�أرقام التي ك�سفت عنها 
احلماية املدنية ل�كالة فران�س بر�س.

ومن بني اأكر املناطق ت�سررا، مرادي )و�سط 
)و�سط  وزيندير  قتي�  ث�ثني  مع  اجلن�ب( 

�سرق( مع 23 قتي�.
اأك��ر من  اأتلفت  اأو  كما دم��رت مياه الأم��ط��ار 
مراكز  تدمري  يف  وت�سببت  م�سكن   12700

للع�ج وخمازن القمح.
قامت  اأنها  على  و�سركاوؤها  احلك�مة  واأك��دت 
628 ط��ًن��ا م���ن احلب�ب  اأك����ر م���ن  ب��ت���زي��ع 
ل��ل��م��ت�����س��رري��ن.واأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة الأر�����س����اد عن 

بنهاية  مت�قعة  ال��ب���د  يف  ط���ف��ان��ي��ة  اأم��ط��ار 
اأيل�ل-�سبتمرب.

يف العا�سمة نيامي، هناك خماوف من حدوث 
في�سان لنهر النيجر يف الأيام القادمة، ب�سبب 
كبرية  ب�سرعة  “يرتفع  ال��ذي  امل��ي��اه  م�ست�ى 
ح��س  لهيئة  وفقا  التاأهب”،  م�ست�ى  نح� 
النيجر.وتت�سبب الأمطار الق�ية يف العا�سمة 
ق�ي  �سي�ن  يف  ن�سمة،  ملي�نا  ي�سكنها  التي 
وقاتل ملياه النهر.اأ�سبح م��سم الأمطار مميتا 
املناطق  ال�سن�ات الأخ���رية، مبا يف ذل��ك يف  يف 
ال�سحراوية ال�سمالية، على الرغم من ق�سر 

مدته البالغة من ث�ثة اإىل اأربعة اأ�سهر.
القاحل م�ا�سم  املناخ  ذو  الفقري  البلد  ي�اجه 
وتتلف  ع��دة  مناطق  ت�سرب  م��ت��ك��ررة  ج��ف��اف 
اجلهادي  العنف  ذلك  اإىل  ي�ساف  املحا�سيل. 
من  امل���زارع����ن  يتمكن  اأن  دون  ي��ح���ل  ال���ذي 
ا�ستداد  يف  ذل��ك  ك��ل  حق�لهم.ي�ساهم  زراع���ة 
ال��ن��ي��ج��ر وتق�ل  غ���ذائ���ي���ة خ���ط���رية يف  اأزم������ة 
ال�سلطات ال�سحية اإن اأكر من 4،4 م�يني 
الغذائي  الأم���ن  ان��ع��دام  م��ن  ي��ع��ان���ن  �سخ�س 
“ال�سديد” ما ميثل ح�ايل %20 من �سكان 

الب�د.

�لنيجر   يف  غزيرة  �أمطار  �إثر  مت�سرر  و�ألف  قتيل   75

•• وا�صنطن-وكاالت

يف ح�ار مطّ�ل ونادر عرب ب�دكا�ست 
ال�����س��ه��ري، ق���ال الرئي�س  ج��� روغ����ان 
مارك  “ميتا”  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
زوك��رب��ريغ اإن���ه تلقى حت��ذي��رات من 
الرقابة  ب�����س��اأن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
بايدن،  ه��ان��ر  ح��ا���س���ب  ق�سة  ع��ل��ى 
ه�  اخلطاأ  القرار  اتخاذ  اأن  م�سيفاً 
اأمر “�سيئ، والأ�س�اأ ه� ال�ستخفاف 

ب�سيء مهم«.
املعجزة  ب�������ك  ف���ي�������س  ف���ت���ى  وق�������ال 
ل  �سيئاً  ن��ح��ذف  “عندما  ُم��ت��ن��ه��داً: 
ينبغي لنا حذفه، فهذا يعني اأنه اأ�س�اأ 
وي�سيف  الإط�ق”.  ع��ل��ى  من�س�ر 
اأنه  داً  م�ؤكِّ الت�سريحات،  الكثري من 
َيرجتل يف تعاُمله مع م�قع الت�ا�سل 

الجتماعي.
ب�ك  في�س  اأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة  وت��اب��ع��ت 
به،  م��ع��رف��اً  اإخ��ب��اري��اً  م���ق��ع��اً  لي�س 
ول���ن ي��ك���ن ك��ذل��ك ق���ط. اإن���ه جمرد 
َبْ�ن  وه��ن��اك  اأخ���ب���ار.  جتميع  م���ق��ع 
الأليفة  احلي�انات  �س�ر  بني  �سا�سع 
والأخبار  اجلن�سي  العجز  واإع�نات 

ال�سيا�سية.
اإن هناك  ق��ائ��ً�  وُي��ت��اب��ع زوك���رب���ريغ 
يف  وهناك”  ه����ن����ا  “مقاي�سات 
��ح ب��ه في�س ب�ك  ُي��ر���سِّ ال��ن��ح��� ال���ذي 
املُ�ستخدمني. وهنا تعلق الفتتاحية 

اأن  ل���زوك���رب���ريغ  “ينبغي  ب��ق���ل��ه��ا: 
�سياغة  وي��ع��ي��د  ال�������س���دق  ي��ت��ح��رى 
ت�سريحه مقراً باأن الأمر كله يتعلق 

بالأرباح.
واحل��ق��ي��ق��ة، ت��ق���ل الف��ت��ت��اح��ي��ة، اإّن 
احل��ا���س���ب امل��ح��م���ل ل��ه��ان��ر بايدن 
اإذ  ظ��ه��َر  يح�يه  ال���ذي  الف�ساد  وك��ل 
اأن يطيح  ك��ان وال��ده يحاول ج��اه��داً 
وك��ان هذا  اآن���ذاك.  ترامب  بالرئي�س 
وحده كفيً� باأن يثري ال�سك�ك ب�سدة 
عندما جاء رجال مكتب التحقيقات 

الفيدرايل للتحقيق يف امل�ساألة.
وقال زوكربريغ اإن مكتب التحقيقات 
“الدعاية  م����ن  ح�����ذر  ال����ف����ي����درايل 
حذراً  يك�ن  باأن  واألزمه  الرو�سية”، 
اأن  ن�����د  “ل  واأ�����س����اف  وم���ت���ح����ط���اً. 
ال�س�اب من اخلطاأ«. ولذلك،  ُنقرر 

ا�ست�سلم ومل ُيقاِوم.
تق�ل  ال���ق�������س���ي���د،  ب����ي����ت  ه������  ه�������ذا 
لي�س  زوك��رب��ريغ  م��ارك  الفتتاحية، 
�سحافّياً. وه� مل يبذل جهداً كبرياً 
اإما لدعم ق�سة احلا�س�ب املحم�ل اأو 

لهدمها من اأ�سا�سها.
“اإنه  �سقطته  ع��ن  زوك��رب��ريغ  ي��ق���ل 
لأمر ب�سع... ي�سيع م�اجهة حماكمة 
ال���رباءة يف  واحل�����س���ل على  جنائية 

نهاية املطاف«.
وتعلق الفتتاحية بق�لها “اإننا ل�سنا 
الراأي.  ه��ذا  مع  اتفاقنا  من  واثقني 

ا�ستعاد  لها  ح�سر  ل  ح��الت  فهناك 
فيها املدعى عليهم �سمعتهم الطيبة، 
القب�س  ال�سلطات على  و�ساعدوا  بل 
ق�سيتهم  اأح��ال���ا  اإذ  الأ����س���رار،  على 
ينطبق  نف�سه  والأم��ر  املحكمة.  على 
فاملنظ�مة  امل��دن��ي��ة.  ال��ق�����س��اي��ا  ع��ل��ى 
اأن  غ��ري  تنجح،  اأن  ميكن  القان�نية 
دوؤوب����ني  �سحافيني  يتطلب  الأم����ر 
وُمدربني على طريقة ر�سد الرهات 

ل�ستخ��س احلقائق«.
َر مارك زوكربريغ  وت�سيف “لقد حقَّ
تطفل  اإذ  العظيمة  القيمة  هذه  من 
لإ�سعال  احلقيقيني  املرا�سلني  على 
ن����ريان الإث�������ارة ع��ل��ى م���ق��ع��ه الذي 

ل على نقرات ُم�ستخدميه«. يع�ِّ
ق���ال روغ����ان اإن����ه مل ي��ك��ن ي��ع��رف ما 
كان عليه اأن يفعله، لكنه مل َيُقل اإنه 

يف  �سحايف  م��ع  يتكلم  اأن  ي���د  “كان 
وي�ساأله  ب��ست”  ني�ي�رك  �سحيفة 
�سحة  م��ن  التحقق  ميكنك  “كيف 

هذا اخلرب؟«
ب���ب�������س���اط���ة. هذه  ي���ن�������س���رون���ه  اإن����ه����م 
تق�ل  امل���ن���ط���ق���ي���ة،  الإج�������اب�������ة  ه�����ي 
َفَقَد  الف��ت��ت��اح��ي��ة. ول��ذل��ك حت��دي��داً 
مكتب التحقيقات الفيدرايل رونقه، 
ب�������راأي الف���ت���ت���اح���ي���ة، م�������س���ريًة اإىل 
الناخبني  اأّن  اأظهر  حديث  ا�ستبيان 
م�سار  ي��ق��ررون  ال���ذي   – املُ�ستقلني 
ُمداهمة  يف  ي�سكك�ن   – النتخابات 
ملنزل  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
منتجع  يف  ت��رام��ب  ال�سابق  الرئي�س 
�سركة  ت�����س��ري��ح  بح�سب  م���ارالغ����، 
يف  املُتخ�س�سة  ريب�رت�س  را�سم��سن 

ا�ستط�عات الراأي.
ح�ل  �سف�فهم  امل��ح��اف��ظ���ن  ور����س 
اأمر  وه���  واأي����دوه،  ال�سابق  الرئي�س 
اأي�ساً  املُ���داه���م���ة  اأن  غ���ري  ���ع،  ُم���ت����قَّ
�سجعت الناخبني الذين يرون دلئل 
اخلطر على الراُجع. وجاءت نتائج 
من   46% اأن  ال�������راأي  ا���س��ت��ط���ع 
من  اأي���اً  يتبع�ا  مل  ال��ذي��ن  الناخبني 
احل���زب���ني ت��راج��ع��ت ث��ق��ت��ه��م مبكتب 

التحقيقات الفيدرايل.
وب��ح�����س��ب ���س��رك��ة را���س��م������س��ن، زادت 
ال��ن��اخ��ب��ني مبكتب  م��ن   18% ث��ق��ة 
الفيدرايل. ومل ي�ستطع  التحقيقات 

%7 منهم بعد اأن يح�سم�ا راأيهم.
الفتتاحية،  ب��ح�����س��ب  والأرج�����������ح، 
ه���ذا  ع���ل���ى  اّط�����ل�����ع  زوك������رب������ريغ  اأن 
اأحد  اأن  امل���ؤك��د  اأو م��ن  ال���س��ت��ط���ع، 
م����روؤو�����س����ي����ه ف���ع���ل ذل���ك.وم�������س���ت 
حاول  “مهما  ت���ق����ل:  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأن  ميتا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
ب��اأن في�س ب�ك ميكنه  يقنع اجلميع 
بها  اأبلى  التي  الف��سى  مع  التعامل 
العمل  اأن  وا���س��ح��اً  ي��ظ��ل  امل��ج��ت��م��ع، 
م��ن خ�ارزمية  لي�س ج���زءاً  ال���دوؤوب 
يريدونَك  امل���ق��ع  فاأ�سحاب  امل���ق��ع. 
وُتعلِّق  وت���ن���ق���ر  م��������ادك  ت��ن�����س��ر  اأن 
اأقل«.وو�سفت  ول  اأكر  ل  وتت�سفح 
الفتتاحية م�قع في�س ب�ك باأنه اآلة 
تتاأزم  اأن  وم��ا  ال��غ��رور،  م��ال يحركها 
النقا�سات،  ح��دة  وتت�ساعد  الأم�����ر 
ال�سيليك�ن  وادي  م�سرف�  ين�سحب 
من امل�سهد كي ل ي�سطروا اإىل اإلغاء 

حج�زات ع�سائهم.
هريالد”  “ب��سطن  واخ���ت���ت���م���ت 
اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا ب���ال���ق����ل: ه��ن��اك روؤى 
عنها  البحث  ُمتعمقة كثرية ميكنك 
ال��ق��ارئ على م���ق��ع غ�غل،  ع��زي��زي 
غري اأن التالية تبدو منا�سبة الي�م: 
احل�������س���ارة ل ي��ه��دم��ه��ا الأ������س�����رار؛ 
النا�س  ي��ك���ن  اأن  ب��ال�����س��رورة  فلي�س 
اأ�سراراً، واإمنا يكفي اأن يك�ن�ا ُجبناء 

ُمتخاذلني - جيم�س بالدوين.

•• معاليه اأدوميم-اأ ف ب

بعد اأيام على بدء الغزو الرو�سي لأوكرانيا، فّر الزوجان 
وجلاأا  خاركيف  من  جريمان  واإدوارد  اأولينا  اليه�ديان 
ال�سفة  يف  اإ�سرائيلية  م�ست�طنة  حمتلة:  منطقة  اىل 

الغربية.
بعد �ستة اأ�سهر من بدء احلرب يف وطنهم،يعيد الزوجان 
بناء حياتهما يف منزل جديد مزين بالأع�م الإ�سرائيلية 
يف م�ست�طنة معاليه اأدوميم التي يزيد عدد �سكانها عن 
42000 ن�سمة وتقع بني القد�س والبحر امليت، وتعترب 

غري قان�نية مب�جب القان�ن الدويل.
وت�سّبب الغزو الرو�سي امل�ستمر منذ 24 �سباط- فرباير 
ب��اأك��رب اأزم����ة لج��ئ��ني يف اأوروب�����ا م��ن��ذ احل����رب العاملية 
الثانية، مع اأك��ر من 6،6 ملي�ن اأوك��راين جل���ؤوا اىل 
مف��سية  اإح�ساءات  لأح��دث  وفًقا  القارة،  يف  عدة  دول 

الأمم املتحدة ل�س�ؤون ال�جئني.
اأوك���راين، من  األ��ف   30 اأك��ر من  اإ�سرائيل  وا�ستقبلت 
قان�ن  مب�جب  اليها  و�سل�ا  يه�دي   12000 بينهم 
الإ�سرائيلية  امل���اط��ن��ة  ي���ّف��ر  ال���ذي  “عالياه”  ال��ع���دة 

التلقائية لكل من هم من اأ�س�ل يه�دية.
ا�ستاذين  كانا  اللذان  واإدوارد  اأولينا  ال��زوج��ان  ويتذكر 
جامعيني يف بلدهما، نزوحهما املرعب مع عائلتهما من 
مدينة خاركيف بالقرب من احلدود الرو�سية يف �سمال 
حتى  ي�مني،  ا�ستمرت  �ساقة  رحلة  يف  اأوك��ران��ي��ا،  �سرق 

و�س�لهما اىل مدينة لفيف يف غرب اأوكرانيا.
انط�ق  اأثناء  ال�سغار  الث�ثة  لأطفالها  اأولينا  وقالت 
من  حملية  ي��ه���دي��ة  منظمات  نظمتها  ال��ت��ي  قافلتهم 
لكم  تبقى  اأن  يجب  ال��ن���اف��ذ،  م��ن  ت��ن��ظ��روا  “ل  لفيف 
ذك���ري���ات ج��ي��دة ع���ن خ��ارك��ي��ف«.و���س��اع��دت��ه��م جمعيات 
حملية يف ال��س�ل اإىل ب�داب�ست حيث التق�ا مب�س�ؤولني 
للدفاع  اإ�سرائيلية  منظمة  اك��رب  ي�سع”،  “جمل�س  من 
وقد  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة  يف  م�ست�طن  األ���ف   475 ع��ن 
اإ���س��رائ��ي��ل. اىل  هجرتهم  اأوراق  تنظيم  يف  �ساعدتهم 

لدى و�س�لهم، ُمنحت عائلة جريمان اإقامة يف مدينة 
على  م�سممة  ك��ان��ت  العائلة  لكن  اإ���س��رائ��ي��ل،  �سمال  يف 
اليه�دي  امل�سطلح  وال�سامرة”،  “يه�دا  يف  ال�ستقرار 
مكان  عن  البحث  فبا�سرت  الغربية،  لل�سفة  الت�راتي 
اإقامة داخل م�ست�طنة.وار�سل جمل�س “ي�سع” بعد بدء 
احلدودية  البلدان  اإىل  فرًقا  لأوكرانيا  الرو�سي  الغزو 

مع البلد لتقدمي خدمات ا�ست�سارية وت�زيع امل�ساعدات. 
اىل  الن��ت��ق��ال  فر�سة  الأوك��ران��ي��ني  لليه�د  ق��دم���ا  كما 

وطن بديل.
ويق�ل مدير جمل�س امل�ست�طنات اإيغال ديلم�ين ل�كالة 
نعر�س  الهجرة  يريدون  الذين  “اأولئك  بر�س  فران�س 
عليهم خيار العي�س هنا يف امل�ست�طنة، وميكننا اأن ن�فر 
الناطقة  والعائ�ت  الإقليمية  بال�سلطات  ات�سال  لهم 

بالرو�سية التي ميكن اأن ترافقهم يف عملية الندماج«.
الكتاب  اأر����س  يف  هنا  العي�س  تريد  كنت  “اإذا  وي�سيف 
املقد�س، فاإن ذلك يجعل ع�دتك اىل اإ�سرائيل ذات معنى 

اأعمق«.
60 عائلة اأوكرانية،  وبح�سب ديلم�ين، انتقلت ح�اىل 
يف  للعي�س  ج��ريم��ان،  واإدوارد  اأول��ي��ن��ا  ع��ائ��ل��ة  فيها  مب��ا 
اأزمة  ب���دء  م��ن��ذ  ال��غ��رب��ي��ةامل��ح��ت��ل��ة  ال�����س��ف��ة  م�ست�طنات 

ال�جئني الوكرانيني.
�سمن  ت��ن��درج  التي  الغربية  ال�سفة  اإ�سرائيل  واحتلت 
�سيطرة  حت��ت  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  الفل�سطينية،  الأرا����س���ي 
ال������دويل  امل���ج���ت���م���ع  وي���ع���ت���رب   .1967 ع������ام  الأردن 
بني  حمتمل  ���س���م  ات��ف��اق  اأي  اأم���ام  عقبة  امل�ست�طنات 
اإ���س��رائ��ي��ل وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني.ويف وق���ت ���س��اب��ق م���ن هذا 
عن  عبا�س  حمم�د  الفل�سطيني  الرئي�س  اأع��رب  العام، 
اأوكرانيا من احلرب ل�ن�سمام  اأن يفّر يه�د  قلقه من 
يف  ال�س�فياتي  الحت���اد  م��ن  ال�سابقني  املهاجرين  اإىل 
ما  يف  مبكيالني”  ب”الكيل  الغرب  امل�ست�طنات.واتهم 
لي�س  ولكن  رو���س��ي��ا،  على  املفرو�سة  بالعق�بات  يتعلق 
على اإ�سرائيل ب�سبب احت�لها لل�سفة الغربية.بالن�سبة 
للمحامية الفل�سطينية ديانا ب�ط� التي تعمل يف جمال 
امل�ست�طنات  اإىل  الأوكرانيني  “اإر�سال  الإن�سان،  حق�ق 

ه� ا�ستغ�ل خبيث ملحنتهم«.
يفرون  “الأوكراني�ن  بر�س  فران�س  ل�كالة  وت�سيف 
من احلرب ومن الحت�ل، ثم يتح�ل�ن بعد ذلك اىل 
اأدوات ملجرمي احلرب«.لكن اإدوارد يرف�س اأي تلميحات 
باأنه فر من الحت�ل الرو�سي لي�سبح حمتً� ه� نف�سه، 
ويق�ل ل�كالة فران�س بر�س “ل اأ�ستطيع اأن اأفهم كيف 

ميكن لليه�د اأن يحتل�ا “يه�دا” يف ال�سفة الغربية.
دولة  اإقامة  اإىل  الفل�سطينيني  �سعي  متجاه�  ويتابع 
م�ستقلة، “ل ينبغي اإجراء مقارنة بني رو�سيا واإ�سرائيل، 
اأوكرانيا  اأوكرانيا واإ�سرائيل. لأن  بل يجب املقارنة بني 

الآن هي دولة فتية تقاتل من اأجل ا�ستق�لها. 

ب��سطن هري�لد: �سقطة في�س ب�ك فا�سحة يف ق�سية هانرت بايدن

زوجان يه�ديان.. من �أوكر�نيا �إىل م�ست�طنة يف �ل�سفة �لغربية 
•• ميكوالييف-اأ ف ب

الق�ات  بني  كثيفة”  “معارك  اأن  الأوكرانية  الرئا�سة  اأف��ادت 
الأوكرانية واجلي�س الرو�سي تدور يف “معظم اأرجاء” منطقة 
هج�ما  كييف  ت�سن  حيث  الب�د  جن�ب  يف  املحتلة  خري�س�ن 

م�سادا.
“�سجل  ال�سباحية  ال�سحافية  اإحاطتها  يف  الرئا�سة  وقالت 
الأول الثنني وط�ال  اأم�س  انفجارات عنيفة ط�ال ي�م  دوي 
الليل يف منطقة خري�س�ن. وجترى معارك عنيفة يف غالبية 

اأرجاء املنطقة«.
يف  ه��ج��م��ات  امل�سلحة  الأوك���ران���ي���ة  ال���ق����ات  “�سنت  واأ���س��اف��ت 
الذخرية”  “عدد من خمازن  م�ؤكدة تدمري  اجتاهات عدة” 
نهر  بعب�ر  ل���آل��ي��ات  ت�سمح  ال��ت��ي  الكربى”  اجل�����س���ر  و”كل 

دنيرب.
اأنها ت�سن هج�ما  وكانت ال�سلطات الأوكرانية اأعلنت الثنني 
م�سادا يف هذه املنطقة ال�اقعة يف جن�ب الب�د التي احتلتها 
رو�سيا منذ مطلع النزاع يف �سباط-فرباير املا�سي، ل�ستعادة 
 280 ال�سيطرة على مدينة خري�س�ن التي كان عدد �سكانها 

األف ن�سمة قبل بدء النزاع.
وهذه املنطقة حي�ية للزراعة الأوكرانية وا�سراتيجية كذلك 
�سمتها  التي  القرم  جزيرة  �سبه  مع  احل��دود  عند  تقع  لأنها 
خلفية  ق��اع��دة  وت�ستخدمها   2014 اآذار-م���ار����س  يف  م��سك� 

لغزوها اأوكرانيا.
الهجمات  “اأف�سلت”  اأنها  الثنني  م�ساء  اأك��دت  م��سك�  لكن 

الأوكرانية يف منطقتي خري�س�ن وميك�لييف.
وتعذر التحقق على الف�ر من التاأكيدات الأوكرانية والرو�سية 

من م�سادر م�ستقلة.

»معارك كثيفة يف معظم« �أرجاء منطقة خري�س�ن 

•• فريتاون-اأ ف ب

فريتاون  يف  م�سرعهم  الأق����ّل  على  اأ�سخا�س  ثمانية  لقي 
غزيرة  اأم��ط��ار  ع��ن  جنمت  وفي�سانات  اأر�سية  ان��ه��ي��ارات  يف 
اأفادت ال�سلطات  هطلت على عا�سمة �سريالي�ن، بح�سب ما 

الثنني.
اأربعة رجال  اإّن  الك�ارث”  لإدارة  ال�طنية  “ال�كالة  وقالت 
وام��راأة وطفلة تبلغ من العمر �سبع �سن�ات لق�ا م�سرعهم 

انهيار طيني غمر م�ساكنهم يف حي ل�كينغ تاون  الأح��د يف 
اأثناء هط�ل اأمطار غزيرة.

ماونت  حيي  يف  حتفهما  لقيا  اآخ��ري��ن  رجلني  اأّن  واأ���س��اف��ت 
اأوري�ل وب�كه�ل رود يف �سق�ط ح�اجز على م�سكنني كانا 

بداخلهما.
وقال املتحّدث با�سم ال�كالة حممد باه ل�كالة فران�س بر�س 
اإّن اأكر من 800 �سخ�س ا�سطروا اإىل مغادرة منازلهم حي 

ك�لبري ب�سبب الفي�سانات.

تاون  ل�كينغ  ح��ي  اإخ�����ء  ال�����س��ّك��ان  م��ن  ال�سلطات  وط��ل��ب��ت 
ل�ج�ده اأ�سفل جرف �سخري مهّدد بالنهيار.

و�سريالي�ن، 
الدولة ال�ست�ائية الفقرية، تعاين با�ستمرار من في�سانات 

وانهيارات اأر�سية.
اآلف  مئات  ت�سريد  ع��ن  الطبيعية  ال��ك���ارث  ه��ذه  واأ���س��ف��رت 
مدار  على  ج�سيمة  اقت�سادية  ب��اأ���س��رار  وت�سّببت  ال�����س��ّك��ان 

العقدين املا�سيني، وفقاً للبنك الدويل.

قتلى بانهيار�ت �أر�سية وفي�سانات يف �سري�لي�ن 

•• اأربيل-رويرتز

دف�����ع�����ت ����س���ل�������س���ل���ة م������ن ال���ه���ج���م���ات 
ال�ساروخية على حقل للغاز يف �سمال 
العراق املتعاقدين الأمريكيني الذين 
يعمل�ن يف م�سروع ت��سعة احلقل اإىل 
وال��رح��ي��ل، مم��ا وجه  ح��زم حقائبهم 
���س��رب��ة لآم�����ال امل��ن��ط��ق��ة ال��ك��ردي��ة يف 
اإيراداتها وتقدمي بديل �سغري  زيادة 

للغاز الرو�سي.
خ�ر  حقل  ت��سعة  م�سروع  تعليق  مت 
م����ر يف ن��ه��اي��ة ي���ن��ي��� ح���زي���ران بعد 

ث�ث هجمات �ساروخية. 
وق���ال���ت م�����س��ادر يف ال�����س��ن��اع��ة ومن 
ع���م���ال من  اإن  ال���ك���ردي���ة  احل���ك����م���ة 
عادوا  تك�سا�س  يف  اإك�����س��ران  ���س��رك��ة 
العمل لكن  املا�سي ل�ستئناف  ال�سهر 
���س��اروخ��ني اآخ��ري��ن اأ���س��اب��ا امل���ق��ع يف 
25 ي�لي� مت���ز، مما اأج��رب ال�سركة 
اأخ��رى دون حتديد  على املغادرة مرة 

م�عد للع�دة.
خ���ر م���ر ه� واح��د من اأك��رب حق�ل 
اخلطة  وت���ه���دف  ال����ع����راق  يف  ال���غ���از 
م�ساعفة  اإىل  ل��ت������س��ع��ت��ه  ال���رام���ي���ة 
اأم�����س احلاجة  الإن��ت��اج يف منطقة يف 
اإىل مزيد من الغاز لت�ليد الكهرباء 
الي�مي  �سبه  ل�نقطاع  ح��د  وو���س��ع 

للتيار الكهربائي.
اأ�سرار  ت��ق��ع  اإن���ه مل  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 
تتعطل  الهجمات ومل  ج�سيمة جراء 
م�سروع  ل���ك���ن  احل���ال���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
خط  ب��ن��اء  يت�سمن  ال����ذي  ال��ت������س��ع��ة 
اإىل  لحقة  مرحلة  يف  جديد  اأنابيب 
تركيا مت تعليقه اإىل اأن تنعم املنطقة 

بالأمن.
ت�سدير  اإىل  اأي�سا  امل�����س��روع  وي��ه��دف 
تلبية  ف���ر  واأوروب����ا  تركيا  اإىل  ال��غ��از 
امل��ح��ل��ي��ة. ويتم  ال�����س���ق  اح��ت��ي��اج��ات 
مت���ي��ل امل�������س���روع ج��زئ��ي��ا م���ن خ�ل 
دولر  ملي�ن   250 بقيمة  اتفاقية 
الدولية  التنمية  مت���ي��ل  �سركة  م��ع 

الأمريكية.
�سركة  ث��ال��ث  اإك�������س���ران  واأ���س��ب��ح��ت 
تعلق اأعمالها منذ اأن بداأت الهجمات 
ي�ني�   21 يف  احل��ق��ل  ا���س��ت��ه��داف  يف 
�سركتان  اأوق���ف���ت  اأن  ب��ع��د  ح���زي���ران 
هافاتك  هما  ال��ب��اط��ن،  م��ن  تركيتان 

وبيلتك، العمل بالفعل.
وامتنعت دانة غاز عن التعقيب. ومل 
وبيلتك على  اإك�سران وهافاتك  ترد 

طلبات للتعليق.
احلك�مة  وق��ع��ت  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام  يف 
املحلية  كار  �سركة  مع  عقدا  الكردية 
خ�ر  من  اأنابيب  خط  لبناء  للطاقة 

اأربيل  الإقليمية  العا�سمة  عرب  م�ر 
من  ب���ال���ق���رب  ده��������ك  م���دي���ن���ة  اإىل 
احلدود الركية، وذلك بالت�ازي مع 

خط اأنابيب قائم بالفعل.
اإقليم  حك�مة  التاأخريات  تكلف  وقد 
ب��ال��دي���ن غرامة  امل��ث��ق��ل��ة  ك��رد���س��ت��ان 
الكردية  اخل��ط��ط  و�ستعطل  ك��ب��رية 

الرامية اإىل ت�سدير الغاز.
ال�����س��ف��ار م��دي��ر برنامج  وق����ال ع��ل��ي 
يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
من  “الأكر  الدولية  الطاقة  وكالة 
ذلك ه� ال�سرر الذي يلحق بال�سمعة 
املتزايدة  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  لأن 
التي  املخاطر  من  اآخ��ر  بعدا  ت�سيف 
اأن ت�ؤثر على تكلفة راأ���س املال  ميكن 

والتاأمني«.
ومل ترد حك�مة اإقليم كرد�ستان على 

طلب للتعليق.
16 تريلي�ن قدم مكعب  ومع وج�د 
اأن  ميكن  امل���ؤك��دة،  الحتياطيات  من 
قدم  مليار   1.5 اإىل  الإن��ت��اج  يرتفع 
يتيح كمية كبرية  ي�ميا، مما  مكعب 

لل�سادرات.
ومع ذلك، فاإن خطة املنطقة لت�سدير 
اإي���ران كم�رد  ت��ه��دد مكانة  ال��غ��از ق��د 
يف  وتركيا  ال��ع��راق  اإىل  للغاز  رئي�سي 
وق���ت م��ا زال اق��ت�����س��اده��ا ي��ع��اين من 

م�س�ؤول�ن  وق��ال  الدولية.  العق�بات 
اأطلق  ال��ث���ري الإي����راين  اإن احل��ر���س 
ال�س�اريخ  ع�����س��رات  اآذار  م��ار���س  يف 
بدا  هج�م  يف  اأربيل  على  البالي�ستية 
اأنه ي�ستهدف خطط املنطقة لتزويد 

تركيا واأوروبا بالغاز.
جماعة  اأي  ت���ع���ل���ن  مل  ح�����ني  ويف 
اخلم�س  الهجمات  ع��ن  م�س�ؤوليتها 
حزيران،  ي�ني�  منذ  م���ر  خ���ر  على 
ودبل�ما�سي�ن  اأك��راد  م�س�ؤول�ن  ق��ال 
وم���������س����ادر ب��ال�����س��ن��اع��ة وخ�������رباء يف 
ف�سائل  اأن  يعتقدون  اإن��ه��م  ال��ط��اق��ة 
ت��دع��م��ه��ا اإي������ران ه���ي امل�������س����ؤول���ة عن 

الهجمات.
الإيرانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��رد  ومل 

على طلب للتعليق.
الدبل�ما�سيني  م����ن  اث����ن����ني  ل���ك���ن 
اإنهما  ق������ال  ال�����ع�����راق  يف  امل���ق���ي���م���ني 
الحتاد  داخ��ل  التناف�س  اأن  يعتقدان 
ال���ط��ن��ي ال��ك��رد���س��ت��اين، وه���� احلزب 
الذي ي�سيطر على الأر���س التي يقع 
فيها احلقل، اأدى اإىل انتقام طرف ما 

ل�ستبعاده من م�سروع الت��سعة.
ال�طني  م�����س���ؤول يف الحت����اد  ون��ف��ى 
عدم  �سريطة  حت���دث  ال��ك��رد���س��ت��اين، 
الرواية  ه���ذه  ه���ي��ت��ه،  ع���ن  ال��ك�����س��ف 

ل�أحداث.

ي��ق��ع ح��ق��ل خ����ر م����ر ق���رب منطقة 
العراقي والق�ات  عازلة بني اجلي�س 
الكردية وميلي�سيات �سيعية، وانطلقت 

منها اأوىل الهجمات ال�ساروخية.
ال�سيطرة  على  التفاق  ع��دم  وب�سبب 
ل  مناطق  ثمة  ف���اإن  الأرا����س���ي،  على 
ي�ستطيع اجلي�س العراقي ول الق�ات 
ال��ك��ردي��ة دخ���ل��ه��ا، مم��ا ي��رك فراغا 
امل�سلحة  للميلي�سيات  ي��ت��ي��ح  اأم��ن��ي��ا 

حرية العمل.
لكن الهج�مني الأخريين ب�س�اريخ 
م����ن مناطق  ان��ط��ل��ق��ا  اأك������رب ح��ج��م��ا 
اخلا�سعة  كرك�ك  مدينة  اإىل  اأق��رب 

ل�سيطرة احلك�مة الحتادية.
م�ر  “خ�ر  ك�����ردي  م�������س����ؤول  وق�����ال 
الإمكانات  م��ن  الكثري  على  يحت�ي 
نتعر�س  الأك���راد.  ي�ساعد  اأن  وميكنه 
ل����ل����ه����ج�����م م������ن ج����م����ي����ع اجل�����ه�����ات. 
وتاأتي  امل�ستقبل غري وا�سح متاما”. 
النتكا�سة التي تعر�ست لها اخلطط 
فيه  ي��ع��اين  وق���ت  يف  ب��ال��غ��از  املتعلقة 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط، ���س��ري��ان احل��ي��اة املايل 

للمنطقة، من م�ساكل اأي�سا.
وبداأت احتياطيات النفط يف الن�س�ب 
املت��سط   العاملي،  �سعف  م��ن  ب��اأك��ر 
العليا  الحتادية  املحكمة  حكم  واأدى 
يف فرباير �سباط، الذي اعترب الأ�س�س 

يف  وال��غ��از  النفط  لقطاع  القان�نية 
اإىل  د�ست�رية،  غري  كرد�ستان  اإقليم 
اإجبار بع�س �سركات النفط الأجنبية 

على املغادرة.
وق���ال���ت م�����س��ادر يف ال�����س��ن��اع��ة ومن 
العمل  اأوقفت  اإك�سران  اإن  احلك�مة 

لأ�سباب اأمنية ولي�س ب�سبب احلكم.
اإ�����س����ايف يف  ت����اأخ����ري  اأي  �����س����اأن  وم�����ن 
ي��ك���ن له  اأن  ال��ق��ط��اع  ال���س��ت��ث��م��ار يف 
اإقليم  ح���ك����م���ة  ع���ل���ى  ك���ب���ري  ت����اأث����ري 
كرد�ستان، التي ت�اجه اأزمة اقت�سادية 

�سع�بات  بالفعل  ت���اج��ه  منطقة  يف 
نتيجة حالة عدم ال�ستقرار بالعراق.

كرد�ستان  اإقليم  حك�مة  دي���ن  وتبلغ 
38 مليار دولر، وفقا  حاليا ح�ايل 
مل���ا اأع��ل��ن��ه م�������س����ؤول ح��ك���م��ي. وقال 
ال��ن��ائ��ب ك�����روان غ���ازن���اي ال��ع�����س��� يف 
جل��ن��ة ال��ن��ف��ط وال���غ���از ب��امل��ن��ط��ق��ة اإن 
باملئة من   85 النفط متثل  �سادرات 

ميزانية اإقليم كرد�ستان العراق.
واأدى التاأخري يف دفع رواتب القطاع 
العامة  اخل����دم����ات  و����س���ع���ف  ال����ع����ام 

الحتجاجات،  ت��اأج��ي��ج  اإىل  وال��ف�����س��اد 
ال��ت��ي ات�����س��م��ت ب��ال��ع��ن��ف يف ك��ث��ري من 
الأحيان، على مدى العامني املا�سيني 
تدير  التي  ال�سيا�سية  الأح���زاب  �سد 

املنطقة.
وتعد ال�سع�بات القت�سادية املنت�سرة 
ب��ني ال�����س��ب��اب الأك�����راد اأح���د الع�امل 
املهاجرين  اأزم������ة  وراء  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
البي�ساء  رو���س��ي��ا  ب��ني  احل����دود  ع��ل��ى 
والحتاد الأوروبي والتي بداأت يف عام 

.2021

تدفع املتعاقدين االأمريكيني للرحيل 

هجمات بال�س��ريخ على حقل غاز ب�سمال �لعر�ق 
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املال والأعمال
»كهرباء دبي« �لـ 3 على قائمتي �أعلى �مل�ؤ�س�سات �خلدماتية قيمة يف �ل�سرق �لأو�سط و�أ�سرع �لعلمات �لتجارية من�� يف �لإمار�ت

•• دبي -وام:

جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي يف املرتبة الثالثة على قائمة اأعلى 
امل�ؤ�س�سات اخلدماتية قيمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط، كما تب�اأت 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف فئة اأ���س��رع ال��ع���م��ات ال��ت��ج��اري��ة من����اً يف دولة 
الإمارات ، وذلك وفق التقرير ال�سن�ي ال�سادر عن �سركة “براند 
العامل  والأعلى قيمة يف  الأق���ى  التجارية  للع�مات  فاينان�س” 
حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  اإىل  التقرير  ولفت   .2022 للعام 
اأن  اكتتاب الهيئة خ�ل الن�سف الأول من العام اجل��اري، م�ؤكداً 
هذا  حتقيق  يف  ج�هرياً  دوراً  اأدت  للهيئة  التجارية  الع�مة  ق�ة 
ل��ستدامة  الهيئة  ت�ليها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  اإىل  م�سريا  ال��ن��ج��اح، 
واأع���رب معايل  ال��ك��رب���ين.  احل��ي��اد  لتحقيق  اخل�����س��راء،  والطاقة 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�س�  الطاير،  حممد  �سعيد 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا الإجن����از اجل��دي��د الذي 
املرم�قة،  العاملية  ب��الإجن��ازات  احلافل  الهيئة  �سجل  اإىل  ي�ساف 
لفتاً اإىل اأن هذا الت�سنيف العاملي يعك�س مكانة الهيئة �سمن اأبرز 
“ نعمل يف  امل�ؤ�س�سات اخلدماتية على م�ست�ى العامل. واأ�ساف : 
الهيئة يف اإطار روؤية وت�جيهات القيادة الر�سيدة لر�سيخ تناف�سية 
خمتلف  يف  العاملية  امل���ؤ���س��رات  تت�سدر  باتت  التي  الإم����ارات  دول��ة 
ال�طنية  لدعم ال�سراتيجيات  الهيئة جهداً  املجالت.ول تدخر 
الطم�حة مبا يف ذلك ا�سراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
2050 لإم����ارة دب���ي لت�فري  ال��ك��رب���ين  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة احل��ي��اد 
الطاقة  م�����س��ادر  م��ن  للطاقة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  م��ن   100%
النظيفة بحل�ل العام 2050. ويكمن �سر جناح الهيئة يف تطبيق 

مبادئ وممار�سات التميز يف جميع عملياتها واأن�سطتها وعمليات 
الهيئة  ثقافة  ت�سمينها يف  اإىل  اإ�سافة  ال�سراتيجي،  التخطيط 
ومتكاملة  متط�رة  حتتية  بنية  لديها  الهيئة  امل�ؤ�س�سية«.وقال 
املرافق  اإدارة  بهدف  العاملية،  املعايري  اأعلى  وفق  واملياه  للكهرباء 
واخلدمات عرب اأنظمة ذكية ومرابطة تعتمد على تقنيات الث�رة 
ال�سناعية الرابعة، مبا ي�سهم يف جعل دبي اأ�سعد واأذكى مدينة يف 
العامل، ويلبي الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه مل�اكبة خطط 
دبي العمرانية والقت�سادية الطم�حة من خ�ل عمليات تخطيط 
تعتمد على اأحدث اأدوات ا�ست�سراف امل�ستقبل.وحققت فرق العمل 
يف الهيئة اإجن��ازات غري م�سب�قة على امل�ست�يني املحلي والعاملي. 
والأمريكية  الأوروبية  ال�سركات  الهيئة على نخبة  نتائج  وتتف�ق 
الفاقد  ن�سبة  بلغت   ،2021 ع��ام  ففي  امل���ؤ���س��رات،  العديد من  يف 

مع  مقارنة   3.3% الإم���ارة  يف  الكهرباء  وت�زيع  نقل  �سبكات  يف 
الفاقد  ون�سبة  الأمريكية،  املتحدة  وال���لي��ات  اأوروب��ا  6-%7 يف 
اأمريكا ال�سمالية،  %15 يف  %5.3 مقارنة مع  يف �سبكات املياه 
وتعد من اأدنى الن�سب يف العامل. كما بلغت ن�سبة كفاءة ا�ستخدام 
%90.وحققت  اإنتاج الطاقة التابعة للهيئة  الطاقة يف حمطات 
لكل  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع  يف مت��سط  ج��دي��داً  ع��امل��ي��اً  رق��م��اً  الهيئة 
لكل  انقطاع  دقيقة   1.43 مت��سط  دب��ي  �سجلت  حيث  م�سرك، 
لدى  دقيقة   15 م��ع  مقارنة   ،2021 خ���ل  ال��ع��ام  يف  م�سرك 
ال��ك��ه��رب��اء يف دول الحت����اد الأوروب������ي. وحتى  ���س��رك��ات  نخبة م��ن 
خدماتها  الهيئة  قدمت  اجل��اري،  العام  من  الأول  الن�سف  نهاية 
اإىل 1،126،121 متعام�، وفق اأعلى معايري اجل�دة والكفاءة 

والت�افرية والعتمادية.

•• ال�صارقة-وام:

نظمت دائرة الطريان املدين بال�سارقة اأن�سطة متن�عة 
احتفاًء بي�م املراأة الإماراتية.

لها ج�ائز  ر�سدت  م�سابقة  تنظيم  الحتفال  ت�سمن  و 
يف  امل�سنني  رعاية  دار  زي��ارة  جانب  اإىل  للفائزين  قيمة 

ال�سارقة.
و قال �سعادة ال�سيخ ع�سام خالد القا�سمي رئي�س دائرة 

ال���ط���ريان امل����دين ب��ال�����س��ارق��ة اإن الح��ت��ف��اء ب��ي���م امل����راأة 
الإماراتية يعك�س الدعم املت�ا�سل الذي تقدمه قيادتنا 
امل�سرفة  ال�س�رة  تعزيز  املراأة وكذلك  لتمكني  احلكيمة 
اإىل  اإ�سافة  املجالت  لإجنازاتها وجناحاتها يف خمتلف 
تنمية  على  والعمل  ال���س��ت��م��رار  ���س��رورة  على  التاأكيد 
الن�عية  ب�سراكتها  احتفاء  فه�  واإمكاناتها  مهاراتها 
واإجنازاتها  ودوره���ا  ومبكانتها  ال�طن  وتنمية  بناء  يف 

املتتالية وتطلعاتها امل�ستقبلية.

•• دبي -وام:

اإط�ق  عن  الت�سّ�ق  مراكز  لإدارة  اإعمار  �سركة  اأعلنت 
فعالية التخفي�سات النهائية يف اختتام م��سم “مفاجاآت 
م ُخ�س�مات وعرو�ساً  �سيف دبي” لهذا العام، حيث ُتقدِّ
مميزة جلميع املت�سّ�قني ملدة ث�ثة اأيام يف كّل من “دبي 

و”دبي مارينا م�ل«. و”دبي هيلز م�ل”،  م�ل”، 
وت���ت�������س���ّم���ن ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات جم���م����ع���ة م���ت���ن���ّ�ع���ة من 
وبن�سبة  امل��م��ي��ّزة،  الرويجية  وال��ع��رو���س  اخل�س�مات 
ت�سل اإىل %90 يف الفرة من 2 اإىل 4 �سبتمرب �سمن 
ال�ستمتاع  للزّوار  ميكن  حيث  الث�ثة،  الت�سّ�ق  مراكز 

مبجم�عة مميّزة من امل�سريات وباأ�سعار تناف�سية.

لهذا  “مفاجاآت �سيف دبي”  ومع اقراب ختام م��سم 
الت�سّ�ق فر�سة  لإدارة مراكز  اإعمار  �سركة  م  ُتقدِّ العام، 
مثالية للمت�سّ�قني ل��ستفادة من العرو�س والفعاليات 
عن  ف�سً�  امل��سم،  ه��ذا  خ���ل  اأطلقتها  التي  املتنّ�عة 

امل�ساركة يف الأن�سطة الرفيهية.
ب��اأوق��ات ممتعة م��ع الأط��ف��ال من  ال��ع��ائ���ت  و�ستحظى 
خ����ل الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ُتقام 
حيث  املدار�س”،  اإىل  “الع�دة  ع��رو���س  م��ع  بالتزامن 
حتمل  ال��ت��ي  التفاعلية  الأن�سطة  م��ن  جمم�عة  ّم  ت�سُ
املت�سّ�قني،  ل���أط��ف��ال وج��م��ي��ع  وال��ب��ه��ج��ة  امل����رح  ط��اب��ع 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د م��ن ور����س ال��ع��م��ل ال��ت��ي تلقي 

ال�س�ء على معارف العل�م.

»�إعمار« تعلن عن تخفي�سات مبر�كز ت�س�قها 
�سمن فعاليات مفاجاآت �سيف دبي

د�ئرة �لطري�ن �ملدين بال�سارقة حتتفي 
بي�م �ملر�أة �لإمار�تية

وفد من جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ي�شارك يف املنتدى العربي الثاين للمراأة العاملة يف �شلطنة عمان

�آمنة خليفة: �ملنتدى يعزز �ل�عي باأهمية �مل�ساريع �لرقمية و�لتكن�ل�جية
•• عجمان-الفجر:

�سارك وفد من جمل�س �سيدات اأعمال عجمان 
للمراأة  ال��ث��اين  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى  فعاليات  يف 
رائ�����دات  “م�ستقبل  ع���ن����ان  حت���ت  ال��ع��ام��ل��ة 
الرقمية”  الق��ت�����س��ادي��ات  ظ���ل  يف  الأع���م���ال 
وال���ذي اأق��ي��م على م���دار ي���م��ني يف حمافظة 
ظفار بتنظيم من وزارة العمل � �سلطنة عمان 

وبالتعاون مع منظمة العمل العربية.
املنتدى،  فعاليات  يف  امل�����س��ارك  ال���ف��د  ت��راأ���س 
اآل علي، ع�س� جمل�س  اآمنة خليفة  الدكت�رة 
ورئي�سة  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
�سقر  ومنى  عجمان،  اعمال  �سيدات  جمل�س 
ال�سام�سي،  ال��ف���ره  ح�سن  ووف��اء  املطرو�سي، 
ع�س�ات جمل�س اإدارة �سيدات اعمال عجمان، 
وعبري عيد الفرج مدير مكتب املجل�س وزمزم 

ال�سحي تنفيذي رئي�سي باملجل�س.  
اأهمية  على  خليفة،  اآم��ن��ة  ال��دك��ت���رة  واأك����دت 
امل����راأة  م�����س��اه��م��ات  ت��ع��زي��ز  امل��ن��ت��دى ودوره يف 
والقت�ساد  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
اأف�سل  ر���س��د  اإىل  املنتدى  وي��ه��دف  ال��رق��م��ي، 
املمار�سات واملمكنات لتط�ير من�سات التدريب 
من�سة  وت���ف��ري  ال��رق��م��ي،  بالقت�ساد  املعنية 
لتن�يع قن�ات الدعم امل�جه للمراأة والت�عية 
باأهمية التجارة اللكرونية وزيادة ال�ستثمار 

يف امل�ساريع الرقمية والتكن�ل�جية.
عجمان  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س  اأن  واأف�����ادت 
اخلارجية  م�����س��ارك��ات��ه  تكثيف  ع��ل��ى  ح��ري�����س 
زيادة  ب��ه��دف  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  خطته  �سمن 

و�سائل الدعم امل�جه لع�س�ات املجل�س ورواد 
العمال ب�سكل عام عرب الط�ع على اأف�سل 
امل��م��ار���س��ات والرت���ق���اء اخل���دم���ات وامل���ب���ادرات 
تعزيزاً  امل��ج��ل�����س  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  وامل�������س���اري���ع 
�سعادة  ن�سب  وزي����ادة  احل��ي��اة  ج����دة  لتح�سني 
التمكني  و�سائل  تن�يع  ع��رب  وال���س��رة  ال��ف��رد 

القت�سادي. 
وخ�ل فعاليات املنتدى قدمت الدكت�رة اآمنة 
الأعمال  “ريادة  بعن�ان  عمل  ورق��ة  خليفة، 
الن�سائية يف ظل القت�سادات الرقمية” وذلك 
العمال  رائ����دات  ق����درات  ب��ن��اء  �سمن حم����ر 

“التعليم والتدريب الرقمي«.
اأعمال  ���س��ي��دات  جمل�س  رئي�سة  اأك����دت  ح��ي��ث 
عجمان، اأن القت�ساد ب�سكل عام يتاأثر بالعديد 
“التغيري  امل��ت���ح��ق��ة وم��ن��ه��ا  امل��ت��غ��ريات  م��ن 

امل�����س��ت��م��ر، وال��ت��ط���ر ال�����س��ري��ع يف ك��ل ج�انب 
والكت�سافات  املعريف،  التدفق  نتيجة  احلياة 
الذي  الأم��ر  والتقنية”،  املت�حقة  احلديثة 
ي�ؤثر ب�سكل مبا�سر على من� وتط�ر امل�ساريع 

ال�سغرية واملت��سطة واملتناهية ال�سغر.
التعليمية  امل�ؤ�س�سات  دور  اأهمية  اإىل  واأ�سارت 
واملعنية بالتدريب و�سرورة م�اكبة متطلبات 
تط�رات القطاع القت�سادي وتنمية امل�ساريع، 
م���ن خ�����ل ت��ط���ي��ر اأمن�����اط وو����س���ائ���ل طرق 
ال�ستفادة  ج��ان��ب  اإىل  وال���ت���دري���ب،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
والت�سالت  املعل�مات  تقنيات  امكانيات  من 
وتنمية  ال��ع�����س��ر  ملتطلبات  ال��ط��ل��ب��ة  وت��اأه��ي��ل 
املهارات التقنية عرب تفعيل تطبيقات التعليم 
التدريبية  ال���ك����ادر  وت��ط���ي��ر  الل����ك����روين، 

بتنميتهم مهنياً وتقنياً.

وعددت الدكت�رة اآمنة خليفة، مزايا من�سات 
املرونة  خ�����ل  م���ن  الل����ك����روين  ال���ت���دري���ب 
واإمكانية ك�سر حاجز البعد اجلغرايف وت�فري 
اأ���س��ارت خ���ل العر�س  ال���ق��ت وامل�����ارد، كما 
وا�ستخدام  الع��م��ال  ري���ادة  ب��ني  الع�قة  اإىل 
ومن�  امل�����س��اري��ع  جن��اح  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات 

العمال وا�ستدامتها.
رئي�سي  دور  لها  ك���رون��ا  “جائحة  واأ���س��اف��ت 
ال�طنية  الب��ت��ك��ار  ا�سراتيجيات  حت���ي��ل  يف 
التقنيات  على  العتماد  وت�سريع  وامل�ؤ�س�سية 
احل����دي����ث����ة، م�������س���ي���دة ب���ج���ه����د ال���ع���دي���د من 
الت�جه  دع��م  يف  الإم�����ارات  ب��دول��ة  امل�ؤ�س�سات 
نح� ا�ستخدام التقنية والتكن�ل�جيا الرقمية 
القطاع  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  يف 
ورائ���دات  رواد  ا�ستفادة  وتعزيز  الق��ت�����س��ادي 

العمال اأ�سحاب امل�ساريع من هذا الت�جه«. 
اآمنة  الدكت�رة  اأو�ست  العمل  ورقة  ختام  ويف 
وت�سجيع  ت���ع��ي��ة  ب�����س��رورة  ع��ل��ي،  اآل  خليفة 
املراأة على ال�ستفادة من الفر�س ال�ستثمارية 
وحتفيز  ال���رق���م���ي،  الق���ت�������س���اد  يف  امل���ت���اح���ة 
جمال�س �سيدات العمال وامل�ؤ�س�سات الن�سائية 
الرقمية  امل�����س��اري��ع  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ل����ن���خ���راط 
وتخ�س�سات  اأك���ادمي���ي���ة  ب���رام���ج  و����س���ع  م���ع 
اللكرونية   التجارة  ح�ل  وتدريبية  علمية 
واملعاهد  اجل��ام��ع��ات  ال��رق��م��ي��ة يف  وامل�����س��اري��ع 
من  جيل  تهيئة  بهدف  والتدريبية  العلمية 
الن�ساء والفتيات القادرات على البتكار ونقل 
املعرفة وال�ستثمار يف م�ساريع ن�عية تعتمد 

على ال�ستفادة من التقنيات احلديثة. 

لتعريف ال�شباب عن كثب على قطاع املرافق يف االإمارات 

�أب�ظبي للت�زيع تطلق برنامج »متكني �ل�سباب« 
•• اأبوظبي-الفجر: 

للت�زيع،  اأب���ظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات  اإح����دى 
اأب�ظبي ال�طنية للطاقة “طاقة”، 
برنامج  الأوىل من  الن�سخة  اختتام 
الذي  ال���رائ���د  ال�سباب”  “متكني 
الط�ب  مل���ن���ح  ال�������س���رك���ة  اأط���ل���ق���ت���ه 
الإماراتيني فر�سة ا�ستك�ساف قطاع 
امل��راف��ق يف دول���ة الإم����ارات العربية 
التعرف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��ح��دة، 
التي  الأ�سا�سية  املهام  عن كثب على 
ت�سطلع بها �سركة اأب�ظبي للت�زيع. 
تنظيم  اأغ�سط�س   26 ب��ت��اري��خ  ومت 
تقديراً  ط��ال��ب��اً  ل�60  ت��خ��رج  ح��ف��ل 
مب�ساركتهم  واح���ت���ف���اًل  جل��ه���ده��م 
يف ال��ربن��ام��ج ال����ذي ي��ق���ده��م عرب 
وجرى  م�ستقبً�.  التميز  م�سارات 
اخ���ت���ي���ار ال���ط����ب ال���ذي���ن ت����راوح 
عاماً   18 و   15 ب����ني  اأع����م����اره����م 

بدقة يف اإط��ار عملية خم�س�سة، مت 
املتقدمني  ملفات  درا�سة  اإطارها  يف 
وم�ست�ياتهم  اهتماماتهم  بح�سب 

التعليمية.
�سعادة  ق��ال  الإط����ق،  على  وتعليقاً 
عام  مدير  ال�س�يدي،  حممد  �سعيد 
:” يتطلب  للت�زيع  اأب�ظبي  �سركة 
امل��ت��زاي��د لعتماد  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ط���ر 
�سريع  ال���رق���م���ي  الق���ت�������س���اد  ن���ه���ج 
خم�س�سة  م��ه��ارات  تط�ير  التغري، 
ريادة  ل�سمان  ا�ستثنائي  نح�  على 
ال�������س���رك���ات وجن�������اح امل�����ظ����ف����ني يف 
وتعزيز  امل��ه��ن��ي��ة،  اأه��داف��ه��م  حتقيق 
م�سار التنمية امل�ستدامة. وا�ستطعنا 
ب���رن���ام���ج متكني  اإط���������ق  ب��ف�����س��ل 
ال��ف��ر���س��ة لط�ب  ال�������س���ب���اب، م��ن��ح 
التعرف ب�سكل مثايل  الإم��ارات من 
امل����راف����ق، ع���رب تنظيم  ع��ل��ى ق���ط���اع 
الزيارات امليدانية وت�فري جمم�عة 
والأن�سطة  التدريبية  ال���ر���س  م��ن 

الرئي�سية  الأق�����س��ام  يف  املخ�س�سة 
لتزويد  للت�زيع،  اأب���ظ��ب��ي  ب�سركة 
واملهارات  ب��اخل��ربات  ال��دول��ة  اأب��ن��اء 
املهني،  م�����س��اره��م  لتعزيز  ال���زم��ة 
وامل�ساهمة بالتايل يف �سمان ازدهار 
الق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي يف الإم�������ارات 

العربية املتحدة«. 
ويتما�سى الربنامج، الذي جرى يف 
اإطاره ا�ست�سافة جمم�عات ط�بية 
الإم����ارات  متن�عة يف  م��دار���س  م��ن 
�سركة  ال��ت��زام  مع  املتحدة،  العربية 
مب�س�ؤوليتها  ل��ل��ت���زي��ع  اأب����ظ���ب���ي 
املجتمع  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  املجتمعية 
للعمل  ال�سباب  اإل��ه��ام  ع��رب  املحلي، 
وُق�ِسم  م�ستقبً�.  امل��راف��ق  قطاع  يف 
اإىل ع�سر  ال�����س��ب��اب  ب��رن��ام��ج مت��ك��ني 
�سمنها  وم��ن  متخ�س�سة  جم���الت 
وامل����ارد  الإ���س��رات��ي��ج��ي  التخطيط 
والتحلي�ت  وال��ه��ن��د���س��ة  الب�سرية 

وخدمة املتعاملني وال�ستدامة.

»دبي لل�سلع �ملتعددة« يختار 15 �سركة ذ�ت �أثر �إيجابي ملز�ولة �أعمالها يف دبي
•• دبي-وام: 

احلرة  املنطقة  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
دبي  حلك�مة  التابعة  وال�سلطة  العامل  يف  الرائدة 
اختيار  ع��ن  وامل�����س��اري��ع  ال�����س��ل��ع  ب��ت��ج��ارة  املخت�سة 
بت�سريع  املعني  برناجمه  للم�ساركة يف  �سركة   15
التاأثري الجتماعي والبيئي يف دبي والذي يقيمه 

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة “�سي 3«.
من  الأول  ال�سامل  التدريبي  الربنامج  هذا  ويعد 
ن�عه يف دولة الإمارات ويدعم ب�سكل حم�ري من� 
ال�سركات ذات التاأثري الإيجابي التي تلتزم بتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�ستدامة ل�أمم املتحدة.
امل��ت��ع��ددة خ���ل فعالية  لل�سلع  دب��ي  واأط��ل��ق مركز 
مع  بالتعاون  يقّدمه  ال��ذي  الربنامج  افرا�سية 
مقرها  جمتمعيا  م���ؤث��رة  �سركة  وه��ي   ”3 “�سي 
يف دول����ة الإم�������ارات وت�����س��ط��ل��ع ب����دور حم�����ري يف 
يف  وال�سركات  الأع��م��ال  رّواد  من  امل�ؤثرين  متكني 
املنطقة من خ�ل اإط�ق العنان لإمكانات من�ها 
اإىل  املجتمع  على  الإي��ج��اب��ي  بتاأثريها  والرت��ق��اء 

اأعلى امل�ست�يات.
وين�س�ي هذا الربنامج حتت مظّلة الإ�سراتيجية 
البيئية واملجتمعية واحل�كمة اخلا�سة مبركز دبي 
بتخ�سي�س  املركز  ال��ت��زام  ويعك�س  املتعددة  لل�سلع 
التاأثري  ملبادرات  ال�سن�ية  اأرباحه  من  باملائة   0.5

الجتماعي.
واإىل جانب باقة املبادرات التي ي�فرها مركز دبي 

ال�ستدامة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  املتعددة  لل�سلع 
حالياً  امل��رك��ز  يقدم  اأع��م��ال��ه  جمتمع  ع��رب  البيئية 
الراخي�س  ع��ل��ى  ب��امل��ائ��ه   30 اإىل  ي�سل  خ�����س��م��اً 
لأي �سركة ت�سبح ع�س�ا يف التفاق العاملي ل�أمم 

املتحدة ملكافحة تغري املناخ.
وقالت فريال اأحمدي الرئي�س التنفيذي للعمليات 
اإن مركز دبي لل�سلع  يف مركز دبي لل�سلع املتعددة 
الرائدة  التجارية  املناطق  املتعددة يعد واحدا من 
لأكر  م�طنا  اأ�سبح  والي�م  العامل  م�ست�ى  على 
من 21 األف �سركة ويحظى مبكانة مرم�قة ت�ؤهله 
يف  واحل�كمة  واملجتمعية  البيئة  ال��ربام��ج  لدعم 
املنطقة ولدينا الآن الفر�سة لتحقيق اأثر اإيجابي 

من  والبيئي  املجتمعي  ال�سعيدين  على  ملم��س 
لدينا يف هذا  الأع��م��ال  دور جمتمع  تفعيل  خ���ل 

املجال.
الجتماعي  الأث����ر  اأن  مت��ام��ا  “ندرك  واأ���س��اف��ت: 
والنم�  القت�سادية  التنمية  دوما  يرافق  والبيئي 
العاملية وانط�قا من ذلك  ط�يل الأجل للتجارة 
يف برنامج ت�سريع   ”3 “�سي  �سراكتنا مع  تتناغم 
املركز  اأه����داف  م��ع  والبيئي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اأث��ري 
الرامية اإىل ا�ستقطاب ال�سركات اإىل دبي والرويج 

ل�إمارة كمركز جتاري رائد يف املنطقة والعامل«.
اإىل  ان�سمت  اإيجابيا  م�ؤثرة  �سركة   15 اأن  يذكر 
الذي  املتنامي  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز  جمتمع 

ي�سم اأكر من 21 األف �سركة وا�ستفادة ال�سركات 
تكاليف  يف  ك��ب��رية  وف������رات  م��ن  ح��دي��ث��ا  املن�سمة 
 70 بن�سبة  خ�سم  ت��ق��دمي  خ����ل  م��ن  التاأ�سي�س 
املكتبية  وامل�ساحات  الرخي�س  ر�س�م  على  باملائة 
على  خ�س�مات  اإىل  بالإ�سافة  عامني  مل��دة  امل��رن��ة 
ال��ف��رة بني  ال��راخ��ي�����س خ����ل  تكاليف جت��دي��د 

العامني الثالث واخلام�س من تاأ�سي�س ال�سركة.
املركز  اإىل  ح��دي��ث��ا  امل��ن�����س��م��ة  ال�����س��رك��ات  وت��ن��ت��م��ي 
ك�ل�مبيا  ذل��ك  عاملية خمتلفة مبا يف  اأ���س���اق  اإىل 
واململكة املتحدة وجن�ب اإفريقيا والهند وباك�ستان 
وم�سر وتغطي قطاعات خمتلفة مثل التكن�ل�جيا 
ال�سحية وتكن�ل�جيا الزراعة والغذاء وتكن�ل�جيا 

التعليم بالإ�سافة اإىل جمالت الت�ظيف وتدريب 
ن��سنتيني  ميديا  ق��ال��ت  جانبها  امل���ظ��ف��ني.وم��ن 
“نتطلع اإىل العمل مع  م�ؤ�س�سة �سركة “�سي 3”: 
رواد الأعمال املُلهمني الذين اأ�س�س�ا هذه ال�سركات 
العاملية  التحديات  م�اجهة  عاتقهم  على  واأخ��ذوا 
الإيجابي  ت��اأث��ريه��م  ن��ط��اق  ت������س��ي��ع  يف  ودع��م��ه��م 
وال��ف��اع��ل ع��رب دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
اخلرباء  م��ن  �سبكتنا  ..�ست�ساعد  ك��ك��ل  وامل��ن��ط��ق��ة 
وامل����دّرب����ني وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ه����ذه ال�����س��رك��ات على 
�سركاتهم  وتنمية  جديدة  فر�س  اآف��اق  ا�ستك�ساف 
..ت�سكل  م�ستدام  ب�سكل  ال��ت��اأث��ري  على  تركز  التي 
الربنامج  اإىل  بالن�سمام  جنحت  التي  ال�سركات 

اأك���ر من  ال��ت��ي ت�سم  �سبكتنا  اإىل  اإ���س��اف��ة مم��ي��زة 
من  ب��دوره��ا  ا�ستفادت  والتي  نا�سئة  �سركة   200
ب��راجم��ن��ا واأك���ر م��ن 2500 رائ���د اأع��م��ال ميكن 

ال�ستفادة من جمال اأعمالهم وخرباتهم«.
و���س��ي��ب��داأ م���ؤ���س�����س��� ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ان�����س��م��ت اإىل 
يف   ”3 “�سي  ال��ربن��ام��ج ت��دري��ب��ه��م م��ع م���ؤ���س�����س��ة 
نخبة  خ��ربة  من  �سي�ستفيدون  اإذ  ال��ق��ادم  �سبتمرب 
ذلك  املجالت مبا يف  املخ�سرمني يف خمتلف  من 
التاأثري الإيجابي واإ�سراتيجية الت��سع والأعمال 
التجارية  الأعمال  وممار�سة  وامل�اهب  واحل�كمة 

يف دولة الإمارات.
ا�ستعداد  على  ال�����س��رك��ات  �ستك�ن  ال��ت��دري��ب  وب��ع��د 
املحتملني  وال�����س��رك��اء  امل�ستثمرين  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
 4000 املك�نة من   ”3 “�سي  من �سبكة م�ؤ�س�سة 
م��ن ك��ب��ار اخل���رباء وال��ع��م���ء وال�����س��رك��ات الكربى 

بالإ�سافة اإىل اأكر من 150 �سركة ا�ستثمارية.
بتحقيق  امللتزمة  ال�����س��رك��ات  ال��ربن��ام��ج  و�سيدعم 
اأهداف التنمية امل�ستدامة ل�أمم املتحدة ومتكينها 
من تر�سيخ وج�دها يف دولة الإم��ارات وال�ستفادة 
انط�ق  كنقطة  املحلية  الأع���م���ال  منظ�مة  م��ن 
واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  ع��رب  للت��سع 
..و���س��ي���ف��ر ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال�����س��ام��ل خطة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  �س�ق  لدخ�ل  مدرو�سة 
امل�ستثمرين  م���ع  ال��ت���ا���س��ل  ع���ن  ف�����س���  ب��ن��ج��اح 
ال�����س��ع��ي��دي��ن املحلي  ال����رائ����دة ع��ل��ى  وال�������س���رك���ات 

والإقليمي.
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املال والأعمال
جمارك دبي ُتطلق برنامج »�لقياد�ت �جلمركية �ل��عدة« لتعزيز �ملهار�ت �لقيادية للم�ظفني

•• دبي – الفجر

يف اإطار حر�س جمارك دبي على تعزيز املهارات 
القيادية، اأطلق قطاع امل�ارد الب�سرية بالدائرة 
وذلك  “القيادات اجلمركية ال�اعدة”  برنامج 
اململكة  يف  والإدارة  القيادة  معهد  مع  بالتعاون 
 Institute of Leadershipاملتحدة
و    and Management، ILM

.City & Guilds »سيتي اند جلدز�“
حما�سرات  التدريبي  الربنامج  حماور  وي�سم 
وج��ل�����س��ات ت���ج��ي��ه��ي��ة ف���ردي���ة وم��ن�����س��ة رقمية 

بالإ�سافة  امل�����س��ت��م��ر  للتعلم   )Axonify(
ال�اقع  تقنية  با�ستخدام  ال��ق��ي��ادة  خمترب  اإىل 
تطبيق  ب����ني  ي���ج���م���ع  وال��������ذي  الف�����را������س�����ي، 
الف���را����س���ي وحمت�ى  ال�����اق����ع  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
مم بالعتماد على علم النف�س  تفاعلي فريد �سُ
ال�����س��ل���ك��ي امل��ت��ق��دم، مم��ا ي��غ��ري ج��ذري��اً طريقة 

تدريب القيادات على مهارات جديدة.
اأحمد  ق�����ال  الف���ت���ت���اح���ي���ة  ال����ر����س���ة  وخ�������ل   
احل��سني مدير اأول التدريب والتط�ير مبركز 
“حتر�س  دبي:  التدريب اجلمركي يف جمارك 
-2021 ا�سراتيجيتها  دع���م  ع��ل��ى  ال���دائ���رة 

2026 والهادفة اإىل ال�ستثمار يف الب�سر ودعم 
الكفاءات امل�اطنة عرب تدريبهم وتاأهليهم من 
مت  حيث  معتمدة،  عاملية  تدريب  برامج  خ�ل 
ربط اأهداف الربنامج بالأهداف ال�سراتيجية 

للدائرة«. 
لهذا  الأوىل  الدفعة  “تعد  احل��سني:  واأ�ساف 
البداية  �ستك�ن  ك�نها  مميزة  دفعة  الربنامج 
والتطبيق  وال���ت���ط����ي���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���ي���ث  م����ن 
واكت�ساب املهارات  امل�ؤهلة للم�ستقبل ، والتعرف 
اأدوار  ي�سمل  ال��ذي  الربنامج  اأه��م حم��اور  على 
و�سل�كيات القائد، واملهارات ال�سخ�سية، وكيفية 

قيادة الفريق مع التحفيز والتف�ي�س، لي�سبح 
التي  املهام احلي�ية  تنفيذ  القدرة على  لديهم 
ت��ق���م ب��ه��ا ج���م���ارك دب����ي ع��ل��ى ���س��ع��ي��د حماية 
اأن مركز   ح��ي��ث  ال���ت���ج���ارة،  وت��ي�����س��ري  امل��ج��ت��م��ع 
ت��ط���ي��ر ال���ق���ي���ادات اجل��م��رك��ي��ة  و���س��ع تط�ير 
مهارات امل�ظف اأ�سا�ساً لأول�ياته وهدفاً اأ�سا�سياً 
ل�رتقاء  م���ؤه��ل  ق��ي��ادي  جيل  تط�ير  ل�سمان 

مب�ست�ى اخلدمات اجلمركية.«
اإىل  وال��ت��ط���ي��ر  ال��ت��دري��ب  اأول  م��دي��ر  واأ����س���ار 
م�ظفاً   16 فيها  ي�����س��ارك  الأوىل  ال��دف��ع��ة  اأن 

وم�ظفة من اإدارات خمتلفة.

•• اأبوظبي- وام:

ال��ت��اب��ع��ة ل�سركة  ���س��ريف��ي�����س��ز،  اأم��������ازون وي����ب  اأع���ل���ن���ت 
الثانية ملراكز بياناتها  افتتاح منطقتها  عن  “اأمازون” 
يف ال�سرق الأو�سط؛ “منطقة اأمازون ويب �سريفي�سز يف 

ال�سرق الأو�سط - الإمارات.
املت�قع على  اإنفاقها  اأن  اأم��ازون ويب �سريفي�سز  وتقّدر 
البيانات  مل��راك��ز  اجل��دي��دة  منطقتها  وت�سغيل  اإن�����س��اء 
�سن�ياً  كامل  ب��دوام  وظيفة   6000 نح�  يدعم  �س�ف 
يف ���س���ق ال��ع��م��ل امل��ح��ل��ي م��ن خ����ل ا���س��ت��ث��م��ارات تقّدر 
حتى  الإم���ارات���ي  القت�ساد  يف  دولر  م��ل��ي��ارات   5 بنح� 
�سريفي�سز  اأم��ازون ويب  2036.و�ست�سهم منطقة  عام 
اجلديدة يف ال�سرق الأو�سط -الإم��ارات، اأي�ساً، باإ�سافة 
املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  دولر  م��ل��ي��ار   11 ب�نح�  ي��ق��ّدر  م��ا 
مدار  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الإجمايل 
علي  حممد  معايل  القادمة.وقال  عاماً  ع�سر  اخلم�سة 
اأب�ظبي:  ال�سرفاء، رئي�س دائرة التنمية القت�سادية - 
“ي�سكل افتتاح منطقة اأمازون ويب �سريفي�سز اجلديدة 
يف ال�سرق الأو�سط /الإم��ارات/ ع�مة فارقة يف تاريخ 
البنية التحتية الرقمية لإمارة اأب�ظبي ودولة الإمارات 
جه�دنا  اخل��ط���ة  ه��ذه  تعك�س  حيث  امل��ت��ح��دة،  العربية 
فر�سا  ي���ف��ر  تناف�سي  رق��م��ي  اق��ت�����س��اد  خل��ل��ق  احلثيثة 
قّيمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات اأمازون ويب 
�سريفي�سز روؤية اإمارة اأب�ظبي و�سعيها لر�سيخ مكانتها 

العامل  م�ست�ى  على  الرقمي  ل�قت�ساد  رائ��د  كمركز 
وت�ظيفها  التقنيات  اأح���دث  ت�سخري  خ���ل  م��ن  وذل��ك 
لدعم من� الأعمال.واأ�ساف معاليه: “نت�قع اأن ت�ساهم 
�سحابة  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي  املح�ّسنة  وال���ق���درات  الإم��ك��ان��ات 
واإيجابيات  ف���ائ��د  ت���ف��ري  يف  �سريفي�سز  وي��ب  اأم����ازون 
كفاءة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  وامل�ست�يات  اجل�انب  متعددة 
�سي�سهم  ما  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  عرب  العمليات 
بدوره يف تعزيز بيئة الأعمال وت�ليد فر�س اقت�سادية 
عبد  املهند�س  ق��ال  ال��دول��ة«.ب��دوره  م�ست�ى  على  قّيمة 
ملكتب  بالإنابة  العام  املدير  ال�سام�سي،  العزيز  عبد  اهلل 
بخطًى  اأب�ظبي  اإم���ارة  “مت�سي  ل��ستثمار:  اأب�ظبي 
التي  احلديثة  التقنيات  وت�ظيف  متكني  نح�  واث��ق��ة 
اإيجابية ملم��سة  اإح��داث حت�لت  على  بالقدرة  تتمتع 
ملجتمعات  وا�سعة  من�  اآف��اق  وفتح  املحلي،  القت�ساد  يف 
الأع���م���ال وال�����س��رك��ات ف�����س��ً� ع��ن حت�سني ج����دة حياة 
يف  الذكية  الرقمية  التحتية  البنية  وت�ساهم  الأف���راد. 
ت��ع��زي��ز ازده����ار ال��ق��ط��اع��ني اخل��ا���س وال��ع��ام م��ن خ�ل 
التنمية  ودفع عجلة  اقت�سادية جديدة  اإمكانات  ت�فري 
ال�ساملة وخلق فر�س جديدة لتعزيز اأوجه التعاون عرب 
منظ�متنا ال�ا�سعة ل�بتكار. ونعمل يف مكتب اأب�ظبي 
ل��ستثمار على دعم هذه اجله�د من خ�ل العديد من 
تر�سيخ  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي  القّيمة  ال�سراكات 
على  الرقمية  ال��ث���رة  طليعة  يف  لتبقى  اأب�ظبي  ري���ادة 

م�ست�ى املنطقة والعامل«.

•• دبي- وام:

 World/ ب��ح��ث��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة
مع م�ؤمتر التجارة والتنمية /الأونكتاد/.. �سبل   /FZO
التنمية  وفر�س  الطرفني  بني  الثنائية  الع�قات  تعزيز 
تعزز  اأن  �ساأنها  م��ن  التي  امل��ج��الت  يف  امل�سرك  وال��ت��ع��اون 
والتجارة  الت�ريد  �س��سل  ون�ساط  القت�سادي  النتعا�س 
رئي�س  الزرع�ين،  حممد  الدكت�ر  �سعادة  العاملية.والتقى 
جرين�سبان  ريبيكا  م��ع  احل��رة  للمناطق  العاملية  املنظمة 
الأمني العام مل�ؤمتر التجارة والتنمية /الأونكتاد/ يف اإطار 
الدويل  ودورها ال�سراتيجي  املنظمة عاملياً  تعزيز مكانة 
يف متثيل م�سالح املناطق احلرة والقت�سادية عرب القارات 
للمناطق  العاملي  التحالف  م�ستهدفات  م��ع  ين�سجم  مب��ا 
القت�سادية اخلا�سة /GASEZ/ الذي اأ�س�سه الطرفان 

مع �سركاء دوليني يف جامايكا ي�ني� املا�سي.
م�����س��اري��ع بحثية  لتنفيذ  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان 
القت�سادي  الأث�����ر  وق��ي��ا���س  ل��ت��ح��دي��د  وذل����ك  م�����س��رك��ة، 

احل������رة على  ل��ل��م��ن��اط��ق 
الق������ت�������������س������اد امل����ح����ل����ي 
زيادة  ودوره��ا يف  للدول 
ال�ستثمار  ت����دف����ق����ات 
الأج�������ن�������ب�������ي امل����ب����ا�����س����ر 
كما  الدولية،  والتجارة 
على  ال����ط����رف����ان  ات����ف����ق 
برامج  لتط�ير  التعاون 
تركز  تدريبية م�سركة 
ال�ستثمار،  فر�س  على 
وت�������س���ه���ي���ل ال�����ت�����ج�����ارة، 
و�����س����������س����ل ال����ت�����ري����د، 
وت����ط�����ي����ر ال�����ق�����ي�����ادات، 
ال�ستفادة  خ�����ل  م���ن 
م��ن جم��م���ع��ة اخلرباء 
املعتمدين  وامل�����درب�����ني 

واملدربني يف املجالت املختلفة.كما �ستتيح املنظمة العاملية 
اأدواتها  اإح���دى  اإىل  ال��س�ل  ل�أونكتاد  احل��رة  للمناطق 
اأداة  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  ازدهار”،  “م�ؤ�سر  وه���ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
امل�ساهمة  لقيا�س  امل�ئمة  باملقايي�س  جمهزة  ا�ستثنائية 
العاملي  ل�قت�ساد  احلرة  املناطق  تقدمها  التي  الإيجابية 
امل�ستقبلية  احل����رة  “املناطق  من�����ذج  اإىل  ت�ستند  وال��ت��ي 
النا�سجة«.امل�ؤ�سر الذي مت اإط�قه يف عام 2018، يحدد 
مدى  لقيا�س  خم�س�سة  معايري  ت�سعة  تت�سمن  حم���اور 
جناح املناطق احلرة وتقييم اأثرها القت�سادي والجتماعي 
فيما ين�سب اإىل م�ساهمتها يف الزدهار ال�طني. اإن م�ؤ�سر 
لتحقيق  للمناطق احلرة خارطة طريق  ير�سم  “ازدهار” 
يتم  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات اجل��ي��دة  م��ن خ���ل تطبيق  الن�سج 

قيا�سها ومراجعتها وحت�سينها با�ستمرار.
املنظمة  حر�س  ال��زرع���ين،  حممد  الدكت�ر  �سعادة  واأك���د 
الدولية  املنظمات  مع  ا�سراتيجية  �سراكات  تط�ير  على 
من منطلق التزام املنظمة امل�ستمر بتحفيز التجارة العاملية 
و���س��م��ان من��� امل��ن��اط��ق احل���رة ح���ل��ه��ا ومت��ث��ي��ل م�ساحلها 
ربيكا  اأ���س��ادت  دولياً..فيما 
بالإجنازات  ج��ري��ن�����س��ب��ان، 
املنظمة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
احلرة  للمناطق  ال��ع��امل��ي��ة 
القليلة  ال�����س��ن���ات  خ����ل 
امل�����ا������س�����ي�����ة، م������ع ال��������دور 
يف  ال���دويل  ال�سراتيجي 
م�سالح  ومت��ث��ي��ل  مت��ك��ني 
عاملياً،  احل�������رة  امل���ن���اط���ق 
ال�سروري  م���ن  ك����ان  ل����ذا 
م�ؤ�س�س  كع�س�  اإدراج���ه���ا 
م�سارك للتحالف اجلديد، 
لفتة اإىل اأن املناطق تلعب 
تعايف  يف  ح���ا����س���م���ا  دورا 
واإع�����ادة هيكلة  الق��ت�����س��اد 

�سل�سلة القيمة العاملية.

»HUB71«إىل� تن�سم  نا�سئة  تكن�ل�جية  �سركة   16 »�أمازون« تفتتح منطقة جديدة ملر�كز بياناتها 
يف �لإمار�ت با�ستثمار�ت 5 مليار�ت دولر

تعاون بني �ملنظمة �لعاملية للمناطق �حلرة 
بدبي ومنظمة »�لأونكتاد« 

•• اأبوظبي-وام:

التكن�ل�جيا  منظ�مة   ،Hub71 اأع��ل��ن��ت 
العاملية يف اأب�ظبي، عن اختيار اأحدث جمم�عة 
�سركات نا�سئة يف جمال التكن�ل�جيا من بني 
ح�ل  م��ن  املر�ّسحة  ال�سركات  م��ن  كبري  ع��دد 
يف  املتنامي  جمتمعها  اإىل  ل�ن�سمام  العامل 
امل�ساركة  ال�سركات  ملجم�عة  اأب�ظبي.و�ستتاح 
ع��ل��ى مدار  ل��ل��ح���اف��ز   Hub71 ب��رن��ام��ج  يف 
وال�ستفادة من ح�افز غري  املقبلني  العامني 
قيمتها  ت�سل  الأ�سهم  يف  امل�ساركة  على  قائمة 
اإىل  األ��ف دره��م، وكذلك الن�سمام   500 اإىل 
الربامج التمكينية واإىل منظ�مة حي�ية من 
امل�ؤ�س�سيني  وال�سركاء  النا�سطني  امل�ستثمرين 

واحلك�ميني والأكادمييني.
وت��ن�����س��ّم ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة امل���خ���ت���ارة اإىل 
ت�سع  من  املتن�ع  ال��دويل   Hub71 جمتمع 
واإيطاليا  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  ف��ي��ه��ا  مب��ا  دول 
قطاع  يف  متخ�س�سة  وه��ي  امل��ت��ح��دة،  واململكة 
والتعليمية  وال�سحية  امل��ال��ي��ة  التكن�ل�جيا 
واخلدمات  النظيفة  والتكن�ل�جيا  والغذائية 

الل�ج�ستية.
املحلية  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
�سركة  اأول  اأي�ساً  املجم�عة  ت�سم  الإماراتية، 
املزيج  وي�سمل  الل�ك�سمب�رغ.  من  تكن�ل�جيا 
 Green امل��ت��ن���ع م���ن ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة 

تتيح  من�سة  وه��ي   ،Future Project
ل�أفراد وال�سركات دعم اأبرز امل�ساريع املناخية 

على م�ست�ى العامل ور�سد الأثر البيئي.
من�سة  “اأم�ال،” وه��ي  املجم�عة  ت�سمل  كما 
واإر�سالها  الأم�����ال  دف��ع  للم�ستخدمني  تتيح 
وهي   ،Abhiو هاتفهم،  ب�ا�سطة  وحت�يلها 
للم�ظفني  ت�سمح  مالية  تكن�ل�جيا  من�سة 

ب�سحب ن�سب من رواتبهم عند احلاجة.
و�سّكلت Hub71 منذ اإط�قها عام 2019 
ال�سراتيجيني  ال�����س��رك��اء  م��ن  عاملية  �سبكة 
هدف  تت�سارك  التي  وامل�ؤ�س�سات  وامل�ستثمرين 
ت�����س��ري��ع ري����ادة الأع���م���ال والب��ت��ك��ار يف اإم����ارة 

اأب�ظبي.
 Hub71 وبعد عملية تقييم �ساملة اأجرتها
و����س���رك���اوؤه���ا يف امل��ن��ظ���م��ة و����س���ن���ادي���ق راأ�����س 
نا�سئة  �سركة   16 اخ��ت��ي��ار  امل��خ��اط��ر، مت  امل���ال 
املتنامي   Hub71 جمتمع  اإىل  ل�ن�سمام 
���س��رك��ة يف   170 ي��زي��د ع��ن  ال����ذي ي�سمل م��ا 
ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وق����د ح�سدت  خم��ت��ل��ف م���راح���ل 

جمتمعًة مت�يً� يف�ق ال�67 ملي�ن دولر.
الرئي�س  ال��ع��ل��م��اء،  �سليم  �سلطان  ب���در  وق���ال 
هذا  يف   -  Hub71�ل ب��الإن��اب��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
Hub71 يف جذب  “جنحنا يف   :  - الإط���ار 
العديد من �سركات التكن�ل�جيا النا�سئة اإىل 
العديد  حت����ل  م�����س��رية  يف  لت�ساهم  اأب���ظ��ب��ي 
من القطاعات القت�سادية، وذلك من خ�ل 

براجمنا التي تركز على خلق القيمة امل�سافة 
وتعزيز فر�س النم� لهذه ال�سركات النا�سئة. 
وتفخر Hub71 بدعمها لأكر من 170 
التط�ر  من  ومتكينها  النا�سئة  ال�سركات  من 
التكن�ل�جية  امل��ن��ظ���م��ة  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 
ت����ف���ر فر�س  وال���ت���ي  اأب����ظ���ب���ي  ال����رائ����دة يف 
ال�سراكة مع �سبكة عاملية ت�سم اأبرز ال�سركات 
وجذبت وامل�ستثمرين.”  احلك�مية  والهيئات 

مبادلة  ���س��رك��ة  م���ن  امل���دع����م���ة   Hub71
ل��ستثمار 80 يف املائة من ال�سركات النا�سئة 
من خ�ل براجمها التي ت�سّهل ال��س�ل اإىل 
املحتملة.  التم�يل  وفر�س  وامل���اه��ب  ال�س�ق 
الن�سف  النا�سئة خ�ل  ال�سركات  فقد جمعت 

الأول من عام 2022، 436 ملي�ن دولر من 
اأبرز امل�ستثمرين على م�ست�ى العامل وحققت 
منذ  دولر  م��ل��ي���ن  ال�700  ت��ق��ارب  ع���ائ���دات 
اإط�ق منظ�مة التكن�ل�جيا العاملية. ويربز 
خ�ل  من   Hub71�ل القت�سادي  التاأثري 
ت�سعى  كما  ع��م��ل،  األ���ف فر�سة  ق��راب��ة  ت���ف��ري 
منظ�مة التكن�ل�جيا على املدى الط�يل اإىل 
تط�ير براجمها عرب احلدود لتتيح لل�سركات 
النا�سئة العمل والت��سع يف الأ�س�اق الأخرى، 
وت�سّهل و�س�ل امل�ؤ�س�سني يف اخلارج اإىل �س�ق 
التميز وتن�يع قاعدة  الإم��ارات. وتعّد مراكز 
 Hub71اأول�يات اأب����رز  م��ن  امل�ستثمرين 

للم�ستقبل.

»متحف �مل�ستقبل« يطلق متجره �لإلكرتوين لتعزيز �لت���سل مع �لزو�ر
•• دبي -وام:

امل�����س��ت��ق��ب��ل متجره  م��ت��ح��ف  اف��ت��ت��ح 
لتعزيز  ال���ر����س���م���ي  الإل������ك������روين 
الت�ا�سل مع كافة زواره من خ�ل 
ع���ر����س ت�����ذك�����ارات م�����س��ت���ح��اة من 
املتميز، وتقدمي ملحات من  حمت�اه 
التجارب الغنية التي ي�فرها اأجمل 

مبنى على وجه الأر�س.
ومي����ث����ل امل���ت���ج���ر اجل�����دي�����د ن���اف���ذة 
اإل��ك��رون��ي��ة لأج��م��ل ال��ذك��ري��ات ملن 
زاروا املتحف من خ�ل اقتناء عدد 

من الهدايا التذكارية الرائعة التي 
حتى  ال��ذاك��رة  يف  زي��ارت��ه��م  �ستخلد 
يزوروه من جديد يف امل�ستقبل، كما 
املتجر فر�سة فريدة ملن مل  �سيتيح 
املتحف بعد، من خ�ل معرفة  يزر 
عرب  يقدمه  اأن  للمتحف  ميكن  م��ا 
امل��ع��رو���س��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي حتمل 
ع���م��ة امل��ت��ح��ف وامل�����س��م��م��ة بطرق 
املتحف  روح  تعك�س  م��ب��ت��ك��رة  ف��ن��ي��ة 

والقيم التي ميثلها.
مل�اهب  اإب������داع������ات  ي��ت�����س��م��ن  ك���م���ا 
�سغرية  وطنية  و���س��رك��ات  اإم��ارات��ي��ة 

ومت��سطة، ومنها م�ب�س م�سن�عة 
م��ن م����اد م��ع��اد ت��دوي��ره��ا، وهدايا 
تذكارية، واألعاب ترفيهية وتعليمية 
لتحفيز  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م���ن  م�ستلهمة 
زوار املتحف واملهتمني للتعرف على 
املتحف،  خ���ل  م��ن  امل�ستقبل  ع��امل 
اإىل جانب جمم�عة من التذكارات 
/الثلث/  ال��ع��رب��ي  ب��اخل��ط  امل��زي��ن��ة 
امل�ستلهم من مق�لت �ساحب ال�سم� 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
 ، “رعاه اهلل”  دب���ي  ال������زراء ح��اك��م 
ودوره  املتحف،  ر�سالة  والتي جت�سد 

يف ا�ست�سراف و�سناعة امل�ستقبل.
اقتناء  فر�سة  للزوار  املتجر  ويتيح 
معها  لي�ستعيدوا  ت��ذك��اري��ة  ه��داي��ا 
لهم،  اإل����ه����ام����اً  الأك��������ر  ال���ت���ج���رب���ة 
اخلا�سة  ال��ت��ذك��ارات  بع�س  وم��ن��ه��ا 
بالت�سميم الفريد للمتحف وطابعه 
املميز وواجهته الأيق�نية امل�سن�عة 
املزينة  لل�سداأ  امل��ق��اوم  ال��ف���لذ  م��ن 
عليه،  املنق��سة  العربية  باخلط�ط 
و�س�ًل اإىل ا�ستخدم تقنية الطباعة 
الإن�ساء،  عمليات  يف  الأبعاد  ث�ثية 
الأخرى  ال��ه��داي��ا  بع�س  ج��ان��ب  اإىل 
امل�ستقبل”  “اأبطال  مبن�سة  املعنية 
اإىل   3 بالأطفال من عمر  اخلا�سة 
ومقتنيات  امل��ت��ح��ف،  يف  اأع������ام   10
مميزة اأخرى م�ست�حاة من معر�س 
 Tomorrow »امل�ستقبل الي�م“
متثل  وال��ت��ي  املتحف  يف   Today
يف  ال�����زوار  يعي�سها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة 
املعر�س مع ابتكارات امل�ستقبل التي 
وم�ؤ�س�سات  عاملية  �سركات  تط�رها 
يف  مب��ا  امل�ستقبل،  تقنيات  يف  رائ���دة 

ذلك ال�سحة والتعليم واملدن الذكية 
وال��ط��اق��ة وال��ن��ق��ل، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

خمتربات خا�سة لختبار الأفكار.
ي�سمها  التي  املقتنيات  ت�سمل  كما 
امل�ستقبل  ملتحف  الإلكروين  املتجر 
املحطة  بتجربة  خ��ا���س��ة  جم��م���ع��ة 
 OSS»اأمل“ امل���داري���ة  الف�سائية 
املتحف  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي   Hope
وت�سّ�ر م�ستقبل الب�سرية يف الف�ساء 
واإمكانية ال�سفر اإليه، بينما ت�ستمل 
تاأهيل  اإع��������ادة  خم���ت���رب  جم���م����ع���ة 
 Heal Institute ال��ط��ب��ي��ع��ة 

على مقتنيات متميزة، مثل حقائب 
ال��ي��د وحافظات  ال��ت�����س���ق وح��ق��ائ��ب 
والتي  والأو���س��ح��ة،  املعدنية  النق�د 
التجربة  م��ن  ملهمة  ���س���راً  حتمل 
الفريدة التي يخ��سها الزوار فيه. 
ا مطب�عات بط�ل 42  وهناك اأي�سً
�سم وعر�س 29.7 �سم متّثل ل�حات 
جميلة م�ست�حاة من الغابة املطرية 
باملتحف.  املخترب  ه��ذا  يف  الرقمية 
وت��خ��اط��ب ال��ت��ذك��ارات ال��ت��ي تعك�س 
يقدمها  ال��ت��ي  “ال�احة”  جت��رب��ة 

املتحف كل احل�ا�س.

�فتتاح �أول مقر �إقليمي للمعهد �لعاملي لحتجاز �لكرب�ن وتخزينه يف مدينة م�سدر
•• اأبوظبي-وام:

الإقليمي  امل����رك����ز  م�������س���در،  م���دي���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
يف  والتط�ير  والبحث  التكن�ل�جي  ل�بتكار 
اإقليمي للمعهد  اأول مقر  اأب�ظبي ، عن افتتاح 
ال�سرق  يف  وتخزينه  الكرب�ن  لحتجاز  العاملي 
دانييلز،  ج�����رياد  الف���ت���ت���اح  ح�����س��ر  الأو�����س����ط. 
كان  ال��ذي  للمعهد،  العاملي  التنفيذي  الرئي�س 
خم�سة  ا�ستمرت  ج�لة  اإط���ار  يف  املنطقة  ي��زور 
اأب� زهرة،  الدكت�ر حممد  اأي��ام، رافقه خ�لها 
الأو�سط  ال�����س��رق  ملنطقة  الإق��ل��ي��م��ي  ال��رئ��ي�����س 
ال��ع��امل��ي لحتجاز  ل��ل��م��ع��ه��د  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
ال��ك��رب���ن وت��خ��زي��ن��ه، وج��ي��ف اإري��ك�����س���ن، املدير 

العام لع�قات العم�ء.
الكرب�ن  لح���ت���ج���از  ال���ع���امل���ي  امل���ع���ه���د  وي����ع����ّد 
على  تعمل  دول��ي��ة  بحثية  م�ؤ�س�سة  وت��خ��زي��ن��ه 
وتخزينه  الكرب�ن  احتجاز  تكن�ل�جيا  تعزيز 
احلياد  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  اجل��ه���د  ي��دع��م  مب��ا 

املناخي. وي�سعى املعهد اإىل التعاون ب�سكل وثيق 
العام  القطاع  وم�ؤ�س�سات  املعنيني  ال�سركاء  مع 
وا�ستخدام  بالتقاط  املتعلقة  الأهداف  لتحقيق 
املنطقة  ال��ك��رب���ن يف  اأك�����س��ي��د  ث���اين  وت��خ��زي��ن 

خ�ل الأ�سهر وال�سن�ات املقبلة.
وقال معايل الدكت�ر �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير ال�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة، املبع�ث 
اخلا�س لدولة الإمارات للتغري املناخي، رئي�س 
 :  - املنا�سبة  بهذه   - “م�سدر”  اإدارة  جمل�س 
“ ب��ف�����س��ل ت���ج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة، ت�����س��اه��م دولة 
ب��دور رائ��د يف ا�ستخدام التكن�ل�جيا  الإم��ارات 
ومن  املناخ،  تغري  تداعيات  من  للحد  املتقدمة 
الأمثلة على ذلك تكن�ل�جيا التقاط الكرب�ن 
الإمارات  تعترب  حيث  وتخزينه،  وا�ستخدامه 
اأول دولة يف املنطقة تق�م بتطبيق هذه التقنية 

على نطاق �سناعي وا�سع«.
العاملي  املعهد  مقر  تاأ�سي�س  “ ياأتي   : واأو���س��ح 
لح��ت��ج��از ال��ك��رب���ن وت��خ��زي��ن��ه ���س��م��ن مدينة 

الدولة  جه�د  تدعم  اإ�سافية  كخط�ة  م�سدر 
يف ه���ذا امل���ج���ال، ح��ي��ث ي��ت��م��ا���س��ى ه���دف املعهد 
الرامي اإىل ت�سريع عملية تبني تقنيات احتجاز 
“م�سدر”  تلعبه  ال����ذي  ال����دور  م��ع  ال��ك��رب���ن 
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  للجه�د  وحم��ف��زة  كحا�سنة 
للمعهد  ونتمنى  النظيفة.  التكن�ل�جيا  ابتكار 
م�ساهماته  لي�ا�سل  مم��ي��زة  جن��اح��ات  حتقيق 
القيمة يف دعم جه�د خف�س النبعاثات، خا�سة 
الإم��ارات ل�ست�سافة  ا�ستعدادات دولة  يف �س�ء 
املتحدة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  يف  الأط�����راف  م���ؤمت��ر 
عام  يف   /COP28/ امل��ن��اخ  لتغري  الإط��اري��ة 

.»2023
لحتجاز  العاملي  املعهد  مقر  “افتتاح  واأ�ساف: 
�سمن  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  وتخزينه  الكرب�ن 
م��دي��ن��ة م�����س��در يعك�س ال��ت��زام دول���ة الإم����ارات 
و”م�سدر” بال�سعي للت��سل اإىل حل�ل عملية 
للحد من تداعيات تغري املناخ”، م�ؤكداً معاليه 
كاإحدى  الكرب�ن  احتجاز  تقنيات  اأهمية  على 

العامل  عليها  يعتمد  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ة  ال������س��ائ��ل 
تنامي  ن�سهد  ح��ي��ث  امل���ن���اخ،  ت��غ��ري  م���اج��ه��ة  يف 
تطبيقها  وب��اأن  التقنيات  ه��ذه  بفعالية  ال�عي 
على نطاق وا�سع ي�سكل عامً� اأ�سا�سياً لتحقيق 

اأهداف اتفاق باري�س للمناخ.
اجلديد  الإقليمي  مقره  تاأ�سي�س  خ���ل  وم��ن 
العاملي  املعهد  �سي�ستفيد  �سمن مدينة م�سدر، 
لحتجاز الكرب�ن وتخزينه من البنية التحتية 
ال���رق���م���ي���ة امل���م���ي���زة مل���دي���ن���ة م�������س���در، والأط������ر 
مبادرات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ت��ط���رة،  الت�سريعية 

البحث والتط�ير التي تركز على ال�ستدامة.
امل�ؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  اإىل  املعهد  بذلك  وين�سم 
وال�سركات البارزة التي تتخذ من مدينة م�سدر 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال���ك��ال��ة  وت�سمل  ل��ه��ا،  م��ق��راً 
انرجي،  �سيمنز  و�سركة  “اآيرينا”،  امل��ت��ج��ددة 
حيث متتلك الأوىل مقراً دائماً والثانية مقراً 
اقليمياً �سمن املدينة التي متثل جممعاً ح�سرياً 
م�ستداماً. وت�سمل قائمة الأ�سماء البارزة التي 

ت��ت��خ��ذ م��ن م��دي��ن��ة م�����س��در م��ق��راً ل��ه��ا جامعة 
حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي، وم�ؤ�س�سة 
ووحدة  وهاني�يل،  الن�وية،  للطاقة  الإم���ارات 
ت�سكل حا�سنة  التي  التكن�ل�جي  البتكار  دعم 
يف  ن�عها  م��ن  وح���دة  واأول  النا�سئة  لل�سركات 
املنطقة تركز على دعم وت�سريع تط�ير �سركات 

نا�سئة يف جمال ال�ستدامة.
“بعد �سن�ات  من جانبه، قال جرياد دانييلز : 
من التطلعات الطم�حة، ن�سهد الي�م ال�ستفادة 
ب�����س��ك��ل ف��ع��ل��ي م���ن ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف جمال 
جمل�س  دول  �سمن  الكرب�ن  وتخزين  احتجاز 
يتم  م��ا  واإن  ال��ع��رب��ي��ة،  ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون 
اإح��رازه من تقدم يف هذا املجال يعترب واعداً. 
فهذه املنطقة متتلك كافة املق�مات لتلعب دوراً 
وا�سع النطاق يف �س�ق احتجاز وتخزين  ريادياً 
ال��ت��ح���ل يف ق��ط��اع الطاقة.  ال��ك��رب���ن وج��ه���د 
يف  للمعهد  ج��دي��د  اإقليمي  مقر  تاأ�سي�س  وم��ع 
العا�سمة الإماراتية اأب�ظبي، فاإننا نتطلع اإىل 

امل�ساهمة بدور فاعل يف هذا املجال«.
ويعترب احتجاز وتخزين الكرب�ن تقنية مبتكرة 
ت�ساهم يف احلد من تاأثري تغري املناخ من خ�ل 
ذلك  ويتم  الكرب�ن،  اأك�سيد  ثاين  غاز  احتجاز 
ع���ادة م��ن خ����ل ال��ت��ق��اط��ه م��ن م�����س��در حمدد 
�سمن من�ساأة �سناعية، ليتم بعد ذلك تخزينه 
حتت �سطح الأر�س قبل اأن ينت�سر وي�ؤثر �سلباً 
ع��ل��ى ال���غ����ف اجل������ي. وت����ج���د ح��ال��ي��اً ث�ث 
الكرب�ن يف منطقة  من�ساآت للتقاط وتخزين 
يف   10 على  ت�ستح�ذ  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 
املائة من حجم غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن الذي 
يتم التقاطه با�ستخدام هذه التقنية يف العامل 
���س��ن���ي��اً.واإىل ج��ان��ب ق��ي��ام وف���د امل��ع��ه��د بزيارة 
مدينة م�سدر يف اأب�ظبي لفتتاح املقر الإقليمي 
للمعهد، التقى ال�فد اأي�ساً بعدد من ال�سركاء 
الرئي�سيني يف دبي واململكة العربية ال�سع�دية، 
ملناق�سة الفر�س املتاحة لت��سيع نطاق اجله�د 

يف جمال احتجاز وتخزين الكرب�ن.
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خدمات �سيفا

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1023498 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد منري ح�سني حممد مقب�ل ح�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ابراهيم حممد الهاجرى ال�سحى

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خدمات �سيفا

SHIFA SERVICES

اإىل / خدمات �سيفا - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

SHIFA SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خ�ل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بيتاللتجارة العامة

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4423814 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ع�سام عثمان على %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ع�سام عثمان على
تعديل وكيل خدمات / حذف عائ�سه على ح�سني احل��سنى

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيتاللتجارة العامة

BETA GENERAL TRADING

اإىل /بيتا للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
BETA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن  القت�سادية خ�ل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :رمز الن�ساء للمقاولت العامة - �سركة 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ال�سخ�س ال�احد ذ م م رخ�سة رقم : 2353600 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على جا�سم على عبداهلل املزروعى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد عتيق الزفنه خمي�س املرر من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عتيق الزفنه خمي�س املرر من 100 % اإىل %50

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
 تعديل اإ�سم جتاري من/ رمز الن�ساء للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
RAMZ ALINSHAA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/رمز الن�ساء للمقاولت العامة ذ.م.م
RAMZ ALINSHAA GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :احل�سيمة لتف�سيل العباءات الن�سائية

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 1524672 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد لقمان ح�سني �سرياج ال�س�م %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل خلفان �سليمان عامر احلرا�سى

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ احل�سيمة لتف�سيل العباءات الن�سائية

HASHEEMA LADIES ABAYA TAILORING

اإىل /احل�سيمة لتف�سيل العباءات الن�سائية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

HASHEEMA LADIES ABAYA TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خ�ل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الأ�سرة املثالية ل�إ�ست�سارات القان�نية

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 3897154 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سامل �سلطان بطى املحريبى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامل �سلطان بطى املحريبى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حيدر م��سى عي�سى العامرى %49

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ الأ�سرة املثالية ل�إ�ست�سارات القان�نية

ALUSRA ALMITHALYA LEGAL CONSULTION

اإىل /الأ�سرة املثالية ل�إ�ست�سارات القان�نية مكاتب ال�ست�سارات القان�نية ذ.م.م
ALUSRA ALMITHALYA LEGAL CONSULTION LEGAL CONSULTANCY OFFICES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اأي حق اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ات�س ا�س وود للديك�ر

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 4223425 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حماد احمد حممد �سهباز %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلفان �سامل بطى حممد املن�س�رى
تعديل ن�ع نرخ�سة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �سكل قان�ين / من م�ؤ�س�سة فردية اإىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل اإ�سم جتاري من/ ات�س ا�س وود للديك�ر

SH WOOD DECOR
اإىل /ات�س ا�س وود للديك�ر 
SH WOOD DECOR 

 تعديل ن�ساط / حذف بيع الأثاث املنزيل - بالتجزئة 4759001
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن  القت�سادية خ�ل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  اأو  حق  اأي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�سحن اجل�ي  للخدمات  :�سين�س�ري  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�سة رقم : 2709925 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد ج�سيم الدين حممد �سراج احلق من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد ج�سيم الدين حممد �سراج احلق من 25 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ج�ينا العابدين �سلطان احمد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ها�سم على احمد ا�سماعيل
تعديل ل�حه الإع�ن / اإجمايل من م�ساحة من null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سين�س�ري للخدمات ال�سحن اجل�ي ذ.م.م 

CENTURY AIR CARGO SERVICES L.L.C
اإىل /خرمب�ر لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 

KHARAMPUR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين 4329901

تعديل ن�ساط / حذف خدمات ال�سحن اجل�ي للب�سائع 5224003
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :رد �سك�ير ل�إ�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2562768 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حمدان �سامل نا�سر حمد ال�ساملى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حمدان �سامل نا�سر حمد ال�ساملى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امل �سامل نا�سر حمد ال�ساملى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ رد �سك�ير ل�إ�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
RED SQUARE ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

اإىل /رد �سك�ير ل�إ�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
RED SQUARE ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ب�وك مات�س للرخام ذ.م.م 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 2841398 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اجمد حمم�د حممد ال�سراديح %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد را�سد حممد املن�س�رى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اجمد حمم�د حممد ال�سراديح
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ب�وك مات�س للرخام ذ.م.م 

BOOK MATCH MARBLE L.L.C 
اإىل /ب�وك مات�س للرخام - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م

BOOK MATCH MARBLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الرخام - بالتجزئة 4752009

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران 4330019
تعديل ن�ساط / حذف البيع بالتجزئة 10009

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الركيب وال�سيانة والإ�س�ح 20008
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ات�س او ا�س للتجارة العامة ذ.م.م 

CN قد تقدم�ا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 3748612 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد على �سعيد عب�ن املزروعى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ب�سري الطيب ب�سري حممد على
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد على �سعيد عب�ن املزروعى

تعديل �سكل قان�ين / من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ات�س او ا�س للتجارة العامة ذ.م.م

H.O.S GENERAL TRADING L.L.C

اإىل /ات�س او ا�س للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م 
H.O.S GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خ�ل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإع�ن واإل فاإن الدائرة غري م�س�ؤولة عن اأي حق 

اأو دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطل�بة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خري املدينة للحدادة واخلراطة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1113273 

الغاء رخ�سة
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�س��س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري �سفران للنقليات  رقم:1145860 
واملقاولت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقاً.
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر - لدى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية 

االحتادية يف  الدعوى رقم SHCFICIINJ 2022 /0005712 م�صتعجل  
اإىل :بافان �ساندرا ناج�ر نارال�سيتى - جمه�ل حمل الإقامة ال�سارقة- املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة الدويل- مكتب كي� 

pavanchandranagoor@gmail.com -1-6-110 ايه
 نعلمكم بان املتنازع: رايف ك�مار مريوفا العن�ان: حمل القامة: امارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج ال�سفا- الطابق 
رقم   adv.akd@gmail.com الكروين:  بريد   2653890109 مكاين:  رقم   043598998 هاتف:   501 مكتب   5
الهاتف: 971503862914 قد اقام الدع�ى املذك�رة اأع�ه للمطالبه ب��� يلتم�س املدعي من املحكمة امل�قرة احلكم التي: 
اأوًل: قب�ل ت�سجيل الدع�ى وحتديد اقرب جل�سه لنظره واع�ن املدعى عليهما ب�س�رة منها. ثانياً: ندب خبري ح�سابي 
�ساحب الدور يف اجلدول تك�ن مهمته الط�ع على م�ستندات الدع�ى وما ع�سى ان يقدمة اطراف الدع�ى من م�ستندات 
وف�اتري والنتقال اىل مقر ال�سركة املدعى عليها الثانية ل�ط�ع على دفاترها التجارية وح�سابها البنكي لدى بنك را�س 
اخليمة ال�طني ل�ط�ع على ك�س�ف ح�ساباتها البنكية التي تثبت التح�ي�ت املالية التي قام بها املدعى عليه الول من 
ح�ساب املدعي عليها الثانية خ�ل الفرة من 2020/4/5 وحتى تاريخ 2022/3/11 وبيان ال�سبب وراء تلك التح�ي�ت 
وبيان طبيعة التعامل بني اجلهات وال�سخا�س التي مت حت�يل تلك املبالغ لها وبني املدعى عليها الثانية ولبيان ن�سيب 
املدعي من تلك املبالغ بح�سب ن�سبته براأ�سمال املدعى عليها الثانية وقدرها 90% اثناء فرة ال�سراكه وبيان مدى احقية 
بالر�س�م  املدعى عليهما  الزام  ثانياً:  املالية دون علمه.  التح�ي�ت  تلك  ا�سابه من �سرر جراء  التع�ي�س عما  املدعى يف 
حمكمة  الثانية  امل�ستعجلة  الم�ر  دائرة  الدائرة  امام  احل�س�ر  عليكم  يت�جب  لذا  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
ال�سارقة الحتادية �سباح ي�م امل�افق 2022/09/01 ال�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم 

ح�س�ركم او ار�سال وكيل معتمد ين�ب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات القان�نية يف غيابكم.  
مكتب اخلدمات الق�صائية /حممد ح�صني امني املال 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 70197
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0080217
املخطرة:�سمارت لل�سفريات ذ.م.م العن�ان: ال�سارقة- ام الطرافة- �سارع ابراهيم حممد املدفع- �سقة رقم 
امري  ب�كالة/   0504644100  -0521999576 املتحرك:  الهاتف  امل�سع�د  ملك   1 رقم  طابق   106

ميدين ميدين فاب� ميدين - امل�كل من املدير
املخطر اليه:جنيب الدين �سرييا ك�نهي كاندي- اجلن�سية: الهند 

الهاتف   -1 2- �سارع ال�حدة )مقابل �سيتي �سنر(- واحة املجاز لل�سياحة فرع  ال�سارقة- املجاز  العن�ان: 
املتحرك: 065500665- 0504727458

م��س�ع الخطار: اخطار عديل لل�فاء مببلغ وقدره 100.000 درهم
ال�قائع: حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم )000082( بقيمة )100.000( مائة 
األف درهم فقط لغري وامل�سح�ب على بنك را�س اخليمة ال�طني واملحرر بتاريخ 2022/03/21 حيث ان 
ال�سيك مت اعادته لغ�ق احل�ساب. حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق ال�دية 
مراراً وتكراراً لكن دون جدوى. بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرة 

اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ست�مه الخطار وال �س�ف يق�م باتخاذ الجراءات القان�نية لذلك.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة كاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
انذار عديل بالن�صر

رقم االنذار )2022/150423(
املنذرين : 1- حميد بن خليفة بن بخيت املطرو�سي 2- امينة �سيف ماجد املطرو�سي 

�سد
 املنذر اليها: الثقة لت�ريد العمالة )م�ؤ�س�سة فردية( 

يت�جه املنذرين بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالتي:
ننبه على املخطر اليه �سرعة �سداد املبالغ التي �سبق له ا�ست�مها من املخطرة والوىل وقدرها 
�سي�سطر  وال  النذار  هذا  تاريخ  من  عمل  ايام   5 خ�ل  يف  وذلك  اماراتي  درهم   17000
املخطرين لتخاذ كافة الجراءات القان�نية ال�زمة جتاه املخطر اليه �س�اء من الناحية املدنية 
او اجلزائية مع الزام املخطر اليه بالتع�ي�س عما ا�ساب املخطرين من ا�سرار مادية وادبيه هذا 

للعلم ونفاذ اثره قان�نا يف م�اجهة املخطر اليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
انذار عديل بالن�صر

رقم االنذار )2022/150422(
 ARMEN PARESEGH TRADING LLC املنذرة :ارمني را�سيخ للتجارة �س.ذ.م.م

 Sobha interiors llc سد/ 1- املنذر اليها: �س�با انريرز �س.ذ.م.م�
 shashikantha indrappa 2- �سا�سيكانتا اندرابا هندي اجلن�سية

تت�جه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارهما بالتي: فاأن املنذرة تنذر وتكلف بال�فاء املنذر اليهما 
قيمة  �سداد  ب�سرعة  اليهما  املنذر  وتطالب  قان�ناً  مفع�له  ونفاذ  به  جاء  مبا  للعلم  الن��ذار  بهذا  وتعلنهما 
املدين�نية البالغة مببلغ وقدره 15.067.50 درهم خم�سة ع�سر الف و�سبعة و�ست�ن درهم وخم�س�ن فل�ساً 
الجراءات  كافة  اليهما  املنذر  املنذرة جتاه  تتخذ  ف�س�ف  وال  الن��ذار  تاريخهذا  اي��ام من  يف م�عد خم�سة 
القان�نية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذك�ر اأع�ه وذلك باتخاذ طريق الق�ساء �سبيل لكي ت�ستاأدي حقها مبا يف 
ذلك اقامة الدعاوى امل��س�عيةوامل�ستعجلة مبا فيها احلج�زات على احل�سابات البنكيه والرخ�سة التجارية 
واملنع من ال�سفر وترقب ال��س�ل حتى ت�ستاأدى كامل حق�قها مع املطالبة بالف�ائد القان�نية والتع�ي�سات 

عن جميع ال�سرار التي حلقت بها جراء المتناع عن �سداد املبلغ املذك�ر اأع�ه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن بالن�صر

)2022/150465( 
مقدمة املخطرة: بل� جينجر للتم�ين ���س.ذ.م.م ب�كالة املحامي: احمد ح�سن املازمي �سد املخطر اليها: 
وقدره  مبلغ  اليها  ���س��داد  ب�����س��رورة  فيه  نخطركم  الخ��ط��ار  ه��ذا  مب���ج��ب  جئنا  ذ.م.م  ايفنت�س  اميريت�س 
 5 41.132.50 درهم )واحد واربع�ن الفا ومائة واثنان وث�ث�ن درهماً وخم�س�ن فل�ساً( وذلك خ�ل 
ايام عمل من تاريخ اع�نكم بالخطار احلايل بال�سافة اىل الفائدة القان�نية من تاريخ الخطار احلا�سر 

وال �س�ف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القان�نية بحقكم والتي من �سمنها ما يلي:
 -3 املر�سد.  املبلغ  �سداد  حلني  واح�سار  �سبط  امر  ا�سدار   -2 بحقكم.  ال�سفر  من  املنع  ا�سدار   -1
العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4 ال��ي��ه.  للمخطر  العائدة  البنكية  الر���س��ده  جميع  على  احلجز 
5- خماطبة كافة اجلهات التي تتعامل  للمخطر اليهم �س�اء ال�سيارات او الرا�سي او العقارات الخ��رى. 
ال�سخ�سي  الراتب  املحكمة من  6- احلجز على ما تقرره  ام���ال.  معكم للحجز على ما لديكم لديها من 

اخلا�س بكم لدى جهة عملكم. 7- بال�سافة اىل اجراءات اخرىاأكر ق�س�ة بحقكم.
 مع العلم ان كل تلك الج��راءات �ستك�ن  على م�س�ؤوليتكم ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلق�ق القان�نية 

الخرى لي جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

ق�صم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�صراً(

 

يف الق�صية التنفيذية رقم 1820 ل�صنة 2018 
اإىل املنفذ �سده / �سمري حمم�د العلي 

ل�سالح املنفذ له / بنك المارات دبي ال�طني �س.م.ع
احلجز  ت�قيع  مت  بانه  اع�مكم  اع�ه  التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت 

التنفيذي على العقار امل��سح بياناته ادناه:
قطعة رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة
قطعة رقم 1141/ا ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة

لذلك يت�جب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة البتدائية ق�سم احلج�زات والبي�ع خ�ل �سبعة 
امليعاد  اي اعرا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�س�ر يف  تاريخ الع�ن يف حال وج�د  ايام من 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر اجراءات البيع يف غيابكم. 
عن/رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

ق�صم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�صراً(

 

يف الق�صية التنفيذية رقم 1820 ل�صنة 2018 
اإىل املنفذ �سده / في�سل �سمري حمم�د العلي 

ل�سالح املنفذ له / بنك المارات دبي ال�طني �س.م.ع
احلجز  ت�قيع  مت  بانه  اع�مكم  اع�ه  التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت 

التنفيذي على العقار امل��سح بياناته ادناه:
قطعة رقم 1045 ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة
قطعة رقم 1141/ا ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة

لذلك يت�جب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة البتدائية ق�سم احلج�زات والبي�ع خ�ل �سبعة 
امليعاد  اي اعرا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�س�ر يف  تاريخ الع�ن يف حال وج�د  ايام من 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر اجراءات البيع يف غيابكم. 
عن/رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

يف  الدعوى رقم AJCFICIPOR 2020 /0002885  جتاري جزئي
اإىل املدعي عليه : رينب� للعقارات ذ.م.م ومن ميثلها قان�ناً 

جمه�ل حمل الإقامة :  
حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/09/07 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 6( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدع�ى  على  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خ�ل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدع�ى املذك�ر رقمها اع�ه - ب��سفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�صائية      

اإميان اأحمد العو�صي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن بالن�صر

)2022/150474( 
املنذر: لك�سمي �ساترجي بي�س�اجيت �ساترجي

املنذر اليه: فابيان الي�د�سل�ا كامل� د�سل�ا

حيث تعهد املنذر اليه ب�سداد مبلغ 600000 درهم )فقط �ستمائة الف درهم لغري( 

للمنذرة.

لذا ننبه عليكم ب�سرعة �سداد مبلغ 600000 درهم يف خ�ل خم�سة ايام من تاريخ 

ذلك النذار وال �س�ف ن�سطر لتخاذ الجراءات القان�نية مع حفظ حقنا يف التع�ي�س 

عن اخل�سارة الناجته عن تاأخركم يف �سداد املبالغ امل�ستحقة وكذلك املك�سب الفائت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6197/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2022/891 نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره 6977 درهم �سامً� للر�س�م وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سك�ربي�ز انرنا�سي�نال �س.ذ.م.م
عن�انه:المارات- امارة دبي- الق�سي�س الثانية- دبي- �سارع بغداد- مبنى حمل با�سم طالب التنفيذ- 

�سقة حمل ار�سي
املطل�ب اإع�نه: 1- اأ�س �سي او كريي�سنز ل�سناعة اللياف �س.ذ.م.م �سفته: منفذ �سده

م��س�ع الإع�ن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6977( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خ�ل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392
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•• اأبوظبي-الفجر

اأرينا  ج���ج��ي��ت�����س���  ���س��ال��ة  ت�����س��ه��د   
املقبل،  ال�����س��ب��ت  ي�����م  اأب����ظ���ب���ي  يف 
لبط�لة  امل���رت���ق���ب���ة  الن����ط�����ق����ة 
الإم����������������ارات ال�����ط����ن����ي����ة مل���ح���ريف 
الحتاد  ينظمها  التي  اجل�جيت�س� 
رابطة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإم�����ارات�����ي 
اجل�جيت�س�  مل���ح���ريف  اأب����ظ���ب���ي 
م���ئ���ات  مب���������س����ارك����ة   ،  )AJP(
ال����ع���ب���ني م���ن خم��ت��ل��ف الأن���دي���ة 
النا�سئني  ف��ئ��ات  يف  والأك���ادمي���ي���ات 

وال�سباب والبالغني والأ�ساتذة.
على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  البط�لة  وتنطلق 
القادم  �سبتمرب  و4   3 ي�مي  مدى 
وال�سباب  ال��ن��ا���س��ئ��ني  مب��ن��اف�����س��ات 

بينما  الأول،  ال��ي���م  يف  والأ���س��ات��ذة 
ي�سهد الي�م الثاين مناف�سات فئتي 

اله�اة واملحرفني.
وي���ق����ل ����س���ع���ادة ي������س��ف ع��ب��د اهلل 
اإدارة احتاد  البطران ع�س� جمل�س 
الإمارات للج�جيت�س�:"يزخر �سهر 
البط�لت  من  مبجم�عة  �سبتمرب 
ب�سغف  اإل��ي��ه��ا  يتطلع  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
الريا�سة،  ه���ذه  ومم��ار���س���  حم��ب��� 
ال�طنية  الإم�������ارات  ب��ط���ل��ة  وت��ع��د 

واحدة من اأبرز تلك الأحداث التي 
ب�سكل  ل��ستعداد  ال�عبني  ت�ؤهل 
ا�ستحقاقات  ق��ادم من  ملا ه�  مثايل 
خ�����س������س��ا بط�لتي  ب�����ارزة،  ع��امل��ي��ة 
العاملية  اأب���ظ��ب��ي  ال��ع��امل، وب��ط���ل��ة 
ت�ست�سيفهما  اللتني  للمحرفني 
اأكت�بر  يف  اجل���ج��ي��ت�����س���  ع��ا���س��م��ة 

ون�فمرب املقبلني على الت�ايل.
بط�لة  ت���ف��ر  البطران:"  وي��ت��اب��ع 
للج�جيت�س�  ال���ط��ن��ي��ة  الإم������ارات 

ا�ستثنائية  واأج�����اء  مم��ي��زة  فر�سة 
ل��ستمتاع باأداء نخبة ال�عبني من 
والبني  البنف�سجي  الأحزمة  حملة 
�سيحر�س�ن  وال����ذي����ن  والأ������س������د، 
من  لديهم  م��ا  اأف�سل  تقدمي  على 
اأجل  اإمكانات ت�ؤهلهم للتحدي من 

اعت�ء من�سة التت�يج".
واأ�ساف البطران: "تعك�س البط�لة 
اجله�د امل�سركة التي جتمع احتاد 
ورابطة  ل��ل��ج���ج��ي��ت�����س���  الإم��������ارات 

ت�سميم  يف  للمحرفني  اأب���ظ��ب��ي 
بط�لت عاملية امل�ا�سفات ت�ساهم يف 
تط�ير تلك الريا�سة، واإيجاد قاعدة 
را�سخة من الأبطال القادرين على 
متثيل املنتخبات ال�طنية واحلفاظ 
على ر�سيد الإجنازات التي حتققت 

على مدى الأع�ام املا�سية.
البحري،  ط��ارق  يق�ل  جانبه،  م��ن 
اأب�ظبي  ل���راب���ط���ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
" حتظى  مل���ح���ريف اجل���ج��ي��ت�����س���: 

ك�نها  ك����ربى  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ب��ط���ل��ة 
ال�سن�ي  الت�سنيف  �سمن  ت��دخ��ل 
ملحريف  اأب�ظبي  رابطة  يف  املعتمد 
للفائز  اجل���ج��ي��ت�����س���، ح��ي��ث مت��ن��ح 
نقطة   1000 فيها  الأول  باملركز 
ت�����س��ن��ي��ف��ي��ة ع���ن ُك����ل ف���ئ���ة، وه����� ما 
اأ���س��ا���س��ي��ة �سمن  ي��ج��ع��ل��ه��ا حم��ط��ة 
امل��������س���م، يف ظ���ل حر�س  ب���ط����لت 
العامل  دول  خمتلف  من  ال�عبني 
على امل�ساركة فيها وتعزيز ر�سيدهم 

بت�سنيفهم  والرت��ق��اء  النقاط  م��ن 
ال�سن�ي".

نحر�س  البحري:"  وي�������س���ي���ف 
اإىل جنب  ال��ع��م��ل جنبا  خ����ل  م��ن 
للج�جيت�س�  الإم�����ارات  احت���اد  م��ع 
ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة الأب���ط���ال 
بط�لتنا  يف  للمناف�سة  املحرفني 
ذات امل�ا�سفات العاملية التي يت�سابق 
من  حمرف�ن  فيها  امل�ساركة  على 

�ستى دول العامل.

يق�ل  البط�لة  م�ساركته يف  وح���ل 
ال��ب��ط��ل الإم�����ارات�����ي خ���ال���د حممد 
والذي  بنف�سجي"  "حزام  ال�سحي 
امل���ح���رف���ني وزن  ف���ئ���ة  ي��ن��اف�����س يف 
62 كجم:" متثل بط�لة الإمارات 
اآخر  على  لل�ق�ف  مثالية  فر�سة 
البدنية  حت�سرياتنا  يف  امل�ستجدات 
حتققت  ال��ت��ي  الفنية  ومكت�سباتنا 
خ���ل ال��ف��رة الأخ����رية، ول �سيما 
ال�طنية  الإم�����������ارات  ب���ط����ل���ة  اأن 
ال�عبني  م�����ن  ن���خ���ب���ة  ���س��ت��ج��م��ع 
متنحنا  �س�ف  وبالتايل  املحرفني 
املزيد  واكت�ساب  الح��ت��ك��اك  فر�سة 
اجل�انب  ل��ت��ط���ي��ر  اخل�����ربات  م���ن 
الفنية والبدنية والتح�سري املثايل 

ل��ستحقاقات املقبلة".

عاملية  مبوا�شفات  بطوالت  تنتج  اأبوظبي  ورابطة  االحتاد  بني  ال�شراكة  • البطران: 
الت�شنيف ال�شنوي  يف  نقطة   1000 الالعب  مينح  االأول  باملركز  الفوز  • البحري: 

• •باري�س-وام: 

ال���ط��ن��ي لرجال  امل��ن��ت��خ��ب  ي��د���س��ن 
اجل�لف، الي�م الأربعاء، م�ساركته يف 
البط�لة  "اآيزنهاور"،  كاأ�س  بط�لة 
ل�عبني  ع���امل���ي���اً  والأه�������م  الأع�������رق 
"ل�  ملعب  على  تقام  والتي  ال��ه���اة، 
�س�احي  يف  اإنرنا�سي�نال"  ج�لف 

العا�سمة الفرن�سية باري�س.
وي�����س��ارك يف ال��ب��ط���ل��ة، ال��ت��ي متتد 
 72 لعب�  املقبل،  �سبتمرب   3 حتى 
هي  ع���رب���ي���ة،  دول   7 م��ن��ه��ا  دول�������ة، 
والبحرين،  وال�سع�دية،  الإم����ارات، 

وم�سر، ولبنان، وقطر، واملغرب.
البط�لة  يف  منتخبنا  بعثة  ويراأ�س 
ال�سيد  اهلل  "م" ع��ب��د  ط��ي��ار  ال���ل����اء 
ال���ه���ا����س���م���ي ن����ائ����ب رئ���ي�������س احت�����اد 
الإم�������ارات ل��ل��ج���ل��ف، وت�����س��م اأك����رم 
�سكيك مدير احتاد اجل�لف واإداري 
�سكيك  اأح��م��د  وال���ع��ب��ني  املنتخب، 
امل�سنف 63 عاملياً، وخالد اجل�سمي، 

وعبداهلل حممد امل�سرخ.
وي�����س��ت��ه��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م�����س��ارك��ت��ه يف 
منتخبي  لعبي  مب�اجهة  البط�لة 
اأوقعت  فيما  و�سربيا،  الدومنيكان 

ال����ق����رع����ة امل���ن���ت���خ���ب ال�������س���ع����دي يف 
م�اجهة منتخبي فنلندا والإك�ادور، 
وي�اجه منتخب البحرين حتدياً مع 

منتخبي اإجنلرا وبلجيكا.
وي�ستهل منتخب لبنان م�س�اره بلقاء 
منتخبي ليت�انيا وترينداد وت�باج�، 

فيما يلتقي املنتخب امل�سري نظرييه 
وي�اجه  وال��ف��ل��ب��ي��ن��ي،  ال�����س��ل���ف��اك��ي 
املنتخب القطري نظرييه الب�لندي 

املغربي  املنتخب  وي��ب��داأ  واملك�سيكي، 
اأي�سلندا  منتخبي  اأم����ام  م�����س��ارك��ت��ه 

واأوروج�اي.

وا���س��ت��ع��د م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ل��ل��ب��ط���ل��ة عرب 
اأحدثها  وخارجية،  داخلية  جتمعات 
 27 اإىل   13 م��ن  باملغرب  مع�سكره 

اأغ�����س��ط�����س احل����ايل، وال����ذي ت�سمن 
ال����رب����اط  م���دي���ن���ت���ي  حم���ط���ت���ني يف 
الفريق  خ���ل��ه��م��ا  خ�����س��ع  واف������ران، 

ودي��ة مع  لتدريبات مكثفة وجت��ارب 
امل���غ���رب���ي، ولع���ب���ي فريق  امل��ن��ت��خ��ب 

اأكادميية ني�جري�سي الأمريكية.
"م" عبداهلل  ط��ي��ار  ال���ل����اء  واأع�����رب 
ارتياحه  ع����ن  ال���ه���ا����س���م���ي  ال�������س���ي���د 
املنتخب  لعبي  وجاهزية  ل�ستعداد 
ق��ب��ل ب���داي���ة ال��ب��ط���ل��ة، ح��ي��ث قال: 
بت�جيهات  اجل�لف،  احتاد  "حر�س 
�سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ  من معايل 
ال���ق���ا����س���م���ي رئ���ي�������س الحت���������اد، على 
ت�فري كافة متطلبات النجاح خ�ل 
ف����رات اإع������داد امل��ن��ت��خ��ب، مل���ا متثله 
ه����ذه ال��ب��ط���ل��ة م���ن حم��ط��ة مهمة 
لعبي  بنخبة  ال��دول��ة  لعبي  جتمع 

العامل".
اإيزنهاور ثاين  " تعد كاأ�س  واأو�سح: 
اأكرب واأعرق بط�لت اجل�لف لله�اة 
امل�ست�ى الدويل، ولذا يحر�س  على 
لهذا  منتخبنا  خ��س  على  الحت���اد 
اكت�ساب  ب��ه��دف  امل��ه��م،  ال���س��ت��ح��ق��اق 
خ���������ربات الح�����ت�����ك�����اك م������ع لع���ب���ي 
ل�ستحقاقات  والإع���������داد  ال����ع����امل، 
م�ساركة  ع����دة  اأب���رزه���ا  م��ن  مقبلة، 
منتخب الرجال يف البط�لة العربية 

بت�ن�س".

•• ال�صارقة - وام:

اخلان  �ساطئ بحرية  على  اختتمت 
مناف�سات  ال�������س���ارق���ة  م���دي���ن���ة  يف 
الأوىل  لل�سباحة  ال�سارقة  بط�لة 
من ن�عها يف الإمارة والتي نظمها 
للريا�سات  ال���دويل  ال�سارقة  ن��ادي 
البحرية على مدار �سهر كامل على 
باإمارة  اأرب��ع مدن خمتلفة  �س�اطئ 
ال�����س��ارق��ة ����س���ارك ف��ي��ه��ا اأك�����ر من 
خمتلف  من  ولعبة  لع��ب   400
الفئات العمرية. واأقيمت مناف�سات 
اجل�لة الرابعة واخلتامية بح�س�ر 
جمل�س  ع�س�  الكمايل  حممد  ك��ل 
ال������دويل  ال�������س���ارق���ة  ن�������ادي  اإدارة 
ل���ل���ري���ا����س���ات ال���ب���ح���ري���ة واأح����م����د 
احل��سني مدير عام النادي اللذين 
الفائزين واحلا�سلني  بتت�يج  قاما 
على املراكز الأوىل. واأ�سفرت نتائج 
البط�لة عن ف�ز املت�سابق �سيف اهلل 

خالد باملركز الول يف فئة 1500 
�سارة  املت�سابقة  وف���ز  -رج���ال  م��ر 
جلنف باملركز الول يف فئة 1500 

حممد  املت�سابق  وف���ز  ن�ساء  م��ر- 
 800 ف��ئ��ة  الول يف  ب��امل��رك��ز  امل���� 
مر-   500 فئة  ويف  �سباب  م��ر- 

نا�سئني فاز باملركز الول علي علي 
وفازت املت�سابقة راغد حممد طه يف 

نف�س الفئة باملركز الول نا�سئات.

بط�لة  اإن  ال��ك��م��ايل  حم��م��د  وق����ال 
بالكثري  حظيت  لل�سباحة  ال�سارقة 
م���ن امل��ن��اف�����س��ة ب���ني ال�����س��ب��اح��ني يف 

..م�سريا  العمرية  الفئات  خمتلف 
جاءت  البط�لة  هذه  اإقامة  اأن  اإىل 
انط�قا من حر�س نادي ال�سارقة 

على  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
وال�سعي  ال�سباحني  م��ه��ارات  �سقل 
يف امل�ساهمة لن�سر ريا�سة ال�سباحة 

واإيجاد  املجتمع  فئات  خمتلف  بني 
منها  ت��ن��ط��ل��ق  ري���ا����س���ي���ة  ق����اع����دة 
الريا�سة  لهذه  املختلفة  املناف�سات 
ال���ت���ي ب���ات���ت ت�����س��ه��د اق���ب���ال كبريا 
يف ال�����س��ن���ات الأخ�����رية. م��ن جانبه 
اأحمد احل��سني عن �سعادته  اأعرب 
للبط�لة  املتميز  الفني  بامل�ست�ى 
اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  الأوىل  ن�سختها  يف 
م�ست�يات  قدمت  امل�ساركة  الأندية 
ب�سكل  ي�سهم  ال���ذي  الأم����ر  مم��ي��زة 
اإم������ارة  ال��ل��ع��ب��ة يف  ن�����س��ر  ك���ب���ري يف 

ال�سارقة.
ال�����ن�����ادي  اأن  احل����������س����ن����ي  واأك�����������د 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��ح��ري 
على  ح���ري�������س  ال����س���رات���ي���ج���ي���ني 
ا����س���ت���م���راري���ة ت��ن��ظ��ي��م م���ث���ل ه���ذه 
مكا�سب  حت��ق��ق  ال���ت���ي  ال���ب���ط����لت 
الك�ادر  اإيجاد قاعدة من  كبرية يف 
كافة  يف  ال���دول���ة  لتمثيل  امل���ؤه��ل��ة 

املحافل الإقليمية والعاملية.

بط�لة �لإمار�ت �ل�طنية ملحرتيف �جل�جيت�س� تنطلق �ل�سبت �ملقبل من �أب�ظبي

�لي�م.. منتخبنا للج�لف يد�سن م�ساركته يف كاأ�س �آيزنهاور مب��جهة �لدومنيكان و�سربيا

•• زيوريخ-وام:

اأعلنت جلنة احلكام بالحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" اأم�س عن القائمة 
الر�سمية حلكام مباريات كاأ�س العامل للنا�سئات "حتت 17 عاما" بالهند.

ال علي �سمن  الإم��ارات��ي عمر  ال��دويل  الفيفا على احلكم  اختيار  ووق��ع 
قائمة احلكام املكلفني باإدارة مباريات البط�لة؛ حيث �سيك�ن �سمن 16 

حكما لنظام الفيدي� امل�ساعد.

م�ساعدًة  و28  ام��راأة  حكما   14 من  تتاألف  جمم�عة  اأن  الفيفا  واأو�سح 
مباريات  �ستدير  للفيدي�  حكما  و16  داعمات  َحَكمات  ل�3  اإ�سافة  لهن، 

البط�لة.
وقال الإيطايل بريل�يجي ك�لينا رئي�س جلنة احلكام بالفيفا: "ت�سعدنا 
ت�قف  بعد  روؤية بط�لة كاأ�س العامل للنا�سئات "حتت 17 �سنة" جمددا 
املناف�سة  لهذه  ب�سغف  ونتطلع  ك�فيد19-.  ب�سبب جائحة  �سن�ات   4 دام 
املباريات  حل��ك��ام  وبالن�سبة  امل��ق��ب��ل.  اأك��ت���ب��ر  يف  بالهند  ُت��ق��ام  ال��ت��ي  املهمة 

املُعينني، فاإنها تعترب خط�ة كبرية لإعدادهم كمر�سحني حمتملني لإدارة 
م�اجهات كاأ�س العامل 2023 لل�سيدات باأ�سراليا وني�زيلندا".

واأ�ساف ك�لينا: "كما ذكرت يف عدة منا�سبات �سبقت عند تعيني حكام باقي 
ونثق  وات�ساقه،  القرار  ت�حيد �سنع  بهدف  دائما  نعمل  الفيفا،  مناف�سات 
املناف�سة  املعّين�ن يف هذه  اأن يكت�سبها احلكام  التي ميكن  باأهمية اخلربة 
كتح�سري م�سبق لأكرب بط�لة عاملية يف كرة القدم لل�سيدات، وهي كاأ�س 

العامل لل�سيدات العام القادم".

�حلكم �لإمار�تي عمر �أل علي ي�سارك يف �إد�رة 
مباريات م�نديال �لنا�سئات

�ختتام بط�لة �ل�سارقة لل�سباحة مب�ساركة 400 لعب ولعبة
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•• مدريد -وام:

عن  ر�سميا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإ���س��ب��اين  فالن�سيا  ن���ادي  اأع��ل��ن 
بعقد  كافاين  اإدين�س�ن  الأوروج�ياين  املهاجم  تعاقده مع 

ملدة عامني ينتهي يف 30 ي�ني� 2024 .
 ، "35 عاما"  ك��اف��اين  اأن  اإىل  الإ���س��ب��اين  ال��ن��ادي  واأ����س���ار 
ال����ذي ان��ت��ق��ل ل�����س��ف���ف ال��ف��ري��ق يف ���س��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال حر، 
يطمح الآن اإىل ترك ب�سمة يف هج�م الفريق الذي يق�ده 
امل��درب الإي��ط��ايل جينارو ج��ات���زو. وب��داأ كافاين م�سريته 
لبالريم�  لعب  حيث   2007 ع��ام  اأوروب���ا  يف  الحرافية 
الفرن�سي يف  �سان جريمان  باري�س  اإىل  انتقل  ثم  وناب�يل 

خ�لها  اأ�سبح  م�ا�سم   7 الفريق  مع  ليخ��س   2013
ملان�س�سر  الن���ت���ق���ال  ق��ب��ل  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ت��اري��خ��ي  ال���ه���داف 
الفريق  مع  ولكن عقده   ،  2020 يف  الإجنليزي  ي�نايتد 
2021-2022. وخ�ل  املا�سي  امل��سم  انتهى مع نهاية 
م�سريته الحرافية، ت�ج كافاين باألقاب 25 بط�لة كما 
فر�س نف�سه �سمن اأبرز الهدافني على م�ست�ى العامل يف 
العقدين الأخريين واأحرز لقب هداف الدوري الفرن�سي يف 
م��سمني. ويحظى كافاين اأي�سا بتاريخ حافل مع منتخب 
اأوروج���اي حيث �سارك معه يف اأكر من ن�سخة ببط�لت 
اأمم  كاأ�س  بط�لة  بلقب  الفريق  مع  ف��از  كما  العامل  كاأ�س 

اأمريكا اجلن�بية "ك�با اأمريكا" عام 2011 .

•• دبي-وام:

8 لع��ب��ني ����س���دارة بط�لة  ت��ق��ا���س��م 
بنهاية  ل��ل�����س��ط��رجن،  امل��ف��ت���ح��ة  دب���ي 
مناف�سات اجل�لة الثالثة، بالع�مة 
الكاملة بر�سيد 3 نقاط لكل منهم، 
يف البط�لة التي ينظمها نادي دبي 
فيها  وي�سارك  والثقافة،  لل�سطرجن 
بينهم  م���ن  ولع���ب���ة  لع��ب��ا   170
الدولية. الألقاب  حملة  من   100

متكن  الأوىل،  ال����ط����اول����ة  ف���ع���ل���ى 
اقتنا�س  م���ن  ف��ي��ج��ن��ي�����س  ال���ه���ن���دي 
التعادل اأمام امل�سنف الأول الرو�سي 
الطاولة  وعلى  بريدكي،  األك�سندر 
ال��ث��ان��ي��ة وا����س���ل ال���ه���ن���دي اأرج������ن 
بف�زه  ال��ق���ي��ة  ع��رو���س��ه  اإريجي�سي 
ليدخل  ريتفيك  راجا  م�اطنه  على 
قائمة امل�سنفني ال�20 على م�ست�ى 
الت�سنيف احل��ي، يف حني  العامل يف 
ل�  براجاناندا  الرابع  امل�سنف  احتاج 
25 نقلة فقط للف�ز على م�اطنه 
�سيامنيكيل. وخيمت التعادلت على 
تعادل  حيث  الأوىل  الطاولت  بقية 
امل�سنف ال�ساد�س الأملاين ني�سيبيان� 
م����ع ال���ه���ن���دي راث���ان���ف���ي���ل وت���ع���ادل 
الهندي اأبيجيت ج�بتا مع الأوزبكي 
اأورت������ي������ك ن���ي���ج���م���ات����ف، وت����ع����ادل 
م�اطنه  م���ع  ����س���ري���ه���اري  ال���ه���ن���دي 
البنج�دي�سي  وتعادل  �سيت�رامان، 

راوناك  الهندي  مع  الرحمن  �سياء 
نتائج  ���س��ع��ي��د  وع����ل����ى  �������س������دواين. 
امل�سري  ت��ع��ادل  ال���ع���رب،  ال���ع��ب��ني 

�س�جن  الفرن�سي  م��ع  ع���ديل  اأح��م��د 
املغربي  خ�������س���ر  ف���ي���م���ا  ج�����ل����ي����ان، 
هار�سا  الهندي  م��ن  تي�سري  حممد 

ب���ارات���اك����ي، وخ�����س��ر ال��ي��م��ن��ي ب�سري 
برا�سانا،  ال��ه��ن��دي  م���ن  ال��ق��دمي��ي 
من  ع��زي��ز  ح�سني  ال��ق��ط��ري  وخ�سر 

ال���ه���ن���دي ف��ي�����س��ال �����س�����دري لعب 
لل�سطرجن،  دب����ي  ن�����ادي  اأك���ادمي���ي���ة 
�سايل  راج���ي  الفل�سطيني  وت��ع��ادل 
اأب���� ع��زي��زة م��ع الأ���س��ت��اذة الهندية 
لنتائج  وب��ال��ن�����س��ب��ة  ����س���ارم���ا.  اإي�����س��ا 
ال�عبني الإماراتيني، خ�سر عمران 
يف  الثالث  امل�سنف  اأم���ام  احل��سني 
ال��ب��ط���ل��ة الإي�������راين حم��م��د اأم���ني 
بدر  حمد  النا�سئ  وف��از  طبطبائي، 
على الرو�سي مارك بافل�ف، وخ�سر 
�سعيد اإ�سحاق من الأ�ستاذة الهندية 
حتكيم  جل��ن��ة  اأن  ي���ذك���ر  ب��ري��ان��ك��ا. 
واملحا�سر  احلكم  يراأ�سها  البط�لة 
رئي�س  عبدالرحيم،  مهدي  ال��دويل 
جل��ن��ة ال��ق���ان��ني ب���الحت���اد ال���دويل 
رئ��ي�����س جل��ن��ة احلكام  ل��ل�����س��ط��رجن، 
البط�لة  ..وه��ي  الآ�سي�ي  بالحتاد 
ا���س��ن��اد رئا�سة  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت��ا���س��ع��ة 
التحكيم فيها اإليه وه� اأكر احلكام 
م�ساركة يف البط�لة حيث �سارك يف 
جميع ن�سخ البط�لة. وي�سم طاقم 
الدويل  م��ن  ك���  ال��ب��ط���ل��ة  حتكيم 
اليمني جمال قا�سم، وحكم الحتاد 
���س��ل��م��ان ال��ط��اه��ر، واحلكم  ال����دويل 
العبدويل  ماجد  الم��ارات��ي  املحلي 
وال��ف��ل��ب��ي��ن��ي روب���ريت���� ك����اران����داجن، 
وحكم الحت��اد ال��دويل حمب �سراج 
املبا�سر  النقل  ع��ن  م�����س���ؤوًل  ال��دي��ن 

للمباريات.

•• دبي-وام:

دوري  وا�سلت اأندية "ال��سط" يف 
ا�ستعداداتها  للمحرفني،  اأدن���ك 
لن����ط�����ق م�����س��اب��ق��ة ال��������دوري يف 
امل��سم اجلديد -2022 2023، 
الن�سخة  رق������م  ي���ح���م���ل  وال���������ذي 
للم�سابقة،  ع�������س���رة  اخل���ام�������س���ة 
ي�مي  الأوىل  ج���ل��ت��ه  و�ستنطلق 

اجلمعة وال�سبت املقبلني.
يف  امل�سابقة  ج���دول  ترتيب  ووف���ق 
 ،-2022  2021 املا�سي  امل��سم 
جمم�عة  ال��سط  منطقة  �سمت 
م���ن اأ����س���م���اء ال���ف���رق ال���ك���ربى ذات 
امل��م��ي��ز يف الكرة  ال��ك��روي  ال��ت��اري��خ 

الإماراتية.
ففي دبي، تزامنت ا�ستعدادات نادي 
ادن�����ك  دوري  لن���ط����ق  ال������س��ل 

للمحرفني، مع قرار �سم� ال�سيخ 
رئي�س  اآل مكت�م  را���س��د  ب��ن  اأح��م��د 
النادي بت�سكيل جمل�س اإدارة جديد 
للنادي مبا فيها �سركة كرة القدم 

برئا�سة اأحمد حممد بن �سعفار.
ال��سل، حتت قيادة فنية  وي�ستعد 
اأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ج��دي��دة ب��ق��ي��اد خ�ان 
ب��ي��ت��زي، خل������س اأوىل  اأن��ط���ن��ي��� 
با�ست�سافة  امل�سابقة،  يف  مبارياته 
التي  امل����ب����اراة  ال�����ح����دة يف  ف���ري���ق 
اجلمعة  ي������م  ب��ي��ن��ه��م��ا  ���س��ت��ج��م��ع 

املقبل.
لعبي  قائمة  اكتمال  عدم  وبرغم 
اأنه  اإل  امل��سم اجلديد،  ال��سل يف 
اأك��ر الأندية  ك��ان واح��دا من بني 
ج����ذب����ا ل����ه���ت���م���ام خ�������ل ف���رة 
مع  بتعاقده  ال�سيفية  النتقالت 
الإم����ارات عمر عبد  جن��م منتخب 

اآ�سيا  اأف�����س��ل لع���ب يف  ال��رح��م��ن، 
.2016

الأول  الفريق  يعي�س  عجمان،  ويف 
للم��سم  ا�ستعدادا  ا�ستنفار  حالة 
الكروي اجلديد، بعد امل��سم املتميز 
ال���ذي ق��دم��ه ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وكلله 
يف  ال�سابع  امل��رك��ز  على  باحل�س�ل 
العام، مع مدربه  الرتيب  ج��دول 
تيفج�ديت�س،  ج������ران  ال�����س��رب��ي 
على  الثاين  للم��سم  معه  امل�ستمر 

الت�ايل.
ومت��ث��ل ه���ذا اله��ت��م��ام يف حر�س 
النعيمي،  ع��م��ار  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
متابعة  على  ال��ن��ادي  رئي�س  ن��ائ��ب 
التي خا�سها  ال�دية  املباريات  اآخر 
امل��سم،  ان����ط�����ق  ق���ب���ل  ع���ج���م���ان 
اأم��ام فريق دبا احل�سن وف��از فيها 
عجمان 3-1، والذي اأ�ساد بجه�د 

الفريق وحث ال�عبني على تقدمي 
الأف�سل يف امل��سم اجلديد.

ك��م��ا زف ال��ن��ادي جل��م��اه��ريه خرب 
الفريق  اأج����ان����ب  ق��ائ��م��ة  اك���ت���م���ال 

الك�نغ�يل  اجل���ن���اح  م���ع  ب��ت��ع��اق��ده 
بر�ستيج مب�جن� "22 عاًما".

ويف الن�سر، ا�ستهل النادي املرحلة 
الأخ���������رية م����ن ب���رن���ام���ج اإع��������داده 
للم��سم اجلديد ..وقبل اأيام قليلة 
من انط�ق الدوري، بالإع�ن عن 
ه�ية جديدة تد�سيناً ملرحلة ياأمل 
فيها اأن حتقق فرق النادي اأهدافه 
يف  متمثلة  جماهريه،  وطم�حات 
���س��ع��ار ج��دي��د ل��ي��ك���ن ���س��ع��ار جميع 

الألعاب الريا�سية يف النادي.
فنية  قيادة  حتت  الن�سر،  وي�ستعد 
مل�اجهة  فينك،  ث�ر�سنت  ل���أمل��اين 
لدوري  الأوىل  اجل�لة  يف  الظفرة 
واختتم  ل���ل���م���ح���رف���ني،  اأدن����������ك 
ال��ف��ري��ق م��ب��اري��ات��ه ال���دي��ة بالف�ز 
على العربي والعروبة يف مباراتني 
اأقيمتا على مدار ي�مني متتالني، 

ح���ي���ث ح���ق���ق ال���ع���م���ي���د ال�����ف������ز يف 
بهدف  العربي  على  الأوىل  املباراة 
على  ف��از  الثانية  ويف  مقابل،  دون 

العروبة بنتيجة 1-2.
الفريق  ي�����س��ت��ع��د  ي���ا����س،  ب��ن��ي  ويف 
اإي�ساي�،  ال���روم���اين  ق��ي��ادة  حت��ت 
للم��سم  ال���ف���ري���ق  م����ع  امل�����س��ت��م��ر 
يف  مبارياته  اأوىل  خل��س  الثالث، 
فريق  مب�اجهة  املحرفني  دوري 

خ�رفكان م�ساء اجلمعة.
�سل�فينيا،  وبعد مع�سكر متميز يف 
م��ب��اراة ودية  الفريق وخ��ا���س  ع��اد 
اجلمعة  ي���م  الظفرة  اأم��ام  وحيدة 

املا�سي.
وقبل اأيام قليلة من اأوىل مباريات 
النادي  اأعلن  ال��دوري  بني يا�س يف 
رافائيل  ال��ربازي��ل��ي  ان�����س��م��ام  ع��ن 
قائمة  اىل  عاما"   23" اي��ل��ي��ا���س 

م��ن نادي  لعبيه الأج��ان��ب ق��ادم��اً 
باملريا�س الربازيلي. ويف خ�رفكان، 
العنربي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ا���س��ت��ق��ط��ب 
امل����درب اجل��دي��د ل��ل��ف��ري��ق، وال���ذي 
الفنية خل�رفكان يف  القيادة  ت�ىل 
امل��سم اجلديد، الهتمام باعتباره 
املدرب الإماراتي والعربي ال�حيد 
اأدن������ك  دوري  م���درب���ي  ق��ائ��م��ة  يف 
 –  2022 للمحرفني يف م��سم 

.2023
املع�سكر  م�����ن  ال������ع�������دة  وع�����ق�����ب 
خا�س  ه�����ل����ن����دا،  يف  اخل�����ارج�����ي 
املباريات  من  جمم�عة  خ�رفكان 
ب���ال���ف����ز على  ال������دي�����ة اخ��ت��ت��م��ه��ا 
اأه��������داف دون  ال���ف���ج���رية ب���ث����ث���ة 
م��ب��اري��ات��ه يف  ا���س��ت��ع��دادا لأوىل  رد، 
ال����دوري مب���اج��ه��ة بني ي��ا���س ي�م 

اجلمعة.

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت لعبة التن�س الت�ن�سية ال�سهرية اأن�س جابر حتديها اجلديد يف بط�لت 
الأمريكية  على  م�ستحق  ف�ز  خ�ل  من  الكربى  الأرب��ع  �س�م"  "جراند 
مادي�س�ن برينجل 7-5 و6-2 يف افتتاح م�سريتها ببط�لة اأمريكا املفت�حة 

ميدوز" . "ف��سينج 
يطلق  فيما  م�سريتها،  وليامز  �سريينا  املخ�سرمة  الأمريكية  ا�ستهلت  كما 

عليها "بط�لة ال�داع" ، بالف�ز على دانكا ك�فينيت�س 6-3 و3-6 .
اأب���رز حمرفات  نف�سها �سمن  ق��د فر�ست   ، عاما   28 ج��اب��ر،  اأن�����س  وك��ان��ت 
التن�س على ال�ساحة العاملية يف الآونة الأخرية وتقدمت اإىل املركز الثاين يف 
الت�سنيف العاملي ملحرفات اللعبة تزامنا مع ف�زها باملركز الثاين يف بط�لة 
اإجنلرا املفت�حة "وميبلدون" ثالث بط�لت "جراند �س�م" الأربع الكربى 

هذا امل��سم.

اأن�س جابر  اإيلينا ريباكينا يف نهائي وميبلدون، تتطلع  اأمام  وبعد خ�سارتها 
خ�ل  من  جديدة  ب�سمة  ت��رك  اإىل  حاليا،  العامل  على  اخلام�سة  امل�سنفة 

ف��سينج ميدوز اآخر بط�لت "جراند �س�م" الأربع الكربى هذا امل��سم.
63 عامليا،  امل�سنفة  الأمريكية  اأ�سقطت مناف�ستها  التي  اأن�س جابر،  وت�سعى 
يف مباراة ا�ستغرقت �ساعة واحدة و10 دقائق، اإىل التقدم ل�أدوار النهائية 
م�ساركاتها  خ���ل  ف�سلت  بعدما  ميدوز  ف��سينج  من  احلالية  الن�سخة  يف 
ال��ث��ال��ث ح��ي��ث ودعت  ال����دور  ال������س���ل لأب��ع��د م��ن  ال��ب��ط���ل��ة يف  ال�سابقة يف 

البط�لة من الدور الثالث يف كل من الن�سخ الث�ثة املا�سية.
دانكا ك�فينيت�س  وليامز مع  الأمريكية �سريينا  املخ�سرمة  وحظيت مباراة 
البط�لة  يف  ال��ب��داي��ة  �سربة  ب�سفتها  الأك���رب  بالهتمام  م�نتنجرو  لعبة 
العاملية ملحرفات  الرابطة  اأ�سارت  "40 عاما" ، ح�سبما  الأخ��رية ل�سريينا 
التن�س. وكانت �سريينا ، 41 عاما ، اأ�سارت قبل اأ�سابيع اإىل اأنها تقرب من 
خط النهاية يف م�سريتها الريا�سية احلافلة بالإجنازات والأرقام القيا�سية.

و3-6   3-6 ك�فينيت�س  على  التغلب  يف  كبرية  �سع�بة  �سريينا  جتد  ومل 
امل�ساهري  من  عدد  يتقدمه  هائ�  جماهرييا  ح�س�را  �سهدت  مباراة  خ�ل 

والنج�م.
ليك�ن  احلالية  البط�لة  يف  النهائية  ل���أدوار  التقدم  اإىل  �سريينا  وتتطلع 
يف  املا�سية  الفرة  خ�ل  ف�سلت  بعدما  الأ�سط�رية،  مل�سريتها  جيدا  ختاما 
تقدمي ع�دة ناجحة مل�عب التن�س حيث خ�سرت 3 من 4 مباريات خا�ستها 

منذ ع�دتها اإىل امل�عب بعد غياب لأكر من عام.
اأكر من مرة يف معادلة الرقم القيا�سي لعدد مرات  اآمال �سريينا  وتبددت 
با�سم  وامل�سجل   ، ال��ك��ربى  �س�م" الأرب����ع  "جراند  ب��ط���لت  ب��األ��ق��اب  ال��ف���ز 

الأ�سرالية مارجريت ك�رت بر�سيد 24 لقبا مقابل 23 لقبا ل�سريينا.
الن�سخة  وت��درك �سريينا جيدا مدى �سع�بة معادلة هذا الرقم من خ�ل 
ال��ع��دي��د من  ق��ب��ل  م��ن  املناف�سة  ل��ق���ة  ن��ظ��را  م��ي��دوز  احل��ال��ي��ة يف ف��سينج 
امل�ساركات �س�اء من ذوات اخلربة اأو العنا�سر ال�سابة التي تاألقت يف الفرة 

املا�سية.
فازت   ، الكربى  الأرب���ع  البط�لت  يف  �سريينا  اأحرزتها  لقبا   23 بني  وم��ن 
اآخرها  ك��ان  م��رات   6 م��ي��دوز  ف��سينج  بلقب  الكبرية  الأمريكية  ال���ع��ب 
الف�ز  ال��دور الأول للبط�لة احلالية ه�  انت�سارها يف  باأن  2014 علما  يف 
ال�107 لها مقابل 14 هزمية يف تاريخ م�ساركاتها مبباريات البط�لة منذ 
عام 1998 . وكانت اأبرز املفاجاآت يف بداية فعاليات الدور الأول للبط�لة 
للبط�لة  ال�سابعة  امل�سنفة  هاليب  �سيم�نا  الرومانية  خ�سارة  هي  احلالية 
الأدوار  من  املتاأهلة  �سنيج�ر  داري��ا  الأوكرانية  اأم��ام  و6-4  و0-6   6-2
فعاليات  للبط�لة  العا�سرة  امل�سنفة  ك�ستكينا  داري��ا  ودع��ت  كما  التمهيدية. 
 7-6 جالفي  دامل��ا  املجرية  اأم���ام  باخل�سارة  الأول  ال���دور  م��ن  الن�سخة  ه��ذه 
امل�سنفة  ك�نتافيت  اآنيت  ال�ست�نية  تاأهلت  فيما  و6-3  "8-10"و1-6 
الرومانية جاكلني  بالف�ز على  الثاين  ال��دور  اإىل  بجدارة  للبط�لة  الثانية 

كري�ستيان 6-3 و0-6 .

�أن�س جابر تبد�أ حتديها �جلديد و�سريينا ت�ستهل رحلة �ل�د�ع بحما�س يف »فل�سينج ميدوز«

لل�سطرجن �ملفت�حة  دبي  بط�لة  �سد�رة  يتقا�سم�ن  لعبني   8

قياد�ت وه�ية جديدة تدعم طم�حات �لأندية ��ستعد�د� لنطلق دوري �أدن�ك للمحرتفني

ر�سميا.. فالن�سيا ي�سم 
كافاين يف �سفقة �نتقال حر
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ي�����س��ع��ى ب���اري�������س ����س���ان ج���رم���ان ح���ام���ل اللقب 
نقاطه  اإه��داره  بعد  الناق�سة  دع�سته  لتع�ي�س 
املرحلة  يف  م���ن��اك���  اأم����ام  امل������س��م  ه���ذا  الأوىل 
املا�سية، وذلك عندما يحّل الأربعاء �سيفاً على 
ت���ل���ز �سمن امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة م��ن ال���دوري 
مر�سيليا  ياأمل  حني  يف  القدم،  لكرة  الفرن�سي 
ول��ن�����س ال��ب��ق��اء �سمن ال��رك��ب وال���س��ت��ف��ادة من 

البداية الرائعة.
الف�ز  1-1 بطعم  تعادًل  الإم���ارة  ن��ادي  خطف 
يف  بران�س"  دي  "بارك  م�سيفه  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
املرحلة الرابعة، لي�قف زحف النادي الباري�سي 

لفريق  ال�ستعرا�سية  والبداية 
امل�������������درب ك���ري�������س���ت����ف 

غ����ال����ت����ي����ي����ه م��������ع 3 
ت�الياً  ان��ت�����س��ارات 
�����س����ج����ل خ����ل���ه���ا 
17 هدفاً، مبعدل 
اأك������������������ر م�����������ن 5 
املباراة  يف  اأه����داف 

ال�احدة، حيث �سحق 
بخما�سية  ك����ل����ريم�����ن 

نظيفة وم�نبلييه 5-2 وليل 1-7.
مل ي��ج��د ���س��ان ج��رم��ان الي���ق���اع امل��ن��ا���س��ب اأم���ام 
 67 بن�سبة  الكرة  على  ا�ستح�اذه  رغم  م�ناك� 
يف املئة، ليلهث خلف التعادل بعدما كان ال�سيف 
افتتح الت�سجيل بف�سل الملاين كيفن ف�لند يف 

الدقيقة 20.
الرائعة  ال��ب��داي��ة  �ساحب  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  رّد 
بت�سجيله هدفه الثامن يف 5 مباريات وال�ساد�س 
له يف "ليغ1" من ع�مة اجلزاء مدركاً التعادل 

لفريقه.
فر�س الربازيلي، املربع على �سدارة الهدافني، 
نف�سه الأف�سل يف �سف�ف النادي الباري�سي على 
ح�����س��اب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي���ن��ي��ل م��ي�����س��ي الذي 
ك��رت��ني حا�سمتني  وم���ّرر  اأه����داف   3 �سجل 
اأهداف   4 م��ع  مبابي  كيليان  والفرن�سي 

منذ بداية امل��سم.
ورغ���م اه�����داره ن��ق��ط��ت��ني، ي��ت�����س��ّدر �سان 
نقاط،   10 بر�سيد  ال��رت��ي��ب  ج��رم��ان 
مع  ولكن  ولن�س  مر�سيليا  مع  مت�ساوياً 

اأف�سلية اأهداف ل�ساحله )14+(.
ف���ري���ق���ه ع���ان���ى يف  اأن  اأق�������ّر غ��ال��ت��ي��ي��ه 
اأم���ام  الأّول  ال�����س���ط 

فريق  على  وقعنا  اأن��ن��ا  �سك  "ل  الإم����ارة  ن���ادي 
اأعاق  الأوىل.   35 ال���  الدقائق  رائ��ع يف  م�ناك� 
خروجنا الأول بالكرة وكان حا�سراً بدنيا للف�ز 

بالكرات".
ج�دته  ا�ستخدام  من  )م�ناك�(  "متكن  وتابع 
للهج�م(،  الدفاع  النتقال )من  ب�سكل جيد يف 
الكثري من  اإىل  نفتقر  كنا  ال��ه��دف.  غ��رار  على 
احل���رك���ة. مل ن��ت��ح��ّرك ك����ث����رياً... ل��ك��ن الأم�����ر 
ال�س�ط  الأّول. هذا  ال�س�ط  نهاية  حت�ّسنت مع 

يجب اأن يك�ن در�ساً لنا لكي نتط�ر".
بني  ح�سل  ملا  اإيجابية  ب�س�رة  غالتييه  وخ��رج 

لركلة  الأّول  ت�سديد  ع��ق��ب  وم��ب��اب��ي  ن��ي��م��ار 
اجل�����زاء ب��ع��د ال��ت���ت��ر ال����ذي ب����رز خ�ل 

الف�ز على م�نبلييه يف املرحلة الثانية 
لت�سديد  ال��ربازي��ل��ي  ان���ربى  ع��ن��دم��ا 

مبابي  امتعا�س  رغ��م  ج���زاء  رك��ل��ة 
الذي كان اأهدر اأوىل يف وقت �سابق 

من املباراة.
قال مدرب ليل وني�س ال�سابق "مت 
ت�سديد  ب�����س��اأن  ال��رات��ب��ي��ة  تر�سيخ 

رك�ت اجلزاء: كيليان الرقم واحد 
ون��ي��م��ار ال���ث���اين. لكن 

بعد ذلك، هناك حقيقة املباراة واللحظة. راأيت 
اأن��ه��م��ا ت��ب��ادل احل��دي��ث واأن +ن���اي+ ق��رر تنفيذ 
الركلة. اأنا اأقّدر م�قف كيليان لتهنئته وم�قف 

+ناي+ ل�سكره...".
ارتدى  اذ  ت�ل�ز  عن  غالتييه غريباً  يعترب  ول 
 1990 اأع���ام بني  قمي�سه ك�عب ملدة ث�ثة 
ي��ت��ح��در من  ان����ه  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  و1993، 
عام  ال����دوري  بلقب  للف�ز  ليل  وق���اد  مر�سيليا 

.2021
ن�سبة  ت��ك���ن  اأن  ت���ل���ز  ي��اأم��ل  الآخ����ر،  املقلب  يف 
ج��ه���زي��ت��ه ك��ام��ل��ة م��ن اأج���ل ال���ق���ف اأم����ام املد 
بداية  حت�سر  ل��ذا  الباري�سي، 
ع��رب الع����ن ع��ن اقامة 
املباراة يف ملعب ممتلئ 
 31700 ل����  ي��ت�����س��ع 

متفرج.
ع��ّل��ق ح��ار���س ت�ل�ز 
م���اك�������س���ي���م دوب����ي����ه 
ال�����ذي ���س��ب��ق ل���ه ان 
جرمان  �سان  واج��ه 
ك���ان يحر�س  ع��ن��دم��ا 
"ل  ن�����ان�����ت  ع�����ري�����ن 

�سك اأن م�ناك� اأغ�سبهم. �سراحة مّرت �سن�ات 
ط���ي��ل��ة مل ت��ك��ن ف��ي��ه��ا ال��ب��داي��ة م��ث��ل ه����ذه. ما 
الهج�مية  والفعالية  اللعب  ناحية  حقق�ه من 
كاأ�س  م�سابقة  ويف  الأوىل  الث�ث  املباريات  يف 

الأبطال، ه� اأمر ا�ستثنائي".
وتنتظر جماهري ت�ل�ز هذه امل�اجهة منذ ث�ث 
-2019 م��سم  يف  امل��ب��اراة  تقم  مل  اذ  �سن�ات 
ك���رون��ا، يف  ت��داع��ي��ات ف��ريو���س  ب�سبب   2020
حني كان النادي يخ��س غمار الدرجة الثانية 
املا�سي قبل ع�دته  امل��سم  لقبها يف  احرز  التي 

اىل الوىل.
على  �سهلة  م��ب��اراة  ال��ث��اين  مر�سيليا  وي��خ������س 
ال�رق مب�اجهة �سيفه كلريم�ن فريان التا�سع، 

منت�سياً من ف�زه الأخري على ني�س -3�سفر.
وياأمل مر�سيليا يف اأن يحقق ف�زه الثالث ت�الياً 
بداية  منذ  وال��راب��ع   1-2 وم�ناك�  ني�س  بعد 
امل��سم بعدما ا�ستهل مغامرته بف�ز كبري على 
رين�س 4-1 قبل اأن ي�سقط يف فخ التعادل اأمام 

بري�ست 1-1.
ت�دور  اإيغ�ر  الكرواتي  مر�سيليا  م��درب  ع��رف 

ك��ي��ف ي���ظ��ف ط���اق���ات م��ه��اج��م��ه اجلديد 
�سان�سي�س،  األ��ي��ك�����س��ي�����س  ال��ت�����س��ي��ل��ي 

اأم�����ام ني�س  ف���دف���ع ب���ه ا���س��ا���س��ي��اً 
ل��ل��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة ت���ال��ي��اً منذ 
ق���دوم���ه م���ن اإن�����ر الإي����ط����ايل، 
ظن  ح�سن  عند  الأخ���ري  ليك�ن 
هدفيه  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه  م���درب���ه 

الولني يف "ليغ1".
اخل�سارة  يعرف  ل  م��درب  اأّول  ت����دور  ب��ات  كما 
ال����دوري مع  امل��راح��ل الأرب����ع الأوىل يف  خ����ل 
اآب/اأغ�سط�س  ب��ني  ب����ب  اإي��ل��ي  م��ن��ذ  مر�سيليا 
واأيل�ل/ �سبتمرب 2012، علماً اأن الأخري حقق 

�سل�سلة من 6 مباريات من دون هزمية.
اخلناق  لت�سييق  الثالث  لن�س  ي�سعى  وب���دوره، 
على مناف�َسيه عندما ي�ستقبل ل�ريان اخلام�س 

مع 7 نقاط.
بعد  ت�الياً  الثالث  ف�زه  لتحقيق  لن�س  ويهدف 
يف   1-4 بنتيجة  اأر���س��ه  على  م�ناك�  ا�سقاطه 
ليعاود  الثالثة،  املرحلة 
اأم������ام رين  ال����ك����ّرة 
املرحلة  يف   1-2
علماً  امل���ا����س���ي���ة، 
ان��������������ه ا������س�����ت�����ه�����ل 
على  بف�ز  امل��سم 
 2-3 ب����ري���������س����ت 
مع  �سلبي  وت��ع��ادل 

اأجاك�سي�.

•• دبي-وام:

بط�لتني  تنظيم  الإم�����ارات  تعتزم 
دوليتني للكرة الطائرة وال�ساطئية 

خ�ل ال�سهرين املقبلني.
وقال احتاد الإمارات للكرة الطائرة 
املقبلة  الأي�����ام  خ����ل  �سيعلن  اإن����ه 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط���ل��ت��ني يف اإط����ار 
ا�سراتيجيته ل��سع الكرة الطائرة 
الإماراتية يف املكانة امل�ستحقة فنياً 

وتنظيمياً.
ال�سلمان، الأمني  العزيز  واأكد عبد 
للكرة  الإم�����������ارات  لحت�������اد  ال����ع����ام 
الطائرة، اأن الحتاد ب�سدد الإع�ن 
ال��ب��ط���ل��ت��ني، مب��ج��رد التفاق  ع��ن 
املنتخبات  اأ�سماء  نهائي على  ب�سكل 
امل�����س��ارك��ة، وت���ق��ي��ع ال��ع��ق���د، وباقي 

الإجراءات التنظيمية.
اإن���ه مت الت��ف��اق على تنظيم  وق���ال 
الطائرة  ل���ل���ك���رة  دول����ي����ة  ب���ط����ل���ة 
 5 املقبل، مب�ساركة  �سبتمرب  خ�ل 
منتخبات اآ�سي�ية،متميزة يف اللعبة، 
داخل  كبرية  بجماهريية  حتظى  و 

الإم����ارات م��ن واق��ع وج���د جاليات 
كبرية لها داخل الدولة، ما �سيك�ن 
بعد  اللعبة  على  اإيجابي  تاأثري  له 
فرة غابت فيها البط�لت الدولية 

للمنتخبات عن الإمارات.
ا�سراتيجيات  اأب����رز  م��ن  اأن  واأك����د 
ملكانتها  اللعبة  اإع����ادة  ه���  الحت����اد 
و�سعبيتها داخل الدولة، والتي كانت 
حتتل املركز الثاين بعد كرة القدم، 
ما يتطلب ت��سيع قاعدة املمار�سة، 
البط�لت  ع���دد  يف  ن�سبية  وزي����ادة 

الدولية التي يتم تنظيمها.
الت���ف���اق  ع���ل���ى  "حر�سنا  وق�������ال: 
الآ�سي�ية  املنتخبات  م��ن  ع��دد  م��ع 
اللعبة،  يف  امل��رت��ف��ع  امل�����س��ت���ى  ذات 
الإيجابي  ت���اأث���ريه  ل���ه  ���س��ي��ك���ن  م���ا 
خ�ل  م��ن  منتخبنا  م�ست�ى  على 
م�ساركته يف هذه البط�لة، وت�سليط 
الإع�مي  الهتمام  وزي��ادة  ال�س�ء 
واجلماهريي من خ�ل ا�ستقطاب 
منتخبات ذات جماهريية بني اأبناء 

اجلاليات املقيمة".
واأ�سار اإىل اأن خطط الحتاد الهادفة 

وجذب  امل��م��ار���س��ة،  ق��اع��دة  لت��سيع 
على  تقت�سر  ل��ن  للعبة  اله��ت��م��ام 
التقليدي  ب�سكلها  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة 
ف��ق��ط، ول��ك��ن ه��ن��اك ت��رك��ي��زا اأي�سا 
ال�����س��اط��ئ��ي��ة، والتي  ال��ط��ائ��رة  ع��ل��ى 
ب��ات��ت م��ن اأ���س��ه��ر ال��ري��ا���س��ات على 

م�ست�ى العامل.
ينظم  اأن  امل���ق���رر  "من  واأو�����س����ح: 
للطائرة  دول���ي���ة  ب��ط���ل��ة  الحت�����اد 
اأكت�بر  خ����ل  دب���ي  يف  ال�����س��اط��ئ��ي��ة 
منتخبات   8 مب�������س���ارك���ة  امل���ق���ب���ل، 
ل���ل���رج���ال وم��ث��ل��ه��ا ل��ل�����س��ي��دات من 

م��ن��ت��خ��ب��ات ل��ه��ا ب����اع ك��ب��ري يف هذه 
الآن  حتى  دول   4 اأك���دت  اللعبة... 
باقي  مع  التفاق  وج��ار  م�ساركتها، 

املنتخبات ل�إع�ن عنها جميعا".
الطائرة  ال��ك��رة  اأن  ال�سلمان  واأك���د 
كبرية،  رواج  ف���رة  ح��ال��ي��ا  ت��ع��ي�����س 

وت���ق���دم الإم���������ارات جم��م���ع��ة من 
التنظيمية  قدراتها  على  الرباهني 

تنظيم  خ����������ل  م�������ن  ال�����ع�����ال�����ي�����ة 
وا���س��ت�����س��اف��ة 3 ب��ط���لت ك���ربى يف 

الكرة الطائرة؛ حيث كانت البداية 
ببط�لة نادي العني الدولية، والتي 
���س��ارك��ت ف��ي��ه��ا 5 ف���رق م���ن ال���دول 
لفريق  اإ�سافة  واخلليجية  العربية 
ال��ع��ني، وق��دم��ت من����ذج���اً رائ��ع��ا يف 

التنظيم وامل�ست�ى الفني.
اأك����ادمي����ي����ة  ت���ن���ظ���م  "كما  وق���������ال: 
بط�لة  حاليا  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
للطائرة  مبارك  بنت  فاطمة  كاأ�س 
لل�سيدات،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل����أن���دي���ة 
وهي بط�لة ناجحة بكل املقايي�س، 
ق���ي��ة على قدرتها  واأع��ط��ت دلئ���ل 
على ال�ستمرارية وعلى تعزيز دور 
العربي  اخل��ل��ي��ج  امل�����راأة يف  ري��ا���س��ة 
الطائرة  ال��ك��رة  ول��ي�����س  ع���ام  ب�سكل 

فقط".
تقام  ال����ق���ت،  نف�س  "يف  واأ����س���اف: 
ي��ا���س الدولية  ب��ن��ي  ب��ط���ل��ة  ح��ال��ي��ا 
ي�سارك  وال����ت����ي  ال���ط���ائ���رة  ل���ل���ك���رة 
الإم������ارات، هما  ف��ري��ق��ان م��ن  فيها 
ب��ن��ي ي��ا���س واجل���زي���رة ع�����وة على 
جمم�عة من اأف�سل الفرق العربية 

واخلليجية".

�لإمار�ت تنظم بط�لتني دوليتني للطائرة و�ل�ساطئية �ل�سهرين �ملقبلني 

�سان جرمان ي�سعى للتع�ي�س ومر�سيليا ولن�س للبقاء �سمن �لركب 

•• اأبو ظبي-وام:

قطع اله�لندي ماك�س فري�ستابن �سائق فريق ريد ب�ل خط�ة جديدة على 
طريق الدفاع عن لقبه يف بط�لة العامل "اجلائزة الكربى" ل�سباقات �سيارات 
جائزة  �سباق  بلقب  الف�ز  خ�ل  من  انت�ساراته  ا�ستئناف  .مع  ف�رم�ل1- 

بلجيكا الكربى.
اأ�سبح  اأق��رب مناف�سيه،  بفارق كبري عن  ال�سدارة  ابتعاد فري�ستابن يف  ومع 
النجم  ي��ق��رب  حيث  وقت"  "م�ساألة  ف�رم�ل1-  بط�لة  يف  اللقب  ح�سم 

اله�لندي ب�سدة من التت�يج بلقب البط�لة للعام الثاين على الت�ايل.
الذي  اخل��ت��ام��ي،  ال�سباق  حتى  امل��ا���س��ي  امل������س��م  يف  انتظر  فري�ستابن  وك���ان 
من  ���س��ر���س��ة  م��ن��اف�����س��ة  ب��ع��د  ال��ل��ق��ب  ليح�سم  ���س��ن���ي��ا،  ظ��ب��ي  اأب�����  ت�ست�سيفه 
 7 الربيطاين ل�ي�س هاميلت�ن �سائق فريق مر�سيد�س، والذي ت�ج باللقب 

مرات �سابقة.
والفارق  احل��ايل  امل��سم  �سباقات  يف  لفري�ستابن  الرائعة  النط�قة  ولكن 

الكبري الذي يتف�ق به على املك�سيكي �سريخي� برييز زميله بالفريق، �ساحب 
املركز الثاين يف الرتيب العام للبط�لة، جتعل فري�ستابن قادرا على ح�سم 

اللقب قبل انتهاء البط�لة باأكر من ج�لة.
نقطة   284 بر�سيد  حاليا  للبط�لة  العام  الرتيب  فري�ستابن  ويت�سدر 
مقابل 191 نقطة لبرييز، فيما يحتل �سارلز ل�كلري املركز الثالث بر�سيد 

186 نقطة.
اأقيمت حتى الآن يف مناف�سات البط�لة هذا امل��سم،  14 �سباقا  وعلى مدار 
اأحرز فري�ستابن اللقب يف 9 �سباقات ليربهن ب�سكل عملي على اأنه قادر على 

الحتفاظ باللقب.
ا�ستئناف  بعد  البلجيكي  ال�سباق  بلقب  املا�سي  الأح��د  ي�م  فري�ستابن  وت���ج 

فعاليات البط�لة عقب انتهاء العطلة ال�سيفية التي امتدت لأربعة اأ�سابيع.
وكان هذا ال�سباق واحدا من �سباقني متتاليني يقامان على اأر�س يرتبط بها 
فري�ستابن ب�سدة حيث ولد ال�سائق اله�لندي يف بلجيكا فيما �سيقام ال�سباق 

التايل للبط�لة ي�م الأحد املقبل يف ه�لندا.
فري�ستابن  ونتائج  اأداء  ب���ل  ري��د  ف��ري��ق  رئي�س  ه���رن��ر  كري�ستيان  وو���س��ف 

ب�"الظاهرة".
ولكنه  العاملي،  اللقب  على  احلفاظ  من  فقط  بق�ة  فري�ستابن  يقرب  ول 
يقرب اأي�سا من حتقيق عدة اأرقام قيا�سية يف مقدمتها الرقم القيا�سي لعدد 
ال�سباقات التي يف�ز بها اأي �سائق يف م��سم واحد على مدار تاريخ البط�لة.

ويقت�سم الأ�سط�رة الأملاين مايكل �س�ماخر ال�سائق ال�سابق لفريق فرياري 

الرقم  ه��ذا  ب���ل  ري��د  لفريق  ال�سابق  ال�سائق  فيتيل  �سيبا�ستيان  وم�اطنه 
القيا�سي بر�سيد 13 لقبا يف م��سم واحد.

وحقق �س�ماخر هذا الرقم يف 2004 وعادله فيتيل يف 2013، وي�ستطيع 
فري�ستابن معادلته اإذا ت�ج بلقب 4 من ال�سباقات ال�8 املتبقية يف البط�لة 

هذا امل��سم.
كما ي�ستطيع فري�ستابن معادلة، ورمبا حتطيم، رقم قيا�سي اآخر هذا امل��سم 
�سائق يف م��سم واحد حيث  اأي  بها  يف�ز  التي  املتتالية  ال�سباقات  وه� عدد 

حققه فيتيل يف 2013 بالف�ز باللقب يف اآخر 9 �سباقات من امل��سم.
وحقق فري�ستابن اللقب يف اآخر 3 �سباقات اأقيمت هذا امل��سم ليك�ن بحاجة 
اإىل الف�ز يف ال�سباقات ال�ستة القادمة على الت�ايل ملعادلة رقم فيتيل لكنه 
�سيك�ن بحاجة اإىل الف�ز بعدد اأقل من ال�سباقات حل�سم لقب البط�لة هذا 
العام. واإذا جنح فري�ستابن يف ح�سم اللقب، �سي�ؤكد على اأنه المتداد الطبيعي 
معظم  احتكرا  اللذين  وهاميلت�ن  فيتيل  وخليفتيه  �س�ماخر  ل�أ�سط�رة 

الألقاب يف ال�سن�ات التالية ل�س�ماخر وحققا بع�س الأرقام القيا�سية.

فري�ستابن.. هل يعادل �جناز �س�ماخر يف عامل ف�رم�ل-1 



لأول مرة يف م�سر.. زوجة تتهم زوجها بـ»�لن�س�ز«
ب�"حمامية  ال�سهرية  حم�سن،  اإمي���ان  امل�سرية،  املحامية  فجرت 
"اإنذار  اأول  ع��ن  م���ؤخ��را  اأعلنت  بعدما  ك��ربى  مفاجاأة  ال�ستات"، 

طاعة" �سد زوج يف تاريخ الق�ساء امل�سري.
زوجته"  ال��زوج يف طاعة  "بدخ�ل  ن�عه  الأول من  الإن���ذار  وُقيد 
اتخاذ  وج��اري  ن�سر،  اأ�سرة مدينة  61581 حُم�سرين  رقم  حتت 
ال�زم قان�نا حيال اإع�ن الزوج مب�سم�ن الإنذار، ح�سبما اأعلنت 

حمامية الزوجة.
بعدما  ج��اء  الإن����ذار  بهذا  "التقدم  اأن  امل�سرية  املحامية  واأك���دت 
واجهت الزوجة من زوجها فت�را وفج�را، بجانب �سربها واإهانتها 

وطردها من منزل الزوجية".
ويعّلق املحامي والباحث القان�ين، امل�ست�سار عبد الرازق م�سطفى، 
ال�سخ�سية  ب��الأح���ال  قان�ين  ن�س  ي�جد  "ل  قائ�:  الأم��ر  على 
لهذا ال�سند ال�سرعي لإثبات ن�س�ز الزوج، وامل�سرع اأغفله ومل يتم 
ال��ق��راآن، حتى يف  وج���د م�ساواة يف  الرغم من  نهائيا، على  ذك��ره 

الن�س�ز بني الرجل واملراأة".
الإنذار  "هذا  عربية":  ني�ز  "�سكاي  م�قع  م��ع  حديث  يف  وت��اب��ع 
ب��ن�����س���ز ال�����زوج رمب���ا ي��ت��م م��ع��ه اإث������ارة ال������راأي ال���ع���ام واجلمعيات 
احلق�قية، التي هي ب�سدد الآن و�سع ت�سريع جديد فيما يخ�س 

الأ�سرة امل�سرية".
واأردف الباحث القان�ين: "اأي قان�ن م�ج�د عامة بداأ بفكرة من 
خ�ل اإثارته بعمل اأدبي اأو �سينمائي، اأو من خ�ل طرحه يف ق�سية 
باملحاكم حتي ل� مت رف�سها، لكن يبقى حينها البعد الجتماعي 

الذي يثار من اأجله الق�سية".
واأو�سح اأن "الإ�سكالية يف تلك الق�سية، اأن الزوج اأخذ اأولده وترك 
فتياته للزوجة، ومن خ�ل ذلك مت عر�س الق�سية على الزميلة 

املحامية، التي ب�سببها األقت حجرا يف املياه الراكدة".

د�ر م�سنني ت�ّظف �أطفالاً لرفع معن�يات �لنزلء 
اأطفال  "ت�ظيف"  ال��ي��اب��ان  جن�ب  يف  امل�سنني  لرعاية  دار  تت�ىل 
مهّمتهم مرافقة كبار ال�سّن وجعلهم �سعيدين، فيما تقدم له�ؤلء 

ال�سغار احلفا�سات واحلليب.
دار  املهمة يف  ه��ذه  لهم  �ست�كل  الذين  الأط��ف��ال  يك�ن  اأن  وينبغي 
امل�سنني ال�اقع يف كيتاكي��س� دون الأربع �سن�ات، كما على اأولياء 
�سّناً  الر�سع والأك��رب  الأطفال  اأن  اأم�رهم ت�قيع عقد ين�س على 

ميكنهم احل�س�ر اإىل العمل "عندما يرغب�ن يف ذلك".
�سعروا  "متى  ا�سراحة  اأخ��ذ  ميكنهم  الأط��ف��ال  اأّن  العقد  ويذكر 

باجل�ع اأو النعا�س اأو وفق مزاجهم".
واأ�سارت مديرة الدار كيمي غ�ندو اإىل ت�ظيف ث�ثني طفً� حتى 
الي�م لرفع معن�يات اأكر من مئة م�سّن يف ال��دار، ومعظمهم يف 

الثمانينيات من عمرهم.
وقالت ل�كالة فران�س بر�س "اإن جمرد روؤية الأطفال خط�ة جتعل 
نزلء الدار يبت�سم�ن"، م�سيفة اّن "الأطفال لن ُيلَزم�ا بدوامات 
حمددة اأو اأي متطلبات يف هذا الإطار". وبرزت يف اإع�ن الت�ظيف 
باأحرف  ن�ّظف!"  "نحن  جملة  ال���دار  ج���دران  اأح���د  على  املعلق 
كبرية، فيما ي�سري الإع�ن اإىل اأّن الأطفال الذين �سيتم اختيارهم 

�سيتلق�ن مقابل اأدائهم املهمة احلفا�سات واحلليب.
التي  ال���ح��ي��دة  ورمب��ا  الرئي�سية  امل�س�ؤولية  اأّن  الإع����ن  واأو���س��ح 

�ست�كل ل�أطفال، هي "التجّ�ل" يف الدار برفقة اآبائهم.
ط�ال  اأم��ه��ات��ه��م  م��ع  �سيبق�ن  "الأطفال  اأّن  اإىل  غ���ن��دو  ولفتت 
اإىل  نزهة  يف  ل�سطحابهم  "م�سابه  الأم���ر  ان  م�سيفًة  ال�قت"، 

احلديقة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مقربة تتحدى �جلاذبية بت��بيت معلقة 
من املتعارف عليه يف جميع اأنحاء العامل اأن الأم�ات يدفن�ن يف قب�ر حتت الأر�س، لكن اإحدى القبائل يف الفلبني 

ك�سرت هذه القاعدة من خ�ل تعليق ت�ابيت الأم�ات على منحدر �سخري بني ال�سماء والأر�س.
ولقرون، مل تكن قبيلة اإيغ�روت يف الفلبني تدفن م�تاها كثرياً، ولكنها ترفعهم على منحدر �سخري. ومن املحتمل 
اأنه اأحد الأماكن ال�حيدة على الأر�س حيث �سرى ت�ابيت معلقة على منحدر مثل اإط��ارات ال�س�ر، مما يجذب 

ال�سياح كل عام مل�ساهدتها.
ويقع م�قع الت�ابيت خارج مدينة �ساجادا الفلبينية ال�سغرية، وي�ستخدم �سعب اإيغ�روت ال�سطح ال�سخري ملمار�سة 
طق��س قدمية مثرية ل�هتمام. و تت�سمن الطق��س التي يبلغ عمرها 2000 عام قيام كبار ال�سن بنحت ت�ابيتهم، 
ثم بعد وفاتهم، يتم و�سع اجل�سد يف "كر�سي امل�ت" اخل�سبي املرب�ط ب��اأوراق ال�سجر والكروم، ويتم تدخينه ملنع 

الت�س��س.
و على مدار الأيام التالية، يق�م الأقارب باإبداء احرامهم قبل دفن اجلثة والكتابة على النع�س، ثم يتم تعليقه ف�ق 
"وادي ال�سدى" وي�سمى كذلك لأن الذين ينقل�ن الت�ابيت ي�سرخ�ن لبقية امل�تى  الأر�س وتثبيته على منحدر 

لإع�مهم باأنهم �سين�سم�ن اإليهم قريباً.
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�نتحار �لنجمة �لعاملية ي� ج� ي� ج� �أون  
اأعلن �سقيق املمثلة الك�رية  ي� ج� اأون  خرب اإقدامها على النتحار عن عمر 
الت�ا�سل  27 عاماً، وذلك من خ�ل �سفحتها اخلا�سة على م�قع  يناهز 
الجتماعي، وكتب: "غادرت ي� ج� اأون هذا املكان وذهبت اإىل مكان اأف�سل. 
هذه  اأن�سر  ل�ستقبالها.  تعال�ا  ف�سلكم  من  ال�قت،  بع�س  لديكم  ك��ان  اإذا 

الر�سالة كطلبها الأخري".
اأعتذر  "اأنا  التي تركتها قبل وفاتها، وجاء بها:  الر�سالة  و�سارك �سقيقها، 
لأين �ساأغادر قبل اجلميع. خا�سة اأمي، اأبي، جدتي، واأخي، اأنا مل اأعد اأرغب 
يف العي�س بعد الآن. قد ت�سعرون بالفراغ من دوين لكن رجاًء ك�ن�ا اأق�ياء. 

اأنا �ساأ�ساهدكم من بعيد. رجاًء ل تبك�ا. هذا لي�س جيدا ل�سحتكم".
اأ�سافت: "اأنا ل�ست حزينة، بل يف احلقيقة اأنا هادئة. رمبا لأين كنت اأفكر 
ال��ق��رار منذ وق��ت ط���ي��ل. لقد ع�ست حياة �سعيدة فع� وال��ت��ي ل  يف ه��ذا 
اأ�ستحقها. لهذا اأنا اأ�سعر بالر�سى. ولقد اكتفيت من هذه احلياة لذا رجاًء 
ل تل�م�ا اأي �سخ�س وام�س�ا قدما، اأنا ل�ست ميتة لذا رجاًء عي�س�ا حياة 
جيدة. اآمل اأن اأرى العديد من الأ�سخا�س يف جنازتي واأن يرى اجلميع ما 

اإذا كان هناك �سخ�س مير ب�سيء ما".

بعد وفاته.. هذ� ما �ستق�م به عائلة ج�رج �لر��سي
األقى حادث ال�سري املرّوع الذي راح �سحيته الفنان اللبناين ج�رج الرا�سي، 
ال�س�ء على الإهمال احلا�سل يف الطرقات اللبنانية، خ�س��ساً بعد حتميل 
الأ�سغال  وزارة  على  ح�سل،  فيما  امل�س�ؤولية  الرا�سي  نادين  الفنان  �سقيقة 
ومتعهد الطريق، نظراً للخطاأ الت�سميمي القاتل الذي تعاين منه الطريق 

الدولية
"�سكاي  وبح�سب ما ك�سفت م�سادر مّطلعة قريبة من عائلة الفقيد مل�قع 
ني�ز عربية" فاإن الطريق مكان وق�ع احلادث مت تنفيذها يف العام 2004 اأي 
منذ 18 �سنة، وقد �سهدت العديد من احل�ادث القاتلة، ب�سبب وج�د فا�سل 
اإ�سمنتي �سخم يظهر فجاأة، يف منت�سف الطريق ذات الجتاه ال�احد، دون 
اي تنبيه ودون اأي تدّخل من الدولة لت�سحيح "اخللل القاتل"، م�سرية اىل 

اأن العائلة �ستقّيم ال��سع القان�ين جلهة الدعاء اأو عدمه.
وزراء  جلميع  والإه���م���ال  التق�سري  م�س�ؤولية  امل�����س��ادر  ه��ذه  حّملت  وق��د 
اأن  اأن كل امل�ؤ�سرات تدّل على  الأ�سغال املتعاقبني على ال���زارة، ولفتت اىل 
وك��ل من  املتعهد  بحق  دع��اوى جزائية  لإقامة  العائلة  ل��دى  ت�جهاً  هناك 
�سقيقة  وهي  الرا�سي  نادين  الفنانة  حّملت  جهتها  من  التحقيق.  يظهره 
الراحل، يف حديث تلفزي�ين امل�س�ؤولية ملا حدث على وزارة الأ�سغال ومتعهد 
الطريق، م�سرية اإىل اأن احل�ساب �سيك�ن ع�سرياً، وه� ما وافقها عليه رواد 
الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  اأ�سعل�ا  الذين  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 

متحجر�ت دينا�س�ر 
يف حديقة منزل 

برتغالي�ن  اإحاثة  علماء  ا�ستخرج 
)اآب(  اأغ�سط�س  مطلع  يف  واإ�سبان 
ب��سط  م��ن��زل  حديقة  يف  اجل���اري 
متحجرة  ع����ظ����ام����اً  ال�����ربت�����غ�����ال 
الأكرب  يك�ن  اأن  ميكن  لدينا�س�ر 
اأو  ال�����������س������روب������دا  ����س����ل���ة  م�����ن 
���س��ح��ل��ي��ات الأرج������ل اك��ٌت�����س��ف حتى 

الي�م يف اأوروبا.
وقالت عاملة احلفريات اليزابيت�سي 
مالفايا من معهد دوم ل�يز بكلية 
ل�كالة  ل�سب�نة  جامعة  يف  العل�م 
"اإنه واحد من اكرب  فران�س بر�س 
النماذج املعروفة يف اوروبا او حتى 

يف كل انحاء العامل".
واأو�سحت اأن الباحثني عروا بني 
اأمكن  ال��ت��ي  ال��ف��ق��رات والأ����س����ع 
الع�سر  اإىل  ت��ع���د  وال��ت��ي  جمعها 
ملي�ن   150 نح�  قبل  اجل�را�سي 
عام، على بقايا �سلع بط�ل يقرب 

من ث�ثة اأمتار.
للمرة  املتحجرات  ه��ذه  واكُت�سفت 
كان  ع��ن��دم��ا   2017 ع����ام  الأوىل 
ب�مبال يحفر  �سكان منطقة  اأح��د 
على  ملحق  لبناء  بحفارة  الأر����س 
اأغ�سط�س  م��ط��ل��ع  ويف  مم��ت��ل��ك��ات��ه. 
فريق  ا����س���ت���خ���رج  اجل��������اري،  -اآب 
الدينا�س�ر  ب��ق��اي��ا  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن 
هذه  على  معّمقة  درا�سات  لإج��راء 
حفريات  جُت��رى  وق��د  املتحجرات. 
جديدة يف الأ�سهر املقبلة يف م�قع 
املنطقة  يف  وك����ذل����ك  اك��ت�����س��اف��ه��ا 

املحيطة.

�لتحقيق ب�ساأن �سيد 
مفرت�س لثلث �سلحف

اأع������ل������ن م����ك����ت����ب امل������دع������ي ال����ع����ام 
اأن���ه يحقق يف عملية  الإك������ادوري 
�سيد مفر�سة ل�س�حف عم�قة 
يف ج���زر غ��الب��اغ������س ال��ت��ي ت�سم 
�سمن  م��درج��اً  ه�ساً  بيئياً  ن��ظ��ام��اً 

قائمة م�اقع الراث العاملي.
وق�����ال م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال���ع���ام على 
ال��ع��ام��ة حتقق  ال��ن��ي��اب��ة  اإن  ت���ي��ر 
اأدت  بها  م�ستبه  �سيد  "عملية  يف 
اإىل قتل اأربع �س�حف عم�قة يف 
جممع الأرا�سي الرطبة يف متنزه 

غالباغ��س ال�طني".
وك����ان����ت ال������ح�����دة الإك��������ادوري�������ة 
�سد  اجل�����رائ�����م  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
جمع  ُكلفت  ق��د  والطبيعة  البيئة 
املنتزهات  وك�����ء  م��ن  ال�����س��ه��ادات 
لإج���راء  خ���رباء  وتعيني  ال�طنية 

الت�سريح على ال�س�حف.
قناتها  على  البيئة  وزارة  وق��ال��ت 
املتنزه  اإدارة  اإن  وات�������س���اب  ع��ل��ى 
نف�ق  ب�������س���اأن  ب�������س���ك����ى  ت���ق���دم���ت 

احلي�انات.
ال�س�حف  ه����ذه  اأن  يف  وُي�����س��ت��ب��ه 
الأرب����ع ال��ع��م���ق��ة ال��ت��ي مل حتدد 
ال�����������زارة ن����ع���ه���ا، ا����س���ط���ي���دت يف 
الأرا�سي الرطبة جلزيرة اإيزابي� 
كيل�مر  األ���ف  بعد  على  ال���اق��ع��ة 
م��ن ���س��اح��ل الإك�������ادور يف املحيط 

الهادي.
�سيد  يف  ال�سالعني  عق�بة  وت�سل 
احلي�انات الربية يف الإك�ادور اإىل 

ال�سجن حتى ث�ث �سن�ات.

فرقة �لباليه �لأوكر�نية تتاألق 
على م�سرح بال�ليات �ملتحدة 

دار راق�س� وراق�سات فرقة الباليه ال�طنية الأوكرانية 
ومتايل�ا على خ�سبة م�سرح يف مدينة اأورلن��دو ب�لية 
بال�ليات  للفرقة  عر�س  اأول  يف  الأمريكية  ف��ل���ري��دا 

املتحدة منذ الغزو الرو�سي لبلدهم يف فرباير �سباط.
مع  الباليه  عرو�س  اأ�سهر  من  اأج���زاء  الفرقة  وقدمت 
اأدائ��ه��ا يف مطلع  الأوك��ران��ي��ة خ���ل  الثقافة  ا�ستعرا�س 
اخلريية  اجلمعيات  منه  ا�ستفادت  عر�س  يف  الأ�سب�ع، 

التي تقدم م�ساعدات اإن�سانية وطبية طارئة لأوكرانيا.
وقال ميكيتا �س�خ�روفا )31 عاما(، وه� اأحد الراق�سني 
وجاء من �سرق اأوكرانيا، اإن الرق�س ه� طريقته يف دعم 

بلده.
الغزو  بعد  اأوكرانيا  من  فر  ال��ذي  �س�خ�روفا،  واأ�ساف 
و�سق طريقه اإىل اليابان "اأنا ل�ست يف اجلي�س... ميكنني 

اأن اأفعل ما اأ�ستطيع".
وتابع "اإذا كان مبقدوري امل�ساعدة... يف هذا اجلانب من 

احلياة، فاإنه اأمر جيد حقا".

طفل م�ساب بالت�حد يتف�ق على �أين�ستاين 
من  يبلغ  بالت�حد  م�ساب  ب��ري��ط��اين  �سبي  دع����ة  مت��ت 
العمر 11 عاماً ل�ن�سمام اإىل جمعية “من�سا” للذكاء، 
اأين�ستاين  األ����ربت  اأع��ل��ى م��ن  ب��ع��د حت��ق��ي��ق م��ع��دل ذك����اء 
بالت�حد،  امل�ساب  �س�يني،  و�ستيفن ه�كينج. كان كيفني 
قادراً على حفظ اجلدول الدوري يف �سن ال�ساد�سة، وتعلم 

القراءة والكتابة قبل دخ�له اإىل املدر�سة البتدائية.
وقد ح�سل كيفني على درجة ذكاء بلغت 162، مما جعله 
مبعدلت  يتمتع�ن  الذين  الق�ئل  الأ�سخا�س  بني  من 
الذي خ�سع  ال�حيد  الطفل  ذكاء مرتفعة. وكان كيفني 
ل�ختبار يف 16 ي�لي� املا�سي، واأ�سبح معدل ذكائه الآن 
املعروف  النظرية  الفيزياء  ع��امل  ذك��اء  معدل  من  اأعلى 
162 درج��ة، واألربت  ال��ذي ح�سل على  �ستيفني ه�كينغ 
اأين�ستاين الذي ح�سل على درجات مماثلة. متت م�ؤخراً 
“من  ب��رن��ام��ج  ي�ستمتع مب�����س��اه��دة  ال����ذي  ك��ي��ف��ني  دع�����ة 
�سريبح امللي�ن” وبرامج م�سابقات اأخرى، ل�ن�سمام اإىل 
اأكرب واأقدم جمتمع  جمعية مين�سا املرم�قة، والتي تعد 
للذكاء يف العامل. وقال والد الطفل، اإيدي �س�يني “40 
عاماً” اإن ح�س�ل ابنه على درجة عالية يف اختبار الذكاء 
اإنه  اأهمية كبرية بالن�سبة له وللعائلة كلها. واأ�ساف،  له 

ياأمل اأن يك�ن هذا مبثابة دفعة ق�ية له اإىل الأمام.

�أ�سد يقتل رجل ويلتهمه يف غانا
ُقتل رجل، بحديقة اأكرا للحي�ان يف غانا، بعد مهاجمته 
من قبل اأ�سد، انق�س عليه دفاعا عن �سبله. وهاجم الأ�سد 
حماولة  يف  احل��ي���ان،  حديقة  �سياج  ت�سلق  ال��ذي  الرجل 
ل�سرقة �سبله، فاأوقعه قتي� ثم التهمه فيما بعد. وقال 
بينيت� اأو�س� بي�، نائب وزير الأرا�سي وامل�ارد الطبيعية: 
القراب من �سغار احلي�انات ي�سعرها باخلطر، لذلك 
الزائرين الكف عن فعل  يجب احل��ذر جيدا، نطلب من 
اأي �سيء من هذا القبيل." ومت ا�ستدعاء رجال ال�سرطة 
اإىل مكان احلادث لإخ�ء اجلثة حيث بداأت التحقيقات. 
يف غ�س�ن ذلك، اأكدت ال�سلطات اأن الأ�سد واللب�ة واثنني 
من الأ�سبال يف اأمان وبق�ا يف حديقة احلي�ان. وقال بيان 
مل�قع  ال���زم  ال�سرعي  الطبي  الفح�س  "بعد  ال�سرطة: 
م�ست�سفى  م�سرحة  يف  واإيداعها  اجلثة  نقل  مت  احل��ادث، 
ال�سرطة حلفظها وت�سريحها. واأ�ساف: "تعمل ال�سرطة 
اإىل  لل��س�ل  الغابات  وجلنة  احلي�ان  حديقة  اإدارة  مع 

حقيقة هذا احلادث امل�ؤ�سف".

حت�ل منزلها ملاأوى للحي��نات �ل�سالة
من�س�ر  رو���س��ة  الت�ن�سية  البيطرية  الطبيبة  ح��ّ�ل��ت 
منزلها اإىل ماأوى للحي�انات ال�سالة يف ولية نابل �سمال 
تتعر�س  قد  جمه�ل  م�سري  من  لإنقاذها  الب�د،  �سرق 

فيه ل�س�ء املعاملة اأو حتى النف�ق.
ح�لت  "لقد  رو���س��ة  احل��ي���ان��ات  ملجاأ  م�ؤ�س�سة  وق��ال��ت 
وه��م يف  ق��ط��اً   150 ن�ست�سيف  نحن  م��ل��ج��اأ.  اإىل  م��ن��زيل 
اأ�سبح�ا  ث��م  بالقليل  ب��داأن��ا  لقد  ي����م.  بعد  ي���م��اً  ت��زاي��د 
نف�سها  وتعترب  اأي�ساً".  كلباً   25 ون�ست�سيف  العدد  بهذا 
هذا  ك���ن  احلي�انات  م�ساعدة  على  بقدرتها  حمظ�ظة 
تلقيحها  مت  جميعها  اأن  اإىل  م�سرية  عملها،  �سميم  من 

وتعقيمها جيداً.

ذوبان جليد غرينلند يرفع م�ست�ى �لبحر
فاإن ذوبان  املناخي،  اإذا ت�قف الح��رار  حتى 
الغطاء اجلليدي يف غرين�ند قد بداأ بالفعل 
و�سي�ؤدي اإىل ارتفاع كبري يف م�ست�يات �سطح 
اإىل  خل�ست  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة  بح�سب  ال��ب��ح��ر، 
اخلطر  حجم  ب�ساأن  املتداولة  التقديرات  اأن 
الناجم عن هذه الظاهرة قد ل تعك�س فداحة 

ال��سع.
الدرا�سة  اأع��دوا  الذين  وخل�س علماء اجلليد 
"نيت�سر ك�ميت  نتائجها جملة  ن�سرت  التي 
بغ�س  احل����ايل،  الح����رار  اأن  اإىل  ت�ساينج"، 
اإ�سايف ناجم عن ال�ق�د  اأي تل�ث  النظر عن 
الأح���ف����ري، ���س��ي���ؤدي اإىل خ�����س��ارة م��ا ل يقل 
ع��ن %3،3 م��ن ح��ج��م ال��غ��ط��اء اجل��ل��ي��دي يف 
غرين�ند، بزيادة قدرها 27،4 �سنتيمراً عن 

م�ست�ى �سطح البحر.
ورغم عدم قدرتهم على حتديد جدول زمني 
الأك��رب من  اجل��زء  اأن  الباحث�ن  ي�ؤكد  دقيق، 

 .2100 ع��ام  بحل�ل  �سيح�سل  ال��زي��ادة  ه��ذه 
من  تقلل  احلالية  التقديرات  اأن  يعني  وه��ذا 
خط�رة ال��سع وباأنه من ال�سروري اأخذ هذه 

اجلد. حممل  املقلقة" على  "الت�قعات 
الأدن��ى لأنها ل  التقديرات هي باحلد  وه��ذه 
كما  امل�ستقبلي،  الح���رار  الع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ يف 
ب���ك�����س من  ال��رئ��ي�����س��ي جي�س�ن  امل��ع��د  اأو���س��ح 
الدمنارك  يف  ال�طنية  اجلي�ل�جية  اخلدمة 
وغرين�ند. وقال ب�ك�س ل�كالة فران�س بر�س 
"هذا حد اأدنى حِذر. كل ما يتطلبه الأمر ه� 
اأن ي�ستمر املناخ يف الحرار ح�ل غرين�ند 

حتى يك�ن التاأثري اأكرب".
واإذا تكررت م�ست�يات الذوبان الق�س�ى التي 
ي�سل  فقد  ع���ام،  ك��ل   2012 ع��ام  يف  ل�حظت 
وه�  �سنتيمراً،   78 ح���ايل  اإىل  املياه  ارتفاع 
ارتفاعات  على  �سا�سعة  مناطق  لغمر  م��رادف 

منخف�سة واإغراق �سكانها.

املمثلة الفرن�شية اآن �شارييه خالل جل�شة ت�شوير لفيلم L'ASTRONAUTE �شمت مهرجان الفيلم الفرانكفوين االأنغويل، غرب فرن�شا  ا ف ب

ج�رجينا رودريغز تخلد ذكرى 
طفلها �ملت�فى ب��سم

تداول رواد م�اقع الت�ا�سل الإجتماعي جمم�عة �س�ر لعار�سة الأزياء العاملية 
وهي  رونالدو   الربتغايل  كري�ستيان�  القدم  كرة  جنم  وزوج��ة  رودريغز  ج�جينا 

حت�سل على و�سم جديد على يدها.
وت�سعى ج�رجينا من خ�ل ال��سم اإىل تخليد ذكرى ابنها الذي ت�يف، والذي كان 

ت�اأم لبنتها حديثة ال�لدة.
ابنتها  دون  كما قامت ج�رجينا مب�ساركة اجلمه�ر �س�رة لها، وهي حتمل 

اإظهار ال�ج�ه، وقد ك�سفت عن ال��سم، الذي ه� عبارة عن حرفني C و
G مكت�بني، مع رمز قلب بينهما.

وقام�ا  ج�رجينا  من�س�ر  مع  كبري  ب�سكل  املتابع�ن  وتفاعل 
مب�ا�ساتها على فقدانها.


