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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
املك�سيك بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام: 

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
»حفظه اهلل«، برقية تهنئة اإىل فخامة اأندري�س مانويل لوبيز اأبرادور 

رئي�س الواليات املتحدة املك�شيكية، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
»رع��اه اهلل« برقية تهنئة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س اأندري�س مانويل لوبيز اأبرادور. 

�سيف بن زايد يطلق منظومة دعم اال�ستقرار 
االأ�سري »مربوك ما دبرت« بح�سور خالد بن زايد

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية، بح�شور �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
منظومة  الهمم  الأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الهمم،  اأ�شحاب  ل��زواج  دّب��رت«  ما  »م��روك  االأ�شري  اال�شتقرار  دعم 
وذلك يف  املوحدة »مت«،  اأبوظبي احلكومية  �شمن منظومة خدمات 
اإطار مبادرة تدعم هذه الفئة املجتمعية وت�شجيعاً لهم عر تقدمي 
ومتما�شكة،  وم�شتقرة  �شعيدة  اأ���ش��ر  وتكوين  بناء  لتي�شري  خ��دم��ات 
للم�شاهمة يف خلق منظومة لال�شتقرار والتعاي�س االأ�شري الأ�شحاب 
املجتمعي،  التالحم  حتقيق  وبالتايل  ال���زواج،  على  املقبلني  الهمم 
ال��زواج، مبا ي�شمن  املجتمعي من خالل احلث على  الدمج  وتعزيز 

التمكني واحلياة الكرمية الأ�شحاب الهمم.       )التفا�شيل �س3(
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بدعم من االإمارات .. افتتاح 
الن�ساء«  مع  الت�سامن  »دار 
ملكافحة العنف االأ�سري يف فرن�سا

•• فرن�سا - موجنريون-وام: 

الت�شامن  ج���م���ع���ي���ة  اف���ت���ت���ح���ت 
 Léa« ال���ن�������ش���اء  م����ع  ال���ف���رن�������ش���ي���ة 
دار   ..»Solidarité Femmes
�شبكتها  ����ش���م���ن  ج����دي����دة  اإي���������واء 
»دار  ا�����ش����م  حت���م���ل  ال���ت�������ش���ام���ن���ي���ة 
 Maison« الن�شاء«  مع  الت�شامن 
 ،»Solidarité Femmes 91
ب��دع��م م��ن ���ش��ف��ارة االإم�����ارات لدى 
واملجل�س  الفرن�شية  اجل��م��ه��وري��ة 

االإقليمي ملنطقة اإيل دو فران�س.
مانع  هند  ���ش��ع��ادة  االف��ت��ت��اح  ح�شر 
ال�����دول�����ة لدى  ����ش���ف���رية  ال��ع��ت��ي��ب��ة 
و�شيلفي   ، الفرن�شية  اجلمهورية 
كاريون، عمدة مدينة موجنريون، 
وفران�شوا دوروفري، رئي�س املجل�س 
االإقليمي ملقاطعة اإي�شون، وممثلني 
واجلهات  الفرن�شية  احلكومة  عن 

الفاعلة امل�شاركة يف امل�شروع.
ويوفر مركز االإيواء اجلديد دعماً 
�شحايا  واالأط��ف��ال  للن�شاء  �شاماًل 
اأجل تزويدهم  العنف االأ�شري من 
يحتاجونه  ال�������ذي  ال����دع����م  ب���ك���ل 
املعي�شي  و���ش��ع��ه��م  م���ن  ل���ل���خ���روج 
اإع��ادة بناء  ال�شعب، ومتكينهم من 

حياتهم يف بيئة اآمنة.
)التفا�شيل �س4(
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الرئي�س الرو�شي يتحدث مع نظريه ال�شيني خالل قمة قادة منظمة �شنغهاي للتعاون يف �شمرقند )ا ف ب(

امل�شت�شار االأملاين خالل موؤمتر القوات امل�شلحة االأملانية يف برلني   )ا ف ب(

موجة غ�ضب جديدة بني املودعني 

اجتماع اأمني بعد �سل�سة اقتحامات مل�سارف لبنان

عبد �شوبرة ، املودع الذي اقتحم م�شرًفا مطالًبا ب�شحب مدخراته يتحدث من نافذة فرع بنك بلوم يف بريوت 

خالل قمة منظمة �ضنغهاي للتعاون الرامية اإىل ت�ضكيل قطب مواجه للغرب

بوتني يب�سر مبراكز نفوذ جديدة.. وال�سني بنظام دويل اأكرث عدال
�ضولتز: يجب اأن ن�ضبح القوة امل�ضلحة الأف�ضل جتهيزا

اأملانيا تتجه لبناء اأقوى جي�س يف اأوروبا

م�سفاة  على  يدها  ت�سع  اأملانيا 
طاقة  اأزم���ة  و���س��ط  رو���س��ي��ة 

•• برلني-رويرتز:

على  و�شاية  اأم�س  اأملانيا  فر�شت 
النفط  ل�����ش��رك��ة  االأمل������اين  ال���ف���رع 
رو�شنفت،  ال��ع��م��الق��ة  ال��رو���ش��ي��ة 
التنظيمية  اجل��ه��ات  ي��ع��ط��ى  مم��ا 
ال�شيطرة  ال���ب���الد  يف  االحت���ادي���ة 
وهي  ���ش��ف��ي��ت،  يف  م�شفاتها  ع��ل��ى 

م�شدر رئي�شي للوقود يف برلني.
وحت������������دت ������ش�����رك�����ة رو�����ش����ن����ف����ت 
رو�شنفت  كانت  التي  دويت�شالند، 
متتلك ح�شة االأغلبية فيها �شابقا، 
عزم اأملانيا اإلغاء واردات النفط من 
رو�شيا بحلول نهاية العام مبوجب 
ال�شلة  ذات  االأوروب��ي��ة  العقوبات 

بغزو مو�شكو الأوكرانيا.
االأملانية  االقت�شاد  وزارة  وق��ال��ت 
يف بيان »بالو�شاية، يتم الت�شدي 
اإمدادات  اأمن  للخطر الذي يهدد 
اأ�شا�س  ح��ج��ر  وو����ش���ع  ال���ط���اق���ة، 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى موقع  �����ش����روري 

�شفيت وم�شتقبله«.
وبهذا ت�شبح ال�شركة، التي متتلك 
نحو 12 باملئة من قدرة معاجلة 
و�شاية  حت����ت  ب���اأمل���ان���ي���ا،  ال���ن���ف���ط 
الوكالة االحتادية لل�شبكات، التي 
ق��ال��ت اإن امل��ال��ك االأ���ش��ل��ي مل يعد 

لديه �شلطة اإ�شدار تعليمات.

دعوة الناخبني لنتخابات اأع�ضاء جمل�س نواب
تون�س: �سدور مر�سوم تنقيح القانون االنتخابي

•• الفجر -تون�س:

ن�شر يف الرائد الر�شمي للجمهورية التون�شية، ال�شادر م�شاء اأم�س االأول 
القانون  بتنقيح  واملتعلق  احلالية،  لل�شنة   55 ع��دد  املر�شوم  اخلمي�س، 

االأ�شا�شي املتعلق باالنتخابات واال�شتفتاء واإمتامه.
املرت�شح  ب�شروط  واخلا�شة  املذكور  القانون  من  ف�شوال  املر�شوم  ونقح 
االنتخابية  واحلمالت  والتقا�شي  الطعون  واآج��ال  والتزكيات  والناخب 

والت�شويت والفرز وغريها.
وعّرف هذا املر�شوم القائمة املرت�شحة اأو املرت�شح اأو احلزب باأّنها القائمة 
املرت�شح  اأو  والبلدية  واجلهوية  الت�شريعية  االنتخابات  يف  املرت�شحة 
اأو احلزب يف  والبلدية  والت�شريعية واجلهوية  الرئا�شية  االنتخابات  يف 

اال�شتفتاء وذلك ح�شب نظام االقرتاع املعتمد يف كّل انتخابات.
التون�شيني  جميع  االنتخاب  بحق  يتمّتع  اأّن��ه  املر�شوم  ه��ذا  اأو���ش��ح  كما 
ثماين  العمر  من  البالغني  الّناخبني،  �شجّل  يف  املر�شمني  والتون�شيات 

ع�شرة �شنة كاملة يف اليوم ال�شابق لالقرتاع.         )التفا�شيل �س9(

•• �سمرقند-وكاالت:

مع انطالق قمة »منظمة �شنغهاي 
ل��ل��ت��ع��اون« مب��دي��ن��ة ���ش��م��رق��ن��د يف 
اأوزبك�شتان، و�شط ت�شاعد التوتر 
ب���ني ال�����ش��ني ورو����ش���ي���ا م���ن جهة 
اأم�س  اأخ����رى،  وال��غ��رب م��ن جهة 
الرو�شي  الرئي�س  اأ���ش��اد  اجلمعة، 
فالدميري بوتني ب�»مراكز النفوذ 
دع�����ا نظريه  ف��ي��م��ا  اجل������دي������دة«، 
ال�شيني،�شي جينبينغ ، اإىل نظام 

دويل جديد اأكرث عداًل.
األقاها  كلمة  خ��الل  ب��وت��ني  واأك���د 
اأم�س  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  القمة  تلك  يف 
املتعاظم  اأن »الدور  اجلمعة، على 
ال��ن��ف��وذ اجل���دي���دة يت�شح  مل���راك���ز 
ب�����ش��ك��ل م����ت����زاي����د« م�������ش���ددا على 
منظمة  ب��ل��دان  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن 
للدول  خ��الف��ا  ي�شتند  �شنغهاي، 
اإىل مبادئ »جمردة من  الغربية، 

اأي اأنانية«، وفق تعبريه
اتفاقية  اإىل  جم�������ددا  مل����ح  ك���م���ا 
����ش���م���ح���ت بفك  ال����ت����ي  احل�����ب�����وب 
االأوكرانية  امل���واين  ع��ن  احل�شار 
ق���ب���ل ن���ح���و ����ش���ه���ري���ن، م����ن اأج����ل 
واملحا�شيل  احل����ب����وب  ت�����ش��دي��ر 
البحر  عر  االأوكرانية  الزراعية 

•• برلني-وكاالت:

اأوالف  االأمل���اين،  امل�شت�شار  اعتر 
�شولتز، اأم�س  اجلمعة، اأن بالده 
امل�شلحة  »ال��ق��وة  ت�شبح  اأن  يجب 
االأف�شل جتهيزا« يف اأوروبا، داعيا 
االأوروبية  الدول  نفوذ  زيادة  اإىل 
االأط����ل���������ش����ي  �����ش����م����ال  ح����ل����ف  يف 

»الناتو«.
وق�����ال ���ش��ول��ت��ز يف خ���ط���اب اأم����ام 
����ش���ب���اط يف اجل���ي�������س االأمل��������اين: 
»ك���ون���ن���ا االأم�������ة االأك�������رث ت���ع���دادا 
قوة  ب��اأك��ر  تتمتع  وال��ت��ي  �شكانيا 
و�شط  وال���واق���ع���ة يف  اق��ت�����ش��ادي��ة 
جي�شنا  ي�شبح  اأن  يجب  ال��ق��ارة، 
رك����ي����زة ال�����دف�����اع ال���ت���ق���ل���ي���دي يف 
االأف�شل  امل�شلحة  القوة  اأوروب���ا. 

جتهيزا يف اأوروبا«.
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  و���ش��ك��ل��ت 
منعطفا  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
االأملانية،  الدفاعية  ال�شيا�شة  يف 
وحمل برلني على اإن�شاء �شندوق 
يورو  م��ل��ي��ار  م��ئ��ة  بقيمة  خ��ا���س 

لتجديد معّدات اجلي�س وحتديث 
ا�شرتاتيجيته.

واأكد �شولتز اأنه »بعد �شنوات من 
االعتقاد ب�شكل خاطئ، باأن اأملانيا 
احلقيقة  ب��االأ���ش��دق��اء،  حم��اط��ة 
ال�شيا�شي  )ال����و�����ش����ط(  اأن  ه����ي 
واالق��ت�����ش��ادي وج���زءا ك��ب��ريا من 
الفر�شية  هذه  �شدقوا  املجتمع، 
وا�شتخل�شوا ا�شتنتاجات كرى«.

اال�شرتاكي  امل�����ش��ت�����ش��ار  واأ����ش���اف 
ا�شتنتاجات  ه��ذه  الدميقراطي: 
خ����اط����ئ����ة، ك���م���ا ن��������درك ال����ي����وم، 
و�شع  اإىل  ن��ظ��رن��ا  اإذا  خ�شو�شا 

اجلي�س االأملاين.
ُنظهر  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  وت��اب��ع: 
اأملانيا  اأن  بو�شوح وب�شكل موثوق 
م�شوؤولية  ل��ت��ح��ّم��ل  م�����ش��ت��ع��دة 

اأ�شا�شية من اأجل اأمن قارتنا.

اأفادت فران�س بر�س.
وكان الرئي�شان الرو�شي وال�شيني 
اجتمعا اأم�س االأول اخلمي�س على 
تاأتي يف  التي  القمة،  تلك  هام�س 
قمة التوتر بني مو�شكو والغرب. 
االأول  اأم�������س  ب���وت���ني  وق����د وج����ه 
املحاوالت  اإىل  الذع����ة  ان���ت���ق���ادات 
االأم��ريك��ي��ة الإر���ش��اء ع��امل اأحادي 
فيما  ق���ب���ي���ح.  ب�����ش��ك��ل  ال���ق���ط���ب، 
ت�شافر  �����ش����رورة  اإىل  ���ش��ي  دع����ا 
بهدف  العظمى«  »ال��ق��وى  ج��ه��ود 
وحل  اأك��ر،  دويل  ا�شتقرار  اإر�شاء 

امل�شاكل.
�شنغهاي  م��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
للتعاون التي ت�شم ال�شني ورو�شيا 
واجلمهوريات  وباك�شتان  والهند 
اآ�شيا  يف  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة 
الو�شطى، اأن�شئت يف 2001 كاأداة 
واالقت�شادي  ال�شيا�شي  للتعاون 
للمنظمات  م��ن��اف�����ش��ة  واالأم����ن����ي، 

الغربية.
لكنها لي�شت حتالفا ع�شكريا مثل 
حلف �شمال االأطل�شي )ناتو( وال 
مثل  ال�شيا�شي  للتكامل  منظمة 
االحتاد االأوروبي، اإال اأن اأع�شاءها 
مل��واج��ه��ة حتديات  م��ًع��ا  ي��ع��م��ل��ون 

اأمنية م�شرتكة وتعزيز التجارة.

وتركية،  اأمم��ي��ة  برعاية  االأ���ش��ود، 
اأن  ي��ج��ب  االأول����وي����ة  اأن  م��ع��ت��راً 
والنامية،  الفقرية  ل��ل��دول  تكون 
لتقدمي  ب��الده  ا�شتعداد  وم��وؤك��دا 
االأ�شمدة واحلبوب الرو�شية لتلك 

الدول بال مقابل.
م�شتعدة  مو�شكو  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الكثري من  اأج���ل ح��ل  م��ن  للعمل 

الطاقة  اأهمها  العامل  يف  امل�شاكل 
والغذاء.

اإىل ذل��ك، اأعلن اأن اأوروب��ا مل تلِغ 
اجلزئية  ال��ع��ق��وب��ات  بع�س  ���ش��وى 
املفرو�شة على االأ�شمدة الرو�شية، 
األ����ف   300 ه���ن���اك  اأن  م����وؤك����دا 
يف  عالقة  االأ�شمدة  تلك  من  طن 

املواين االأوروبية.

نظام  اإىل  ���ش��ي  دع����ا  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
وعقالنية«،  ع���دال  »اأك�����رث  دويل 
خ���الل ت��ل��ك ال��ق��م��ة ال��رام��ي��ة اإىل 

ت�شكيل قطب مواجه للغرب.
اأن يتعاون  كما �شدد على �شرورة 
القادة ويعملوا معا للت�شجيع على 
ي�شري يف اجتاه  ن��ظ��ام دويل  ق��ي��ام 
اأكرث عدال وعقالنية، بح�شب ما 

اأول ظهور للدراجة الطائرة يف اأمريكا 
•• عوا�سم-رويرتز:

ُعر�شت دراجة طائرة يخطط امل�شنعون اليابانيون الإطالقها يف الواليات املتحدة العام 
املقبل الأول مرة يف معر�س ديرتويت لل�شيارات يوم اخلمي�س، واأعادت اإىل اأذهان البع�س 

املركبات الطائرة ال�شريعة التي ا�شتهرت يف �شل�شلة اأفالم »�شتار وورز« »حرب النجوم«.
والدراجة اإك�س توريزمو الطائرة ت�شنعها �شركة اإيروينز تكنولوجيز اليابانية وميكنها 
الطريان ملدة 40 دقيقة، وت�شل �شرعتها اإىل 100 كيلومرت يف ال�شاعة. وقال ثاد �شوت، 
الرئي�س امل�شارك ملعر�س ال�شيارات بعد اإجراء اختبار قيادة، اأو رمبا اختبار حتليق »اأ�شعر 

حقا وكاأن عمري 15 عاما وقد خرجت توا من حرب النجوم' وركبت دراجتهم«.
واأ�شاف »اأعني، اإنه �شيء رائع! بالطبع، هناك القليل من التخوف، لكني كنت متحم�شا 

للغاية. انتابتني ق�شعريرة و�شعرت وكاأنني طفل �شغري«.
املوؤ�ش�س  كومات�شو،  �شوهي  وقال  اليابان،  بالفعل يف  للبيع  الطائرة معرو�شة  والدراجة 
الواليات  يف  اأ�شغر  ن�شخة  لبيع  خطط  هناك  اإن  اإيروينز،  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س 

املتحدة يف عام 2023.
ويبلغ �شعر الدراجة 777 األف دوالر، على الرغم من اأن كومات�شو قال اإن ال�شركة تاأمل 

يف خف�س التكلفة اإىل 50 األفا لنموذج كهربائي اأ�شغر بحلول عام 2025.

�ص 05

�ص 11

�ص 19

خالد بن حممد بن زايد يقدم التعازي 
يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية

اأخبار الإمارات

ت امللكة اإليزابيث على  هكذا ت�سترّ
جا�سو�ص �سوفياتي يف باكنغهام

عربي ودويل

يونايتد يعود فائزاً من مولدافيا 
مع هدف اأول لرونالدو 

الفجر الريا�سي

•• بريوت-وكاالت:

جديدة  غ�شب  موجة  لبنان  ي�شهد 
ب��ني امل��ودع��ني وب��ني امل�����ش��ارف التي 
وزير  �شارع  فيما  اأموالهم،  حتتجز 
مولوي،  ب�شام  اللبناين  ال��داخ��ي��ل��ة 
ملجل�س  ط��ارئ  اجتماع  اإىل  للدعوة 
االأم�����ن ال���داخ���ل���ي امل����رك����زي، ع�شر  

اأم�س اجلمعة.
امل�شارف  ب��ع�����س  ف������روع  و����ش���ه���دت 
يف ب�����ريوت، اجل��م��ع��ة، ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
االقتحامات يف مناطق متفرقة من 
بريوت وال�شواحي؛ من بينها فروع 
م�شارف يف مناطق الرملة البي�شا 
واحل������م������را وال����ط����ري����ق اجل����دي����دة 
والكونكورد ودوار الكفاءات والغازية 

جنوب البالد.
اللبنانيني الذي  اأحد املودعني  قال 
اقتحم فرع م�شرف لبنان واملهجر 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ري��ق اجل���دي���دة يف 
اجلمعة،  اأم���������س  ����ش���ب���اح   ب�������ريوت، 
�شوبرة، يف حديث من  ويدعى عبد 
اأغ���ادر امل�شرف  »ل��ن  داخ��ل امل�شرف 
املبلغ  ك����ام����ل  ا����ش���ت���الم  ح����ني  اإىل 
و�شقيقي  وب�شقيقتي  ب��ي  اخل��ا���س 

وبزوجتي«.
نيوز  »�شكاي  ملوقع  �شوبرة  واأو���ش��ح 

ي�شاوي  املبلغ  »جمموع  اأن  عربية« 
اأمريكي وح�شته  األف دوالر   300

وحدها تبلغ 165 األف دوالر».
»5 موظفني  لوجود  �شوبرة  واأ�شار 
ومديرة الفرع داخل امل�شرف معه، 
الفتا اإىل اأن امل�شرف اأقفل االأبواب 

وما يزال معهم داخل امل�شرف«.
رف�شت  امل�����ش��رف  »اإدارة  وت���اب���ع: 
م�شلحنّي  وا�شتدعت  املبلغ  اإعطائي 
اث��ن��ني ي��دع��ي��ان ع��ل��ي ع��ل��ي اللهيب 

وعلي النزال«.
قوى  عنا�شر  »دخلت  ا�شتطرد:  ثم 
امل�شرف،  اإىل  ال���داخ���ل���ي  االأم�������ن 
خمفر  اإىل  امل�����ش��ل��ح��ني  و���ش��ح��ب��ت 
امل�شرف  ل���ف���رع  امل����ج����اور  امل��ن��ط��ق��ة 
عبارة  راف�����ش��ا  م��ع��ه��م��ا«،  للتحقيق 
احتجاز، م�شريا اإىل اأنه مل يحتجز 
باإقفال  ي��ق��م  اأن���ه مل  ب��دل��ي��ل  اأح����دا 

اأبواب امل�شرف.
اأكد  البالد،  ت�شهده  تعليقا على ما 
امل�شوؤول االعالمي جلمعية »�شرخة 
امل���ودع���ني«، م��و���ش��ى اأغ������ازي، ملوقع 
»�شكاي نيوز عربية«، اأن »4 عمليات 
اجلمعة  يوم  ظهر  نزامنت  اقتحام 
م�شارف  ل���ع���دة  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  يف 
لبنان  ف���رع  بينها  م��ن  ب����ريوت،  يف 
وفرع  اجلدية  الطريق  يف  واملهجر 

احلمرا  يف  اآخ���ر  مل�شرف  مل�شرف 
يف  واخلليج  لبنان  مل�شرف  واآخ���ر 
اإ�شافة  البي�شا،  الرملة  منطقة 
جنوب  يف  م�����ش��اب��ه��ة  ع��م��ل��ي��ة  اىل 

مدينة �شيدا».
واأ�شاف اأغازي »الو�شع بات مقلقا 
وجميع املودعني مل يعد باإمكانهم 
االنتظار، ونحن كجمعية نواكبهم 

على االأر�س دعما لهم«.

وقال املحامي رامي عليق: »هناك 
30 م��ودع على الئحة  اأك��رث م��ن 
ال���ق���ي���ام بعمل  ي���ن���وون  االن���ت���ظ���ار 
ودائعهم  ع��ل��ى  للح�شول  مم��اث��ل 
ون���ي���ل ح��ق��وق��ه��م واالأم�������ور باتت 

مفتوحة على املجهول«.
امل�شارف  فعل  ردة  علّيق:  وتوقع 
واإقفالها، وقال »وال م�شكل لدينا، 
اأف�شل من اال�شتمرار يف  فاإقفاله 

�شرقة النا�س«.
الودائع  ا�شتعادة  املطالب  وت�شمل 
عدم  جانب  اإىل  وب��ال��دوالر،  نقداً 

توقيف اأي مودع.
ي��ج��ري عمل  »م���ا  اأن  واأك����د عليق 
امل�شروع  الدفاع  حمق وحت��ت حق 
القانوين،  الت�شل�شل  وف��ق  وم��رر 
قانون  من   184 للمادة  ا�شتنادا 

العقوبات اللبناين«.

بعد ان�ضحاب الرو�س.. حديث عن »غرف تعذيب« يف خاركيف تثري اجلدل

الناتو يدعو اإىل اال�ستعداد حلرب رو�سية اأوكرانية طويلة املدى
•• عوا�سم-وكاالت:

مع دخول العملية الع�شكرية الرو�شية على االأرا�شي 
االأوكرانية �شهرها ال�شابع، حذر االأمني العام حللف 
»احلرب  اأن  من  �شتولتنرغ،  ين�س  االأطل�شي،  �شمال 

�شتطول«.
اأم�س  اإذاع��ي��ة مع رادي��و بي بي �شي،  وق��ال يف مقابلة 
اجلمعة، اإنه على الرغم من التقدم االأوكراين الذي 
اأن  ف���اإن ه���ذا ال يعني  ال��ب��الد،  ���ش��رق  ح�شل م���وؤخ���راً 

»احلرب اأو�شكت على االنتهاء«.
اإال اأنه اأثنى على التقدم امللحوظ الذي حققته القوات 
االأوكرانية يف اإقليم خاركيف، حمذرا يف الوقت عينه 
الدول الغربية من �شرورة اال�شتعداد الأ�شهر طويلة 

من ال�شراع.
للغاية،  بامل�شجع  التقدم  هذا  �شتولتنرغ  و�شف  كما 
يف اإ�شارة اإىل ا�شتعادة كييف العديد من البلدات التي 
كانت حتت �شيطرة القوات الرو�شية الأ�شهر طويلة يف 

ال�شرق االأوكراين.
يذكر اأن اآالف اجلنود الرو�س كانوا ان�شحبوا من عدة 
مدن �شرقية مطلع هذا االأ�شبوع، اإثر الهجوم امل�شاد 
من  عدد  ال�شرتجاع  االأوكرانية  القوات  �شنته  ال��ذي 

املناطق يف اإقليم خاركيف.
ال�شيطرة على  االأوك��ران��ي��ة من  ال��ق��وات  وق��د متكنت 
كوبيان�شك  غرار  على  االإ�شرتاتيجية  املدن  من  عدد 
الرو�شية  للقوات  اإم��داد  ت�شكل مراكز  التي  واإيزيوم، 
بال�شالح والعتاد وامل��وؤن. ما من �شاأنه اأن يخفف اإىل 
حد كبري ال�شيطرة الرو�شية على ال�شرق االأوكراين، 
بعد تقدم مهم حققته مو�شكو خالل الربيع املا�شي، 
قبل اأن يت�شاءل تقدمها خالل ال�شيف احلايل، و�شط 

دعم دويل كبري لكييف بالعتاد واالأ�شلحة املتطورة.
اأعلن مدير ال�شرطة الوطنية االأوكرانية،  اإىل ذلك، 
اإنها  ق��ال  م��ا  اكت�شاف  ع��ن  اجلمعة،  كليمنكو،  اإي��غ��ور 
"غرف تعذيب" يف بلدات من منطقة خاركيف   10
يف �شمال �شرق اأوكرانيا، ا�شتعيدت يف الفرتة االأخرية 

من اجلي�س الرو�شي.
لالأنباء  اأوك��ران��ي��ا«   - »اإنرتفاك�س  وكالة  عنه  ونقلت 
غرف   10 ع��ن  احل��دي��ث  ميكنني  االآن  »اإىل  ق��ول��ه 
تعذيب )اكت�شفت( يف بلدات يف منطقة خاركيف« من 

بينها اثنتان يف بلدة باالكليا.
 204 ف��ت��ح��ت  ال�����ش��ل��ط��ات  اإن  اأي�����ش��ا  كليمنكو  وق����ال 
حتقيقات ب�شاأن احتمال ح�شول جرائم حرب ارتكبتها 

القوات الرو�شية، خالل االأ�شبوع املن�شرم.

على غرار اإليزابيث الثانية:
هل �سيكون امللك ت�سارلز الثالث دبلوما�سًيا جيًدا؟

•• الفجر -خرية ال�سيباين:

لها  وك��ان  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  كبري  بتقدير  الثانية  اإليزابيث  حظيت 
نفوذها  بف�شل  �شيما  وال  الناعمة،  الريطانية  ال��ق��وة  يف  تلعبه  مهم  دور 
والدته  عمل  موا�شلة  االآن  الثالث  ت�شارلز  م��ن  ومطلوب  الدبلوما�شي. 
ذلك  كل  االأك��رث حزًما.  و�شخ�شيته  �شعبيته  قلة  الرغم من  على  الراحلة، 
ال�شورة انطباًعا: �شورة  املتحدة. وتركت  بالن�شبة للمملكة  يف وقت �شعب 
الرئي�س  ثعلب مع  �شكل  1961، وهي ترق�س على  عام  الثانية،  اإليزابيث 
الغاين كوامي نكروما. واالآن، بعد �شنوات، قد يبدو امل�شهد روائًيا، فقد كان 
لهذا احلدث عواقب كبرية على م�شتقبل الكومنولث. )التفا�شيل �س12(

�شعيد ي�شدر القانون االنتخابي ويدعو الناخبني النتخاب اع�شاء جمل�س النواب

تثبيت �شخ�شيته كرمز للوحدة واالإجماع
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اأخبـار الإمـارات

بح�سور الرئي�س االإ�سرائيلي .. عبداهلل بن زايد يقيم حفل ا�ستقبال يف تل اأبيب مبنا�سبة مرور عامني على االتفاق االإبراهيمي

اإطار  وو���ش��ع  ال�شرد  تغيري  خ��الل 
جديدة للتعاون واحلوار".

واأ�شاف :" امتد ذلك اإىل ما وراء 
امل��ن��ط��ق��ة، ف��ف��ي وق����ت ���ش��اب��ق من 
االإمارات  دول��ة  تعاونت  العام  ه��ذا 
والواليات  وال��ه��ن��د  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع 
 ، "I2U2" املتحدة يف جمموعة 
هذه  العمل  جمموعة  تعمل  حيث 
املجاالت  يف  ال��ت��ع��اون  ت�شهيل  على 
احل��ا���ش��م��ة وب���ن���اء ���ش��راك��ات اأق���وى 

االإن�شاين يف عالقتنا".
ال�����روح، ال ميكن  " ب��ه��ذه  واأك����د : 
حت����ق����ي����ق ا������ش�����ت�����ق�����رار امل���ن���ط���ق���ة 
للق�شية  ح��ل  باإيجاد  اإال  بالكامل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وال������ذي ي��ج��ب اأن 
لل�شعب  امل�شروعة  التطلعات  يلبي 
ذلك  يف  مبا  ال�شقيق،  الفل�شطيني 
و�شتوا�شل  امل�شتقلة،  دولته  اإقامة 
لكافة  دع���م���ه���ا  االإم�����������ارات  دول������ة 
املبادرات ال�شلمية التي تهدف اإىل 

جميع  واأن���ارت  العظيمة  الديانات 
اأنحاء العامل".

واأ�شاف : " مع ذلك فاإن التعاي�س 
بخطر  م����ه����دد  ال����ي����وم  ال�������ش���ل���م���ي 
ال���ت���ط���رف وخ����ط����اب ال���ك���راه���ي���ة ، 
وهذه التهديدات علينا اأن نح�شن 
و�شتتطلب  عنها،  جميعا  اأنف�شنا 
متوا�شال  دوليا  جهدا  مواجهتها 

وم�شرتكا".
" يف العام املقبل �شنحتفل  وقال : 

روؤيتنا ملنطقة اأكرث �شالما".
العقود  م����دى  " ع��ل��ى   : واأ�����ش����اف 
دولة  اأ���ش��ب��ح��ت  امل��ا���ش��ي��ة  اخلم�شة 
االإم��ارات موطنا الأكرث من 200 
موؤخرا  ا�شتقبلنا  وق���د  ج��ن�����ش��ي��ة، 
عددا متزايدا من ال�شياح والطالب 
االإ�شرائيليني،  االأع���م���ال  ورج����ال 
مليون  ن�شف  ن��ح��و  ع��دده��م  وب��ل��غ 
زائر، مما اأدى اإىل تعزيز العالقات 
البعد  وت����ق����وي����ة  ال�������ش���ع���ب���ني  ب����ني 

اآ�شيا  اإىل  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م���ن 
واأمريكا".

وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان : " يرتكز حمور جهودنا 
امل�شرتك  االل����ت����زام  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ا 
يف  ملنطقتنا  ج��دي��د  ت��اري��خ  بكتابة 
اأن  ن���ق���در  اأن  ، الب����د  ال���ع���امل  ه����ذا 
اليهودية  مهد  ه��ي  املنطقة  ه��ذه 
واالإ�شالم،  امل�شيحية  مهد  هي  كما 
هذه  انت�شرت  املنطقة  ه��ذه  وم��ن 

حتقيق هذه االآمال".
" تعتر االتفاقيات  وقال �شموه : 
االإب��راه��ي��م��ي��ة اأي�����ش��ا ب���واب���ة حلل 
تدعونا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
للتعاون من تغري املناخ اإىل العلوم 
ال�شحية  والرعاية  والتكنولوجيا 
ال��غ��ذائ��ي واملائي،  االأم���ن  وان��ع��دام 
وجم��االت اأخ��رى كثرية ، ويف هذا 
االأثر  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در  ال�شدد، 
من  لالتفاقيات  الفعلي  االإيجابي 

•• تل اأبيب-وام: 

اأق��ام �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
يف  ر�شمي  ا�شتقبال  حفل  ال���دويل 
اإ�شحق  فخامة  بح�شور  اأب��ي��ب  ت��ل 
 ، اإ���ش��رائ��ي��ل  دول���ة  رئي�س  هرت�شوغ 
مبرور  االح��ت��ف��ال  مبنا�شبة  وذل��ك 
االتفاق  على  التوقيع  على  عامني 
االإب���راه���ي���م���ي ل��ل�����ش��الم ب���ني دول���ة 

االإمارات ودولة اإ�شرائيل.
وقال �شموه يف كلمته خالل احلفل 
، ال��ذي اأقيم يف اإط��ار زي��ارة �شموه 
 ، اإ���ش��رائ��ي��ل  ال��ر���ش��م��ي��ة اإىل دول����ة 
امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  وح�شره 
واخلليجية  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  يف 
واالأجنبية باالإ�شافة اإىل م�شوؤولني 
من عدد من املنظمات الدولية : " 
قبل عامني، يف اخلام�س ع�شر من 
بالدي  ر�شمت   ،2020 �شبتمر 
واأدى  للمنطقة،  ج��دي��دا  م�����ش��ارا 
االإبراهيمية،  االت��ف��اق��ي��ات  توقيع 
حقيقيا،  واق���ع���ا  اأ���ش��ب��ح��ت  ال���ت���ي 
امل�����زده�����رة  ال����ع����الق����ة  ه�������ذه  اإىل 
وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 

بالدنا اليوم".
نوا�شل  اأن  " يجب   : �شموه  واأك���د 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا االأ���ش��ا���س القوي 
واال�شتقرار  ال�شالم  يف  للم�شاهمة 

واالزدهار يف املنطقة".
االتفاقيات  ا�شتندت   "  : واأو���ش��ح 
ب�شيطة،  فر�شية  اإىل  االإبراهيمية 
والتوا�شل  الدبلوما�شية  اأن  وه��ي 
�شيعززان قدرا اأكر من اال�شتقرار 
وميكننا  واالأم������������ل،  واالزده�������������ار 
اأن ذلك  بثقة كبرية  ال��ق��ول  ال��ي��وم 

االفرتا�س كان �شحيحا".
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان : " نحن نبني م�شتقبال 
اأكرث اإ�شراقا معا من خالل تو�شيع 
�شعوب  وجلميع  ل�شعوبنا  الفر�س 
املنطقة، وت�شكل املبادئ التاأ�شي�شية 
التعاي�س  يف  االإم�����������ارات  ل����دول����ة 
اأ�شا�س  وال�����ش��م��ول��ي��ة  وال��ت�����ش��ام��ح 

بالتحديد  واأب��وظ��ب��ي  االإم����ارات  يف 
بافتتاح "بيت العائلة االإبراهيمية" 
وكني�شة  م�شجد  من  يتكون  ال��ذي 
لي�شبحوا  جنب  اإىل  جنبا  وكني�س 
طائفة  ل��ك��ل  تعليميا  م��رك��زا  م��ع��ا 
مركزا  واأي�شا   ، دينية  وجمموعة 
 ، ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��م  لتج�شيد  دي��ن��ي��ا 
والتعاي�س  االن�����ش��ج��ام  حت��ف��ز  ق��ي��م 
وال���ت���ف���اه���م ، ف���ق���د ك���ت���ب ي���ه���ودا 
�شعراء  اأع����ظ����م  اأح������د  ع��م��ي�����ش��اي، 
ال�شالم  م��ع��رف��ة  اأن   " اإ���ش��رائ��ي��ل، 
اآخر  اإىل  مكان  م��ن  طريقها  ت�شق 
مثل األعاب االأطفال، والتي تت�شابه 

كثريا يف كل مكان تذهب اإليه".
واأكد �شموه : " على مدى العامني 
بال�شالم  اإمي��ان��ن��ا  دفعنا  املا�شيني 
اإىل حتقيق اإجن��ازات ال ح�شر لها، 
اإج������راءات  اإىل  ف��ح��ول��ن��ا اخل���ط���ط 
عالقة  بتطوير  وقمنا  ملمو�شة، 
حتقيق  يف  مل�����ش��اع��دت��ن��ا  م����زده����رة 
امل�شرتكة،  اال�شرتاتيجية  اأهدافنا 
، اإىل جانب  و�شنوا�شل معا العمل 
روؤيتها  ون�شر  االت��ف��اق��ي��ات  تعميق 
اأجل  من  اإقليمي  ملجتمع  ال�شاملة 

التقدم".
 "  : كلمته  خ��ت��ام  ���ش��م��وه يف  وق����ال 
ال�شيد الرئي�س، ال�شديق الرئي�س، 
اأ�شكركم مرة اأخرى على ترحيبكم 
ا�شت�شافتكم  اإىل  ونتطلع  احل���ار، 
االإمارات  دولة  االأوىل يف  وال�شيدة 

مرات اأخرى".
معايل   .. اال�شتقبال  حفل  ح�شر 
اإبراهيم الها�شمي وزيرة  رمي بنت 
دول�����ة ل�������ش���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل 
ومعايل  وال�شباب  الثقافة  وزي���رة 
اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير 
دولة و �شعادة عمر غبا�س م�شاعد 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
والدبلوما�شية  الثقافية  لل�شوؤون 
ال��ع��ام��ة و ���ش��ع��ادة حم��م��د حممود 
اآل خاجة �شفري الدولة لدى دولة 
اإ�شرائيل ، وعدد من رجال االأعمال 

من دولة االإمارات.

ال�سحة جتري 246,392 فح�سا وتك�سف عن 441 
اإ�سابة جديدة بكورونا و412 حالة �سفاء

جمل�س اأمناء الوطنية حلقوق االإن�سان يعقد اجتماعه اخلام�س 
مب�ساركة ممثلي اجلهات احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

�شعادة مق�شود  برئا�شة  االإن�شان  الوطنية حلقوق  الهيئة  اأمناء  اختتم جمل�س 
2022 يف  �شبتمر   15 و   14 ي��وم��ي  ُع��ق��د  ال���ذي  اخل��ام�����س  اجتماعه  ك���روز 
الت�شغيلية  اخلطط  االأول  ال��ي��وم  يف  املجل�س  وا�شتعر�س  اأب��وظ��ب��ي.  العا�شمة 
املتعلقة مب�شاريع اللجان الدائمة ال�شت، ودور الهيئة يف االإعداد ملناق�شة الدولة 
تقريرها يف االإ�شتعرا�س الدوري ال�شامل يف 2023 م، وناق�س م�شروع امليزانية 
الثاين  اليوم  العامة. وت�شمن  االأمانة  املقدمة من  التوظيف  ال�شنوية وخطة 
اخلارجية  وزارة  ت�شمل  وال��ت��ي  اخلم�س  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  م�شاركة 

الب�شرية  امل���وارد  ووزارة  الداخلية،  ووزارة  ال��ع��دل،  ووزارة  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون 
ع�شف  جل�شة  االأم��ن��اء  جمل�س  نظم  فيما  املجتمع،  تنمية  ووزارة  والتوطني، 

ذهني يف ختام اليوم حول اخلطة االإ�شرتاتيجية للهيئة للعام 2023 م.
ذات  م�شتقلة  كهيئة   2021 االإن�شان" عام  الوطنية حلقوق  "الهيئة  واأن�شئت 
�شخ�شية اعتبارية تهدف اإىل تعزيز وحماية حقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية 
واملواثيق  الدولة  يف  ال�شارية  والت�شريعات  والقوانني  الد�شتور  الأحكام  وفقاً 
يف  واالإداري  امل��ايل  باال�شتقالل  الهيئة  وتتمتع  ال�شلة.  ذات  الدولية  والعهود 
اإىل مبادئ باري�س املنظمة  ممار�شة مهامها واأن�شطتها واخت�شا�شتها، ا�شتناداً 

لعمل املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق االإن�شان املعتمدة من قبل االأمم املتحدة.

•• اأبوظبي -وام: 

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
ن��ط��اق ال��ف��ح��و���ش��ات يف ال��دول��ة ب��ه��دف االك��ت�����ش��اف امل��ب��ك��ر وح�شر 
 "19  - "كوفيد  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  امل�����ش��اب��ة  احل����االت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 246،392 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
وتو�شيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف    و�شاهم 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 441 حالة 

خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة 
الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 1،022،066 حالة.
حالة  اأي  ت�شجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت    كما 
وفاة يف االأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،342 حالة.
واأعلنت الوزارة �شفاء 412 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
املر�س بعد  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�شفاء 1،001،630 حالة. 

عبداهلل بن زايد يزور جممع ياد فا�سيم لتخليد ذكرى الهولوكو�ست يف اإ�سرائيل
•• تل اأبيب-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  زار 
الدويل جممع ياد فا�شيم - املركز العاملي التوثيقي والبحثي والتعليمي 

لتخليد ذكرى الهولوكو�شت يف اإ�شرائيل.
رافق �شموه خالل الزيارة معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة 
ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 

�شعادة  و  دول���ة  وزي���ر  ال�شايغ  ب��ن علي حممد  اأح��م��د  وال�����ش��ب��اب وم��ع��ايل 
الثقافية  لل�شوؤون  الدويل  والتعاون  عمر غبا�س م�شاعد وزير اخلارجية 
الدولة  �شفري  خاجة  اآل  حممود  حممد  �شعادة  و  العامة  والدبلوما�شية 

لدى دولة اإ�شرائيل .
مقر  اإىل  و�شولهم  ل��دى  امل��راف��ق  وال��وف��د  �شموه  ا�شتقبال  يف  ك��ان  فيما 

املجمع، �شعادة داين دايان رئي�س مديرية جممع ياد فا�شيم.
وت��ع��رف ���ش��م��وه خ���الل زي��ارت��ه ع��ل��ى ت��اري��خ امل��ج��م��ع ال���ذي مت اإن�����ش��اوؤه يف 

ذكرى  لتخليد  وتعليمي  وب��ح��ث��ي  ت��وث��ي��ق��ي  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز   1953 ع���ام 
الهولوكو�شت ، وي�شم متاحف ومعار�س واأن�شبة تذكارية ومراكز بحثية 

وتعليمية ، باالإ�شافة اإىل املكتبات واالأر�شيف.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بدور هذا املجمع التاريخي 
الذي يعك�س اأهمية العمل من اأجل تعزيز ون�شر قيم الت�شامح والتعاي�س 
بني ال�شعوب والعمل على اإحالل ال�شالم ودعم تطلعات ال�شعوب يف احلياة 

الكرمية والرخاء.

ب�����قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  اأن دول�����ة االإمارات  واأك�����د �ش��������موه 
اأداء دورها  "حفظه اهلل" حري�شة على  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 
حيث   ، االإن�شانية  واالأخ��وة  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  لن�شر  عاملية  كمنارة 
امل�شتدام يف  واالزده��ار  التنمية  لتحقيق  اأ�شا�شية  ركائز  القيم  ت�شكل هذه 

املجتمعات.
وتقدم �شموه بتحية تقدير الأرواح �شحايا الهولوكو�شت .. م�شيدا بحر�س 

جممع ياد فا�شيم على تخليد ذكراهم.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تدعو ال�سائقني اإىل عدم االن�سغال بالهاتف اأثناء القيادة

•• اأبوظبي- وام: 

دعت �شرطة اأبوظبي ال�شائقني اإىل الرتكيز اأثناء القيادة 
وجت��ن��ب االن�����ش��غ��ال ب��غ��ري ال��ط��ري��ق اأث��ن��اء ق��ي��ادة املركبة 
الطريق  م�شتخدمي  �شالمة  على  خ��ط��را  ي�شكل  حيث 
عن  االن�شغال  اأن  مو�شحة  التقاطعات  عند  وخ�شو�شا 
احلمراء  ال�شوئية  االإ���ش��ارة  جت��اوز  يف  يت�شبب  الطريق 

ووقوع حوادث مرورية ماأ�شاوية.
ولفتت اإىل اأن العالقة وثيقة بني درجة تركيز ال�شائقني 
االآخرين،  واأخطاء  املخاطر  تفادي  على  ال�شائق  وق��درة 

االآخرين  وح��ي��اة  حياته  تعر�س  التي  املخاطر  وجتنب 
للحوادث املرورية.

قد  القيادة،  اأثناء  الطريق  عن  االن�شغال  اأن  واأو�شحت 
يحدث نتيجة ا�شتخدام الهاتف املتحرك وعدم االنتباه 
ل��ل��ط��ري��ق ب��اع��ت��ب��ار ذل���ك م��ن اأك���رث ال�����ش��ل��وك��ي��ات �شيوعا 
واخلدمات  ال��ه��وات��ف  ت��ط��ور  بعد  ال�شيما  كبري  وب�شكل 
ومواقع  االإن��رتن��ت  ت�شفح  خ��الل  م��ن  فيها،  وامل��م��ي��زات 
�شور  التقاط  اأو  مكاملة  اإج��راء  اأو  االجتماعي  التوا�شل 
االنتباه  ال�شائق  تفقد  بطريقة  امللهيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
اإىل االنحراف  واحلذر من خماطر الطريق مما يوؤدي 

املفاجئ والت�شبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة اإىل عدم 
االنتباه للطريق اأثناء القيادة.

للتوعية  وم��ب��ادرات  ح��م��الت  بتنفيذ  اهتمامها  واأك���دت 
االإعالم  و�شائل  خمتلف  وع��ر  اللغات  بكافة  امل��روري��ة 
رفع  ب��ه��دف  االجتماعي  للتوا�شل  من�شاتها  فيها  مب��ا 
وم�شتخدمي  ال�شائقني  لدى  املرورية  الثقافة  م�شتوى 
النقل  ح��اف��الت  �شا�شات  ا�شتخدام  جانب  اإىل  الطريق 
العام وال�شينما وحمطات اأدنوك لتوزيع الوقود وغريها 
�شريحة من  اأك��ر  اإىل  بالتوعية  للو�شول  الو�شائل  من 

اجلمهور.

�سرطة اأبوظبي حتتفي ب� »يوم املهند�س العاملي«
•• اأبوظبي-وام:

�شبتمر  احتفلت �شرطة اأبوظبي بيوم املهند�س العاملي والذي ي�شادف 15 
طريان  اإدارة  و  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة  مهند�شي  مب�شاركة  ع��ام  كل  من 
املهند�شني  م��ن  الوطنية  ال��ك��وادر  ت��ق��دي��راً جل��ه��ود  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
واملهند�شات يف خمتلف االإدارات واملواقع والتي تنعك�س اإيجابياً على م�شرية 

التطوير والتح�شني يف العمل ال�شرطي واالأمني .
امل��ال��ي��ة واخل��دم��ات يف  ال��ل��واء خليفة حممد اخلييلي م��دي��ر ق��ط��اع  واأ���ش��اد 
ال�شرطية  القيادة  اأبوظبي باملهند�شني واملهند�شات.. موؤكداً حر�س  �شرطة 

اإيجابياً  ينعك�س  مبا  مواقعهم  خمتلف  يف  التميز  ملوا�شلة  حتفيزهم  على 
املهند�شني  دور  اإىل  ولفت  التطويري.  ال�شرطي  العمل  تعزيز م�شرية  على 
واملهند�شات االأكفاء باإدارة امل�شاريع الهند�شية يف توفري التجهيزات واملباين 
اأبوظبي كافة  �شرطة  احتياجات  امل�شاعدة وتوفري  والتكنولوجيا  ال�شرطية 
من االأبنية االأمنية والتي تواكب النه�شة العمرانية يف االإم��ارات وتطبيق 
مبداأ اال�شتدامة يف الطاقة املتجددة اال�شتهالكية يف جميع م�شاريع �شرطة 
امل��رر مدير  �شامل  �شعيد  م��درب طيار  العميد  اأع���رب  م��ن جهته  اأب��وظ��ب��ي. 
اإدارة طريان �شرطة اأبوظبي عن تقدير القيادة ال�شرطية للجهود الكبرية 
واملتميزة ملهند�شي الطائرات العاملني بق�شم ال�شيانة يف اإدارة طريان �شرطة 

باحرتافية  ال�شيانة  اأع��م��ال  تنفيذ  ال��ري��ادي يف  ب��دوره��م  واأ���ش��اد  اأب��وظ��ب��ي. 
للطائرات العمودية وباإتقان ومهارة عالية يف املعاجلة وال�شيانة الهند�شية 
والفنية و�شمان �شالحيتها للطريان بجودة و�شالمة عالية امل�شتوى لتاأدية 
االإن�شانية  النداءات  تلبية  من  يعزز  مبا  املختلفة  اجلوية  والعمليات  املهام 
االأرواح  الإن��ق��اذ  اال�شتجابة،  زم��ن  ال��ب��الغ��ات، �شمن  م��واق��ع  اإىل  وال��و���ش��ول 

وتقدمي الرعاية االإن�شانية .
من ناحيته اأكد املقدم الدكتور حمد الع�شري ال�شام�شي مدير اإدارة امل�شاريع 
الهند�شية اهتمام القيادة ال�شرطية بتوفري املمكنات والتحفيز للمهند�شني 
العامة  القيادة  اإجناز م�شروعات  الكبرية يف  واملهند�شات تقديراً جلهودهم 

اأف�شل  اأبوظبي واهتمامهم مبواكبة التطورات الع�شرية وتطبيق  ل�شرطة 
املهند�شني  اخلييلي،  الل������واء  ك������رم  احل�����فل  ن������هاية  ويف  العاملية.  املعايري 
املتميزين من اإدارتي امل�شاريع الهند�شية وطريان �شرطة اأبوظبي ، م�شيداً 
م�شرية  دف��ع  يف  والتميز  العمل  يف  ومثابرتهم  الفعال  ودوره���م  بجهودهم 
اأبوظبي  ل�شرطة  والتقدير  ال�شكر  املهند�شون  وق��دم  واال�شتقرار.  االأم��ن 
خمتلف  يف  التخ�ش�شية  الب�شرية  الكوادر  بتطوير  امل�شتمر  اهتمامها  على 
املجاالت عامة وخ�شو�شاً يف هند�شة الطائرات عر عقد الدورات التدريبية 
القدرات واالإمكانات  الدولة مبا يعزز من رفع  والتخ�ش�شية داخل وخارج 

ومتابعة امل�شتجدات مبجاالت العمل واملعارف الفنية لدى املهند�شني.

�سيف بن زايد يطلق منظومة دعم اال�ستقرار االأ�سري »مربوك ما دبرت« بح�سور خالد بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اأطلق 
الوزراء وزير الداخلية، بح�شور �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم منظومة دعم اال�شتقرار 
االأ�شري "مروك ما دّبرت" لزواج اأ�شحاب الهمم، �شمن منظومة خدمات 
اأبوظبي احلكومية املوحدة "مت"، وذلك يف اإطار مبادرة تدعم هذه الفئة 
اأ�شر  بناء وتكوين  لهم عر تقدمي خدمات لتي�شري  املجتمعية وت�شجيعاً 
لال�شتقرار  منظومة  خلق  يف  للم�شاهمة  ومتما�شكة،  وم�شتقرة  �شعيدة 
والتعاي�س االأ�شري الأ�شحاب الهمم املقبلني على الزواج، وبالتايل حتقيق 
التالحم املجتمعي، وتعزيز الدمج املجتمعي من خالل احلث على الزواج، 

مبا ي�شمن التمكني واحلياة الكرمية الأ�شحاب الهمم.
جهود  تعزيز  يف  االإ���ش��ه��ام  �شاأنها  م��ن  التي  املنظومة  تلك  اإط���الق  وج��اء 
طاقاتهم  و�شحن  املواطنني  ق��درة  وتعزيز  تنمية  نحو  و�شعيها  احلكومة 
وت�شخريها خلدمة الوطن، بتعاون موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم 
�شوؤون  اإدارة  هي  جهات  و�شت  ال�شكانية  للرتكيبة  االحت��ادي  املجل�س  مع 
اأبوظبي  وه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  ووزارة  ال��رئ��ا���ش��ة،  دي����وان  يف  امل��ج��ال�����س 
 G42 اأبوظبي الرقمّية و  لالإ�شكان، وموؤ�ش�شة التنمية االأ�شرّية، وهيئة 
جمموعة  دبرت"  ما  "مروك  منظومة  تقدم  حيث  ال�شحية،  للرعاية 
للتي�شري  ال���زواج  على  املقبلني  الهمم  الأ�شحاب  الرقمية  اخل��دم��ات  من 
عليهم وت�شهيل اأمور زواجهم، اإ�شافة اإىل تلبية االحتياجات االجتماعية 
م�شتويات  اأف�شل  وت��وف��ري  اأب��وظ��ب��ي  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  للمواطنني 
اخلدمة، وتدعم ال�شباب لتخفي�س تكاليف الزواج وتي�شري اأمور زواجهم. 
وتقدم منظومة "مروك ما دّبرت" التي يتم ربطها مع املوؤ�ش�شات املعنية، 
جدواًل زمنياً مبواعيد جميع احتفاالت االأعرا�س اجلماعية ال�شنوية التي 
التخطيط  هدفها  ال�شنة،  خالل  اإحياوؤها  املزمع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  تقام 
فئات  خمتلف  م��ن  ال����زواج  على  املقبلني  م��ن  اخل��ط��وات  الت��خ��اذ  امل�شبق 
اأمامهم الختيار التاريخ واملوقع املنا�شبني  اأ�شحاب الهمم واإتاحة املجال 
واالإر�شادي  والتوعوي  املعنوي  الدعم  خدمات  تقدمي  اأي�شاً  ويتم  لهم 

ت�شمل الن�شح واالإر�شاد االأ�شري.
وتت�شمن هذه املنظومة تقدمي دورات تدريبية متخ�ش�شة للمقبلني على 
بها مبعدل  االلتحاق  وعليهم  الهمم،  اأ�شحاب  فئات  ال��زواج من خمتلف 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  م��ن  مقّدمة  دورات  وت�شمل  دورة،  لكل  واح��د  ي��وم 
الأ�شحاب الهمم ومنها التعارف واختيار ال�شريك، والتعامل مع احتياجات 
ال�شريك من اأ�شحاب الهمم، والعالقات اخلارجية الأ�شرة �شاحب الهمة، 
واالإجناب واحلياة الوالدية ودورات مقّدمة من موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
�شمن "خدمة اإعداد املقبلني على الزواج" ومنها التوافق الزواجي، وفهم 
واإدارة اخلالفات،  العاطفي،  الفّعال، واالإ�شباع  �شريك احلياة، والتوا�شل 

والتخطيط املايل لالأزواج.
كما تت�شمن متكني اأ�شحاب الهمم املقبلني على الزواج من تقدمي طلبات 
ملواطني  اإىل التقدمي على برنامج االإ�شكان رقمياً  اإ�شافة  ال��زواج،  منحة 

اإمارة ابوظبي مع حتديد متطلبات ال�شكن التي تلبي احتياجاتهم.
زايد  ملوؤ�ش�شة  العام  االأم��ني  العايل احلميدان  عبد  اهلل  �شعادة عبد  واأّك��د 
العليا الأ�شحاب الهمم، اأنه انطالقاً من دور املوؤ�ش�شة وروؤيتها نحو حقوق 
اأ�شحاب  م��ن  لالأ�شخا�س  املجتمعي  والتمكني  ال�شعادة  تعمق  متكافئة 
الهمم، ول�شمان متكينهم ورفع م�شتوى ا�شتقالليتهم وفاعليتهم داخل 
املجتمع، ياأتي اإطالق منظومة دعم اال�شتقرار االأ�شري "مروك ما دبرت" 
يف اإطار حر�س املوؤ�ش�شة على توفري �شبل تكوين اأ�شر م�شتقرة لهم لبناء 
والتالحم  التكاتف  على  تقوم  ثابتة،  وركائز  قومية  اأ�ش�س  على  املجتمع 
ال��زواج منهم، والعمل  الراغبني يف  والرتابط والتكافل، بدعم وم�شاندة 
على مواجهة الكثري من امل�شاعب والتحديات االجتماعية واالقت�شادية 
نحو حتقيق هذا الهدف وتوفري الت�شهيالت امل�شاعدة من خالل اإ�شراك 

عدد من املوؤ�ش�شات املعنية يف هذه املبادرة.
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال�شكر  اآي���ات  باأ�شمى  وت��ق��دم 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية لتف�شل �شمّوه باالإعالن عن 
اإطالق منظومة "مروك ما دبرت"، واإىل �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم حل�شور  نهيان رئي�س جمل�س 
مع  دّبرت" بالتعاون  م��ا  "مروك  اإط���الق  "اإن  وق���ال:  االإط����الق،  �شموه 

�شت جهات حكومية خطوة اإيجابية لدعم املواطنني من اأ�شحاب الهمم 
يف مرحلة مهمة من مراحل حياتهم ل�شمان حياة كرمية تعود اإمكانية 
موجهاً  االجتماعية،  ال��رع��اي��ة  اأنظمة  تكامل  اإىل  اجل��ه��ود  ه��ذه  حتقيق 
ل�شالح  املنظومة ويدعم جناحها  اإط��الق هذه  �شاهم يف  لكل من  ال�شكر 
�شعيد  الدكتور  �شعادة  اأ�شاد  جانبه  ومن  الهمم".  اأ�شحاب  فئات  خمتلف 
عبداهلل عبدالواحد عبداهلل ع�شو واأمني عام املجل�س االحتادي للرتكيبة 
دبرت" التي  ما  "مروك  االأ���ش��ري  اال�شتقرار  دع��م  مبنظومة  ال�شكانية 
طورتها موؤ�ش�شة زايد العليا لرعاية اأ�شحاب الهمم بالتعاون مع ال�شركاء 
احلكوميني، اإدارة �شوؤون املجال�س يف ديوان �شوؤون الرئا�شة، ووزارة تنمية 
وهيئة  االأ�شرّية،  التنمية  وموؤ�ش�شة  لالإ�شكان،  اأبوظبي  وهيئة  املجتمع، 
القيادة  لتوجيهات  فعلية  ترجمة  متثل  اأنها  م��وؤك��داً  الرقمّية،  اأبوظبي 
الر�شيدة بدمج ومتكني خمتلف فئات اأ�شحاب الهمم يف املجتمع وت�شجيع 
الزواج بني املواطنني ومتكينهم من بناء اأ�شر �شعيدة وم�شتقرة وتزيد من 
والتناغم يف  العمل  التكامل يف  اأهمية  �شعادته  واأك��د  املجتمعي.  التالحم 
االأداء بني كافة املوؤ�ش�شات الوطنية واجلهات املعنية خلدمة ابنائنا اأ�شحاب 
اال�شرتاتيجية  اأه��داف  حتقيق  يف  ي�شاهم  ومب��ا  القطاعات  كل  يف  الهمم 
هذا  يف  املن�شود  ال��ت��وازن  اإىل  وال��و���ش��ول  ال�شكانية  للرتكيبة  الوطنية 
املجال. من ناحيته اأ�شاد �شعادة �شيف علي القبي�شي - مدير مكتب �شوؤون 
اال�شتقرار  دعم  منظومة  باإطالق  الرئا�شة  بديوان  واملجتمع  املواطنني 
منظومة  �شمن  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  دّبرت" ل���زواج  م��ا  "مروك  االأ���ش��ري 
"مت"، واأثنى على دور موؤ�ش�شة زايد  اأبوظبي احلكومية املوحدة  خدمات 
املجتمعية  املبادرات  اإط��الق  يف  املتميزة  الهمم وجهودها  الأ�شحاب  العليا 
الهادفة التي تدعم هذه الفئة املجتمعية وتعمل على متكينهم يف املجتمع. 
وذلك  القطاعات،  خمتلف  يف  الهمم  اأ�شحاب  متكني  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
انطالقاً من دورهم املهم يف دفع عجلة التنمية ال�شاملة باإمارة اأبوظبي، 
واأن القيادة الر�شيدة يف دولة االإمارات تويل اأ�شحاب الهمم اأولوية كرى، 
التي ت�شمن متكينهم يف  املبادرات واال�شرتاتيجيات  با�شتحداث  ووّجهت 
من  املبذولة  اجلهود  كافة  تدعم  اأبوظبي  جمال�س  اأن  موؤكداً  املجتمع"، 
اجلهات املتعاونة يف تلك املنظومة للعمل على حتقيق النجاح املن�شود نحو 
جناحها. واأعرب عن بالغ امتنانه و�شكره وتقديره ل�شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان لتبني �شموه ورعايته اطالق منظومة "مروك ما دبرت"، 
اآل نهيان،  زايد  ال�شيخ خالد بن  اإىل �شمو  ال�شكر  اأي��ات  باأ�شمى  كما تقدم 
على اإدارة �شموه ملنظومة الرعاية والتاأهيل الأ�شحاب الهمم على م�شتوى 

اإمارة اأبوظبي.
تنمية  وزارة  وكيل  ال�شويدي  االأك���رف  م��وزة  �شعادة  قالت  ناحيتها  وم��ن 

الهمم  العليا الأ�شحاب  زايد  ال��وزارة وموؤ�ش�شة  ال�شراكة بني  اإن  املجتمع، 
االإجراءات  وت�شهيل  تعزيز  اإط��ار  تاأتي يف  ال�شلة،  ذات  وعدد من اجلهات 
دعم  منظومة  يف  ال�شيما  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  ي�شتحقها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
م�شتقرة  اأ�شرة  بناء  تدعم  دبرت" التي  ما  "مروك  االأ�شري  اال�شتقرار 
اأكرث  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تدعم  ال����وزارة  اأن  اإىل  �شعادتها  م�شرية  و�شعيدة، 
اأ�شحاب الهمم على م�شتوى  من اجتاه، من خالل توفري قاعدة بيانات 
ال���دول���ة، وال��ت��ي ت�شمل ك��اف��ة امل�����ش��ت��ج��دات وامل��ت��غ��ريات م��ن ح��ي��ث الفئات 
وبحكم  ذل��ك،  وغري  اجلغرايف  والتوزيع  الدرا�شية  وامل�شتويات  واالأع��م��ار 
اإ�شافة  ال�شروط وال�شوابط املعتمدة،  ال��زواج وفق  دورها يف تقدمي منح 
اأمامهم وت�شجيعهم لال�شتفادة من خدمة االأعرا�س  الفر�شة  اإتاحة  اإىل 
اأ�شر م�شتقرة  اجلماعية التي تتبناها الوزارة يف اإطار دعم وت�شجيع بناء 
الرنامج  ب����اإدراج  م��وؤخ��راً  ق��ام��ت  ال����وزارة  اأن  �شعادتها  واأك���دت  و�شعيدة. 
"اإعداد" على من�شتها االإلكرتونية، مبا يتيح لل�شباب املقبلني  التوعوي 
العربية  وباللغتني  �شاعة،   24 م���دار  على  منه  اال���ش��ت��ف��ادة  ال���زواج  على 
واالإجنليزية، اإ�شافة اإىل لغة االإ�شارة، وذلك منطلق حر�س الوزارة على 
تو�شيع دائرة امل�شتهدفني من خمتلف الفئات من ال�شباب والفتيات على 
اأهمية دور  اإىل  ال�شويدي  م�شتوى الدولة. واأ�شارت �شعادة موزة االأك��رف 
الوزارة يف دعم مثل هذه املبادرات التي تعزز نهج جودة احلياة يف املجتمع، 
القائم  ال��وزارة  الهمم، وذلك انطالقاً من مبداأ  اأ�شحاب  لدى  خ�شو�شاً 
"اأ�شرة م�شتقرة يف  التمكني"، ووفق منظور  اإىل  الرعاية  "من  على فكر 
القادمة،  اخلم�شني  م�شتهدفات  م��ع  ين�شجم  ومب��ا  متالحم"،  جمتمع 
وروؤية مئوية االإمارات �شمن حمور املجتمع، وب�شعار "نحو جمتمع اأكرث 
الع�شكر،  الدكتور حممد عبداحلميد  �شعادة  اأكد  متا�شكاً".  ومن جانبه 
اال�شتقرار  دع��م  منظومة  اإط��الق  اأن  الرقمية  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
االأ�شري "مروك ما دّبرت" �شمن منظومة خدمات اأبوظبي احلكومية 
املوحدة "مت" يعك�س تعاون اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي، والتزامها 
للعمل مًعا لدفع عجلة التحول الرقمي قدما ولتوفري جتربة ا�شتثنائية 
"تعتر منظومة  وق��ال:  لهم.  الراحة  معايري  اأعلى  ت�شمن  للمتعاملني 
تقدمي  يف  احلكومية  التوجهات  لتحقيق  االأ�شا�شية  الركائز  من  "مت" 
"مت"  منظومة  ت��وف��ر  حيث  وف��ع��ال��ة،  متطورة  رقمية  حكومية  خ��دم��ات 
اأبوظبي  اإم��ارة  احتياجات جمتمع  لتلبية  تفاعلية �شممت  قنوات رقمية 
واخل�شائ�س  احلديثة  التقنيات  خ��الل  ..وم��ن  و�شريعة  �شل�شة  بطريقة 
املبتكرة ملنظومة "مت"، فاإنه اأ�شبح باالإمكان الو�شول اإىل اأكرث من 700 
خدمة حكومية رقمية ب�شهولة وي�شر، ما ي�شهم يف االرتقاء بجودة احلياة 
وزيادة رفاهية املجتمع، ويحقق اأعلى م�شتويات �شعادة ور�شا االأفراد عن 

اخلدمات احلكومية املقدمة يف اأبوظبي. ومن ناحيتها قالت �شعادة مرمي 
حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية اإن اإطالق موؤ�ش�شة 
"مروك  االأ�شري  اال�شتقرار  دعم  الهمم منظومة  الأ�شحاب  العليا  زايد 
ما دبرت" اهتمام املوؤ�ش�شة بتوفري احلياة ال�شعيدة الأبنائها من اأ�شحاب 
الهمم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، والتي تهتم بها الدولة ومن اأجلها 
توفري  لهم  تكفل  التي  واخل��دم��ات  امل��ب��ادرات  وو�شعت  املوؤ�ش�شات  اأ�ش�شت 
تهتم  حيث  الكفاءة،  من  م�شتوى  اأعلى  وعلى  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ال��دول��ة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهلل" واأخيه  "حفظه  الدولة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
واخوانهما اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات باأ�شحاب الهمم 
واملوؤ�ش�شات التي ُتعنى بهم وهو االأمر الذي �شاعد كثرياً يف اأن تتمتع هذه 
الفئة من اأبناء االإمارات االأعزاء بالرعاية وامل�شاندة واملتابعة، وما اإطالق 
اإاّل خطوة جديدة وُمباركة ت�شري يف ذات االجت��اه، وتوؤكد  املنظومة  هذه 

على ذاك االهتمام والدعم الالحمدود.
واأ�شافت: "اإذ نبارك ملوؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم واأبناءها الذين 
اأننا يف موؤ�ش�شة  اأوؤك��د  فاإنني  املنظومة  اإط��الق  ي�شتظلون مبظلة رعايتها 
التنمية االأ�شرية وك�شركاء ملوؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم يف تعزيز 
فاإننا  الوطن  اأب��ن��اء  من  ال�شريحة  لهذه  االجتماعية  الرعاية  منظومة 
الذي  املجتمع  على  اآث��اره��ا  �شتنعك�س  التي  املهمة  اخلطوة  بهذه  نرحب 
بناء  يف  وت�شهم  االجتماعي  الن�شيج  اإىل  ُت�شاف  ج��دي��دة  باأ�شر  �شرُيفد 
املجتمع باأ�شر تتمتع بقيم املودة، والتعاون، واملحبة، يف اإطار من العالقات 

االإن�شانية التي تعزز متا�شكها، وتالحم املجتمع يف اآٍن معا".
املنظومة مبا يت�شل بها من خدمات  اإط��الق هذه  "اإن  الرميثي:  وقالت 
اأخرى فاإنها بذلك توؤكد حر�شها على اأن يتمتع هوؤالء االأفراد من اأبناء 

الوطن بال�شحة وال�شالمة".
هيئة  عام  مدير  الهاملي،  را�شد  حممد  الدكتور  �شعادة  قال  ناحيته  من 
اأبوظبي لالإ�شكان: "اإن هيئة اأبوظبي لالإ�شكان حتر�س على التعاون مع 
اجلهات املختلفة يف اإطالق منظومة دعم اال�شتقرار االأ�شري "مروك ما 
لتنفيذ  اجلهات  جميع  وحر�س  �شعي  من  انطالقاً  تاأتي  دبريت" والتي 
توجيهات وروؤية قيادتنا الر�شيدة يف دعم املواطن وتقدمي كافة اخلدمات 
الالزمة له بكل ي�شر و�شهولة وباأقل جهد ووق��ت، وهذا هو النهج الذي 
كر�شه الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 
ويوا�شل تر�شيخه وتاأكيده �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
واأ�شاف: "ي�شكل اإطالق منظومة "مروك ما دبرت" خطوة ا�شرتاتيجية 
الهمم،  اأ�شحاب  فئة  املواطنني وهم  فئة مهمه وغالية من  مهمة لدعم 
الر�شيدة، ومن خالل  القيادة  باهتمام ورعاية ومتابعة من  التي حتظى 
عر  تكري�شه  اإىل  الهيئة  يف  ن�شعى  الكرمية  والتوجيهات  الرعاية  ه��ذه 
براجمنا وخدماتنا التي نحر�س من خاللها على ح�شول كافة املواطنني 
على امل�شكن املالئم الذي يلبي كافة احتياجاته مبا يحقق لهم اال�شتقرار 

االأ�شري واالجتماعي واحلياة الكرمية ال�شعيدة.

- رحلة املتعامل للت�ضجيل يف املنظومة..
االإلكرتونية  املن�شة  اإىل  ب��ال��دخ��ول  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  املتعامل  ي��ق��وم 
املوقع  يف  والت�شجيل  الهوية  با�شتخدام  دّبرت"  م��ا  "مروك  ملنظومة 
اخلا�س بالرنامج واعتماد االإقرارات الالزمة اإلكرتونياً واختيار موعد 
�شيتم  عليها  امل��واف��ق��ة  وع��ن��د  املتعامل  بيانات  مراجعة  وي��ج��ري  ل��ل��زواج، 
التقدمي املبا�شر له للح�شول على باقة من اخلدمات احلكومية ال�شاملة 
ب�شورة ا�شتباقية، ت�شمل التقدمي على طلب امل�شاركة يف االحتفال بالعر�س 
التقدمي على  اإىل  اإ�شافة  ال��زواج،  اجلماعي، والتقدمي على طلب منحة 
اأبوظبي مع حتديد متطلبات  اإمارة  ملواطني  اإلكرتونياً  االإ�شكان  برنامج 
تدريبية  دورات  حل�����ش��ور  والت�شجيل  اح��ت��ي��اج��ات��ه،  تلبي  ال��ت��ي  ال�����ش��ك��ن 

متخ�ش�شة للمقبلني على الزواج.
ومتنح الدورات التدريبية املتخ�ش�شة الأ�شحاب الهمم املقبلني على الزواج 
التحديات  ومواجهة  حياتهم،  يف  املهمة  اخلطوة  لتلك  املنا�شب  التاأهيل 
ودعمهم يف  االأ���ش��ري،  واالإر���ش��اد  ال��دع��م  وت��وف��ر  اأ���ش��ر متما�شكة،  لتكوين 

التخطيط املايل، اإ�شافة اإىل الرعاية ال�شحية للزوجني واالأبناء.
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اأخبـار الإمـارات
النائب العام الإمارة دبي يطعن يف حكم عدم 

اإمكانية ت�سليم �ساجناي �ساه اإىل الدامنارك
•• دبي-وام:

اأكد �شعادة امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان، النائب العام الإمارة دبي اأنه قام بالطعن يف احلكم 
ال�شادر من حمكمة ا�شتئناف دبي بعدم اإمكانية ت�شليم �شاجناي �شاه - بريطاين اجلن�شية - 
اأم��وال. وكانت �شرطة دبي  واملطلوب لل�شلطات الدمناركية لتورطه يف جرائم احتيال وغ�شل 
األقت القب�س على ال�شخ�س املذكور بناء على طلب ا�شرتداده من ال�شلطات الدمناركية،  قد 
حيث اأحال �شعادة النائب العام الطلب اإىل املحكمة للحكم باإمكانية ت�شليمه اإىل الدمنارك اإال 
اأن املحكمة قررت عدم اإمكانية ت�شليمه، وعليه، قام النائب العام الإمارة دبي وفقا لالخت�شا�س 
املنوط به مبوجب قانون التعاون الق�شائي الدويل بالطعن بالنق�س يف قرار املحكمة بعدم 

اإمكانية الت�شليم، و�شوف يتم نظر الطعن اأمام حمكمة متييز دبي.

يركز على تعزيز العمل امل�ضرتك لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة
فريق اإك�سبو دبي يقدم عر�سا ملهما لقادة الدول واحلكومات يف مقر االأمم املتحدة

•• دبي-وام: 

عر�شاً  واحلكومات  ال��دول  لقادة  دبي  اإك�شبو  مدينة  فريق  يقدم 
19 �شبتمر، وذلك  ملهماً يف مقر االأمم املتحدة االثنني املقبل 
�شمن فعاليات الدورة ال�شابعة وال�شبعني للجمعية العامة لالأمم 
املوؤثرة  العرو�س  االإبداعي  العمل  ويحاكي  نيويورك،  يف  املتحدة 
وال��ه��ادف��ة ال��ت��ي ُق��دم��ت ع��ل��ى ُق��ب��ة ���ش��اح��ة ال��و���ش��ل خ���الل اإك�شبو 

الب�شر. من  املاليني  واألهمت  دبي   2020
دبي  اإك�شبو  مدينة  فريق  م��ن  التاريخية  امل�شاهمة  ه��ذه  ومتثل 
وم�شاهمة  داع��ي��ة  كجهة   2020 اإك�شبو  روح  مبوا�شلة  التزاما 

العامل،  يف  اإحلاًحا  االأك��رث  التحديات  مواجهة  التقدم يف  دفع  يف 
ودع��م روؤي��ة والتزامات دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة يف تعزيز 
العمل امل�شرتك لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة الأجندة االأمم 

املتحدة لعام 2030 .
وميكن متابعة االجتماع مبا�شرة عر بث تلفزيون االأمم املتحدة 
الرابعة  ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف   2022 �شبتمر   19 االإث���ن���ني  ي���وم 
والن�شف م�شاًء بتوقيت دولة االإمارات "08:30 �شباحا بتوقيت 
https:// ال���راب���ط:  ع��ر  االإن���رتن���ت  �شبكة  ع��ل��ى  نيويورك" 
التنمية  اأهداف  media.un.org/en/webtv وتقت�شي 
عملي  وب�شكل  ال�شركاء  جميع  م��ع  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  امل�شتدامة 

التحديات  م��ع  للتعامل  ال�شحيحة  اخل��ي��ارات  ات��خ��اذ  اأج���ل  م��ن 
 2030 ع��ام  اأه��داف حم��ددة بحلول  تواجه عاملنا وحتقيق  التي 
املقبلة، وهي توفر  وحت�شني احلياة بطريقة م�شتدامة لالأجيال 
مبادئ وغايات وا�شحة جلميع البلدان لتعتمدها وفقاً الأولوياتها 
البيئية  التحديات  على  ال�شوء  ت�شليط  مع  الوطنية  وخططها 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  ومتثل  باأ�شره.  العامل  يواجهها  التي 
خارطة �شاملة، وتركز على �شمول اجلميع، حيث ال ميكن لدولة 
داخل  واالقت�شادي  االجتماعي  النمو  لتحقق  لوحدها  تعمل  اأن 
حدودها فقط، بل يجب على الدول اأن تتكاتف وتتعاون ل�شمان 

حتقيق االأهداف واال�شتدامة للعامل اأجمع.

اأطلقه مركز ا�ضت�ضارات الوقف والهبة التابع ملبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية

»خبز ال�سبيل« مبادرة خريية مبتكرة تدعم الفئات املتعففة وتر�سخ مكانة االإمارات االإن�سانية ور�سالتها اخلريية ال�سامية

يعتر  املبتكر  الوقف  " اإن  والهبة 
تعزيز  يف  ت�����ش��ه��م  ت��ن��م��وي��ة  اأداة 
االجتماعية  والتنمية  االق��ت�����ش��اد 
يف املجتمعات. واملجتمع االإماراتي 
ونريد  متكافل.  مرتاحم  جمتمع 
ل�شنع  ت��ن��م��وي��ة  ح��ل��واًل  نبتكر  اأن 
م�شتقبل اأف�شل واأ�شعد لل�شعوب".

موؤ�ش�شة  ع���ام  اأم����ني  امل���ط���وع  ع��ل��ي 
" هذه  ر  الق�شّ و���ش��وؤون  االأوق����اف 
املبادرة هي منوذج للوقف املجتمعي 
امل�شاهمة  ب��اب  يفتح  ال��ذي  املبتكر 
خريياً  ح���راك���اً  وي��ح��دث  للجميع 
الت�شامن  روح  وي��ر���ش��خ  ���ش��ام��اًل 
املجتمع  ف����ئ����ات  ب����ني  وال���ت���ك���اف���ل 

املختلفة ونتطلع اإىل تو�شيع نطاق 
ال���ت���ع���اون م���ع ���ش��رك��اء امل����ب����ادرة يف 
املجتمع املحلي للو�شول اإىل اأو�شع 

�شريحة من امل�شتفيدين".
التميمي  ج��م��ع��ة  زي���ن���ب  وق����ال����ت 
ب���ن را�شد  م���دي���رة م���رك���ز حم��م��د 
ال����ع����امل����ي ال�����ش����ت���������ش����ارات ال����وق����ف 

•• دبي- وام:

اأطلق مركز حممد بن را�شد العاملي 
ال�شت�شارات الوقف والهبة املن�شوي 
و�شوؤون  االأوق�����اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  حت��ت 
"خبز  اجلديدة  مبادرته  ر..  الُق�شّ
م�شاندة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�شبيل" 
وفئة  املتعففة  واالأ���ش��ر  ال��ع��ائ��الت 
االأي������دي ال��ع��ام��ل��ة ب��ت��وف��ري اخلبز 
اليوم يف  اأوق��ات  جماناً يف خمتلف 

عدة منافذ معتمدة.
وتهدف املبادرة املبتكرة اإىل توفري 
وذلك  للمحتاجني،  الطازج  اخلبز 
م�شبقاً،  مرجمة  ذكية  اآالت  عر 
وتوفره  اخل���ب���ز  ب��ت��ح�����ش��ري  ت���ق���وم 
جم���ان���اً ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف ع���دد من 
امل��ع��ت��م��دة، ���ش��م��ن منوذج  امل���واق���ع 

حديث وم�شتدام للعمل اخلريي.
روؤي������ة �شاحب  امل�������ش���روع  وي��ح��ق��ق 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" ، والتي دعا اإليها اأثناء 

فيما  اخل��ب��ز،  م��ن  ت��اأم��ني حاجتها 
امل�شاهمة  م���ن  امل���ت���رع���ني  مت���ّك���ن 
يف امل��ب��ادرة اخل��ريي��ة. ومي��ك��ن الأي 
اأن ي�شاهم بترعه مبا�شرة  مترع 
م��ن خ���الل ج��ه��از اإن���ت���اج اخل��ب��ز يف 
م���ك���ان ت����واج����ده. وت��ت��ي��ح امل���ب���ادرة 
امل�������ش���اه���م���ة م����ن خالل  ل��ل��ج��م��ي��ع 
ب�شيطة،  خ����ط����واٍت  ع����ر  ال����ت����رع 
ت�شمل ال�شغط على خيار "الترع" 
امل���وج���ود ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة اجل���ه���از، ثم 
به،  الترع  املطلوب  املبلغ  حتديث 
امل�شرفية،  ال��ب��ط��اق��ة  اإدخ������ال  ث���م 
كما  الدفع.  عملية  تاأكيد  وبعدها 
ميكن الترع وامل�شاهمة يف مبادرة 
دبي  تطبيق  عر  ال�شبيل"  "خبز 
الذكي،   Dubai Now االآن 
ق�شرية  ن�شية  ر�شالة  ب��اإر���ش��ال  اأو 
و"ات�شاالت"  "دو"  �شبكتي  ع��ل��ى 
 3656 ال��رق��م  اإىل  االإم������ارات  يف 
اأو على  10 دراه��م،  للترع بقيمة 
 50 3658 للترع بقيمة  الرقم 
 3659 ال���رق���م  ع��ل��ى  اأو  دره������م، 
دره������م،   100 ب���ق���ي���م���ة  ل���ل���ت���رع 

باأن  م���وؤك���دا  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
يحتاج  ول��ن  اأح���د.  مي��ر���س  " ل��ن 
اأر�س  اأح��د على  اأح���د. ول��ن يجوع 
به  ي��ه��ت��م  اأن  دون  م���ن  االإم��������ارات، 

اجلميع".
وتوظف املبادرة التكنولوجيا الإنتاج 
اخل��ب��ز وت���وف���ريه مل��ن ه��م بحاجة، 
وذل���ك م��ن خ��الل اأج��ه��زة مبتكرة 
الطلب،  ح�شب  اخلبز  توفر  ذكية 
من  مبا�شرة  الفرد  عليه  ليح�شل 

اجلهاز يف خطوات �شريعة.
وتتعاون مبادرة "خبز ال�شبيل" يف 
دبي مع موؤ�ش�شة "اأ�شواق" لتوفري 
م���ن���اف���ذ ت�����وزي�����ع اخل����ب����ز يف ع���دد 
م��ن ف��روع��ه��ا، وه���ي ف���روع املزهر، 
والورقاء، ومردف، وند ال�شبا، وند 

احلمر، والقوز، والبدع.
عملية  امل�شتفيدين  رحلة  وت�شكل 
الأي  مي��ك��ن  اإذ  وب�����ش��ي��ط��ة،  ���ش��ه��ل��ة 
على  ي�شغط  اأن  حم��ت��اج  �شخ�س 
واالن���ت���ظ���ار  اخلبز"،  "طلب  زر 
ثم  وم��ن  قلياًل حتى يجهز اخلبز 
ا�شتالمه من اجلهاز. وقال �شعادة 

وم��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د العاملي 
موؤ�ش�شة  ه��و  وال��ه��ب��ات  ل���الأوق���اف 
وق����ف����ي����ة ا�����ش����ت���������ش����اري����ة خل���دم���ة 
حتفيز  خ������الل  م����ن  االإن�������ش���ان���ي���ة 
لتلبية  والهبات  االأوق���اف  ومتكني 
لل�شعوب.  االجتماعية  احل��اج��ات 
ويقدم املركز خدماته وا�شت�شاراته 
املحلية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ل�����الأف�����راد 
الإن�شاء  وال���دول���ي���ة  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 
وفق  وال���ه���ب���ات  االأوق��������اف  واإدارة 

اأف�شل املمار�شات العاملية.
وق���������ال ع�����ف�����ان اخل����������وري امل����دي����ر 
للتجزئة  اأ�شواق  ل�شركة  التنفيذي 
يف  ���ش��رك��اء  ن��ك��ون  ب����اأن  " ���ش��ع��داء 
ت�شكل  ال��ت��ي  ال�شبيل  خبز  م��ب��ادرة 
اأمان جمتمعي يتعاون فيها  �شبكة 
اجل��م��ي��ع م��ن اأج����ل م��د ي��د العون 
العاملة  الفئة  من  بحاجة  هم  ملن 
واالأفراد واالأ�شر املتعففة. ونتطلع 
خ��الل هذه  اخلبز من  توفري  اإىل 
املبادرة يف عدد من فروعنا املختارة 
يف دبي". وت�شهم املبادرة يف متكني 
االأ�شر املتعففة والفئة العاملة من 

للترع   3679 ال���رق���م  ع��ل��ى  اأو 
وبا�شتطاعة  دره���م.   500 بقيمة 
مبادرة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ���ش��خ�����س  اأي 
ومن  وقت  اأي  يف  ال�شبيل"  "خبز 
اأي مكان عر املوقع االإلكرتوين: 
يحدد  بحيث   mbrgcec.ae
قيمة الترع التي يرغب بامل�شاهمة 
املحتاجون  ليح�شل  م��رة،  ك��ل  بها 

على اخلبز جماناً.
خريي  بوقف  بالترع  وللراغبني 
م�شتدام ي�شتمر اأثره ب�شكل يومي، 
مبادرة  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ل��ه��م  مي��ك��ن 
"خبز ال�شبيل" عر الترع بقيمة 
كوقف  ال�شبيل  خ��ب��ز  اإن��ت��اج  ج��ه��از 
يخدم املحتاجني ويوفر لهم قوت 
مقابل.  دون  اخل��ب��ز  م���ن  ي��وم��ه��م 
امل�شاهمة  ل��ل��م��ت��رع��ني  ومي���ك���ن 
ال�شبيل  خ���ب���ز  اأج�����ه�����زة  ب���ق���ي���م���ة 
ب���ال���ت���وا����ش���ل م����ع ال���ق���ائ���م���ني على 
االإلكرتوين:  الريد  عر  املبادرة 
اأو   info@mbrgcec.ae
الرقم:  على  التوا�شل  خ��الل  من 

.  0097147183222

ال�سامية  اخلريية  ور�سالتها  االإن�سانية  االإمارات  مكانة  وتر�سخ  املتعففة  الفئات  تدعم  مبتكرة  خريية  مبادرة  ال�سبيل  • خبز 

اجلميع  به  يهتم  اأن  دون  من  االإمارات,  اأر�س  على  اأحد  يجوع  لن  باأن   مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤية  يحقق  • امل�سروع 

اخلريي للعمل  وم�ستدامًا  حديثًا  منوذجًا  متّثل  ال�سبيل  • خبز 

اليوم  اأوقات  خمتلف  يف  العاملة  االأيدي  وفئة  املتعففة  واالأ�سر  للعائالت  وتوفريه  الطازج  اخلبز  الإنتاج  التكنولوجيا  توظف  • املبادرة 

بدعم من االإمارات .. افتتاح دار الت�سامن مع الن�ساء ملكافحة العنف االأ�سري يف فرن�سا

721 امراأة و904 اأطفال خالل 
عام 2021.

�شنوات من تاأ�شي�شها الدعم الأكرث 
ام��راأة وطفل، بينهم   2900 من 

العتيبة خالل  �شعادة هند  وقالت 
يف  امل���������راأة  مت���ك���ني  اإن  االف����ت����ت����اح 

•• فرن�سا - موجنريون-وام: 

الت�شامن  ج���م���ع���ي���ة  اف���ت���ت���ح���ت 
 Léa" ال��ن�����ش��اء  ال��ف��رن�����ش��ي��ة م���ع 
 .."Solidarité Femmes
�شمن  ج�������دي�������دة  اإي���������������واء  دار 
ا�شم  حتمل  الت�شامنية  �شبكتها 
الن�شاء"  م���ع  ال��ت�����ش��ام��ن  "دار 
 Maison Solidarité"
من  بدعم   ،"Femmes 91
�شفارة االإم��ارات لدى اجلمهورية 
االإقليمي  وامل��ج��ل�����س  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

ملنطقة اإيل دو فران�س.
مانع  هند  �شعادة  االفتتاح  ح�شر 
ال��ع��ت��ي��ب��ة ����ش���ف���رية ال����دول����ة لدى 
و�شيلفي   ، الفرن�شية  اجلمهورية 
كاريون، عمدة مدينة موجنريون، 
رئي�س  دوروف�����������ري،  وف���ران�������ش���وا 
املجل�س االإقليمي ملقاطعة اإي�شون، 
وممثلني عن احلكومة الفرن�شية 
واجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة امل�����ش��ارك��ة يف 

امل�شروع.
ويوفر مركز االإيواء اجلديد دعماً 
�شحايا  واالأطفال  للن�شاء  �شاماًل 
العنف االأ�شري من اأجل تزويدهم 
يحتاجونه  ال������ذي  ال����دع����م  ب���ك���ل 
املعي�شي  و���ش��ع��ه��م  م���ن  ل��ل��خ��روج 
ال�شعب، ومتكينهم من اإعادة بناء 
وتن�شط  اآم���ن���ة.  بيئة  يف  ح��ي��ات��ه��م 
للت�شامن  الفرن�شية  "اجلمعية 
مع الن�شاء" يف جمال دعم واإيواء 
العنف  �شحايا  واالأط��ف��ال  الن�شاء 
االأ������ش�����ري، وق����ّدم����ت خ�����الل 10 

خم��ت��ل��ف امل���ج���االت م���ن اأول���وي���ات 
اهتمام  وحم����ل  االإم��������ارات  دول�����ة 
ال����ق����ي����ادة ال���ر����ش���ي���دة ل��ي�����س على 
امل�������ش���ت���وى امل���ح���ل���ي ف���ح�������ش���ب، بل 
رائ��د عاملياً  ب��دور  الدولة  ت�شطلع 

يف هذا املجال.
واأ�شافت �شعادتها " يف هذا ال�شدد 
الذي  بالدعم  اعتزازي  اأعرب عن 
ت��ق��دم��ه ���ش��ف��ارة دول�����ة االإم������ارات 
 Léa" جل���م���ع���ي���ة  ف����رن���������ش����ا  يف 
 "Solidarité Femmes
من اأجل حماية الن�شاء واالأطفال 
يواجهون  ال����ذي����ن  امل���ت�������ش���رري���ن 

ظروفاً معي�شية �شعبة".
باتري�شيا  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
"جمعية  ومديرة  ُموؤ�ِش�شة  روف، 
الن�شاء"  مع  الفرن�شية  الت�شامن 
مع  ال���ت�������ش���ام���ن  "دار  م���ه���ام  اإن 
لل�شبكة  االأول  امل���اأوى   - الن�شاء" 
-.. يلبي الكثري من االحتياجات، 
حددها  التي  املعايري  مع  ويتواءم 
ال�شنوات  م�����دى  ع���ل���ى  اخل�������راء 

الع�شر املا�شية".
واأع����رب����ت ع���ن االم���ت���ن���ان جلميع 
ال�������ش���رك���اء وال���داع���م���ني، واأّك������دت 
من  امل���ق���ّدم  ال���دع���م  "بف�شل  اأن����ه 
اخل��رّيي��ن م��ث��ل ���ش��ف��ارة االإم����ارات 
باري�س  يف  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اإي����ل دو ف��ران�����س ميكن  وم��ن��ط��ق��ة 
 Léa Solidarité مل��وؤ���ش�����ش��ة 
يف  اال�����ش����ت����م����رار   Femmes
العنف  �شحايا  ورع��اي��ة  ا�شتقبال 

املنزيل من ن�شاء واأطفال".

املعا�سات توؤكد دور و�سائل االإعالم يف رفع م�ستوى الوعي بالق�سايا املجتمعية والوطنية
•• اأبوظبي-وام:

عقدت الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية 
القائمني  مع  اإعالمياً  لقاًء  دب��ي  يف  االأول  اأم�س  م�شاء 
ع��ل��ى ب���رام���ج ال���ب���ث امل��ب��ا���ش��ر يف ال���ق���ن���وات واالإذاع��������ات 
"�شركاء  �شعار  الدولة حتت  اإم��ارات  املحلية يف خمتلف 
ومناق�شة  ط���رح  اإىل  ال��ل��ق��اء  وه����دف  امل�شوؤولية".  يف 
املمار�شات التي من �شاأنها ت�شهيل مهام االإعالميني يف 
الفئات  وخا�شة  واجلمهور  الهيئة  بني  االت�شال  تعزيز 
امل�شمولة اأو اخلا�شعة الأحكام قانون املعا�شات االحتادي، 
وتعزيز م�شتوى التن�شيق مع القائمني على برامج البث 
املتابعني،  اأف�شل جلمهور  املبا�شر بهدف تقدمي خدمة 
وبحث فر�س التعاون من اأجل رفع م�شتوى الوعي عن 
قانون املعا�شات وخدمات الهيئة، ومناق�شة الروؤي التي 
خدمة  يف  االإع���الم  دور  تعزيز  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن 
مديرة  غدير  مي�شاء  الدكتورة  وا�شتعر�شت  املجتمع. 
واأدوار  اخت�شا�شات  بالهيئة  احلكومي  االت�شال  مكتب 
يف  االع���الم  و�شائل  دور  اأهمية  واأك���دت  املعا�شات،  هيئة 

تعزيز ورفع م�شتوى الوعي والثقافة عن كافة الق�شايا 
اأر�شية  وج���ود  اأن  اإىل  م�����ش��رية  وال��وط��ن��ي��ة،  املجتمعية 
م�شرتكة مع و�شائل االإعالم والقائمني عليها ي�شاعد يف 
املوؤ�ش�شات  اأدوار  اأمام اجلمهور عن  خلق �شورة وا�شحة 
تطبق  التي  املعا�شات  هيئة  ومنها  الدولة،  يف  اخلدمية 
ن��ظ��ام ال��ت��ق��اع��د ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع احلكومي 
باهتمام  يحظى  ال��ذي  النظام  وه��و  بالدولة  واخل��ا���س 

وا�شع من كل االأو�شاط املجتمعية.
من  الكثري  ملناق�شة  فر�شة  الهيئة  ممثلي  اللقاء  ومنح 
االأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات واالآراء وامل��ط��ال��ب ال��ت��ي ت��رد من 
املبا�شر، ودار حولها  البث  املواطنني عر قنوات  خالل 
اإم��ك��ان��ي��ة تطبيق  ال��وق��وف على م��دى  اأج���ل  نقا�س م��ن 
بع�شها، واخليارات املتاحة لالأفكار االأخرى التي قد ال 

تقع �شمن اخت�شا�شات الهيئة.
ويف ختام اللقاء قال امل�شاركون اإن اللقاء بادرة اإيجابية 
خا�شة  االإع���الم  بو�شائل  عالقاتها  لتعزيز  الهيئة  من 
تتفرد  والتي  املبا�شر  البث  برامج  على  منهم  القائمني 

بدور كبري يف نقل املعرفة واملعلومات للمواطنني.
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•• دبي-وام:

ت�����ش��ل��م ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
وزارة  مكتوم مدير مكتب  اآل  بطي 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل يف 
ل�شعادة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  ال������راءة  دب���ي 
ل����ريون ز���ش��الن�����ش��ك��ي، ق��ن�����ش��ل عام 
دول���ة اإ���ش��رائ��ي��ل يف دب��ي واالإم����ارات 
وذل�������ك مب���ق���ر مكتب  ال�������ش���م���ال���ي���ة 

الوزارة يف دبي.
العام  ب��ال��ق��ن�����ش��ل  ���ش��ع��ادت��ه  ورح����ب 
االإ�شرائيلي مبنا�شبة تعيينها واأ�شاد 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  بالعالقات 

التي  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال���ت���ج���اري���ة 
ت����رب����ط دول�������ة االإم�������������ارات ودول������ة 

التوفيق  ل��ه��ا  م��ت��م��ن��ي��اً  اإ����ش���رائ���ي���ل، 
والنجاح يف مهام عملها اجلديد.

•• دبي-الفجر:

را�شد،  ب��ن  حم��م��د  مكتبة  ا�شتقبلت 
اأم�������س، وف�����ًدا م���ن م��رك��ز حم��م��د بن 
املهند�س  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��ف�����ش��اء،  را����ش���د 
���ش��امل امل���ري، امل��دي��ر ال��ع��ام، لالطالع 
والفريدة  املتخ�ش�شة  خدماتها  على 
حتتويه  وم��ا  ل��زواره��ا  تقدمها  ال��ت��ي 
م���ن ك��ت��ب وم����راج����ع م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
بحث  اإىل  باالإ�شافة  الف�شاء،  جم��ال 
�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك لتعريف 
االأج�����ي�����ال ال�������ش���اع���دة ب�����االإجن�����ازات 
العربية  االإم����ارات  ل���دول  التاريخية 
امل����ت����ح����دة يف ه�����ذ ال����ق����ط����اع ال����رائ����د 

واحليوي.
معايل  ال����وف����د  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك������ان 
حم��م��د اأح���م���د امل�����ر، رئ��ي�����س جمل�س 
بن  حم��م��د  م��ك��ت��ب��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
را�شد اآل مكتوم، وعدد من امل�شوؤولني 
ا�شتهل  ح��ي��ث  ب��امل��ك��ت��ب��ة،  وامل���وظ���ف���ني 
ب��ال��وف��د، موؤكدا  ب��ال��رتح��ي��ب  ال��ل��ق��اء 
اأهمية العمل على خلق قنوات للتبادل 
املعريف يف كافة املجاالت والتخ�ش�شات 
واملراكز  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع 
ومن  الدولة  يف  املتخ�ش�شة  البحثية 
بينها مركز حممد بن را�شد للف�شاء، 
الذي يقود اإجنازات تاريخية يف قطاع 

الف�شاء.
واأ�شاف معايل املر، »اأنَّ املكتبة تعك�س 
لتعزيز  اجلديدة  الثقافية  دبي  روؤي��ة 
اإىل ج��ان��ب دعمها  ال��ث��ق��ايف،  احل���راك 
الالحمدود لالقت�شاد اجلديد القائم 
اأو  مبا�شر  ب�شكل  �شواء  املعرفة،  على 

املكتبة  حر�س  م��وؤك��دا  مبا�شر«،  غ��ري 
ال�شراكات  م���ن  ال��ع��دي��د  اإب�����رام  ع��ل��ى 
واالإقليمية  املحلية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تو�شيع  اإىل  تهدف  والتي  وال��دول��ي��ة، 
اآف����اق ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف وامل���ع���ريف، مبا 
جمتمع  لبناء  ال��دول��ة  تطلعات  يلبي 
اإماراتي معريف ت�شكل القراءة جزءا ال 

يتجزاأ من مكوناته.
وخ��������الل ال�������زي�������ارة، ت����ع����رف ال���وف���د 
اإىل خم��ت��ل��ف م���راف���ق امل��ك��ت��ب��ة واأب����رز 
خ��دم��ات��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا وم���ا حتت�شنه 
م��ن م��ك��ت��ب��ات، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل زي���ارة 
الفوتوغرافية،  ال�������ش���ور  م���ع���ر����س 
ال����ذي ي��ق��دم رح��ل��ة م�����ش��ورة فريدة 
العربية  االإم��ارات  دولة  تروي نه�شة 
عاماً  اخلم�شني  م���دار  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
املا�شي، ومعر�س ذخائر املكتبة، الذي 

ي�����ش��م جم��م��وع��ة ف��ري��دة م��ن الكتب 
واالأط���ال�������س وامل���خ���ط���وط���ات ال���ن���ادرة 
اإىل  بع�شها  ي��ع��ود  وال��ت��ي  وال��ق��دمي��ة 
القرن الثالث ع�شر للميالد، وامل�شارح 
املحا�شرات  اإق��ام��ة  يف  ت�شتخدم  التي 
املهرجانات  وا�شت�شافة  وامل���وؤمت���رات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����ف����ن����ي����ة، وال����ع����رو�����س 
واملو�شيقية  وال�شينمائية  امل�شرحية 

املحلية والعاملية.
����ش���رح من  اإىل  ال���وف���د  ا���ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
املكتبة يف  روؤي��ة  املكتبة حول  موظفي 
وبرنامج فعالياتها  الفعاليات  تنظيم 
التي  تكنولوجيا  واأح����دث  ال�����ش��ن��وي، 
الذكاء  بينها  ومن  املكتبة،  ت�شتخدما 
اال����ش���ط���ن���اع���ي، ون����ظ����ام ا����ش���رتج���اع 
اخلدمة  واأك�شاك  للكتب،  اإل��ك��رتوين 
ال������ذات������ي������ة، وخم�����ت�����ر ال����رق����م����ن����ة، 

ل����ل����رّد على  ال���ذك���ي���ة  وال�����روب�����وت�����ات 
ا���ش��ت��ف�����ش��ارات ال�����زوار، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
واالفرتا�شي  امل��ع��زز  ال��واق��ع  تقنيات 

وغريها.
حميد  �شامل  �شعادة  اأ�شاد  جانبه،  من 
امل���ري، امل��دي��ر ال��ع��ام مل��رك��ز حممد بن 
وخدماتها  باملكتبة  للف�شاء،  را���ش��د 
وكيف  ال��رائ��دة  وتقنياتها  ومرافقها 
ت��ق��دم جت��رب��ة مم��ي��زة ورائ���ع���ة لكافة 
اأ�شحاب  بينهم  وم��ن  املجتمع  اأف���راد 
�شك  بال  املكتبة  »اأن  م�شيفاً  الهمم، 
�شتقود الطريق نحو االرتقاء بامل�شهد 
املعريف والثقايف ودعم اقت�شاد املعرفة 
ال��ذي تقوده دول��ة االإم���ارات العربية 

املتحدة على كافة ال�شعد.
اأه��م��ي��ة تعزيز  واأك�����د »امل�������ري«، ع��ل��ى 
م�شتقباًل  امل�شرتك  والعمل  التعاون 

واملكتبة  را���ش��د  ب��ن  ب��ني مركز حممد 
امل���ج���االت ذات  ل��ت��ب��ادل اخل������رات يف 
ال�����ش��ل��ة، وال��ت��ع��ري��ف ب���اإجن���ازات دولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف كافة 
بينها  وم����ن  وامل����ج����االت  ال���ق���ط���اع���ات 

قطاع الف�شاء.
ويف ختام اجلولة، اأهدى مركز حممد 
بن را�شد للف�شاء، املكتبة العديد من 
اإ�شدار  بينها  ومن  القيمة،  اإ�شدارته 
ب��ل��غ��ة ب���ري���ل ل��ل��م��ك��ف��وف��ني، وال�����ذي 
االإمارات  ال�شوء على م�شروع  ي�شلط 
ال�شتك�شاف املريخ »م�شبار االأمل«، اأول 
الكواكب  ال�شتك�شاف  ف�شائية  مهمة 
تقودها دولة عربية، م�شيدين باملكتبة 
وما حتتويه من كنوز معرفية ودورها 
باإجنازات  ال��وع��ي  لتعزيز  امل�شتقبلي 

الدولة يف قطاع الف�شاء.
را�شد،  ب��ن  حم��م��د  مكتبة  اأنَّ  ي��ذك��ر، 
التي اأُن�شئت على م�شاحة تغطي اأكرث 
ما بني  ق��دم مربع  ن�شف مليون  من 
املبنى، تعد  م�شاحة االأر���س وم�شاحة 
واح����دة م��ن اأك����رث امل��ب��اين امل��م��ي��زة يف 
على  ممت  �شُ االأو���ش��ط؛ حيث  ال�شرق 
على  الكتب  م�شند  وه��و  رح���ل،  �شكل 
اأنحاء  وامل�شتخدم يف جميع   ،X �شكل 
ال���ع���امل االإ����ش���الم���ي. ك��م��ا ت��ع��د اأح���د 
الناحية  م��ن  ت��ق��دم��اً  امل��ك��ت��ب��ات  اأك����رث 
حيث  ال�����ع�����امل؛  يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات، ومن  اأح����دث  ع��ل��ى  تعتمد 
 ،)AI( اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  بينها 
 ،)AR( املعزز  االفرتا�شي  وال��واق��ع 
»الهولوجرام«،  املج�شم  وال��ت�����ش��وي��ر 

والروبوتات الذكية.

•• اأبوظبي-الفجر

مواقع  اي��ج��اب��ي��ات وحت��دي��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ناق�شت 
بالتعاون  مع  التوا�شل االجتماعي يف حما�شرة توعية 
جمال�س اأبوظبي بديوان الرئا�شة وذلك مبجل�س حممد 
باإمارة  ال�شمحة  منطقة  يف  الرميثي  بالعاجر  عبداهلل 

اأبوظبي ومب�شاركة وح�شور اأهايل املنطقة.
االإيجابية  ب��امل��واط��ن��ة  االل���ت���زام  اأه��م��ي��ة  امل��ج��ل�����س  واأك�����د 
التوا�شل  و�شائل  على  االإماراتية  ال�شخ�شية  ومميزات 
االجتماعي يف تفاعلها مع النا�س واحلر�س على القيم  
الفا�شلة   التي تعك�س توا�شع االإماراتي وانفتاحه على 
بقية ال�شعوب، واالعتزاز بالوطن والت�شحية  من اأجله.

اإدارة  من  الكعبي  عبيد  �شامل  املقدم  املحا�شرة   واألقى   
املعلومات االأمنية ب�شرطة اأبوظبي م�شرياً اإىل   التطور 
ومن  واأدواتها  احلديث  العامل  يف  املت�شارع  التكنولوجي 
بكافة  االجتماعي   التوا�شل  وم��واق��ع  �شبكات  �شمنها  
يف  املهمة  االأ�شياء  من  اأ�شبحت  والتي  وفئاتها  اأنواعها 

حياتنا اليومية.
 وذكر اأن مواقع التوا�شل االجتماعي اأ�شهمت يف ت�شهيل 
خدمة  عملية  وت�شهيل  االآخ��ري��ن  م��ع  التوا�شل  عملية 
ك��ورون��ا حيث  اأزم��ة جائحة  خ��الل  اجلمهور وخ�شو�شاً 
كانت دولة االمارات من اأوائل دول العامل  التي انتقلت 
وال��ذك��ي��ة يف خدمة  االإل��ك��رتون��ي��ة  اإىل اخل��دم��ات  �شريعا 

املجتمع .

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  ع�شو  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
خال�س  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي 
مقر  اإىل  اأم�س،  زي��ارت��ه،  خ��الل  الثانية  اإليزابيث  امللكة  وف��اة  يف  تعازيه 
التعازي  خال�س  ع��ن  �شموه  وع��ّر  اأب��وظ��ب��ي.  يف  املتحدة  اململكة  �شفارة 
و�شادق املوا�شاة اإىل قيادة وحكومة و�شعب اململكة املتحدة، يف وفاة امللكة 
اإليزابيث الثانية، م�شيداً بدور الراحلة يف تعزيز اأوا�شر ال�شداقة املتينة 

والروابط الوثيقة بني ال�شعبني االإماراتي والريطاين، موؤكداً على ما 
حتظى به امللكة من تقدير وحمبة واحرتام لدى كل ال�شعوب واالأقطار 
باعتبارها رمزاً لالإن�شانية واحلكمة والت�شامح. واأ�شاف �شمّوه اأن امللكة 
اإليزابيث الثانية كّر�شت حياتها على مدى عقود طويلة خلدمة وطنها 
و�شعبها بكّل تفاٍن واإخال�س، حتى اأ�شحت منوذجاً يحتذى به يف العطاء 
وااللتزام بالق�شايا االإن�شانية، تاركًة �شجاًل حافاًل باالإجنازات �شيتذكره 
متنياته  عن  �شمّوه  وع��ّر  واع��ت��زاز.  فخر  بكّل  العامل  و�شعوب  التاريخ 
جلاللة امللك ت�شارلز الثالث، ملك اململكة املتحدة لريطانيا العظمى 

وا�شتمرار  واالزده�����ار،  وال��ت��ق��دم  التوفيق  ب���دوام  ال�شمالية،  واإي��رل��ن��دا 
ال�شراكة املتميزة وعالقة ال�شداقة العريقة بني دولة االإمارات العربية 
املتحدة واململكة املتحدة. رافق �شمّوه خالل هذه الزيارة كل من �شعادة 
ال�شيخ �شلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان، �شفري الدولة لدى مملكة 
ال�شناعة  اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي���ر  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ح��ري��ن، وم��ع��ايل 
الأدنوك  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
وجمموعة �شركاتها، و�شعادة �شيف �شعيد غبا�س، االأمني العام للمجل�س 

التنفيذي الإمارة اأبوظبي. 

•• ال�سارقة-الفجر:

زكى جمل�س �شاحية الب�شتان التابع لدائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى بحكومة 
ال�شارقة الدكتور �شامل زايد الطنيجي رئي�شاً ملجل�س �شاحية الب�شتان والدكتور 
علي �شامل بن عي�شى الطنيجي نائباً للرئي�س وذلك خالل اجتماعه الذي عقده 

مبقره يف مدينة الذيد.
ح�شر االجتماع ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي 
وعبداهلل �شليمان الكابوري مدير ادارة �شوؤون املجال�س وموظفي املجل�س كل من 
عمر عبيد الطنيجي وعلي مطر الطنيجي و عمر مهري الطنيجي ومن اأع�شاء 
و�شامل  الندا�س  عبيد  ورا�شد  الطنييجي  را�شد  حمد  الب�شتان  �شاحية  جمل�س 
حمدان بن مرتف الطنيجي و�شعيد بالليث الطنيجي وم�شبح حممد بن اأحمد 

الطنيجي ومهري بن خمي�س الطنيجي ومهري عبيد اخليال الطنيجي.
وا�شتهل ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي برفع 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  مقام �شاحب  اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة على رعايته واهتمامه 

اأن تكون جمال�س  االإم��ارة وحر�س �شموه على  ال�شواحي والقرى يف  مبجال�س 
امل�شوؤولني  اإىل  املواطنني  �شوت  اإي�شال  يف  وطني  دور  ذات  والقرى  ال�شواحي 

والقيام باأدوار فاعلة يف خدمة املجتمع.
توا�شل طرح براجمها وفعالياتها يف  االإم��ارة  ال�شواحي يف  اأن جمال�س  موؤكدا 
والقرى على مدار  ال�شواحي  �شوؤون  دائ��رة  تبذلها وتنفذها  التي  االأدوار  اإط��ار 
العام عالوة على اأبرز االأعمال التي مت�س مهام ال�شاحية يف اإطار روؤى وتوجيهات 

�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.
 بدوره اأكد الدكتور �شامل زايد الطنيجي رئي�س جمل�س �شاحية الب�شتان على اأن 
جمل�س �شاحية الب�شتان �شيوا�شل دوره من اأجل القيام بواجبه املجتمعي جتاه 
االأ�شر واالأهايل والعمل على تعزيز التقارب واالهتمام بكافة اأفراد اال�شر عمال 
بالنهج الذي خطه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة -حفظه اهلل ورعاه - للعمل على 

خدمة املواطنني واإي�شال اأ�شواتهم ومو�شوعاتهم املجتمعية اإىل املعنيني.

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
العربية  اململكة  �شعود عاهل  اآل  بن عبدالعزيز  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
بوفاة  وموا�شاته  تعازيه  ���ش��ادق  ع��ن  فيها  اأع���رب  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

�شاحب ال�شمو االأمري عبدالكرمي بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�شلطان  �شامل بن  ال�شيخ عبداهلل بن  ال�شارقة و�شمو  عهد ونائب حاكم 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة برقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
، عر فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة �شاحب ال�شمو 

االأمري عبدالكرمي بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود.
كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
تعزية  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ 

مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم الفجرية برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، 
ال�شمو  وف��اة �شاحب  تعازيه و�شادق موا�شاته يف  فيها عن خال�س  عر 

االأمري عبدالكرمي بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود.
عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

الفجرية برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
املجل�س  ع�شو  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  تعزية  برقية  القيوين  اأم  حاكم  االأعلى 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
ال�شقيقة، عر فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة �شاحب 

ال�شمو االأمري عبدالكرمي بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود.

كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
احلرمني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية   ، اخليمة  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى 
اآل �شعود، ملك اململكة العربية  ال�شريفني، امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
يف  موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عر  ال�شقيقة،  ال�شعودية 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شعود  ب��ن  عبدالكرمي  االأم���ري  ال�شمو  �شاحب  وف��اة 

�شعود.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 

اخليمة ، برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�سريفني بوفاة االأمريعبدالكرمي بن �سعود

•• دبي - وام:

"الفر�س  االأول  اخلليجية  االأ�شرة  منتدى  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  �شاركت 
العامة  االأم��ان��ة  نظمته  ال��ذي  اخلليج"  يف  لالأ�شرة  امل�شتقبلية  والتحديات 
باململكة  االأ���ش��رة  ���ش��وؤون  وجمل�س  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س 
العربية ال�شعودية يومي 14 و15 �شبتمر احلايل بالريا�س وذلك تزامناً 

مع "يوم االأ�شرة اخلليجية" الذي يوافق 14 �شبتمر من كل عام.
"تاأثري  جل�شة  خ��الل  االأوىل  عمل  ورقتي  ال���وزارة  عر�شت  املنتدى  وخ��الل 
تكنولوجيا الواقع االفرتا�شي والواقع املعزز على متا�شك االأ�شرة يف اخلليج" 
والثانية  االجتماعية  احلماية  اإدارة  مديرة  الفالحي  حارب  اإمي��ان  قدمتها 
املتغريات" وقدمتها علياء  "املواطنني" يف ظل  ال�شن  "واقع كبار  يف جل�شة 

اجلوكر مديرة اإدارة التنمية االأ�شرية بوزارة تنمية املجتمع.
التحديات  ظل  يف  اخلليجية  االأ���ش��رة  اإىل  الفالحي  ح��ارب  اإمي��ان  وتطرقت 
الباب  فتح  ت�شمل  ع��دة  حت��دي��ات  اأن  اإىل  ..م�����ش��رية  املعا�شرة  التكنولوجية 
اأمن��اط من املجتمع االفرتا�شي كي حتل حمل العالقات االجتماعية  اأم��ام 

اأف�����راد االأ����ش���رة ال���واح���دة واخ�����رتاق اخل�����ش��و���ش��ي��ة االأ�شرية  واحل�����وار ب���ني 
وال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ووق����وع ب��ع�����س اأف�����راد االأ����ش���رة ���ش��ح��اي��ا لالبتزاز 
االإلكرتوين والتنمر االإلكرتوين واالإدمان االإلكرتوين خا�شة اإدمان االألعاب 
الرقابي  االأ�شرة  دور  على  االأبناء  الفكري ومترد  واال�شتقطاب  االإلكرتونية 
اإ�شافة اإىل اإفراز تفاعالت واأ�شكال جديدة للعالقات االأ�شرية اأدت اإىل تعزيز 
العزلة وتو�شيع الفجوة بني اأفراد االأ�شرة الواحدة ووقوع بع�س اأفراد االأ�شرة 
يعاد  ما  غالباً  التي  املغلوطة  واالأخ��ب��ار  لل�شائعات  �شحية  االأطفال  وخا�شة 

تداولها.
التي  التحديات  مواجهة  يف  والتكنولوجيا  االبتكار  توظيف  اأهمية  واأك��دت 
تواجهها االأ�شرة من خالل اإن�شاء تطبيقات اإلكرتونية لقيا�س العالقات بني 
اأفراد االأ�شرة واال�شتفادة من اأدوات الرقابة االأبوية يف االأجهزة الذكية وتوفري 
الدعم ب�شكل ا�شتباقي وعقد ميثاق اأخالقي رقمي بني اأفراد االأ�شرة لتعزيز 

التقارب االأ�شري اإ�شافة اإىل ت�شميم األعاب الكرتونية تخاطب القيم النبيلة 
ال�شدد من  املجتمع يف هذا  تنمية  وزارة  اإىل جتربة  واأ���ش��ارت  الن�سء.  لدى 
خالل اإن�شاء نظام "�شون" للحماية بالك�شف املبكر عن االإ�شاءة املحتملة بحق 
اأي من اأفراد االأ�شرة وعن توجهات الوزارة التنموية يف اإطار مبادرات جودة 
احلياة وال�شيا�شة الوطنية جلودة احلياة الرقمية وما ت�شمنه من مبادرات 
وتوجيهات لالأطفال والطلبة واالأ�شرة ب�شكل عام عالوة على ت�شميم لعبة 
"KID X" التي ت�شتهدف تن�شئة متوازنة وم�شوؤولة للطفولة ب�شكل عام.

من جانبها حتدثت علياء اجلوكر عن واقع كبار ال�شن "املواطنني" يف ظل 
لكبار  الرقمي  االن��دم��اج  حتقيق  على  الدولة  حر�س  اإىل  م�شرية  املتغريات 
تلعب  املعا�شر حيث  ال��ع��امل  يف  التمكني  و���ش��ائ��ل  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره  امل��واط��ن��ني 
للكبار  الن�شطة  للحياة  الداعمة  البيئة  تعزيز  يف  فاعال  دورا  التكنولوجيا 
وتي�شري متطلبات احلياة وحتقيق التوا�شل املجتمعي مع املحيط اخلارجي.

ال����وزارة ل��ع��دد م��ن ال��رام��ج وال��ور���س التكنولوجية �شمن  ب��اإجن��از  ون��وه��ت 
م�شتهدفات ال�شيا�شة الوطنية لكبار املواطنني بغر�س ت�شجيعهم على تبني 
واملتابعات  احلكومية  وامل��ع��ام��الت  اليومية  امل��ه��ام  اإجن���از  يف  الرقمية  االآل��ي��ة 
والور�س  ال��رام��ج  ت��ل��ك  م��ن  امل�شتفيدين  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د  وغ��ريه��ا  الطبية 

االإلكرتونية حتى اليوم 65 األف �شخ�س من كبار املواطنني.
يف  املواطنني  لكبار  الداعمة  واالأنظمة  والت�شريعات  ال�شيا�شات  اإىل  واأ�شارت 
املنا�شبة  املجتمعية  والفر�س  املواطنني  كبار  م�شاركة  وجم��االت  االإم���ارات 
اأو  دائ��م��ني  كاأع�شاء  ال��ع��ام  النفع  جمعيات  خ��الل:  م��ن  خراتهم  لتوظيف 
حتت  للتطوع  الوطنية  املن�شة  �شمن  التطوعية  ال��ف��ر���س  ويف  موؤ�ش�شني 
م�شمى "كبار املتطوعني" ويف جل�شات الع�شف الذهني واملجال�س املجتمعية 
التفاعلية التي جتمع بني الكبار وال�شباب لنقل اخلرات والتجارب احلياتية 
التوا�شل  ومن�شات  االإع��الم��ي��ة  املن�شات  ويف  املجتمع  يف  دجم��ه��م  وت��ع��زي��ز 
االجتماعي التي ت�شّرع وت�شهل الو�شول لكبار املواطنني. وكذلك يف االأندية 
النهارية التابعة للوزارة التي متنح كبار املواطنني اأولوية جمتمعية وثقافية 

وترفيهية و�شحية يف ظل م�شاركة كافة اأفراد االأ�شرة وعلى نطاق املجتمع.

وزارة تنمية املجتمع ت�سارك يف منتدى االأ�سرة اخلليجية االأول

خالد بن حممد بن زايد يقدم التعازي يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية

جمل�س �ساحية الب�ستان يف مدينة الذيد يزكي الدكتور �سامل زايد الطنيجي رئي�سًا والدكتور علي �سامل بن عي�سى الطنيجي نائبا للرئي�س

لالطالع على اأبرز خدماتها وبحث �ضبل التعاون»اخلارجية« تت�سلم الرباءة القن�سلية من قن�سل اإ�سرائيل

وفد من مركز حممد بن را�سد للف�ساء يزور مكتبة حممد بن را�سد وُيهديها العديد من اإ�سداراته

�سرطة اأبوظبي تناق�س حتديات واإيجابيات 
مواقع التوا�سل االجتماعي يف جمل�س بال�سمحة

مرمي املهريي حت�سر حفل �سفارة 
املك�سيك مبنا�سبة اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

ح�شرت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
والبيئة م�شاء اأم�س االأول حفل اال�شتقبال الذي اأقامه �شعادة لوي�س األفون�شو 
دي األبا غونغورا �شفري الواليات املتحدة املك�شيكية لدى الدولة مبنا�شبة اليوم 
كارلتون  الريتز  فندق  يف  اأق��ي��م  ال��ذي   - احلفل  ح�شر  كما  ل��ب��الده.  الوطني 
لدى  املعتمدين  واالأجنبية  العربية  الدبلوما�شية  البعثات  روؤ�شاء   - اأبوظبي 

الدولة وعدد من اأبناء اجلالية املك�شيكية املقيمة يف الدولة.

اجلروان يلتقي رئي�س جمل�س 
ال�سيوخ الكازاخ�ستاين

•• نور �سلطان-وام: 

ال��ع��امل��ي للت�شامح  اأح��م��د ب��ن حم��م��د اجل����روان رئ��ي�����س املجل�س  ال��ت��ق��ى م��ع��ايل 
جمل�س  رئي�س   – �شاغاثانويل  مولني  اأ�شيمباييف  ال�شيد  معايل  وال�����ش��الم، 

ال�شيوخ يف برملان جمهورية كازاخ�شتان.
ي��اأت��ي ال��ل��ق��اء يف اإط����ار م�����ش��ارك��ة اجل����روان يف م��وؤمت��ر زع��م��اء االأدي�����ان العاملية 

والتقليدية الذي ا�شت�شافته العا�شمة الكازاخية نور �شلطان.
بني  التعاون  تعزيز  فر�س  الكازخي  ال�شيوخ  جمل�س  ورئي�س  اجل��روان  وبحث 
اجلمعية  و  وال�شالم،  للت�شامح  ال��دويل  الرملان  ؛  املختلفة  واأجهزته  املجل�س 
جهود  ودع��م  م�شلحة  فيه  مل��ا  الكازاخ�شتاين  ال�شيوخ  جمل�س  م��ع  العمومية، 
ن�شر قيم الت�شامح وال�شالم يف العامل. وقدم اجلروان �شرحاً خمت�شراً عن اأهم 
فعاليات اأجهزة املجل�س، م�شتعر�شاً اأبرز اجلهود املبذولة من قبل املجل�س العاملي 
للت�شامح وال�شالم لدعم قيم وثقافة الت�شامح وال�شالم حول العامل، كما قدم 
�شرحاً الأهم املبادرات وامل�شروعات التي ي�شارك يف تفعيلها املجل�س مبختلف دول 
العامل بهدف تعزيز التعاي�س ال�شلمي والت�شامح. واأعرب عن تقديره الأهمية 
واال�شتقرار  االأم��ن  دعم  يف   ، املختلفة  وموؤ�ش�شاتها  كازاخ�شتان  جمهورية  دور 
الكازاخ�شتاين  ال�����ش��ي��وخ  ملجل�س  ر���ش��م��ي��ة  دع����وة  وق����دم  وال�����ش��الم،  وال��ت�����ش��ام��ح 
لالن�شمام للرملان الدويل للت�شامح وال�شالم، من خالل ت�شمية ع�شو لتمثيل 
رئي�س  ا�شتعر�س  وال�شالم. من جانبه  للت�شامح  ال��دويل  الرملان  جمل�شهم يف 
م�شيدا  ال��دويل،  ال�شالم  دع��م  يف  ب��الده  جهود  الكازاخ�شتاين  ال�شيوخ  جمل�س 
والتعاي�س  الت�شامح،  ثقافة  ن�شر  يف  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س  بجهود 
ال�شلمي، وال�شالم ، بني خمتلف �شعوب العامل. كما توجه معاليه بال�شكر اإىل 
معايل اجلروان على اهتمامه بعقد �شراكة مع جمل�س ال�شيوخ الكازخ�شتاين، 
واإن�شاء عالقات تعاون مع خمتلف موؤ�ش�شات الدولة يف كازاخ�شتان، موؤكدا دعم 

جمل�شه وبالده مل�شاعي املجل�س وجهوده الدولية الكبرية.
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•• اأبوظبي - الفجر

اأب��وظ��ب��ي، من  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  نظمت 
فعالية  امل��دي��ن��ة،  بلدية  م��رك��ز  خ��الل 
"عا�شمتي اأمانة"، يف حديقة العائلة 
مع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي،  مبدينة  "اأ" 
وال�شالمة،  وال�����ش��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ن  وع��دد 
هم: القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، 
النفايات  الإدارة  اأب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز 
ميديكلينك  وم�شت�شفى  "تدوير"، 
فئات  توعوية  ب��ه��دف  وذل���ك  الطبي، 
املجتمع با�شتخدام الكهرباء بطريقة 
الفعالية  وت�شمنت  امل��ن��زل.  يف  اآم��ن��ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ور���س ال��ت��وع��وي��ة التي 
اال�شرتاتيجيون،  ال�����ش��رك��اء  نظمها 
ح��ي��ث ع��م��ل��ت ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي من 
خ���الل م��دي��ري��ات ال�����ش��ائ��ق��ني- دورية 
ال�شعادة على توفري رخ�س لالأطفال 
وم�شابقات  ال��ط��ف��ل  دوري����ة  وت��ن��ظ��ي��م 
وفعاليات على امل�شرح، وكذلك تقدمي 
الدفاع  ف��رق  قبل  من  توعوية  ور�شة 
االآمن  اال�شتخدام  كيفية  عن  امل��دين 
اإدارة  املنازل. كما قدمت  للكهرباء يف 

ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة ور�شة 
ت���وع���وي���ة ع���ن ال�����ش��الم��ة يف امل���ن���ازل، 
الطبي  ميديكلينك  م�شت�شفى  اأم����ا 
الك�شوفات  ال��ع��دي��د م��ن  اأج����رى  ف��ق��د 

الطبية املجانية للجمهور امل�شارك يف 
الفعالية، كما عمل على توزيع الكثري 
اأفراد  من الهدايا على امل�شاركني من 

املجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
مع  بالتن�شيق  الغذائية  وال�شالمة 
واالأزم�����ات  ال���ط���وارئ  اإدارة  م��رك��ز 
وال��ك��وارث الإم���ارة اأب��وظ��ب��ي  ور�شة 
بيولوجي   خ���ط���ر  حل������دوث  ع���م���ل 
ب����ه����دف ق���ي���ا����س م������دى ج���اه���زي���ة 
ب���ني اجلهات  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وف��ع��ال��ي��ة 
واالأمرا�س  االأوبئة  ملواجهة  املعنية 
الظروف  يف  وامل�شرتكة  احليوانية 
احل����ال����ي����ة وامل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة، وذل�����ك 
البحري  �شعيد  ���ش��ع��ادة:  ب��ح�����ش��ور 
وعدد  الهيئة،  ع��ام  مدير  العامري 
من امل�شوؤولني يف اجلهات احلكومية 

ذات العالقة.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ال��ور���ش��ة اآل��ي��ات دعم 
التي  االأم�������ن احل����ي����وي  م��ن��ظ��وم��ة 
واجلاهزية  املبكر  االإن���ذار  ت�شمل:  
الحتواء  ال�����ش��ري��ع��ة  واال���ش��ت��ج��اب��ة 
امل���خ���اط���ر ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف اإم�����ارة 
تقييم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اأب���وظ���ب���ي، 

االإج��راءات املتبعة، وو�شع اخلطط 
التح�شينية. 

للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  واأك������دت   
اأهمية  ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى  وال�����ش��الم��ة 
اإج�������راء م��ث��ل هذه  اال����ش���ت���م���رار يف 
ل�شمان   دوري������ة  ب�������ش���ورة  ال����ور�����س 
اال�شتجابة  خطة  ومواكبة  حتديث 
التي  واالأم��را���س  لالأوبئة  املحلية 

الآليات  احليوانية  ال���رثوة  ت�شيب 
ال��ع��م��ل امل�������ش���رتك وال���ت���ك���ام���ل بني 
ال�شلة  ذات  اجل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف 
ال�شحة  م��ب��داأ  متطلبات  بتطبيق 
اأهمية  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال����واح����دة، 
يف  احليوانية  ال��رثوة  مربي  التزام 
االأمن  مبتطلبات  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
لتنمية  العامة  وال�شحة  احل��ي��وي 

بطريقة  احليوانية  ال���رثوة  قطاع 
ب�شحة  وااله����ت����م����ام  م�������ش���ت���دام���ة، 
التدابري  وات�����خ�����اذ  احل�����ي�����وان�����ات، 
واالحتياطات الالزمة عند التعامل 
امل�شتبه  اأو  امل�شابة  احل��ي��وان��ات  م��ع 
ب��اإ���ش��اب��ت��ه��ا وذل������ك ل���ل���وق���اي���ة من 
االإن�شان  ب��ني  امل�شرتكة  االأم��را���س 

واحليوان.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ماجد علي املن�شوري رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة ملعر�س اأبوظبي 
االأمني  والفرو�شية  لل�شيد  ال���دويل 
رئي�س  االإم��ارات  لنادي �شقاري  العام 
واملحافظة  لل�شقارة  العاملي  االحت���اد 
معر�س  اأن   .. اجلارحة  الطيور  على 
والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي 
ة عاملية ُتعنى بالرتاث االإن�شاين  من�شّ
ت��ع��زي��ز وعي  املُ�������ش���رتك وُي�����ش��اه��م يف 
بالتقاليد  اجل��دي��د  واجل��ي��ل  ال�شباب 
الفخر  وتر�شيخ  االأ�شيلة  االإماراتية 
مكانة  وت���ع���زي���ز  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ه��وي��ة 
اأب��وظ��ب��ي ك��م��رك��ز اق��ت�����ش��ادي مرموق 
بثقافات  ت���ع���ري���ف���ه���م  ع�����ن  ف�������ش���اًل 

وح�شارات العامل االأخرى.
م��ع��ال��ي��ه - يف ح����وار خا�س  واأ����ش���اف 
م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االم�����ارات " وام" - 
اع��ت��اد ج��م��ه��ور امل��ع��ر���س م��ن خمتلف 
وخا�شة  العمرية  والفئات  اجلن�شيات 
اأب��ن��اء دول���ة االإم�����ارات واالأجيال  م��ن 
ب�شكل  فعالياته  ح�شور  على  ال�شابة 
����ش���ن���وي ح���ي���ث ت�����ش��ت��ق��ط��ب��ه��م اأح�����دث 
املنتجات واملُعّدات التي تواكب تطورات 
عامل ال�شيد مبختلف اأنواعه وكل ما 
الرتاث  فيه حيث مي��ت��زج  ج��دي��د  ه��و 
يف  ت�شخريها  مّت  التي  التقنية  بنكهة 

خدمة ال�شّقارين.
ثيمة  اع���ت���م���اد  مّت  اأن������ه  اإىل  واأ������ش�����ار 
"ا�شتدامة  ال��ق��ادم��ة  ل��ل��دورة  احل���دث 
انعكا�شاً  ُمتجّددة"  ب����روٍح  وت�����راث.. 
ا�شتدامة  تعزيز  يف  اأب��وظ��ب��ي  جل��ه��ود 
الرتاثية  والريا�شات  وال�شيد  البيئة 
واحل������ر�������س ع����ل����ى ������ش�����ون امل���������وروث 

االأ�شيل.
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة ع��ك�����س امل��ع��ر���س للوجه 
قال   .. للدولة  وال��رتاث��ي  احل�شاري 
ُي�������ش���ّك���ل م���ع���ر����س اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
�شنوية  ف��ر���ش��ة  وال��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد 
االأ�شيل  باملا�شي  للتم�ّشك  ُمتجددة 
املُ�شرقة  احل�شارية  ال�����ش��ورة  واإب����راز 

لدولة االإمارات على كافة ال�شعد .
ال��ت��ي بذلتها  ث��م��ار اجل��ه��ود  اأن  واأك����د 
اأبوظبي يف تنظيم املعر�س قد جتاوزت 
م�شتوى  اإىل  لت�شل  املحلي  ال��ن��ط��اق 
املكانة  ُي��ق��ّدر جيداً  ب��ات  ال��ذي  العامل 
ل��الإم��ارات ودوره��ا يف �شون  املرموقة 
االإن�شانية  احل�شارة  وتطوير  الرتاث 
ع��ل��ى ح����ّد ����ش���واء وه����و م���ا ان��ع��ك�����س يف 
ال���دول���ة ع����ّدة م�����ّرات لقيادة  اخ��ت��ي��ار 
واملحافظة  لل�شقارة  العاملي  االحت���اد 
على الطيور اجلارحة وغريه من اأهم 
املعنية  الدولية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات 

باحلفاظ على الرتاث والطبيعة.
حتتفي  " ���ش��ن��وي��اً   : معاليه  واأ����ش���اف 
والعربية  امل��ح��ل��ي��ة  االإع������الم  و���ش��ائ��ل 
اأنباء  وك��ال��ة  طليعتها  ويف  وال��ع��امل��ي��ة 
ُن��ق��ّدر دوره��ا امللمو�س  االإم���ارات التي 
يف اإبراز فعاليات املعر�س وعلى مدى 
اأ�شهر طويلة ب�ِ 19 لغة اأ�شا�شية وهو ما 
ُي�شاهم يف نقل اجلمهور عر الر�شالة 
للتعّرف  احل��دث  قلب  اإىل  االإعالمية 
ما  اأح��دث  تعر�س  التي  اأجنحته  على 
ال��ع��امل يف جم��ال معدات  ل��ه  يتو�شل 
بالريا�شات  يتعلق  م��ا  وك���ل  ال�����ش��ي��د 
ع�شرات  ت���واج���د  اأّن  ك��م��ا  ال���رتاث���ي���ة 
 120 ن��ح��و  م��ن  ال�����زوار  م��ن  االآالف 
بالتاأكيد  ُي�شاهم  املعر�س  يف  جن�شية 
ال�شاملة  ال��ن��ه�����ش��ة  م��ع��امل  اإب������راز  يف 

التي ت�شهدها دولة االإم��ارات يف كافة 
جم����االت احل���ي���اة وال��ت��ع��ري��ف برتاث 
املحافظة  واأه��م��ي��ة  واالأج������داد  االآب����اء 
عليه لالأجيال القادمة و�شون البيئة 

وحماية احلياة الفطرية يف اآن معاً.
وعن اهتمام القيادة الر�شيدة باملعر�س 
منذ انطالقه .. قال اإن الرتاث مُيّثل 
اأ�ش�شه  ال��ذي  النهج  يف  اأ�شا�شية  ركيزة 
اآل  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
بن  خليفة  ال�شيخ  له  واملغفور  نهيان 
زايد اآل نهيان طّيب اهلل ثراهما ومع 
تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
االإمارات  دول��ة  رئا�شة  نهيان  اآل  زاي��د 
ي�����رز م���ل���ف احل����ف����اظ ع���ل���ى ال�����رتاث 
من  رئي�شاً  مكوناً  باعتباره  وتطويره 
من  و�شمة  الوطنية  الهوية  مكونات 

�شمات ال�شخ�شية االإماراتية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتابع يحر�س 
اآل نهيان،حفظه اهلل  زاي��د  حممد بن 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  زي���ارة  على 
لل�شيد والفرو�شية حيث ُيبدي �شموه 
املُ�شاركني  العار�شني  بلقاء  اهتمامه 
واالطالع  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من 
املعر�س  ي�شهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  على 
يف كل عام وعلى االأن�شطة والفعاليات 
املُتنّوعة التي ُيقّدمها لع�شرات االآالف 

من الزوار.
والتقدير  بال�شكر  املن�شوري  وتوجه 
اإىل راعي املعر�س �شمو ال�شيخ حمدان 
نهيان ممثل احل��اك��م يف  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شقاري  نادي  رئي�س  الظفرة  منطقة 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  االإم�����ارات 
ُيقّدمونه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  على 
للمعر�س ولكافة اجلهود املحلية التي 
االإماراتي  ال���رتاث  حماية  يف  ُت�شهم 

اأفراد  نفو�س  يف  وتكري�شه  واالإن�شاين 
املجتمع.

حمدان  ال�شيخ  �شمو  " وّج���ه   : وق���ال 
املا�شي  يوليو  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
بتطوير ا�شرتاتيجية معر�س اأبوظبي 
والفرو�شية يف جمال  لل�شيد  الدويل 
لدولة  الثقايف  امل��وروث  على  احلفاظ 
�شون  يف  دوره  وت���ع���زي���ز  االإم����������ارات 
املُ�����ش��ت��دام وتقدمي  ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ي��د 
املزيد  ع��ل��ى حتقيق  وال��ع��م��ل  ال����رتاث 
الثقايف  املعر�س  ملحتوى  النجاح  من 
ع���ر خدمات  وامل����ع����ريف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ُمبتكرة  وفعاليات  وُمنتجات  وتقنيات 
ب��روؤي��ة ُم��ت��ج��ّددة ت��ت��الءم م��ع التطور 
الكبري  ال��دويل  املُ�شتمر لهذا احل��دث 
الذي يحتفي العام اجلاري بالذكرى 

الع�شرين النطالقته".
وعن اأهم الفعاليات امل�شتحدثة خالل 
الدورة احلالية.. اأو�شح املن�شوري اأنه 
للمّرة الثانية يف تاريخه ُيقام معر�س 
والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي 
مبا  م��ت��وا���ش��ل��ة  اأّي������ام  ع��ل��ى م����دى 7 
املُتزايد  اجلماهريي  االإق��ب��ال  يعك�س 
ال�شقارة  ���اق  ع�������شّ ت���وق���ع���ات  وُي���ل���ّب���ي 
وال�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة وال������رتاث يف 
وي�شتجيب  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
لطموحات العار�شني يف القطاعات ال� 

وتر�شمه. احلدث  ُت�شّكل  التي   11
ولفت اإىل اأن هناك ما يزيد عن 100 
ن�شاط حي وور�شة عمل وفعالية �شّيقة 
مدى  على  املعر�س  جمهور  بانتظار 
تعليمية  اأن�شطة  م��ن  ال�شبعة  اأّي��ام��ه 
تراثية  وعرو�س  مبتكرة  وُم�شابقات 
اجلميع  ت�شتقطب  مبا�شرة  وريا�شية 
وتوفر للعائلة املزيد من املرح وفر�س 

معر�س  جاذبية  م��ن  ول��ُت��ع��ّزز  التعّلم 
عائلي  جماهريي  كمهرجان  اأبوظبي 
االأ�شرة  اأف������راد  ك��اف��ة  وي��ن��ا���ش��ب  ي��ه��م 

واملجتمع.
ال�شقور  م�������زادات  ُت��ع��ت��ر  واأ�����ش����اف 
الفرو�شية  وعرو�س  واخليول  واالإب��ل 
والرماية والطيور اجلارحة والكالب 
ال�����ش��ق��ور ومزاينة  اأج��م��ل  وُم�����ش��اب��ق��ة 
احلّية  الرتاثية  والعرو�س  ال�شلوقي 
للجمهور  جذباً  الفعاليات  اأك��رث  من 
ك��م��ا ُي��ق��ّدم امل��ع��ر���س ل��ُع�����ّش��اق��ه جتربة 
حُماكاة حّية فريدة من نوعها لهواة 
يف  وال�شهام  بالقو�س  الرماية  ريا�شة 
بيئة مثالية اآمنة واملُ�شاركة يف اأن�شطة 
بنادق  با�شتخدام  والت�شديد  الرماية 
للُمبتدئني  وال�شهم  والقو�س  ال�شيد 
اكت�شاف  ع���ن  ف�����ش��اًل  واملُ���ح���رتف���ني 
امل���ت���اح���ة يف جمال  املُ�����ع�����ّدات  اأح�������دث 
للرماية  ال�����ش��ّي��ق  وال��ع��ر���س  ال��رم��اي��ة 

بال�شهم من على ظهر اخليل.
ال���دورة  يف  احل��رف��ي��ني  م�شاركة  وع��ن 
احلالية .. قال اإن املعر�س ال يقت�شر 
على كونه ملتقى دولياً ملُنتجي اأدوات 
ال�شيد واأ�شلحتها واملهتمني بالرحالت 
الرية والبحرية واملولعني بال�شقارة 
العديد  ي�شت�شيف  واإمن��ا  والفرو�شية 
املُن�شجمة  احل��رف��ي��ني  ُم�����ش��ارك��ات  م��ن 
والتي  وم�شمونه  احل��دث  جوهر  مع 
وحُتاكي  وال������رتاث  ال���ت���اري���خ  جُت�����ّش��د 
البيئة القدمية وُم�شتمدة من العادات 
االإمارات  دولة  يف  االأ�شيلة  والتقاليد 
ا�شتدامة  ����ش���م���ان  يف  ُي�������ش���اه���م  مب����ا 

ال�شناعات اليدوية والرتويج لها.
املن�شوري  علي  م��اج��د  م��ع��ايل  وت��اب��ع 
واحل�����رف  "الفنون  ق���ط���اع  ُي�������ش���ّك���ل 

االأهمية  بالغة  ة فّنية  اليدوية" من�شّ
املُبدعني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ن���ت���اج  ل��ع��ر���س 
واملوؤ�ش�شات  االأف���راد  من  االإم��ارات��ي��ني 
للتوا�شل  حقيقية  فر�شة  ُيعتر  مبا 
يع�شق  ال����ذي  اجل��م��ه��ور  وب���ني  بينهم 
الثقايف  ب���ال���رتاث  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ف��ن��ون 
الرتاث  جماليات  ال��ق��ط��اع  يف  وت���رز 
وتتعّزز  االإم���������ارات  ل���دول���ة  ال���ث���ق���ايف 
املهن  ���ش��ون  باأهمية  التوعية  ج��ه��ود 
واحل����������رف ال�����رتاث�����ي�����ة وا�����ش����ت����دام����ة 
يف  ُي�شارك  كما  التقليدية  ال�شناعات 
والفنانني  الر�ّشامني  القطاع ع�شرات 
دول  و�شائر  ال��دول��ة  م��ن  الت�شكيليني 
الفنية  امل��ع��ر���س  اأن�����ش��ط��ة  يف  ال���ع���امل 
�شة  ُمتخ�شّ والتي ت�شهد كذلك ور�شاً 
يف فن الر�شم باأنواعه واخلط العربي 
وال�شجاد  والنحت  الفخار  و�شناعات 
اإ�شافة  ال��ن��خ��ي��ل/  /���ش��ع��ف  واخل��و���س 

لركن الت�شوير الفوتوغرايف.
العرو�س  من  العديد  هناك  واأ���ش��اف 
واالأن�شطة  العمل  وور���س  والفعاليات 
جميع  ب��ان��ت��ظ��ار  ال��ه��ادف��ة  التعليمية 
منها  االأط��ف��ال  ُمقّدمتهم  ال���زوار ويف 
لة  املُف�شّ احل���ي���وان���ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ّرف 
والكالب  واخل���ي���ول  ك��امل��ه��ور  ل��دي��ه��م 
ويتعّرفوا  معها  ليتوا�شلوا  والطيور 
وكيفية  رع���اي���ت���ه���ا  اأ����ش���ال���ي���ب  ع���ل���ى 
وق��ت مبكر من منّوهم  بها يف  الرفق 
والتفاعل  التكامل  جهود  من  وكجزء 
املُجتمعي يف معر�س اأبوظبي الدويل 
مع  ال��ت��ع��اون  مّت  والفرو�شية  لل�شيد 
اأن�شطة  لتقدمي  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة 
مميزة و�شاملة لالأطفال من اأ�شحاب 
يف  ودجم��ه��م  اإ�شراكهم  بهدف  الهمم 

املُجتمع.

ويف جم���ال ال��ري��ا���ش��ات اخل��ارج��ي��ة .. 
للُمعّدات  احل��دث  يعر�س  وفيما  ق��ال 
�شيوعاً  االأكرث  والفعاليات  الريا�شية 
ف��امل��ع��ر���س يدعو  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  يف 
املوؤثرين  على  للتعّرف  اأي�����ش��اً  زواره 
املغامرات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وال��ف��اع��ل��ني 
وال��ري��ا���ش��ات امل��ث��رية وال��ت��وا���ش��ل مع 
وُتقّدم  املجال  ه��ذا  يف  ال�شناعة  رواد 
ة البث احلي يف املعر�س �شل�شلة  من�شّ
ُي�����ش��ارك فيها  ال��ت��ي  م��ن ور����س العمل 
ن��خ��ب��ة مم���ي���زة م���ن املُ���ت���ح���ّدث���ني كما 
ُيتيح للجمهور فر�شاً جمانية ملُتابعة 
املُقّدم  والرتفيهي  التعليمي  املحتوى 
واإىل جانب  املُ�شاركني  من قبل مئات 
ال�شيد  حُم��ّب��ي  م��ن  الكبرية  االأع����داد 
والفرو�شية والرتاث التي ي�شتقطبها 
امل��ع��ر���س ���ش��ن��وي��اً جن��ح احل����دث يف اأن 
من  اأي�شاً  والنا�شئة  االأطفال  يجتذب 
خ���الل م��ا ي��وف��ره م��ن ب��اق��ة متنوعة 
الرتاثية  والفعاليات  االأن�����ش��ط��ة  م��ن 

والتعليمية والرتفيهية.
املدار�س  زيارة طلبة  اأن برنامج  وذكر 
على  امل��ع��ر���س  اإدارة  حت���ر����س  ال�����ذي 
الفر�شة  ي���ت���ي���ح  ����ش���ن���وي���اً  ت���ط���وي���ره 
ل��ل��ط��ال��ب��ات وال����ط����الب م���ن خمتلف 
التعّرف  ف��ر���ش��ة  ال��ُع��م��ري��ة  ال���ف���ئ���ات 
وب�شكل  االإماراتي  الرتاث  ركائز  على 
العربي  وال�شلوقي  ال�����ش��ق��ارة  خ��ا���س 
واحلبارى  ال�شقور  اإك��ث��ار  وم�شاريع 
ُم�شاهدة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأ����ش���ر  يف 
ل��ل��خ��ي��ول والكالب  ال��ع��رو���س احل��ّي��ة 
ال���ب���ول���ي�������ش���ي���ة وال����ط����ي����ور اجل����ارح����ة 

والرماية التقليدية.
العام  ه����ذا  دورة  يف  اأن����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 
الرتحيب  ي��ت��م   "2022 "اأبوظبي 

الذين  املعلمني والطالب  باملزيد من 
ُي�شاركون يف اأن�شطة وفعاليات املعر�س 
الهادفة  وال���رتف���ي���ه���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والتمّيز  االإب������داع  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ويف 

واال�شتدامة.
وع�����ن من����و اأع��������داد ال���ع���ار����ش���ني منذ 
املن�شوري  اأك����د  امل���ع���ر����س..  ان���ط���الق 
االأخرية  دورت���ه  ر���ش��خ يف  امل��ع��ر���س  اأن 
2021" مكانته االإقليمية  "اأبوظبي 
م�شاركة  ����ش���ه���د  ح���ي���ث  وال�����دول�����ي�����ة 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  م��ن  وا�شعة 
والتي  للمعر�س   11 ال���  ال��ق��ط��اع��ات 
�شركة وعالمة   680 زاد عددها عن 
44 دول�����ة وذل�����ك على  جت���اري���ة م���ن 
م�����ش��اح��ة 50 األ����ف م��رت م��رب��ع ومن 
اأكر   2022 دورة  تكون  اأّن  املتوقع 
العار�شني  ع�����دد  ح���ي���ث  م����ن  ب��ك��ث��ري 
وال����دول وامل�����ش��اح��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وهي 
املعر�س  تاريخ  يف  االأ�شخم  بالتاأكيد 
.. م�شريا اإىل اأنه حتى الدورة املا�شية 
18 مرة  ال��ع��ار���ش��ني  ت�����ش��اع��ف ع���دد 
وت��و���ّش��ع��ت م�����ش��اح��ة امل��ع��ر���س ن��ح��و 9 
اأ�شعاف وازداد عدد الزوار باأكرث من 
 750 و  مّرتني ون�شف: نحو مليون 
األف زيارة للمعر�س على مدى دوراته 

املا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي اأم�س، حما�شرة نظمها جمل�س حممد بن زايد يف ق�شر البطني 

حتت عنوان "التعليم والتعلم: معاً نحو حتقيق التقدم االإيجابي".
وح�شر املحا�شرة �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم، وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد 
ال�شيوخ  من  وع��دد  ال�شهداء  اأ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل 

وامل�شوؤولني.
"مايكل ب. هورن" – موؤ�ش�س م�شارك وزميل متميز يف  واألقى املحا�شرة 
املتحدة وحما�شر يف  "كاليتون كري�شتن�شن" لالبتكار يف الواليات  معهد 

جامعة هارفارد حيث �شلط ال�شوء على مو�شوع احلاجة اإىل نظم تعليمية 
التعليمية  االحتياجات  وتلبي  والتكنولوجيا  االبتكار  على  تقوم  جديدة 
املتفاوتة ملختلف الطلبة، وتواكب خمرجاتها متطلبات احلا�شر وامل�شتقبل. 
اأن  على  املتبعة، م�شدداً  التعليمية  بالنظم  روؤيته اخلا�شة  املحا�شر  وطرح 
العامل بات بحاجة ما�شة اإىل مراجعة �شاملة لتلك االأمناط لتتما�شى مع 

امل�شتجدات الهائلة التي �شهدها العامل.
اأبرز  اأح���د  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  التعليم  ن��ظ��م  امل��ح��ا���ش��ر  وت���ن���اول 
التوا�شل  قلة  يف  يتمثل  التقليدية  االأمن���اط  تطرحها  التي  االإ�شكاليات 
واالندماج احلقيقي بني الطالب واملعلمني، و�شدد على اأهمية اإيجاد بيئة 
تعليم ت�شجع الطالب على االإبداع والتعاون والرتابط وتعزيز قدراته على 
التوا�شل وحل امل�شكالت التي تواجهه بجانب تطوير ال�شلوكيات واملهارات 

التنفيذية الالزمة للنجاح.
التجارب  م��ن  ع��ددا  تناولت  فيديو  مقاطع  املحا�شرة  خ��الل  عر�س  كما 

الناجحة يف جمال التعليم واملعرفة.
وتطرق املحا�شر اإىل منهجية التعلم القائم على االإتقان ال التلقني والذي 
ي�شمن جناح جميع الطلبة وامتالكهم اأدوات املعرفة ..م�شرياً اإىل عملية 
التعليم بو�شفها ن�شاطاً جماعياً توفر مظلة دعم تقود اإىل النجاح ..وقال 
من  واال�شتفادة  اأ�شاليبهم  تطوير  للمعلمني  يتيح  املدمج"  "التعليم  اإن 
و�شائل التكنولوجيا احلديثة التي ت�شهم يف تعزيز توا�شلهم مع الطالب 

تو�شيع مداركهم املعرفية وفق قدراتهم واإمكانياتهم.
التكنولوجيا  توفرها  التي  التعليمية  اخل��ي��ارات  اأن  اإىل  املحا�شر  وذه��ب 
باتت على و�شك تغيري اأمناط التعليم حول العامل، م�شدداً على اأهمية دور 

االأ�شرة يف تاأمني ا�شتخدام اآمن للتكنولوجيا اإ�شافة اإىل االأدوار املتمثلة يف 
حتليل وحتديد اخليارات التعليمية املنا�شبة الأطفالهم، وحتديد املدد التي 

يق�شونها اأمام االأجهزة اللوحية والكمبيوترات.
التعليم م�شاألة  اأمناط  اأي تغري يف  اأن يراعي  اإىل �شرورة  املحا�شر  واأ�شار 
املحافظة وقت الكوادر التعليمية، واأن تعمل وفق منظومة توؤمن باأهمية 
التكنولوجيا  توظف  واأن  امل�شتمر،  التح�شني  وف��ر���س  الراجعة  التغذية 
املتطورة كالواقع االفرتا�شي ب�شكل مدرو�س يف خدمة التعليم واأن ال تكون 
بدياًل للعن�شر الب�شري حتى ال نخ�شر القيمة االأهم يف املنظومة التعليمية 
املتمثل يف التوا�شل االجتماعي املبا�شر. وتبث املحا�شرة على قناة االإمارات 
بن  حممد  جمل�س  "يوتيوب  قناة  بجانب  املحلية  التلفزيونية  والقنوات 

زايد" يف متام ال�شاعة 7:00 م�شاء اليوم ال�شبت.

حامد بن زايد ي�سهد حما�سرة "التعليم والتعلم: معا نحو حتقيق التقدم االإيجابي"

معر�س ال�سيد والفرو�سية .. من�سة عاملية تعنى بالرتاث االإن�ساين امل�سرتك 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »عا�سمتي اأمانة« 
لتوعية اجلمهور باال�ستخدام االآمن للكهرباء يف املنزل

بالتعاون مع مركز اإدارة الطوارئ والأزمات باأبوظبي

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تنظم ور�سة عمل لقيا�س مدى جاهزية وفعالية 
التن�سيق بني اجلهات املعنية ملواجهة االأوبئة واالأمرا�س احليوانية وامل�سرتكة

اأطفال من اأ�سحاب الهمم 
ي�ساركون املدينة امل�ستدامة 
مبادرتها لتنظيف ال�سواطئ

•• دبي -وام: 

اأول   - امل�����ش��ت��دام��ة  امل���دي���ن���ة  ن��ظ��م��ت 
ال�شرق  يف  بالكامل  م�شتدام  جمتمع 
جمتمعية  تنظيف  حملة   - االأو���ش��ط 
العاملي  ب��ال��ي��وم  االح���ت���ف���ال  اإط�����ار  يف 
املبادرة حملة  �شملت  البيئة.  لنظافة 
تنظيف ل�شاطئ "كايت بيت�س" جرى 

تنظيمها بالتعاون مع بلدية دبي.
"قرية  من  اأطفال  احلملة  يف  �شارك 
م���رك���ز يف  اأك������ر  ُت����ع����ُدّ  �شند" ال���ت���ي 
امل��ن��ط��ق��ة ل��ف��ه��م ا����ش���ط���راب���ات طيف 
اال�شطرابات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ت��وح��د 
اأ�شحاب  دم����ج  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  االأخ�������رى، 
البيئية  امل��ب��ادرات  خمتلف  يف  الهمم 
واملجتمعية. وتعمل املدينة امل�شتدامة، 
اإعادة  وت�شجيع  النفايات  تقليل  على 
 89 اإذ جنحت يف حتويل  ت��دوي��ره��ا، 
% من نفاياتها من مكبات النفايات 
واتخاذ خطوات مهمة يف �شعيها نحو 
م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة. ُيذكر اأن هذه 
ٍه وحراك  توُجّ ُتعُدّ جزءاً من  املبادرة 
من  �شخ�س  مليون   20 عاملي ي�شم 
180 دولة قامت باأن�شطة  اأكرث من 
الكوكب  لتخلي�س  تنظيف  ومبادرات 
م��ن ال��ق��م��ام��ة واإزال�����ة ال��ن��ف��اي��ات من 
م���واق���ع واأم���اك���ن خم��ت��ل��ف��ة يف جميع 

اأنحاء العامل.

•• مونتفيديو-الفجر:

اأ���ش��ت��ق��ب��ل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ل��وي�����س ال 
كايي بو رئي�س جمهورية االأوروغواي 
املجل�س  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س  �شقر  م��ع��ايل 
، والوفد الرملاين  الوطني االحتادي 
املرافق له خالل زيارته الر�شمية  اإيل 

االأوروغواي ال�شرقية.  
م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س  ون���ق���ل 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي حتيات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
"حفظه  ال���دول���ة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ه  اهلل" 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
فخامة  اإىل  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�شموهم  االأوروغ���واي ومتنيات  رئي�س 
ال�شرقية  االأوروغ���������واي  جل��م��ه��وري��ة 
و�شعبها ال�شديق بدوام الرقي يف �شتى 

املجاالت .
االأوروغ����واي  رئي�س  حمل  جانبه  م��ن 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و   اإىل ���ش��اح��ب  حت��ي��ات��ه 
واإىل   ن���ه���ي���ان   ال  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و  ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
علي وجود  م��وؤك��داً   ، ال مكتوم  را���ش��د 
للتعاون بني  وا�شعة وم�شرتكة  فر�س 

البلدين يف املجاالت كافه .
بداية  يف  االوروغ�����واي  رئي�س  ورح���ب 

والوفد  غبا�س  �شقر  مب��ع��ايل  ال��ل��ق��اء 
اأه���م���ي���ة هذه  امل�����راف�����ق ل�����ه، م�����وؤك�����داً 
التعاون  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  يف  ال���زي���ارة 
اأهمية دور  على  البلدين، م�شدداً  بني 
الرملانات يف تطوير عالقات التعاون 
بني البلدين.  ومت خالل اللقاء الذي 
ح�شره �شعادة �شعيد عبداهلل القمزي 

�شفري دولة االإمارات غري مقيم لدى 
ال�شرقية  االأوروغ���������واي  ج��م��ه��وري��ت��ة 
التعاون يف  �شبل تعزيز عالقات  بحث 
خمتلف امل��ج��االت  ، من خ��الل تبادل 
والت�شاور  التن�شيق  وتعزيز  ال��زي��ارات 
االهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال 
عن  احلديث  اإىل  اجلانبان  وتطرق   .

وبحثا  والدولية  االإقليمية  الق�شايا 
الراهنة  والتطورات  امل�شتجدات  اآخ��ر 
والدولية،   االإقليمية  ال�شاحتني  على 
كما اأكد اجلانبان  على اأهمية حتقيق 
العاملي  ال�����ش��ل��م واالأم�����ن واال���ش��ت��ق��رار 
لتوفري  املبذولة  اجل��ه��ود  كافة  ودع��م 
العامل  ل�����ش��ع��وب  اأف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

املن�شود  واال���ش��ت��ق��رار  االأم���ن  وحتقيق 
اللقاء  ح�شر   . ال��ع��امل  م�شتوي  علي 
وفد املجل�س الوطني االحتادي اأع�شاء 
جمموعة جلنة ال�شداقة مع برملانات 
دول اأمريكا الالتينية، �شعادة كل من: 
رئي�س  الطاير  حميد  ط��ارق  الدكتور 
العابدي  را����ش���د  و���ش��ع��ي��د  امل��ج��م��وع��ة، 

املجموعة، ومرمي ماجد  نائب رئي�س 
اأع�شاء  امل��ج��م��وع��ة،  ع�����ش��و  ث��ن��ي��ة  ب���ن 
و�شعادة   ،. االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الرحمن  عبد  عمر  الدكتور  م��ن:  كل 
 ، للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وعفراء الب�شطي االأمني العام امل�شاعد 
ال���رمل���اين، وط����ارق اأحمد  ل��الت�����ش��ال 

املرزوقي االأمني العام امل�شاعد ل�شوؤون 
م��ع��ايل �شقر  وق���ال   . املجل�س  رئ��ا���ش��ة 
غبا�س تاأتي زيارة وفد املجل�س الوطني 
االأوروغواي  جمهورية  اىل  االحت��ادي 
الرملاين  للتعاون  تعزيزا  ال�شرقية؛ 
وت����ب����ادل ال������زي������ارات واخل��������رات مبا 
وال�شعبني  البلدين  �شالح  يف  ي�شب 
العامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  ال�شديقني 
م��ن ت���ط���ورات وحت���دي���ات ك��ب��رية، وما 
للمواقف  ت��وح��ي��د  م��ن  ذل���ك  يتطلبه 
الق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال  وال��ت��وج��ه��ات 
رئي�س  واأك���د  امل�شرتك.  االهتمام  ذات 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي حر�س 
دولة االإمارات يف ظل توجيهات القيادة 
احلكيمة على تطوير عالقات التعاون 
املجاالت  يف  البلدين،  ب��ني  وال�شراكة 
والرملانية  ال�شيا�شية  وخا�شة  كافة 
واالقت�شادية والثقافية واال�شتثمارية 
والقطاعات احليوية واالرتقاء بها اإىل 
اأرحب واأو�شع  معربا عن ال�شكر  اآفاق 
والتقدير ملا حظي به وفد املجل�س من 

ح�شن �شيافة وحفاوة ا�شتقبال. 

رئي�س االأوروغواي ي�ستقبل �سقر غبا�س ويوؤكد احلر�س على تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 
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•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  ن����ظ����م 
وال�شراكة  ب��ال��ت��ع��اون  واال���ش��ت�����ش��ارات 
لل�شالم  ال��ك��وري  جيجو  "منتدى  مع 
بعنوان  ُب��ع��د  ع���ن  ن����دوة  واالزدهار" 
"االتفاقات االإبراهيمية بعد عامني.. 
تقييم التاأثري وما هو قادم" مب�شاركة 
�شتة من اخلراء واملحللني الدوليني. 
اآف����اق اتفاقات  وت��رك��زت ال��ن��دوة ع��ل��ى 
الذي  والتحول  االإبراهيمية  ال�شالم 

اأحدثته يف م�شرية ال�شالم باملنطقة.
واأكد مركز تريندز، يف كلمة الإليازية 
احلو�شني، نائب رئي�س قطاع االإعالم 
البحث  �شباب  جمل�س  رئي�شة  باملركز 
الثقافية  الدبلوما�شية  اأن  العلمي، 
ر���ش��خ��ت ه���ذه االت���ف���اق���ات ب���ني بلدان 
ك��ل��ه��ا ت��ن��ت��م��ي اإىل ال�����ش��رق االأو����ش���ط، 
الرئي�شي  ال�������ش���وؤال  اأن  اإىل  م�����ش��رية 

ي��ب��ق��ى ق��ائ��م��اً، وه����و: ك��ي��ف مي��ك��ن لنا 
اال�شتفادة من وجه ال�شبه هذا يف بناء 
لدى  اأف�شل  نحو  على  ال�شالم  فكرة 
م��ن ي��ت��غ��ا���ش��ون ع��ن ال��ت��ح��والت التي 
اإن  وق��ال��ت  م��ن حولنا؟  ال��ع��امل  ت�شّكل 
قامت  ال��ت��ي  الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات 
بني اأربع دول عربية واإ�شرائيل خالل 
ب��ر���ش��ال��ة وا�شحة  ت��ب��ع��ث  واح�����د  ع����ام 
اأننا كدول وثقافات  واإيجابية مفادها 
ال�شراع،  م���ن  ب�����داًل  ال�������ش���الم  ر  ن���ق���دِّ
الت�شامح  ب��ذور  غر�س  يف  معاً  ونرغب 
وال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ني. واأك����دت ع��ل��ى دور 
و�شائل االإعالم والتوا�شل االجتماعي 
املتبادل  االح��رتام  تعزيز  واأهميتها يف 

وتر�شيخ ال�شالم.
من جانبه، قال الدكتور توبيا�س بورك، 
يونايتد  "رويال  م��ع��ه��د  يف  ال��ب��اح��ث 
يف  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام  �شريفي�شز" اإن 
عميق،  بتحول  مي��ر  االأو���ش��ط  ال�شرق 

واإن االتفاقات االإبراهيمية هي نتيجة 
وحمرك لهذا التحول، كما اأنها متثل 
خارجية،  ولي�شت  اإقليمية،  ا�شتجابة 
للديناميات االأمنية املعقدة يف ال�شرق 
االأو����ش���ط. واأع����رب ع��ن اأم��ل��ه يف روؤية 
املدى الذي ميكن لهذه االتفاقات من 
خالله الو�شول اإىل نهج �شامل لل�شالم 
واالأمن. بدوره قال الدكتور براندون 
مو�شيه  مب��رك��ز  ال��ب��اح��ث  ف���ري���دم���ان 
ديان يف جامعة تل اأبيب اإن االتفاقات 
يف  جوهرياً  تغرياً  متثل  االإبراهيمية 
ال��ع��الق��ات م��ع اجل����وار؛ الأن��ه��ا تر�شي 
نطاق  على  االإيجابي  للتوا�شل  اإط��اراً 
ت�شمل  امل��ج��االت  م��ن  متنوعة  طائفة 

العالقات اال�شرتاتيجية واالأمنية.
و���ش��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����ش��ب��اب يف �شنع 
ال���������ش����الم، وع����ل����ى اأه����م����ي����ة اجل���ان���ب 
عالقات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  االإن�������ش���اين، 
ت��اأِت من فراغ،  اإ�شرائيل بجريانها مل 

اأ�شهم  ���ش��ي��اق حم���دد  ك��ان��ت �شمن  ب��ل 
التاريخي،  االخ���رتاق  ه��ذا  حتقيق  يف 
وما  احلالية  الظروف  مراعاة  وعلينا 

تعنيه للمنطقة ككل.
ميكلرغ،  يو�شي  الروفي�شور  وق���ال 
ت�شاتام   - ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اأ���ش��ت��اذ 
موقف  اإن  امل��ت��ح��دة،  باململكة  ه��او���س 
االتفاقات  جت���اه  االأوروب�������ي  االحت�����اد 
انتقاد  ي��ك��ن م��وق��ف  االإب��راه��ي��م��ي��ة مل 
قرر  حيث  متحم�شاً،  دعماً  اأو  �شريح 
اإزاء  املتفرج  موقف  يقف  اأن  االحت���اد 
اأح����د اأه����م ال���ت���ط���ورات يف امل��ن��ط��ق��ة يف 
اأن  اإىل  واأ�����ش����ار  االأخ�������رية.  ال�����ش��ن��وات 
االتفاقات  على  االأوروب��ي��ة  التحفظات 
الق�شية  ب�شبب  ك��ان��ت  االإب��راه��ي��م��ي��ة 
طريقها  جتد  مل  التي  الفل�شطينية، 
ال��ت��وق��ي��ع على  ب��ع��د  ل��ك��ن  اإىل احل����ل، 
اأوروب��ا التحلي  اأ�شبح على  االتفاقات، 

بالراغماتية والروؤية.

االإبراهيمية  االت���ف���اق���ات  اإن  وق�����ال 
مت��ث��ل م���اأزق���اً ح��ق��ي��ق��ي��اً ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل 
االأوروب�������ي  االحت������اد  الأن  ب���روك�������ش���ل؛ 
ُب��ن��ي ع��ل��ى م���ب���داأ ال��ت��ط��ب��ي��ع، ل��ك��ن هل 
اإ�شرائيل  بني  التطبيع  ياأتي  اأن  يجب 
اإىل  التو�شل  قبل  املنطقة  دول  وبقية 
اإ�شرائيل  ب��ني  وع����ادل  من�شف  ات��ف��اق 
جوناثان  ال�شيد  اأما  والفل�شطينيني؟ 
بانيكوف، مدير معهد ال�شرق االأو�شط 
اإىل  التابع للمجل�س االأطل�شي، فاأ�شار 
ت�شكل  االإ�شرائيلية  التكنولوجيا  اأن 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  لتعميق  ف��ر���ش��ة 
االإبراهيمية  االت���ف���اق���ات  خ���الل  م���ن 
عن  ال�شغط  تخفيف  على  وامل�شاعدة 
وال�شيما  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ب���ل���دان  ب��ع�����س 
للنفط، م�شرياً  امل�شّدرة  البلدان غري 
من  امل����زي����د  ان�������ش���م���ام  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل 
ال�شالم.  ق��ط��ار  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
ك��م��ا اأن ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ت����رى يف 

االت����ف����اق����ات االإب���راه���ي���م���ي���ة ج�������زءاً ال 
اخلارجية  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  م����ن  ي���ت���ج���زاأ 
يف ال�������ش���رق االأو������ش�����ط، وه����ي اإح����دى 
بدعم  التي حتظى  القليلة  ال�شيا�شات 
احل��زب��ني اجلمهوري  اأع�شاء  م��ن  ك��لٍّ 
والدميقراطي. واأكد �شرورة اأن تنعم 
ال�شيا�شي  باال�شتقرار  نف�شها  البلدان 
النجاح  ُيكتب  لكي  وخارجياً؛  داخلياً 
لالتفاقات االإبراهيمية. وكان �شلطان 

الربيعي الباحث يف "تريندز" قد اأ�شار 
يف كلمة ترحيبيه يف بداية الندوة اإىل 
االتفاقات  م��ن  الرئي�شي  الغر�س  اأن 
الت�شامح  ت��ع��زي��ز  ه���و  االإب���راه���ي���م���ي���ة 
واحلوار الثقايف �شعياً لتحقيق ال�شالم 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  وال��رف��اه  واالأم���ن 
م��ب��ي��ن��اً اأن����ه ك���ث���رياً م���ا اع���ُت���رت هذه 
املبادرة الدبلوما�شية مفتاحاً للحفاظ 
على االأمن واال�شتقرار وتعزيزهما يف 

املنطقة، وهي يف الوقت نف�شه فر�شة 
االهتمام  ذات  امل���ج���االت  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
امل�شرتك. وقال اإن اجلهود الرامية اإىل 
ت�شجيع التعاي�س بني ال�شعوب املعنية، 
تعاون  ع��الق��ات  اإق��ام��ة  اإىل  وامل�شاعي 
�شهدت  واإ�شرائيل  العربية  الدول  بني 
مبادرات وتطورات عديدة يف جماالت 
والتكنولوجيا  ال��ت��ج��اري��ة  االأع����م����ال 

والدفاع وال�شوؤون البيئية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��دك��ت��ور حم��م��د احلوقاين،  ���ش��ّل��م 
الوطني  ل��ل��م��ع��ه��د  ال���ع���ام  االأم������ني 
املعهد  ال�����ش��ح��ي��ة،  �����ش��ات  ل��ل��ت��خ�����شّ
الوطني امل�شوؤول عن قيادة وتنظيم 
يف  العاملة  للقوى  املهني  التطوير 
بجامعة  واملُلحق  ال�شحي  القطاع 
�شهادة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
م�شت�شفى  اإىل  املوؤ�ش�شي  االع��ت��م��اد 
ا�شتيفاءهم  بعد  وذل��ك  الكورني�س 
للبورد  املوؤ�ش�شي  االعتماد  معايري 
االإم��ارات��ي، االأم��ر الذي �شُي�شهم يف 
وتاأهيل  لتدريب  امل�شت�شفى  اعتماد 
خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات ال��ط��ب يف جمال 
الن�شاء  واأم����را�����س  ال��ت��ول��ي��د  ط����ّب 

وطّب حديثي االأطفال.
وبهذه املنا�شبة قال الدكتور حممد 
الوطني  املعهد  "ي�شّر  احل��وق��اين: 
مينح  اأن  ال�����ش��ح��ي��ة  للتخ�ش�شات 
االعتماد  ال��ك��ورن��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
امل�شت�شفى  ُي���ع���ّد  ح��ي��ث  امل��وؤ���ش�����ش��ي، 

كمزّود موثوق به للرعاية ال�شحية 
وتقدمي  ال���والدة،  وحديثي  للن�شاء 
م�شتويات  الأعلى  وفقاً  اآمنة  رعاية 
اجلودة والتي تتمحّور حول االأ�شرة 

و�شمان �شعادتها".
واأ�شاف: "قام فريق املقيمني بعّدة 
ج������والت ت��ق��ي��ي��م��ي��ة وال���ع���دي���د من 
م�شت�شفى  اأن  وج��دن��ا  امل���راج���ع���ات، 
االمتثال  على  حري�س  الكورني�س 
مل��ع��اي��ري االع��ت��م��اد امل��ط��ل��وب��ة، حيث 
خم�شة  اإىل  امل��ع��اي��ري  ه���ذه  ت�شتند 
بيئة  احلوكمة،  رئي�شية:  جم��االت 
هيئة  اأع�شاء  املتدربني،  التدريب، 
التدري�س، �شمان اجلودة واالبتكار، 
مهنية  م���ع���اي���رياً  ُت�������ش���ّك���ل  وال����ت����ي 
عملنا  يف  بها  نلتزم  امل�شتوى  عالية 
العاملة  القوى  قدرة  تعزيز  بهدف 
باخلدمات  واالرت�����ق�����اء  ال�����ش��ح��ي��ة 
القاطنني  لكافة  املُ��ق��ّدم��ة  الطبية 

على اأر�س االإمارات".
املعهد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية اأن�شاأ 

ال���وزراء  واأحلق  بقرار من جمل�س 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  بجامعة 
عن  الطبي  التعليم  ج��ودة  لتعزيز 
واإجراء  امل�شت�شفيات  اعتماد  طريق 
االمتحانات املهنية املتخ�ش�شة وفقاً 
وُيجري  العاملية.  املعايري  الأف�شل 
العمل،  ور�����س  م��ن  �شل�شلة  امل��ع��ه��د 
للتعريف  ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة  وال����زي����ارات 

تطبيق  بهدف  االعتماد  مبتطلبات 
والتقييم،  التدريب  معايري  اأف�شل 
و�شمان االرتقاء مبنظومة التعليم 
الطبي يف الدولة، حيث َمنح املعهد 
�شهادة  م��وؤ���ش�����ش��ات   9 االآن  ح��ت��ى 
امل��وؤ���ش�����ش��ي وال��ت��ي توؤهل  االع��ت��م��اد 
�شهادة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  امل��ت��درب��ني 
ا�شتيفاء  ب��ع��د  االإم����ارات����ي  ال���ب���ورد 

متطلبات التدريب واالختبارات.
واأ�شاف الدكتور بول بو�شيو، املدير 
التنفيذي الطبي واملدير التنفيذي 
 " ب��االإن��اب��ة:  ال��ك��ورن��ي�����س  مل�شت�شفى 
واحداً  الكورني�س  م�شت�شفى  ُيعتر 
يف  ال�����والدة  م�شت�شفيات  اأه����م  م���ن 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
موا�شلة  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س  وال�������ذي 

ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه ف��ائ��ق��ة اجل����ودة 
الأك���رث م��ن 45 ع��ام��اً. جت���اوز عدد 
اأكرث  الكورني�س  م�شت�شفى  مواليد 
حني  يف  ط���ف���ل،   300،000 م���ن 
متميزة  كاملة  جمموعة  يقدم  اأن��ه 
م���ن خ���دم���ات ال��ت��ول��ي��د واأم����را�����س 
ال���ن�������ش���اء وح���دي���ث���ي ال���������والدة، كما 
ا  اأي�شً الكوري�س  م�شت�شفى  يتمتع 
برامج  ت���ق���دمي  يف  ع���ري���ق  ب���ت���اري���خ 
لالأطباء  الطبي  للتعليم  معتمدة 
برامج  خ��الل  م��ن  التخرج  بعد  م��ا 
 ،ACGMEi والزمالة  االإقامة 
وخدمة  االأط����ب����اء  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل 
الطبي  التطوير  ب��رام��ج  املجتمع، 
م���ت���ع���دد ال���ت���خ�������ش�������ش���ات، وم���رك���ز 

حماكاة وتعليم متخ�ش�س" .
الكورني�س  م�شت�شفى  اإدارة  ت��ت��ّم 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  قبل  من 
اأك����ر �شركة  ال�����ش��ح��ي��ة )����ش���ح���ة(، 
رعاية �شحة يف االمارات التي تدير 
احلكومية  وال��ع��ي��ادات  امل�شت�شفيات 

يف اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر����ش���ي���ف  اأك�����د 
والتي  التاريخية،  ال��ع��م��الت  اأه��م��ي��ة 
ت��وث��ق ت��ط��ور ال��ن�����ش��اط ال��ت��ج��اري يف 
تفا�شيل  وت��ك�����ش��ف  االإم�������ارات،  دول����ة 
واأ�شرار  ���ش��ك��ه��ا،  زم���ن  ع��ن  ت��اري��خ��ي��ة 
تزايد قيمتها، واأ�شار اإىل اأن العمالت 
�شلعة،  ذات��ه��ا  بحد  غ��دت  التاريخية 
الن�شاط  اأح����د حم����اور  ك��ان��ت  واأن���ه���ا 
واأن  االإم�����ارات،  ال��ت��ج��اري يف منطقة 
ال��ع��م��الت ال��ن��ق��دي��ة امل��ع��دن��ي��ة كانت 
بقيمة  اأي  ب���ذات���ه���ا،  ق��ي��م��ت��ه��ا  حت��م��ل 
�ُشكت منه، ولذلك كان  ال��ذي  املعدن 
معدنها  فح�س  يف  مي��ع��ن��ون  ال��ت��ج��ار 

حني ي�شرتونها.
حما�شرة  يف  املعلومات  ه��ذه  وردْت   
اإىل  املعدنية  العملة  "حتول  بعنوان: 
ال�شاحل  اإم������ارات  يف  جت��اري��ة  �شلعة 
�شك  ق��ب��ل  ال��ع��رب��ي  للخليج  ال��غ��رب��ي 
قدمتها  ال���ت���ي  الوطنية"  ال��ع��م��ل��ة 
الباحثة  ال��ع��ل��ي��ل��ي  خ��ول��ة  ال���دك���ت���ورة 
ال��ع��رب��ي احلديث  ت��اري��خ اخل��ل��ي��ج  يف 

وامل��ع��ا���ش��ر، وت��اب��ع��ه��ا ع���دد ك��ب��ري من 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���ش��ي��ف  داخ����ل 

وخارجه.
وق���د ج����اءت ه���ذه امل��ح��ا���ش��رة �شمن 
واملكتبة  لالأر�شيف  الثقايف  الرنامج 
باملحا�شرات  احل����اف����ل  ال���وط���ن���ي���ة 
ي�شارك  ال��ت��ي  الثقافية  والن�شاطات 
وامل��ث��ق��ف��ني، ويفتح  ال��ك��ّت��اب  ك��ب��ار  بها 

ف���ي���ه���ا ����ش���ف���ح���ات م���ه���م���ة يف ت���اري���خ 
العريق،  وت��راث��ه��ا  امل��ج��ي��د  االإم������ارات 
وي����ق����دم م���ع���ل���وم���ات م���وث���ق���ة ترثي 
للوطن  االن���ت���م���اء  وت���ع���زز  امل����ع����ارف، 
وتر�شخ  ال��ر���ش��ي��دة،  لقيادته  وال���والء 

الهوية الوطنية يف نفو�س اأبنائه. 
وك�����ش��ف��ت امل��ح��ا���ش��رة ال��ت��اري��خ��ي��ة عن 
الطلب املحلي املتزايد على العمالت 

الغو�س،  م��و���ش��م  اأج����ل مت��وي��ل  م���ن 
و�شناعة  الت�شدير،  جت��ارة  ومت��وي��ل 
ال�����ش��ف��ن ومت��وي��ل��ه��ا، ومت��وي��ل جتارة 
واال�شتثمارات  والت�شدير  اال�شترياد 
امل�شاريف  وت���غ���ط���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة، 
ومتويل  ال�����ش��ك��ان،  معي�شة  ون��ف��ق��ات 
ك�شراء  اخل���ارج���ي���ة  اال����ش���ت���ث���م���ارات 
ال��ب�����ش��ات��ني وغ����ريه����ا. وق����ارن����ت بني 

واملتخلفة  املتطورة  املعدنية  العملة 
من حيث �شكها، وربطت ذلك بالقوة 
وب�شعفها،  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
كانت  ق��د  ال��ع��م��الت  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
اأبناء  امتهنها  التي  للتجارة  و�شيلة 
االإم����ارات ال��ذي��ن ك��ان��وا جت���اراً مهرة 

عر التاريخ.
�شك  مراحل  املحا�شرة  وا�شتعر�شت 

العملة املعدنية ومتطلباتها؛ م�شرية 
اإمارات  يف  متوفرة  تكن  مل  اأنها  اإىل 
"مر�شوف  جعل  م��ا  وه��ذا  ال�شاحل، 
العمالت  اأمام  ي�شمد  القوا�شم" مل 
االأخ��رى االأك��رث تطوراً واأك��ر قيمة، 
اإمارات  اأن  اإىل  مبجمله  ذل��ك  ويعود 
بب�شاطتها،  ت��ت�����ش��م  ك��ان��ت  ال�����ش��اح��ل 
وذل��ك جعل جت��ار اخلليج يحتاجون 

البلدان  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال��ع��م��الت  اإىل 
للرزق،  طلباً  تنقلهم  اأث��ن��اء  امل��ج��اورة 
مثلما  العمالت  ي�شرتون  جعلهم  ما 
اأنهم  كما  اأخ��رى،  �شلعة  اأي  ي�شرتون 
اأجل  م��ن  العمالت  يحتاجون  ك��ان��وا 
���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ف��ن، ومت���وي���ل رحالت 
�شفينة  ك���ل  اأن  ���ش��ي��م��ا  وال  ال��غ��و���س، 
األ����ف ربية   85 غ��و���س ك��ان��ت ت��ك��ل��ف 

هندية، ومن اإمارة اأبوظبي لوحدها 
�شفينة   400 اأك��رث من  كانت تخرج 

يف مو�شم الغو�س.
يح�شلون  ك���ان���وا  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
ل�شادراتهم  كقيمة  العملة  على  فيه 
كانوا  والتمور وغ��ريه��ا،  ال��ل��وؤل��وؤ  م��ن 
ي�شرتون ما يحتاجونه من العمالت 
الدول  املتداولة من موانئ  االأخ��رى 
االأخرى، ال �شيما واأن موا�شم الغو�س 
ي��ت��م متويل  ���ش��ت��ف�����ش��ل م���ا مل  ك���ان���ت 

�شناعة ال�شفن ورحالت الغو�س.
لل�شكان  امل��ع��ي�����ش��ي��ة  امل�����ش��اري��ف  واأم�����ا 
ميتلك  اأن  ت�����ش��ت��دع��ي  ك���ان���ت  ف���اإن���ه���ا 
االأقم�شة  ل�����ش��راء  ال��ع��م��ل��ة  االأف�������راد 
واالأدوات الالزمة للمعي�شة وغريها، 
وكان لكل �شي ثمنه. وجتدر االإ�شارة 
اإىل اأن املحا�شرة قد حددت العوامل 
حت���ول  اإىل  اأدت  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
املعدنية يف منطقة اخلليج  العمالت 
من جمرد اأداة لتحديد قيمة ال�شلع 
اإىل �شلعة ُيقبل املهتمون على �شرائها 
اأو  اأو خ��دم��ات  ل��دي��ه��م م��ن �شلع  مب��ا 

عمالت من �شنف خمتلف.

كيف حتولت العمالت يف املا�ضي اإىل �ضلعة جتارية وملاذا؟

االأر�سيف واملكتبة الوطنية يفتح �سفحة يف تاريخ العمالت مبنطقة االإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأحمد  حمد  �شعادة  برئا�شة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ي�شارك 
الدوري  االجتماع  يف  املجل�س،  لرئي�س  االأول  النائب  الرحومي 
امل��ع��ايل وال�����ش��ع��ادة روؤ����ش���اء جمال�س  ال�����ش��اد���س ع�شر الأ���ش��ح��اب 
ال�شورى والنواب والوطني واالأّمة يف دول جمل�س التعاون لدول 
م�شقط  العمانية  العا�شمة  ت�شت�شيفه  ال��ذي  العربية،  اخلليج 

يوم االأربعاء املوافق 21 �شبتمر اجلاري.
املجال�س  لروؤ�شاء  ال���دوري  االجتماع  يف  امل�شارك  الوفد  وي�شم 
الت�شريعية اخلليجية اأع�شاء جمموعة ال�شعبة الرملانية �شعادة 
وكفاح  ال��ع��ف��اري،  و�شهيل نخرية  ال��ع��ب��ار،  علي  م��ن: حميد  ك��ل 

حممد ال��زع��اب��ي، وي��و���ش��ف ع��ب��داهلل ال��ب��ط��ران اأع�����ش��اء املجل�س 
الوطني االحتادي، كما ي�شم الوفد �شعادة املهند�س مطر �شهيل 

املهريي االأمني العام امل�شاعد للخدمات امل�شاندة.
وح�شب جدول اأعمال االجتماع �شي�شارك �شعادة يو�شف البطران 
و�شعادة حميد العبار يف االجتماع اخلام�س ع�شر للجنة التن�شيق 
 19 �شيعقد يوم االثنني  الذي  الرملاين والعالقات اخلارجية 
روؤ�شاء  اجتماع  اأع��م��ال  جل���دول  للتح�شري   ، اجل���اري  �شبتمر 

املجال�س الت�شريعية اخلليجية.
اخلليجية  الت�شريعية  املجال�س  روؤ���ش��اء  يناق�س  اأن  املقرر  وم��ن 
الرملانية  اللجنة  اجتماعات  نتائج  ال��دوري،  اجتماعهم  خالل 
اجلانب  م��ع  ال��ع��الق��ات  بتعزيز  املعنية  االأوروب���ي���ة  اخلليجية 

املقدمة  امل�شرتكة  املو�شوعات اخلليجية  االأوروبي، وا�شتعرا�س 
من املجال�س، على اأن يتم اختيار مو�شوع واحد من بني املوا�شيع 
املقرتحة لتعقد له ندوة م�شتقلة الحًقا، اإ�شافة اإىل مناق�شة بند 

التعاون مع برملانات دول اأمريكا الالتينية.
النهائية  التو�شيات  رفع  االأعمال مقرتح  �شيناق�س جدول  كما 
التعاون  ملجل�س  االأعلى  للمجل�س  امل�شرتكة  اخلليجية  للندوات 
لدول اخلليج العربية، واإعادة تفعيل وتعزيز دور اجتماع االأمناء 
دور  تفعيل  واإع���ادة  اخلليجية،  الت�شريعية  للمجال�س  العامني 
االأمانة العامة بالتن�شيق وتوحيد الروؤى بني جمال�س ال�شورى 
والنواب والوطني واالأمة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية على هام�س املحافل االإقليمية والدولية.

»الوطني االحتادي« ي�سارك يف اجتماعني لروؤ�ساء املجال�س الت�سريعية اخلليجية وجلنة التن�سيق الربملاين يف م�سقط

بالتعاون وال�ضراكة مع »منتدى جيجو الكوري لل�ضالم والزدهار«

»ترين����������دز« ينظم ندوة بعنوان: »االتفاقات االإبراهيمية بعد عامني.. تقييم التاأثري وما هو قادم«

م�ست�سفى الكورني�س يح�سل على اعتماد  املعهد 
�سات ال�سحية الوطني للتخ�سّ

ال�ضباب يف جت�ضري الفجوة و�ضنع ال�ضالم يف ال�ضرق الأو�ضط  اأهمية  اأكدوا  • امل�ضاركون 
تبعث ر�ضالة باأن اجلميع يقّدر ال�ضالم وي�ضعى للتعاي�س والت�ضامح • التفاقيات 

جائزة ال�سارقة للتميز الرتبوي متدد 
فرتة تلقي ملفات املرت�سحني لفئاتها 

حتى الثالثني من �سهر �سبتمرب اجلاري 
•• ال�سارقة-الفجر:

توا�شل جائزة ال�شارقة للتميز الرتبوي يف دورتها الثامنة و الع�شرين و 
حتى الثالثني من �شهر �شبتمر اجلاري  بتلقي ملفات املرت�شحني من 
www. خالل  بوابة امل�شرتك عر املوقع  االإلكرتويّن الر�شمي للجائزة
award-shj.ae  ، وحتميل امل�شاركات ملختلف الفئات التي جاءت يف 
ثالث حماور رئي�شة :  فئة االأفراد املتميزين وت�شم " فئة املعلم املتميز � 
فئة القائد الرتبوي املتميز � فئة الطالب املتميز � فئة الوظائف الداعمة 
املتميزة � فئة ويل االأمر املتميز " ، و فئة املوؤ�ش�شات املتميزة وت�شم" فئة 
وال�شراكات  املوؤ�ش�شات  فئة   � املتميزة  املدر�شة  – فئة  املتميزة  احل�شانات 
" فئة فرق العمل  " ،وفئة فرق العمل املتميزة وت�شم  الداعمة للتعليم 
املوؤ�ش�شية املتميزة � فئة جمل�س الطلبة املتميز � فئة فرق العمل امل�شرتكة 

� فئة جمل�س اأولياء االأمور املتميز".
وقد هدفت  اجلائزة من خالل هذا التوجه اإىل خلق بيئة داعمة للتميز 
الّتعليمّية  املوؤ�ش�شات  يف  امل�شاركني  ب��ني  االإي��ج��اب��ي  الّتناف�س  روح  وب��ّث   ،

واملجتمع الرتبوّي كافة  .
حر�س  الرّتبوّي  للّتميز  ال�شارقة  جائزة  مدير  احلو�شني  علياء  واأك��دت 
اجلائزة على التفاعل مع املجتمع ، ودعمه  بتمديد فرتة امل�شاركة حتى 
نهاية �شهر �شبتمر اجلاري ، والتي �شتتيح لعدد كبري من الراغبني يف 
امل�شاركة والرّت�ّشح  ال�شتكمال متطلبات اإعداد ملفاتهم ورفعها على موقع 

اجلائزة. متمنّية للجميع الّتمّيز  يف هذه الّدورة اال�شتثنائّية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

CN �شبار كلنج رخ�شة رقم:3670584 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

الغاء اإعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
CN باال�شم التجاري ترحال لتو�شيل  رقم:3730258 
الطلبات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأك�س اإل 

ديزاين للم�شغوالت اليدوية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4164417 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/البوم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN لتجارة مالب�س االطفال رخ�شة رقم:3755821 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريح  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شمال للمقاوالت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2848436 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :م�شبغة القلم ال�شحري 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1200191 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شلطان علي عبداهلل احمد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عي�شى ابراهيم احمد عبداهلل احلمادي 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة بالتني لالملنيوم 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والزجاج رخ�شة رقم:1879044 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي ح�شن علي قري�س البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف م�شلم حممد م�شلم الرا�شدي 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
البلد الأعمال  ا�شواء  ال�شادة :موؤ�ش�شة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: البالط رخ�شة رقم:1007477 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد اوي�س بريوايز اخرت %100

تعديل وكيل خدمات / حذف على بخيتان مفرح على االحبابى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف وقا�س ر�شا باروايز اخرت

تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بلو �شكي للنقليات 

CN واملقاوالت العامة رخ�شة رقم:2928034 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ابراهيم علي حممد علي املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ح�شني حممد �شعيد حممد الرا�شدي 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
فيو  :�شكاي  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا  لالثاث امل�شتعمل رخ�شة رقم:2282325 

بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة را�شد �شامل حممد عنير الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف جميل حمد �شامل احلمداين 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
�شمارت  جيت  :مركز  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للتدريب االداري رخ�شة رقم:4553350 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل انور حممد عبا�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف بدر را�شد جمعه الكا�شبي اجلنيبي 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ليمون ونعناع للفواكه 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واخل�شراوات رخ�شة رقم:2875848 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة في�شل بن �شعود بن را�شد بن عبداهلل العي�شائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف الغب�شي مبارك الغب�شي علي ال�شريفي 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ار�س واي�س لال�شت�شارات اجليوفيزيائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 40 - رقم القطعة 40، 0 وحدة ال�شيد حممد 

�شعيد عي�شى حممد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2172434 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

2 - تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات 
، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/08/09 وذلك بناء  االدارية 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على 

العدل بالرقم:2205031797 تاريخ التعديل:2022/09/16
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ريد تارت للمعجنات - فرع

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 4434843 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عالء الدين عبد اهلل الغنام %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مامون حممد �شامل امل�شيعبى احلارثى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريد تارت للمعجنات - فرع 

RED TART PASTRY - BRANCH 

اإىل /ريد تارت للمعجنات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع 

RED TART PASTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :روح العبري للعطور ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1009151 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اياد فوؤاد عبدالباقى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اياد فوؤاد عبدالباقي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمعه حممد على احلاج الكعبى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ روح العبري للعطور ذ.م.م 

ROOH AL ABEER PERFUOMSE L.L.C 

اإىل /روح العبري للعطور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ROOH AL ABEER PERFUOMSE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع العود والبخور والطيب - بالتجزئة 4772009
تعديل ن�شاط / حذف ا�شترياد 4610008

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ريف اجلبل لت�شليح كهرباء ال�شيارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم : 1718717 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جول واىل جان جوالب جان من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / جول واىل جان جوالب جان من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف احمد ابراهيم حممد البلو�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ريف اجلبل لت�شليح كهرباء ال�شيارات ذ.م.م 
REEF JABAL AUTO ELECTRICAL REPAIRS L.L.C

اإىل /ريف اجلبل الإ�شالح كهرباء ال�شيارات �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
REEF JABAL AUTO ELECTRICAL REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ظفر علي للذهب واملا�س

  رخ�شة رقم : CN 1798388 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداملنان ظفر على %100
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد حميد �شعيد حمد العزرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداملنان ظفر على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�شم جتاري من/ ظفر علي للذهب واملا�س 

ZAFFAR ALI GOLD & DIMAOND 

اإىل /ظفر علي للذهب واملا�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ZAFAR ALI GOLD & DIMAOND - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بن حمميد للنقليات العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�شة رقم : 1036103 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزه را�شد �شامل املن�شورى %16.67

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مريه مبارك خالد املن�شورى 12.5 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شعيد حممد م�شيعد خالد املن�شورى 14.17 %

تعديل مدير / اإ�شافة م�شعيد حممد م�شيعد خالد املن�شورى
تعديل مدير / اإ�شافة م�شعيد حممد م�شيعد خالد املن�شورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد حممد م�شيعد خالد املن�شورى 14.17 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد حممد م�شيعد خالد املن�شورى 14.17 %

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزه حممد م�شيعد خالد املن�شورى 7.08 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منريه حممد م�شيعد خالد املن�شورى 7.08 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ميثاء حممد م�شيعد خالد املن�شورى 7.08 %
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاره حممد م�شيعد خالد املن�شورى 7.08 %

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�شيعد خالد حممد املن�شورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ بن حمميد للنقليات العامة 

BIN MAHMEED GENERAL TRANSPORT 
اإىل /بن حمميد للنقليات العامة - ذ.م.م 

BIN MAHMEED GENERAL TRANSPORT - L.L.C
اأربعة ع�شر  اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :تي ايه فاتينك للخدمات البحرية ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2925010 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طلحه ابي�س ح�شني قر�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طلحه ابي�س ح�شني قر�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ن�شيب ال�شحى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ تي ايه فاتينك للخدمات البحرية ذ.م.م 
T A VETTING MARINE SERVICES L.L.C

اإىل /تي ايه فاتينك ادارة ال�شفن وت�شغيلها - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
A VETTING MARINE SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافترييا ميلز �شتي�شن   

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2365921 
 تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا ميلز �شتي�شن

MEALS STATION CAFETERIA 

اإىل /كافترييا عامل هدف
 AALEM HADAF CAFETERIA 

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

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اأظهرت بيانات حكومية اأم�س اجلمعة اأن اأكرث من 90 األف �شخ�س 
املياه يف يوم واحد يف  واأمرا�س تنقلها  اأمرا�س معدية  عوجلوا من 
املناطق املت�شررة من الفي�شانات بجنوب باك�شتان مع جتاوز اإجمايل 

عدد القتلى جراء الفي�شانات 1500 �شخ�س.
اليوم  اجلنوبي  ال�شند  اإقليم  حكومة  عن  ال�شادر  التقرير  وبح�شب 
اجلمعة، اأ�شبحت املناطق التي غمرتها الفي�شانات موبوءة باأمرا�س 

من بينها املالريا وحمى ال�شنك واالإ�شهال واالأمرا�س اجللدية.
و10604  ب��امل��الري��ا  اإ���ش��اب��ة   588 ت�شجيل  مت  اأن���ه  التقرير  واأك���د 
حاالت ا�شتباه اأخرى باالإ�شافة اإىل اإ�شابة 17977 حالة باالإ�شهال 
 2.3 ع��الج  ومت  اخلمي�س.  اأم�����س  جلدي  مبر�س  حالة  و20064 
مليون مري�س يف املجمل منذ االأول من يوليو متوز فى امل�شت�شفيات 
امليدانية واملتنقلة التى اأقيمت فى املنطقة التى غمرتها الفي�شانات.

باك�شتان  غرب  وجنوب  جنوب  يف  القيا�شية  املو�شمية  االأمطار  واأدت 
وذوبان الكتل اجلليدية يف االأجزاء ال�شمالية من البالد اإىل حدوث 
الدولة  يف  �شخ�س  مليون   33 م��ن  يقرب  م��ا  على  اأث���رت  في�شانات 
الواقعة يف جنوب اآ�شيا، والتي يبلغ عدد �شكانها 220 مليون ن�شمة، 
يف  وت�شببت  وما�شية  وط��رق��ا  وج�����ش��ورا  وحما�شيل  م��ن��ازل  ودم���رت 

اأ�شرار تقدر بنحو 30 مليار دوالر.
 
 

و�شط  �شربت  غزيرة  اأم��ط��ار  يف  االأق���ّل  على  اأ�شخا�س  �شبعة  ق�شى   
بفي�شانات  ليل اخلمي�س حتى م�شاء اجلمعة، مت�شببة  اإيطاليا من 

يف ال�شوارع واملنازل، وفق ما اأعلن الدفاع املدين.
وقال املتحدث با�شم رئي�س جهاز الدفاع املدين االإيطايل فابريت�شيو 
كور�شيو لوكالة فران�س بر�س “لدينا بح�شب االإدارة املحلية ح�شيلة 

اأولية تفيد عن �شبعة قتلى. ُعرث للتو على اجلثة ال�شابعة«.
اأع��وام كان  اآخرين بينهم طفل يبلغ �شتة  اأ�شخا�س  اأثر ثالثة  وُفقد 
مع والدته يف ال�شيارة. واأنقذ عنا�شر االإطفاء االأّم لكن قوة تيار املياه 

جرفت الطفل، بح�شب وكالة ال�شحافة االإيطالية.
واملنطقة االأكرث ت�شرًرا هي مقاطعة اأنكونا امليناء املطّل على البحر 

ا منطقة اأومريا املجاورة. االأدرياتيكي، لكن االأمطار �شربت اأي�شً
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  م��ن  ك��ث��رية  مناطق  ُح��رم��ت  اأن��ك��ون��ا،  مقاطعة  يف 
املناطق  يف  اجلمعة  اأبوابها  امل��دار���س  واأغلقت  االت�شاالت  وخطوط 
فاإن نحو  االأكرث ت�شرًرا. وبح�شب �شحيفة “كوريريي ديال �شريا”، 
400 ملم من االأمطار هطلت م�شاء اخلمي�س خالل �شاعتني، وهي 

كمية تت�شاقط عادة خالل �شتة اأ�شهر يف هذه املنطقة.
 
 

بعد اأ�شابيع على حماولة اغتيال الكاتب �شلمان ر�شدي يف نيويورك 
على يد �شاب من اأ�شول لبنانية تدرب على يد عنا�شر “حزب اهلل”، 
يبدو اأن وا�شنطن تتجهز لتنفيذ �شل�شلة عقوبات تطال كيانات واأفراد 

�شجعوا على حماولة القتل وبع�شهم درب املتهم على تنفيذها.
ترتبط  ر�شدي  اغتيال  حماولة  ف��اإن  االأمريكيني،  ل��دى  يبدو  وكما 
عنا�شر  ق��اده��ا  ال��ع��امل،  ح��ول  تنت�شر  وتفجريات  اغتياالت  ب�شل�شلة 
لبنانيون ينتمون للميلي�شيات واآخرون اإيرانيون، ومنها تفجريات يف 

العا�شمة االأرجنتينية بوين�س اآير�س وبريوت ودول اإقليمية عدة.
للتحقيق  فيها  ينطلقون  عدة  خيوط  االأمريكيني  املحققني  ول��دى 
والتمويل  التحري�س  واأهمها  باالغتيال  وامليلي�شيات  اإي��ران  ب�شلة 
“حزب اهلل”  امل��ه��اج��م بقياديني م��ن  ت��رب��ط  وك��ذل��ك ���ش��الت ق��راب��ة 
ال��دول��ي��ة اخلا�شة  املحكمة  امل��ط��ل��وب يف  املتهم  ���ش��را  اأ���ش��د  اأب��رزه��م 
بق�شية اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين االأ�شبق رفيق احلريري عام 

.2005
الكيانات  هذه  و�شول  تقييد  املحتملة  االأمريكية  العقوبات  وت�شمل 
كيانات  اأن  املتحدة  الواليات  تعتقد  حيث  العاملي،  امل��ايل  النظام  اإىل 

اإيرانية حر�شت على قتل ر�شدي بعر�شها مكافاآت الغتياله.
اأن  اأم�شى �شنوات حتت حماية ال�شرطة بعد  وتعر�س ر�شدي، الذي 
“اآيات  اإع��دام��ه ب�شبب رواي��ت��ه ال�شهرية  اإىل  ال��ق��ادة االإي��ران��ي��ون  دع��ا 
�شيطانية” ال�شادرة العام 1988، للطعن من قبل هادي مطر عدة 
مرات قبل حما�شرة مقررة يف معهد ت�شاوتاوكوا يف نيويورك يف 12 

اأغ�شط�س )اآب(.

عوا�سم

ا�سالم اباد

روما

وا�سنطن

 وا�سنطن قلقة من املعارك يف �سمال اأثيوبيا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

ال��دائ��رة يف �شمال  امل��ع��ارك  “قلقاً متزايداً” م��ن  امل��ّت��ح��دة  ال��والي��ات  اأب���دت 
�شالم  حم��ادث��ات  اإج���راء  التزامهم  موا�شلة  املتحاربني  منا�شدة  اأثيوبيا، 

الإنهاء احلرب امل�شتمرة منذ حوايل �شنتني.
لل�شحفيني  براي�س  نيد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحّدث  وق��ال 
اإثيوبيا.  �شمال  يف  املتعاظم  الع�شكري  الن�شاط  من  متزايد  بقلق  “ن�شعر 

ندين ب�شدة ا�شتئناف االأعمال العدائية«.
واأ�شاف اأّن “هذه االأعمال ال تتما�شى مع الرغبة املعلنة من جانب كّل من 
اإج��راء حمادثات  يف  املتمّرد  تيغراي”  اإقليم  و�شلطات  االإثيوبية  احلكومة 
مايك  االأفريقي  القرن  اإىل  االأم��ريك��ي  املبعوث  ب��اأّن  براي�س  وذّك��ر  �شالم. 
هامر قام بزيارة اإىل املنطقة ا�شتمّرت اأ�شبوعني والتقى خاللها ممّثلني عن 
االأمم  من  دبلوما�شيني  جانب  اإىل  تيغراي  ومتمّردي  االإثيوبية  احلكومة 

املّتحدة واالحّتاد االأفريقي.
واأ�شاف اأّن املبعوث االأمريكي دعا خالل الزيارة اإىل “وقف فوري للهجمات 
االحّتاد  ج��ه��وده��ا  ي��ق��ود  ال��ت��ي  ال�����ش��الم  حمادثات”  وا�شتكمال  الع�شكرية 
امل��ت��م��ّردي��ن مقتل ع�شرة  اإع���الن  ب��راي�����س غ���داة  واأت���ى ت�شريح  االأف��ري��ق��ي. 
عا�شمة  ميكيلي،  على  اأب��اب��ا  اأدي�����س  �شّنتهما  جويتني  غارتني  يف  اأ�شخا�س 

اإقليمهم الواقع يف �شمال البالد.
وا�شُتهدف اإقليم تيغراي ب�شربات جوية عّدة منذ ا�شتاأنف الطرفان املعارك 

يف 24 اآب-اأغ�شط�س وانهارت الهدنة التي ا�شتمرت بينهما خم�شة اأ�شهر.
ويتبادل الطرفان امل�شوؤولية عن ا�شتئناف اأعمال العنف التي بّددت االآمال 

ل اإىل اتفاق �شالم. ال�شئيلة بالتو�شّ

 قا�سية اأمريكية حتكم ل�سالح ترامب ب�سان الوثائق ال�سرية 
جمعها  مت  األ��ف��ا   11 �شمن  �شرية  وثيقة   100 م��ن  يقرب  م��ا  فح�س 
خالل تفتي�س م�شكن ترامب الذي مت مبوافقة املحكمة يف الثامن من 

اأغ�شط�س اآب.
وكتبت كانون تقول “ال ترى املحكمة اأن من املنا�شب قبول ا�شتنتاجات 
م��زي��د من  املهمة حم��ل اخل���الف دون  الق�شايا  ه��ذه  ب�����ش��اأن  احل��ك��وم��ة 

املراجعة من قبل طرف ثالث حمايد بطريقة �شريعة ومنظمة«.
على  الفور  على  ترامب  العدل وحمامو  وزارة  با�شم  يرد متحدث  ومل 
العدل،  وزارة  حتقيق  تعقيد  من  كانون  حكم  ويزيد  للتعليق.  طلبات 
عن  امل�شتندات  حتجب  اأن  اخلا�س  الق�شائي  امل�شرف  ملراجعة  ميكن  اإذ 

االدعاء الذي يبحث اإمكانية توجيه تهم جنائية.
االأولوية  اإع��ط��اء  دي��ري  من  �شتطلب  اإنها  اخلمي�س  ي��وم  كانون  وقالت 
الوثائق  باإمتام مراجعة جميع  اأمرته  ال�شرية. كما  ال�شجالت  ملراجعة 

العدل  وزارة  وحتقق  ال��ث��اين.  ت�شرين  نوفمر   30 بحلول  امل�شبوطة 
�شري  اأن��ه  على  بع�شها م�شنف  ب�شجالت حكومية،  ترامب  احتفاظ  يف 
للغاية، يف م�شكنه يف مار االجو يف بامل بيت�س بعدما ترك الرئا�شة يف 

يناير كانون الثاين 2021.
اأدلة  بعدما وجدت  التحقيق  احتمال عرقلته  اأي�شا يف  ال��وزارة  وتبحث 
على اأن ال�شجالت رمبا نقلت اأو اأخفيت من عنا�شر مكتب التحقيقات 
اإىل م��ار االج���و يف يونيو ح��زي��ران ليحاولوا  ال��ذي��ن ذه��ب��وا  االحت����ادي 

ا�شرتداد جميع الوثائق ال�شرية.
والتحقيق يف اأمر الوثائق هو واحد من عدة حتقيقات يواجهها ترامب 

بينما يفكر يف تر�شيح نف�شه للرئا�شة جمددا يف عام 2024.
وطلبت وزارة العدل من القا�شية يف الثامن من �شبتمر اأيلول اأن ترفع 
ال��وزارة من مراجعة جميع  جزئيا القيود ال�شابقة التي متنع حمققي 

موا�شلة  من  االأق��ل  على  يتمكنوا  حتى  م�شادرتها  متت  التي  الوثائق 
اأنها �شرية. كما طلبوا من القا�شية  التدقيق يف الوثائق امل�شنفة على 
الق�شائي  امل�����ش��رف  م��راج��ع��ة  ن��ط��اق  م��ن  ال�����ش��ري��ة  ال�����ش��ج��الت  ا�شتبعاد 
بالدائرة  اال�شتئناف  حمكمة  اإىل  الق�شية  باإحالة  وتعهدوا  اخل��ا���س، 

احلادية ع�شرة ومقرها اأتالنتا، اإذا مل تفعل ذلك.
وعار�س حمامو ترامب الطلبني، وقالوا للقا�شية يف طلب يوم االثنني 
اإنهم يعرت�شون على زعم احلكومة اأن جميع ال�شجالت �شرية، واأ�شافوا 
اإبقاء االدعاء  اأن هناك حاجة اإىل م�شرف ق�شائي خا�س للم�شاعدة يف 
�شعى  االج��و،  م��ار  تفتي�س  اأ�شبوعني من  ح��وايل  وبعد  ال�شيطرة.  حتت 
حمامو ترامب اإىل تعيني امل�شرف اخلا�س ملراجعة ال�شجالت امل�شادرة 
واملوكل، وهو  املحامي  بامتياز  اأن تكون م�شمولة  بحثا عن مواد ميكن 

مبداأ قانوين ميكن اأن مينع الك�شف عن بع�س ال�شجالت الرئا�شية.

•• وا�سنطن-رويرتز

اأمريكية ال�شماح لوزارة العدل باأن ت�شتاأنف على الفور  رف�شت قا�شية 
التحقيقات االحتادي  التي �شادرها مكتب  ال�شرية  ال�شجالت  مراجعة 
اإط��ار حتقيق جنائي ج��ار، يف  من م�شكن دونالد ترامب يف فلوريدا يف 

قرار ل�شالح الرئي�س ال�شابق.
كما عينت القا�شية االحتادية اإيلني كانون القا�شي رميوند ديري، وهو 
كبري ق�شاة مبحكمة جزئية، طرفا ثالثا ملراجعة الوثائق التي �شادرها 
مكتب التحقيقات االحتادي بحثا عن مواد التي ميكن اأن تكون خا�شعة 

المتياز الإبعادها عن املحققني االحتاديني.
ووعدت وزارة العدل باإحالة الق�شية اإىل حمكمة اال�شتئناف اإذا حكمت 
امل�شتقل، ديري، من  املُحّكم  اإىل منع  اأي�شا  كانون �شد مطلبها. و�شعت 

•• الفجر -تون�س
   ن�شر يف الرائد الر�شمي للجمهورية 
اخلمي�س،  م�شاء  ال�شادر  التون�شية، 
احلالية،  لل�شنة   55 ع��دد  امل��ر���ش��وم 
االأ�شا�شي  القانون  بتنقيح  واملتعلق 
واال�شتفتاء  ب��االن��ت��خ��اب��ات  امل��ت��ع��ل��ق 

واإمتامه.
   ونقح املر�شوم ف�شوال من القانون 
املرت�شح  ب�شروط  واخلا�شة  املذكور 
والناخب والتزكيات واآجال الطعون 
االنتخابية  واحل��م��الت  والتقا�شي 

والت�شويت والفرز وغريها.
القائمة  امل���ر����ش���وم  ه����ذا  وع������ّرف     
احلزب  اأو  امل��رت���ش��ح  اأو  امل��رت���ش��ح��ة 
ب�����اأّن�����ه�����ا ال����ق����ائ����م����ة امل����رت�����ش����ح����ة يف 
واجلهوية  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
االنتخابات  يف  املرت�شح  اأو  والبلدية 
واجلهوية  والت�شريعية  الرئا�شية 
اال�شتفتاء  يف  احل���زب  اأو  وال��ب��ل��دي��ة 
وذلك ح�شب نظام االقرتاع املعتمد 

يف كّل انتخابات.
   كما اأو�شح هذا املر�شوم اأّنه يتمّتع 
التون�شيني  جميع  االن��ت��خ��اب  بحق 
�شجّل  يف  امل��ر���ش��م��ني  وال��ت��ون�����ش��ي��ات 
العمر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ني  ال���ّن���اخ���ب���ني، 
اليوم  يف  كاملة  �شنة  ع�شرة  ث��م��اين 
واملتمّتعني  ل�����الق�����رتاع،  ال�������ش���اب���ق 
وبحقوقهم  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  باجلن�شية 
املدنية وال�شيا�شية وغري امل�شمولني 
����ش���ور احلرمان  م���ن  ����ش���ورة  ب���اأي���ة 

املن�شو�س عليها بالقانون.
   وجاء يف هذا املر�شوم اأي�شا اأّنه ال 

ير�شم ب�شجّل الّناخبني:
بعقوبة  عليهم  املحكوم  االأ�شخا�س   �
من   5 الف�شل  معنى  على  تكميلية 
امل���ج���ّل���ة اجل����زائ����ي����ة، حت���رم���ه���م من 
اإىل حني  مم��ار���ش��ة ح���ق االن��ت��خ��اب 

ا�شرتجاع حقوقهم،

ـ الأ�ضخا�س املحجور عليهم،
واملدنيون  املبا�شرون  الع�شكريون   �
الع�شكري  ب��واج��ب��ه��م  قيامهم  م���دة 
الداخلي  االأم�������ن  ق������وات  واأع���������وان 

املبا�شرون.
لهذا   20 الف�شل  يف  ج���اء  بينما     
للّناخبني  مي��ك��ن  ال  اأّن�����ه  امل���ر����ش���وم، 
لع�شوية  ال��رت���ّش��ح  ذك���ره���م  االآت�����ي 
جمل�س نواب ال�شعب، اإاّل بعد مرور 

�شنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
   اأع�شاء احلكومة وروؤ�شاء الدواوين 
واملراكز  البعثات  وروؤ���ش��اء  والق�شاة 
والواّلة  والقن�شلية  الدبلوما�شية 
العامون  والكّتاب  االأول  واملعتمدون 
والعمد  وامل����ع����ت����م����دون  ل����ل����والي����ات 
واالأئمة وروؤ�شاء الهياكل واجلمعيات 
يف  الرت�شح  ميكنهم  وال  الريا�شية 
فيها  م��ار���ش��وا  انتخابية  دائ���رة  اآخ��ر 
�شنة على  مل���دة  امل���ذك���ورة  وظ��ائ��ف��ه��م 

االأقّل قبل تقدمي تر�شحهم. 
ال��رت���ّش��ح يف نف�س     ك��م��ا ال ي��ج��وز 
الت�شريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال���وق���ت 
يف  والبلدية  واجلهوية  والرئا�شية 

�شورة تزامنها.
ال���ع���دد اجلملي  امل���ر����ش���وم     وح�����ّدد 
ال�شعب  ن�����واب  مب��ج��ل�����س  ل��ل��م��ق��اع��د 
 161( و�����ش����ّت����ني  وواح���������د  مب����ائ����ة 
اجلملي  ال����ع����دد  وح�������ّدد  م���ق���ع���دا(، 
وواحد  مب��ائ��ة  االنتخابية  ل��ل��دوائ��ر 

و�شّتني )161 دائرة(.
�شة  املقاعد املخ�شّ    كما ح��ّدد عدد 
ل����ل����دوائ����ر االن���ت���خ���اب���ي���ة ب����ال����رّتاب 

ان  ع��و���س  ال�شلطة  داخ���ل  ال��ع��الق��ة 
تكون مبينة على املوؤ�ش�شات و�شتتجه 
تقهقر  م����زي����د  ن���ح���و  ال����دف����ع  اىل 

املوؤ�ش�شات لفائدة حكم اال�شخا�س.
االقرتاع  ن��ظ��ام  ان  م��ن  نبهت  كما    
على االف��راد لي�س نظاما �شديقا ال 
يدعم  ال  الأن���ه  لل�شباب  وال  للن�شاء 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ن�����ش��ائ��ي او ال�����ش��ب��اب��ي يف 
دوائر ال�شلطة على عك�س ما �شمنه 
نظام االق��رتاع على القائمات الذي 

ن�س على التنا�شف.
   وان���ت���ق���د اأ����ش���ت���اذ ال���ق���ان���ون اأم���ني 
حم����ف����وظ ال�����ق�����ان�����ون االن���ت���خ���اب���ي 
اأّن ه���ذا االأخ���ري  اجل���دي���د، م�����ش��ريا 
جديدا  وت�شنيفا  اإق�����ش��اء  ت�����ش��ّم��ن 

للمواطنني يف تون�س. 
اأم����ني حم��ف��وظ مدونا     وت�����ش��اءل 
جديد  ت�������ش���ن���ي���ف  اأم  ‘’اإق�شاء 

للمواطنني واملواطنات يف تون�س؟
   واأ�شار اأّنه ويف نظام “الدميقراطية 
‘’اإق�شاء  ث���ب���ت  ق����د  احلقيقية” 
ممار�شة  م��ن  وتون�شيني  تون�شيات 
ديانتهم  ب�شبب  ال�شيا�شية  حقوقهم 
“يهود تون�س منوذجا” والتون�شيات 
اجلن�شية  حاملي  م��ن  والتون�شيني 

املزدوجة<<. 
 19 الف�شل  م��ا ن�ّس عليه     وه��ذا 

من القانون االنتخابي اجلديد. 
 ’‘ اّن  اأم�����ني حم���ف���وظ  واأو�����ش����ح     
الرت�شح  لهم  يحق  ال  تون�س  ي��ه��ود 
كما ال يحق  الرئا�شية،  لالنتخابات 
مل����زدوج����ي اجل��ن�����ش��ي��ة امل�������ش���ارك���ة يف 

االنتخابات الت�شريعية والرئا�شية. 
   واعتر النائب والنا�شط ال�شيا�شي 
غمو�شا  ه��ن��اك  اأن  امل��ل��ي��ك��ي،  ح����امت 
ك����ب����ريا ح�����ف ب�������ش���ي���اغ���ة ال���ق���ان���ون 

االنتخابي وخلفياته وغياته. 
   وبنّي املليكي باأن القانون االنتخابي 
اجلديد ت�شّمن تراجعا عن مكا�شب 
الن�شاء من حيث عدم احرتام مبداأ 
مبداأ  خ���رق  ع��ن  ال��ت��ن��ا���ش��ف، ف�شال 
اىل  اإ�شافة  املواطنني،  بني  امل�شاواة 
خ���رق م��ب��داأ ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س بينهم 

وم�شاألة اإلغاء التمويل العمومي.
الذكاء  اأن  ع��ل��ى  امل��ل��ي��ك��ي  و����ش���دد     
كانت  التون�شية  واخل��رة  التون�شي 
من  اأف�شل  انتخابي  قانون  ت�شتحق 

هذا القانون بكثري.
الر�شمي  ب���ال���رائ���د  و����ش���در  ه����ذا     
الناخبني  بدعوة  يتعّلق  اأم��ر  اي�شا، 
الن��ت��خ��اب��ات اأع�����ش��اء جم��ل�����س نواب 
ال�����ش��ع��ب. وي��دع��ى ال��ن��اخ��ب��ون، وفق 
يوم  االأم������ر،  ل���ه���ذا  االأّول  ال��ف�����ش��ل 
 2022 دي�������ش���م���ر   17 ال�������ش���ب���ت 
الن���ت���خ���اب اأع�������ش���اء جم��ل�����س ن����واب 
ي��دع��ى الناخبون  ال�������ش���ع���ب.    ك��م��ا 
اأّي�����ام اخلمي�س  ب���اخل���ارج  امل��ق��ي��م��ون 
و17  و16   15 وال�شبت  واجلمعة 
اأع�شاء  النتخاب   2022 دي�شمر 

جمل�س نواب ال�شعب.
   ويف هذا ال�شياق، اأكد رئي�س الهيئة 
بوع�شكر،  فاروق  لالنتخابات  العليا 
اأن الهيئة انطلقت ر�شميا مبجل�شها 
لالنتخابات  التح�شري  يف  احل���ايل 
التي �شتجرى يف  املقبلة  الت�شريعية 

دي�شمر القادم.
   ك��م��ا ����ش���دد ب��وع�����ش��ك��ر ،ع���ل���ى اأن���ه 
اال�شتحقاق  ل���ه���ذا  اال����ش���ت���ع���داد  مت 
االن���ت���خ���اب���ي ب�����ش��ك��ل ج��ي��د ح��ي��ث مت 
و�شع الرتكيز على جاهزية العن�شر 
املالية  االعتمادات  ر�شد  و  الب�شري 

لذلك ح�شب قوله.

ت���وزع  151 م��ق��ع��دا  ب����  ال��ّت��ون�����ش��ي 
دائرة  وخم�شني  وواح���د  م��ائ��ة  على 
انتخابية، وفق ما ي�شبطه اجلدول 
امل��ر���ش��وم. وحّدد  ب��ه��ذا  امل��ل��ح��ق  “اأ” 
�شة للدوائر  اأي�شا عدد املقاعد املخ�شّ
اإىل اخل���ارج  ب��ال��ّن�����ش��ب��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
بع�شرة مقاعد توّزع على ع�شر دوائر 
اجلدول  ي�شبطه  ما  وفق  انتخابية 

“ب” امللحق بهذا املر�شوم.
جديدا  ف�شال  امل��ر���ش��وم  وت�شّمن     
ب�”�شحب  يتعّلق  جديد(   39 )ع��دد 
و�شروطها  ال��ن��اخ��ب  م��ن  الوكالة” 

وطرق الطعن فيها.
   ح��ي��ث مي��ك��ن �شحب ال��وك��ال��ة من 
ال��ّن��ائ��ب يف دائ���رت���ه االن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
���ش��ورة اإخ��الل��ه ب��واج��ب ال��ّن��زاه��ة اأو 
بواجباته  القيام  يف  البني  تق�شريه 
العناية  ب���ذل���ه  ع����دم  اأو  ال��ّن��ي��اب��ي��ة 
الذي  ال��رن��ام��ج  لتحقيق  املطلوبة 

تقدم به عند الرت�شح.
ال���وك���ال���ة قبل  ���ش��ح��ب     وال مي��ك��ن 
اأو  االأوىل  الّنيابية  ال���دورة  انق�شاء 
من  االأخ���رية  ال�شّتة  االأ�شهر  خ��الل 
الّنيابية. كما ال ميكن تقدمي  امل��دة 
الّنائب  من  الوكالة  �شحب  عري�شة 

اإال مرة واحدة طيلة املدة الّنيابية.
   وتقّدم عري�شة �شحب الوكالة معّللة 
الّناخبني  ع�شر  قبل  م��ن  ومم�����ش��اة 
التي  االنتخابية  بالدائرة  امل�شجلني 

يتحدث  م��ن  اأن  �شعيد  اأب���رز  كما     
عن نيته يف املقاطعة، فهو حر يف اأن 
اأال ي�شارك، واإن  ي�شارك وهو حر يف 
ال�شعب  من  فهو  اق�شاء  هناك  ك��ان 

واالقرتاع هو الفي�شل.
   اأ�شتاذة القانون الد�شتوري �شل�شبيل 
ان  اذاع��ي  ت�شريح  تبني يف  القليبي 
نظام االق��رتاع على االف��راد املعتمد 
يف القانون االنتخابي اجلديد يعني 
فردية  ب�����ش��ف��ة  امل��رت���ش��ح��ني  ت���ق���دم 
يف  معتمدا  ك��ان  كما  قائمات  ولي�س 
تون�س و�شيكون يف دوائر �شيقة جدا 
االقرتاع  بنظام  بال�شرورة  ويقرتن 
باالأغلبية وميكن اأن يكون االنتخاب 

يف دورة واحدة اأو على دورتني.
االن��ت��ق��ال اىل نظام  ان  وت�����ش��ي��ف     
االف��������راد ال ميثل  ع���ل���ى  االق��������رتاع 
اخل��ي��ار االح�����ش��ن يف ت��ون�����س يف ظل 

االزمة التي تعي�شها اليوم.
ا�شتاذة القانون الد�شتوري     وتنبه 
من اأن عملية االختيار على االفراد 
ال�شخ�شية  ال���ع���الق���ات  �شتحكمها 
ع��ل��ى �شهرة  او  ال��دم��وي��ة  ك��ال��ق��راب��ة 
دائرته  يف  معرفته  وم��دى  املرت�شح 
املال  ل��دي��ه  الن  او  ل�شمعته  ����ش���واء 
وب���ال���ت���ايل جن���د خ��ط��ر ع�����ودة امل���ال 
مقاومته.  ع��و���س  ب��ق��وة  ال�شيا�شي 
كما تو�شح ان اعتماد نظام االقرتاع 
على االفراد �شي�شجع على �شخ�شنة 

تر�شح بها الّنائب املعني اإىل االإدارة 
املخت�شة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ف��رع��ي��ة 
اأن تكون االإم�شاءات  ترابيا. ويجب 
االإداري����ة  ال�شلط  ل���دى  ب��ه��ا  م��ع��ّرف 

املعنية اأو اأمام الهيئة.
   وتتوىّل الهيئة التثبت من ا�شتيفاء 
امل�شتوجبة  ل��ل�����ش��روط  ال��ع��ري�����ش��ة 
ق���ان���ون���ا، وت�����ش��ب��ط ال��ه��ي��ئ��ة من���وذج 
واإج���راءات  الوكالة  �شحب  عري�شة 

تقدميها.
   وال ميكن الرجوع يف االإم�شاءات 
الفرعية  االإدارة  اإىل  تقدميها  بعد 

لالنتخابات املخت�شة ترابيا.
   كما تتوىّل الهيئة بعد التثبت من 
لعري�شة  القانونية  ال�شروط  توّفر 
���ش��ح��ب ال��وك��ال��ة اإم����ا اإ����ش���دار قرار 
اإ�شدار  اأو  العري�شة  برف�س  معّلل 
قرار بقبولها، وتتوىّل الهيئة اإعالم 
الّنائب املعني باالأمر وجمل�س نواب 
العري�شة  ب��اإي��داع  ق��ام  وم��ن  ال�شعب 
ب�����ال�����ق�����رار امل�����ّت�����خ�����ذ. ك����م����ا ت����ت����وىّل 
مبوقعها  ون�شره  مبقراتها  تعليقه 

االإلكرتوين.
ب�شحب  امل��ع��ن��ي  ل��ل��ّن��ائ��ب    ومي���ك���ن 
الهيئة  ق���رار  يف  يطعن  اأن  ال��وك��ال��ة 
امل���ت���ع���ّل���ق ب���ق���ب���ول ال��ع��ري�����ش��ة اأم�����ام 
ال���دائ���رة االب��ت��دائ��ي��ة امل��ت��ف��رع��ة عن 
ترابيا  املخت�شة  االإداري�����ة  املحكمة 
ال�����ش��روط واالإج������راءات  وف���ق نف�س 

املن�شو�س عليها بالف�شول من 27 
اىل 30 من هذا القانون.

مل���ن ق���دم���وا عري�شة     ك��م��ا مي��ك��ن 
قرار  ي��ط��ع��ن��وا يف  اأن  ال��ّث��ق��ة  ���ش��ح��ب 
العري�شة  ب��رف�����س  امل��ت��ع��ّل��ق  ال��ه��ي��ئ��ة 
املخت�شة  ال������دائ������رة  ن���ف�������س  اأم��������ام 
ال�����ش��روط واالإج������راءات  وف���ق نف�س 
ال�شابقة  بالفقرة  عليها  املن�شو�س 
من هذا الف�شل. ويف كلتا احلالتني 

تكون اإنابة حمام وجوبية.
للت�شويت  الهيئة موعدا     وحت��ّدد 
�شحب  ع��ري�����ش��ة  ع���ل���ى  ال���ّن���اخ���ب���ني 
املعنية  ال��������دائ��������رة  يف  ال�����وك�����ال�����ة 
مبقت�شى قرار يحّدد رزنامة عملية 
القرار  ه��ذا  ن�شر  وي��ت��م  الّت�شويت. 
اأجل  يف  للهيئة  االإلكرتوين  باملوقع 
تاريخ  من  يوما  ال�شّتني  يتجاوز  ال 
ال��ّط��ع��ن يف عري�شة  اأج����ل  ان��ق�����ش��اء 
تاريخ �شدور  اأو من  الوكالة  �شحب 

حكم باّت عن املحكمة املخت�شة.
قد  �شعيد،  قي�س  ال��رئ��ي�����س  وك���ان     
اأكد ان “االقرتاع على االأفراد لي�س 
فيه اإق�شاء الأحد كما يدعي املدعون 
وهو اأمر موجود ومعمول به يف عدة 
 ... لالإق�شاء  ُو�شع  اإن��ه  يقال  دول! 
اإذا  اق�شاء الأي كان  لن يكون هناك 
املو�شوعية  ال�����ش��روط  ف��ي��ه  ت��وف��رت 
ال�����ت�����ي ي����ن���������س ع���ل���ي���ه���ا ال����ق����ان����ون 

االنتخابي«.

دعوة الناخبني لنتخابات اأع�ضاء جمل�س نواب

تون�س: �سدور مر�سوم تنقيح القانون االنتخابي
اأمني حمفوظ -القانون النتخابي: اإق�ضاء اأم ت�ضنيف جديد للمواطنني واملواطنات يف تون�س؟

�شعيد ي�شدر القانون االنتخابي ويدعو الناخبني النتخاب اع�شاء جمل�س النواب

�شروط ت�شكيل الرملان القادم

انتخابات اإ�سرائيل.. ا�ستطالعات الراأي تتوقع مزيدًا من اجلمود
ف�شاد  بتهم  نتانياهو  ُيحاكم  فيما  للدولة  فقط  واح���دة  م��وازن��ة  واإق���رار  ط��وي��اًل 
للدميقراطية  االإ�شرائيلي  املعهد  رئي�س  بلي�شرن،  يوهانان  وقال  ارتكابها.  ينفي 
2019. وهذا له عميق االأثر على �شنع  اأزمة �شيا�شية منذ  “اإ�شرائيل يف و�شع 

ال�شيا�شة يف جميع املجاالت. والدولة تدفع الثمن«.
واأ�شار اإىل احلاجة للقيام باإ�شالحات يف جماالت االقت�شاد والتعليم والنقل مما 

ي�شاعد على خف�س تكاليف املعي�شة املرتفعة وتو�شيع قوة العمل يف اإ�شرائيل.
 ،2021 اإىل   2009 من  ال�شلطة  مبقاليد  مم�شكاً  ظل  ال��ذي  نتنياهو،  وتعهد 
“بقمع  �شتقوم  اأنها  اأك��د  ووطنية”  وم�شتقرة  “قوية  حكومة  بت�شكيل  االأرب��ع��اء 

االإرهاب وا�شتعادة الكرياء الوطني وخف�س تكاليف املعي�شة«.
االأك��ر من مقاعد  بالن�شيب  االأرج��ح  �شيفوز على  ليكود  اأن حزبه  لكن يف حني 
الرملان، تظهر ا�شتطالعات الراأي االأخرية اأن مع�شكره، الذي ي�شم ثالثة ف�شائل 

اأخرى، �شينق�شه ما بني مقعد واأربعة مقاعد للح�شول على االأغلبية احلاكمة.
اأحزابه  وا�شتبعدت  اأ�شعف  البيد  مع�شكر  اأداء  يكون  اأن  ُيتوقع  نف�شه،  الوقت  ويف 

املختلفة امل�شاركة يف اأي حكومة ائتالفية ُي�شكلها نتنياهو.

•• القد�س-رويرتز

خلو�س  ملر�شحيها  النهائية  القوائم  اإ�شرائيل  يف  ال�شيا�شية  االأح���زاب  قدمت 
خام�س انتخابات جترى كل اأربع �شنوات، يف �شابقة مل حتدث من قبل، لن توؤدي 
على االأرجح اإىل اخلروج من الطريق امل�شدود وك�شر اجلمود بني رئي�س الوزراء 

ال�شابق بنيامني نتانياهو واأ�شد خ�شومه.
ويتناف�س يف انتخابات االأول من نوفمر )ت�شرين الثاين( نتنياهو املخ�شرم على 
راأ�س كتلة من االأحزاب اليمينية والدينية املتطرفة مع رئي�س الوزراء الو�شطي 
يائري البيد الذي يقود مع�شكراً اأكرث انق�شاماً ي�شم اأطيافاً من الي�شار اإىل اليمني. 
باأغلبية  يفوز  لن  املع�شكرين  من  اأي��اً  اأن  االآن  حتى  ال���راأي  ا�شتطالعات  وتظهر 
يقول  نتيجة  وه��ي  مقعداً،   120 م��ن  امل��ك��ون  االإ�شرائيلي،  الكني�شت  يف  مطلقة 
اأخرى  اأ�شهر  اإ�شرائيل يف مواجهة غمو�س �شيا�شي لعدة  اإنها قد ترتك  حمللون 
اإ�شرائيل  2019، �شهدت  مع ت�شاعد اال�شطرابات االقت�شادية واالأمنية. ومنذ 
اأربع انتخابات غري حا�شمة اأ�شفرت عن ت�شكيل حكومتني ائتالفيتني مل ت�شتمرا 



السبت   17  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13649  
Saturday    17    September    2022   -  Issue No   13649

10

عربي ودويل

ي ال�شعاب وامل�شتحيل؛ خا�شة حينما تكون قائمًة بني اأ�شخا�س  تخِطّ
وا�شت�شهد  حقيقي،  �شالم  ل�شناعة  �شاعنَي  باالإن�شانية،  مهمومني 
بالنموذج العاملي للعالقة االأخوية بني ف�شيلة االإمام االأكر الدكتور 
امل�شلمني، والبابا  اأحمد الطيب، �شيخ االأزه��ر رئي�س جمل�س حكماء 
فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية، والتي توجت بتوقيعهما لوثيقة 
على  يحُثّ  م�شرتًكا  اإع��الًن��ا  لتكون  اأبوظبي؛  يف  االإن�شانية،  االأخ��وة 
ال�شالم بني الب�شر. واأ�شار امل�شت�شار حممد عبدال�شالم، اإىل اهتمام 
لل�شالم  الداعمة  العاملية  املبادرات  بتنفيذ  امل�شلمني  حكماء  جمل�س 
�شباب  وم��ب��ادرة  والغرب”،  ال�شرق  “حوار  مقدمتها  ويف  واحل���وار، 
بالتعاون مع كني�شة كانرتبري  املجل�س  التي عقدها  ال�شالم،  �شناع 
ال�شباب على احل��وار، والتوا�شل  اإىل تدريب  يف لندن، والتي تهدف 

•• نور �سلطان-وام:

حكماء  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  عبدال�شالم،  حممد  امل�شت�شار  التقى 
امل�شلمني، املطران اأنطوين �شيفرييوك، ووفد الكني�شة االأرثوذك�شية 
ال�شابع  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  م�شاركته  هام�س  على  وذل��ك  الرو�شية، 
لزعماء االأديان يف العا�شمة الكازاخية “نور �شلطان«. واأكد امل�شت�شار 
االإيجابية  بالعالقة  اع��ت��زازه  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  ع��ب��دال�����ش��الم،  حممد 
عن  معربا  بامل�شلمني،  الرو�شية  االأرثوذك�شية  الكني�شة  جتمع  التي 
تطلعه لتعزيز اأوجه التعاون بني جمل�س حكماء امل�شلمني والكني�شة 
االأرثوذك�شية الرو�شية، فيما يتعلق بن�شر ال�شالم والت�شامح وتعزيز 
اأن ال�شداقة احلقيقية ق��ادرة على  احل��وار بني االأدي��ان، م�شريا اإىل 

االإن�شاين، وامل�شاهمة االإيجابية لل�شباب يف �شناعة القرارات العاملية. 
من جانبهم اأعرب اأع�شاء وفد الكني�شة االأرثوذك�شية الرو�شية، عن 
تقديرهم جلهود جمل�س حكماء امل�شلمني يف تعزيز ال�شلم ودور االإمام 
امل�شلمني يف تر�شيخ قيم  االأك��ر �شيخ االأزه��ر رئي�س جمل�س حكماء 
دين ترحيبهم بالتعاون مع املجل�س  التعاي�س واحلوار االأديان ..موؤِكّ
والتعاي�س  املحبة  قيم  وغر�س  ال�شباب  لتاأهيل  امل��ب��ادرات  اإط��الق  يف 
لدعوة  تاأييدهم  عن  االأرثوذك�شية  الكني�شة  وفد  واأع��رب  امل�شرتك. 
م�شوؤولياتهم  ومناق�شة  لالجتماع  الدينيني  للقادة  االأك��ر  االإم���ام 
يف  ما�شة  احلاجة  اأن  موؤكدين  والبيئية،  االأخالقية  ال��ك��وارث  جت��اه 
اأن  ميكنها  التي  احلكيمة  االأ�شوات  لهذه  لال�شتماع  الراهن  الوقت 

تقود العامل اإىل اخلروج من ال�شراعات واالأزمات.

اأمني عام حكماء امل�سلمني يلتقي وفد الكني�سة االأرثوذك�سية الرو�سية يف كازاخ�ستان

بفتح النار يف وقت مبكر اجلمعة على مواقع طاجيكية، 
بدون ذكر �شقوط �شحايا لديها حتى ال�شاعة.

اأن  ال��رو���ش��ي��ة  نوفو�شتي”  “ريا  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف����ادت 
عن�شًرا من حر�س احلدود الطاجيكيني ُقتل واأُ�شيب 

ثالثة اآخرون.
وبح�شب وزارة اخلارجية القرغيز�شتانية، فاإن وزيَري 
خارجية البلدين اأجريا حمادثات يف حماولة لتهدئة 

الو�شع.
ال��ب��ل��دي��ن م��ط��ل��ع االأ�شبوع  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  واأ���ش��ف��رت 
الطاجيكيني  احل���دود  ح��ر���س  �شفوف  يف  قتيلني  ع��ن 

واإ�شابات لدى اجلانبني.
وقرغيز�شتان،  ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان  ب���ني  احل�����دود  وت�����ش��ه��د 
ا�شتباكات  ال�شابقتان،  ال�شوفياتيتان  اجلمهوريتان 

دامية ب�شكل منتظم.
وحواىل ن�شف احلدود التي متتّد على 970 كيلومرًتا 
بني الدولتني، متنازع عليها وكان التقدم يف ما يتعلق 

برت�شيم احلدود بطيًئا يف ال�شنوات االأخرية.
و�شهد العام 2021 عدًدا غري م�شبوق من اال�شتباكات 
ب��ني اجل��ان��ب��ني خلفت اأك���رث م��ن 50 ق��ت��ي��اًل واأث����ارت 

خماوف من ات�شاع رقعة ال�شراع.

•• ب�سكيك-اأ ف ب

اأ����ش���ف���رت ا���ش��ت��ب��اك��ات ج���دي���دة اجل��م��ع��ة ع��ل��ى احل����دود 
املتنازعان  البلدان  وقرغيز�شتان،  طاجيك�شتان  ب��ني 
ا على  الواقعان يف اآ�شيا الو�شطى، عن جرح 18 �شخ�شً
االأقّل بينهم اأربعة جنود من اجلانب القرغيزي، وفق 

ما اأفادت ال�شلطات.
ا ُنقلوا  واأعلنت وزارة ال�شحة القرغيزية اأن 18 �شخ�شً
اأربعة جنود على االأقّل  اأن  اإىل امل�شت�شفى، م�شرية اإىل 
اأُ�شيبوا “بجروح باأ�شلحة نارية” يف منطقة باتكني يف 

جنوب �شرق البالد.
القومي يف قرغيز�شتان  الدولة لالأمن  واأف��ادت جلنة 
احلدودية،  املنطقة  يف  ت��دور  كثيفة”  “ا�شتباكات  عن 
القرغيزية  االأرا���ش��ي  ب�”ق�شف  طاجيك�شتان  مّتهمة 
“معّدات  ن�شر  ومب��وا���ش��ل��ة  املتاحة”  تر�شانتها  ب��ك��ل 

ثقيلة«.
اأن  قرغيز�شتان  يف  ال��ط��وارئ  ح���االت  وزارة  واأ����ش���ارت 
�شكان ق��رى ح��دودي��ة ع��دي��دة ف���رّوا م��ن املنطقة التي 

ت�شهد معارك.
القرغيزية  القوات  طاجيك�شتان  اّتهمت  جانبها،  من 

•• عوا�سم-وكاالت

اأ���ش��ه��ر ون�شف من   3 اأك���رث م��ن  بعد 
بينهما،  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ت��وا���ش��ل  ان��ق��ط��اع 
فالدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  اأج���رى 
اأوالف  االأمل������اين  وامل�����ش��ت�����ش��ار  ب���وت���ن، 
مكاملة  امل���ا����ش���ي  ال���ث���الث���اء  ���ش��ول��ت��ز، 
هاتفية مطولة، مما اأعتره مراقبون 
“عالمة ايجابية على بدء اإذابة الثلج 
بني رو�شيا واأوروبا، بغ�س النظر عن 

نتائج هذه املحادثة امللمو�شة«.

ماذا دار يف املكاملة؟
�شاعة  ا���ش��ت��م��رت  ال��ه��ات��ف��ي��ة  امل���ك���امل���ة 

اأنحاء     انت�شرت ال�شور يف جميع 
اجلديد  امللك  ابنا  اجتمع  العامل: 
ت�شارلز الثالث، ويليام وهاري، مع 
زوجتيهما، كيت ميدلتون وميغان 
علًنا  ال�شقيقان  يظهر  مل  ماركل. 
مار�س   9 م��ن��ذ  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا 

.2020
 ،2021 م���ار����س  اأن����ه يف  ي��ذك��ر     
املالكة  ال���ع���ائ���ل���ة  م���ي���غ���ان  ات���ه���م���ت 
اأوبرا.  مع  مقابلة  يف  بالعن�شرية، 
وك����ان االأم����ري ه����اري ق��د ذك���ر من 
اجلديد  امل���ل���ك  وال������ده  اأن  ج��ه��ت��ه 
ت�����ش��ارل��ز ال��ث��ال��ث ت��وق��ف ع��ن الرد 

على مكاملاته.
   منذ عام 2020، انتقل الزوجان 
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  اإىل 
العائلة  ع����ن  ب��ن��ف�����ش��ي��ه��م��ا  ون����اأي����ا 

املالكة.

ديناميكية جديدة ترت�ضخ
   اإذن، ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه: 

ون�شف ال�شاعة.
تداعيات  خمتلف  بحث  املكاملة  تخلل 
احل������رب االأوك����ران����ي����ة ع���ل���ى اأوروب�������ا 
ك��م��ل��ف ����ش���ادرات احلبوب  وال���ع���امل، 
وال�����ط�����اق�����ة وحم����ط����ة زاب�����وروج�����ي�����ا 

النووية.
“اتفقا  واالأمل���اين  الرو�شي  الزعيمان 
التوا�شل  خ���ط���وط  ا���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى 

بينهما«.
امل��ح��ادث��ة مت���ت ب��ال��ت��زام��ن م���ع اأزم���ة 
وعلى  اأوروب���ا،  التي حتتد يف  الطاقة 
وجه اخل�شو�س يف اأملانيا مع اقرتاب 
التحوالت  ظ���ل  ويف  ال�����ش��ت��اء،  ف�����ش��ل 
التي تطراأ على امل�شهد امليداين عقب 
ال��ق��وات االأوك��ران��ي��ة يف منطقة  تقدم 
وحتقيقها  ال�������ش���رق���ي���ة،  خ����ارك����ي����ف 

انت�شارات على الرو�س هناك.

راأي مراقبني
وفق خراء، فاإن ما �شدر من مواقف 
الطرفني  الهاتفي من  االت�شال  بعد 
“عدم  ي��ع��ك�����س  اأف����ع����ال،  ردود  وم����ن 

حتقيق اأية اخرتاقات تذكر«.
“مبا  املكاملة  ه��ذه  اأن  راأوا  م��راق��ب��ون 

الهزمية، واأوكرانيا باملقابل بدعم من 
ال�شتنزاف  ت�شعى  املتحدة  ال��والي��ات 
مو�شكو، وهكذا ت�شتمر حلقة احلرب 

املفرغة بالدوران«.
على  االإب�����ق�����اء  “لكن  وا�����ش����ت����درك: 
اخل�����ط�����وط م���ف���ت���وح���ة ب�����ني ب���وت���ن 
ي�شهم  ق��د  م��اك��رون،  وقبله  و�شولتز 
يف م��ن��ع ت��ط��ور احل���رب اأك����رث، وحني 
التفاو�شي  احل�����ل  ظ������روف  ت��ن�����ش��ج 
والفرن�شية  االأملانية  للقناتني  ميكن 
لعب دور مهم، مع مالحظة اأن الدور 
فتوا�شل  لهذا  لوا�شنطن،  االأب��رز هو 
ال�شعب  م��ن  يبدو  بوتن  م��ع  �شولتز 
الإح��داث اخرتاق  التعويل عليه  جدا 

�شخم بحجم وقف احلرب«.

»�ضّلم احلل«
وعن راأيه عن حل هذه االأزمة، قال: 
من  االنتهاء  يجب  امل��ط��اف  “بنهاية 
هذه  ولوقف  ال�شفرية،  اللعبة  ه��ذه 
رو�شيا  وع���دم ح�شر  امل��دم��رة  احل���رب 
يف ال���زاوي���ة، ال ب��د م��ن ت��ق��دمي �شلم 
على  من  بوتن  خالله  من  ينزل  كي 
ال�شجرة ومبا يجنب العامل االأ�شواأ«.

ن�����ش��وج م���ا ميكن  ب�����وادر  اإىل  ت�����ش��ري 
لدى  امل��ت��ب��ادل  ب��اال���ش��ت��ع��داد  ت�شميته 
طريف االأزمة )رو�شيا والغرب( الإبداء 
نحو  واجلنوح  الدبلوما�شية  الليونة 

حلول و�شط توقف احلرب« .

الأذى املتبادل
االأملانية  ال�شوؤون  يف  اخلبري  الباحث 
واالأوروب���ي���ة، م��اه��ر احل��م��داين، قال 

ملوقع “�شكاي نيوز عربية«:
»ح�����ش��اب��ات ال��رب��ح واخل�����ش��ارة واالأذى 
بوتن  ذه��ن  يف  بقوة  حا�شرة  املتبادل 
الغرب،  زع���م���اء  وخم��ت��ل��ف  و���ش��ول��ت��ز 
واخل�شائر  االقت�شادية  فال�شغوطات 
ال�شراع  بطريف  تلحق  التي  الفادحة 

ت�شغط عليهما«.
املت�شادة  الدعايات  كل  “رغم  وتابع: 
ح���ول ان��ت�����ش��ارات ك��ل ط���رف ومتكنه 
م���ن اإحل�����اق ال��ه��زمي��ة ب���االآخ���ر، فاإن 
واملتورطة  املعنية  االأط���راف  خمتلف 
هي خا�شرة يف الواقع، ومت�شررة من 
ط��ول اأم��د احل��رب، ل��ذا ت�شعى بع�س 
للركون  ل��ل��ت��و���ش��ط  بينها  االأط������راف 
�شيكون  ال������ذي  ال���ت���ف���او����س،  خل���ي���ار 

اندالع هذه احلرب تبدلت االأولويات 
ملزمني  االأمل��������ان  وب������ات  واخل����ط����ط، 
واالأطل�شي  الغربي  باملوقف  بالتقيد 
االأمن  هاج�س  وليطغى  رو�شيا،  م��ن 

على اعتبارات االقت�شاد«.
ال�شاحة  ك���ث���ريا  ت��خ��ط��ى  »ال�������ش���راع 
االأوروب���ي���ة، ل��ه��ذا ف��اأمل��ان��ي��ا ال ميكنها 
وجود  ح��ال  يف  اإال  تذليله  يف  النجاح 
ب��ق��ي��ادة وا�شنطن  ت��واف��ق غ��رب��ي ع���ام 
لتفوي�س برلني بذلك، بحكم كونها 
االأك�����رث ت�����ش��ررا م���ن ت��ب��ع��ات احلرب 
ل��ك��ن ال�شراع  ال��ط��اق��ي،  اأم��ن��ه��ا  ع��ل��ى 
اأك���ر م��ن مو�شوع الطاقة  ذل��ك  م��ع 
وال��ت��ف��اه��م��ات ح���ول ه���ذا امل��ل��ف على 
خا�شة  ال�شراع،  توقف  لن  اأهميتها 
م���ع ال��ت��ق��دم ال��ع�����ش��ك��ري االأوك������راين 
االأخ������ري واالإ������ش�����رار ال���رو����ش���ي على 

ح�شب املومني. امل�شي يف احلرب”، 

حلقة احلرب املفرغة
يف الوقت نف�شه، اعتر اخلبري االأمني 
اأنه “من املبكر احلديث عن ت�شويات 
فاعلة لالأزمة ودور اأملاين ن�شط فيها، 
فال�شراع معقد جدا ورو�شيا لن تقبل 

احلرب  طالت  مهما  النهائي  اخليار 
وتعنت املت�شارعون«.

ورقة ال�ضتاء
»االأملان يعلمون اأن ال�شغط الع�شكري 
بفعل  ال������رو�������س،  ع���ل���ى  االأوك������������راين 
لكييف،  املتوا�شل  ال��غ��رب��ي  الت�شليح 
�شيعني اأن يطالهم رد الفعل الرو�شي 
�شالح  ت���وظ���ي���ف  يف  ���ش��ي��وغ��ل  ال������ذي 
وخمتلف  ب����رل����ني  ب����وج����ه  ال����ط����اق����ة 

وفق احلمداين. عوا�شم اأوروبا”، 
وا�شتطرد: “لهذا ت�شعى برلني خا�شة 
لتاليف ذلك ال�شيناريو، وحلث طريف 
احل���رب ع��ل��ى احل����وار واإع����الن هدنة 
ال�����ش��ت��اء، يف حني  اأق��ل��ه خ���الل ف�شل 
فر�شة  ت��ف��وي��ت  ت��ري��د  ال  مو�شكو  اأن 
الإم�شاك  ال�����ش��ت��اء  ورق�����ة  ا���ش��ت��غ��الل 

اأوروبا من اليد التي توؤملها«.
التفا�شيل عن فحوى  »يف ظل غياب 
ما دار باملكاملة التي دامت 90 دقيقة، 
وهي مدة طويلة جدا يف بروتوكوالت 
املحادثات الهاتفية بني زعماء الدول 
واحل��ك��وم��ات، ف���اإن ال��وا���ش��ح اأن���ه كان 
هناك خو�س يف خمتلف ملفات االأزمة 

االإعالن  مت  م��ا  اأن  رغ��م  وعناوينها، 
على  اقت�شر  املحادثة  نتائج  عن  عنه 

العموميات بلكنة جمامالت«.
واعتر اخلبري بال�شوؤون االأملانية، اأنه 
“اإن كان ثمة نتائج ايجابية متخ�شت 
االحتفاء  مت  قد  لكان  االت�شال،  عن 

والت�شريح بها«.

دور اأملانيا
العالقات  اأ����ش���ت���اذ  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ال����ن����زاع����ات ح�شن  وف�������س  ال���دول���ي���ة 
“�شكاي  موقع  مع  ح��وار  يف  املومني، 

نيوز عربية«:
»التوا�شل االأملاين والفرن�شي املحموم 
مع رو�شيا مل ينقطع من اأجل اإيجاد 
خمرج �شلمي لل�شراع االأوكراين، مبا 
اأن  الكارثية، خا�شة  يحد من تبعاته 
االأكرث  االأوروب��ي��ة  ال��دول��ة  اأملانيا هي 
مع  االق��ت�����ش��ادي��ة  بعالقاتها  ت�شابكا 
رو���ش��ي��ا واالأك������رث اع���ت���م���ادا ع��ل��ي��ه��ا يف 

جمال الغاز والطاقة«.
ونوه اإىل اأن هذا “عك�س �شابقا رغبة 
وتعزيز  م��و���ش��ك��و  ال���ش��ت��ي��ع��اب  ب��رل��ني 
مع  لكن  معها،  االأوروب���ي���ة  ال�����ش��راك��ة 

هل قرر ويليام وهاري دفن االأحقاد 
بعد وفاة امللكة اإليزابيث الثانية؟

النف�س  عاملة  تقول  املمكن،  م��ن     
ج��ي��ن��ي��ف��ي��ف ب��ول��ي��و ب��ي��ل��ي��ت��ي��ري، اإن 
ح���دًث���ا م���اأ����ش���اوًي���ا م��ث��ل امل���ر����س اأو 
مبثابة  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  ال����وف����اة 
متخا�شمني  ل�����ش��خ�����ش��ني  ذري���ع���ة 

للتقارب جمددا.
يعد  مل  م��ا  ا  �شخ�شً اأن  حقيقة     
جزًءا من املعادلة -يف هذه احلالة 
اأن  -ميكن  الثانية  اإليزابيث  امللكة 
ت��خ��ل��ق دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ج���دي���دة داخل 

   ب��ع��د ذل����ك، م���ن ال�������ش���روري اأن 
ال�شخ�س  م���ع  م��ب��ا���ش��رة  ن��ن��اق�����س 
تفادي  وهنا  معه.  نتعار�س  ال��ذي 
االتهامات والرتكيز على ما ن�شعر 

به.
   »غالبا هناك الكثري من االأمور 
ع���ن���ه���ا يف اخل����الف����ات  امل���������ش����ك����وت 
االأ�شرية، وت�شر الطبيبة النف�شية 
ما هو غري  تفادي  اأن��ه يجب  على 
معلن. ففي بع�س االأحيان، هناك 
الكثري من االإحباط، الأننا مل نقم 

بت�شمية االأ�شياء«.

االأ�شرة وتكون فر�شة حلل نزاع اأو 
معاجلة بع�س اجلروح اأو التوتر.

   عند حدوث الوفاة، �شيعيد بع�س 
االأ�شخا�س االت�شال بب�شاطة، دون 
االحتكاك  ب���ال�������ش���رورة  م��ن��اق�����ش��ة 
اإىل االب���ت���ع���اد. ويف  ال����ذي دف��ع��ه��م 
م��ث��ل ه���ذه احل��ال��ة، م��ن االأف�شل، 
على االأقل، اإخبار ال�شخ�س االآخر 

الطبيبة  توؤكد  االأ���ش��ري،  اخل��الف 
النف�شية.

   اإذا حدث هذا لكم، فاإن جينيفيف 
اأخذ  اأواًل  تقرتح  بيليتييه،  بوليو 
الوقت الالزم لفهم ما ت�شعرون به 
وما يزعجكم ب�شاأن �شلوك ال�شخ�س 
االآخر. ومن املفيد اأحياًنا التحدث 

عن االأمر مع �شخ�س خارجي.

الطبيبة  ت��ق��رتح  اف��ت��ق��دن��اه،  ب��اأن��ن��ا 
النف�شية.

طبيعي جدا
املالكة  العائلة  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن     
لي�شت عائلة كاالآخرين. ومع ذلك، 
ف���اإن اخل���الف ب��ني وي��ل��ي��ام وهاري 
ل��ي�����س ���ش��ي��ًئ��ا غ��ري ع����ادي، ح��ي��ث ال 
نة �شد اجلدل. توجد عائلة حم�شّ

   »ونحن نكر، ن�شتمر يف التطور 
ال  ه��ذا  لكن  عائلتنا،  اأف����راد  ح��ول 
اأننا جميًعا ن�شرتك يف نف�س  يعني 
تو�شح  القيم”،  ونف�س  املعتقدات، 

جينيفيف بوليو-بيليتيري.

ما العمل اإذا حدث هذا لكم؟
   يف م��ع��ظ��م االأوق������ات، مي��ك��ن حل 

واأ�شاف: “نحن حيال �شراع حاد بني 
قوى كرى لديها اأنياب نووية، وهذا 
اإال عر طرح  ال�شلم لن يتم توفريه 
للو�شول  وم���ب���ادرات خ��الق��ة،  اأف��ك��ار 
ويوؤ�ش�س  احل���رب  ينهي  و���ش��ط  حل��ل 

لتوافق يحفظ ماء وجه اجلميع«.
ي��ك��ر اأن اآخ���ر ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي اأج���راه 
الرئي�س  م����ع  االأمل���������اين  امل�������ش���ت�������ش���ار 
املا�شي،  مايو  اأواخ��ر  يف  مت  الرو�شي، 
ك��ذل��ك حينها  و����ش���ارك يف االت�����ش��ال 
الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون، 
االأوروبيني  الزعماء  اأكرث  يعد  الذي 
ت���وا����ش���ال م���ع ال��ك��رم��ل��ني م��ن��ذ بدء 

احلرب االأوكرانية .

ما العمل اإذا كان اأفراد 
الأ�ضرة يف �ضراع؟

   عندما يكون هناك خ��الف بني 
�شخ�شني من عائلتك، فاإن اأف�شل 
اال�شتماع،  ه���و  ف��ع��ل��ه  مي��ك��ن��ك  م���ا 
ولي�س االنحياز اإىل اأحد اجلانبني.    
»ميكننا اأن نعر�س ح�شورنا، ولكن 
االأطراف،  اأح��د  اإىل  ننحاز  عندما 
توؤكد  فاإننا ن�شاهم يف اخل�شومة”، 

جينيفيف بوليو-بيليتيري.
ل��ي�����س م��ت��اح��ا دائ����ًم����ا اإ�����ش����الح ما 
انك�شر    ويف بع�س احلاالت، تكون 
درج����ة  اىل  ك���ب���رية  االخ����ت����الف����ات 
االأ�شرة  اأف�����راد  ب��ع�����س  اأن��ه��ا جت��ر 
دائم.  ب�شكل  العالقات  قطع  على 
واأحيانا، يكون من االأف�شل القيام 
ب��ول��ي��و- جينيفيف  ت��ق��ول  ب��ذل��ك، 
“من  ان��ه  اىل  لتخل�س  بيليتيري. 
التم�شك  ذاتنا وعدم  اح��رتام  املهم 
اأنها  ملجرد  العالقة  بهذه  مطلًقا 

عائلية«.

حمادثة ال�90 دقيقة بني بوتن و�سولتز..هل يبداأ اجلليد بالذوبان؟

ن�ضائح لت�ضوية نزاع عائلي

مّل �سمل وليام وهاري بف�سل امللكة...؟
اخلالف بني ويليام وهاري لي�س �ضيًئا غري عادي، حيث ل توجد عائلة حم�ضنة �ضد اجلدل

   يبدو اأن وفاة امللكة اإليزابيث 
حفيديها،  جمعت  قد  الثانية 
ــــن ويـــلـــيـــام وهـــــاري،  الأخــــوي
برود  من  يعانيان  كانا  اللذين 
هل  اأ�ضهر.  لعدة  العالقات  يف 
ال�ضهرية  جدتهما  وفاة  �ضاعدت 
يف تخفيف حدة التوتر بينهما؟ 
راأيها  نف�ضية تعطينا  اأخ�ضائية 
لت�ضوية  ن�ضائحها  لنا  وتقدم 

نزاع عائلي.

•• الفجر -جينيفيف اأبران 
ترجمة خرية ال�سيباين

هل قرر ويليام وهاري دفن االأحقاد بعد وفاة امللكة اإليزابيث الثانية؟

هل حقا جتاوز اخلالف؟ كيت ميدلتون واالأمري وليام واالأمري هاري وميغان ماركل

ا�ستباكات جديدة على احلدود بني طاجيك�ستان وقرغيز�ستان  االأردن: عملية االإنقاذ مببنى 
اللويبدة تدخل مرحلة ح�سا�سة

•• عمان-وكاالت

دخلت عمليات اإنقاذ حما�شرين يف مبنى انهار يف العا�شمة االأردنية عمان، مرحلة 
ح�شا�شة، يف ظل حماوالت حثيثة للبحث عن اأحياء يف الطوابق ال�شفلية. وانهارت 
بناية قدمية ماأهولة بال�شكان يف منطقة اللويبدة، و�شط عمان، على منزل �شغري 
الثالثاء املا�شي اأ�شفرت عن وقوع 10 وفيات على االأقل باالإ�شافة لعدة اإ�شابات، 
وتتوا�شل اأعمال االإنقاذ حتى اخلمي�س. وقال مدير الدفاع الدفاع املدين، العميد 
حامت جابر، يف ت�شريحات لل�شحفيني، اإن املرحلة القادمة خطرية ن�شبياً، حيث 
العمارة.  عليه  انهارت  الذي  ال�شفلي  الطابق  يف  يتواجدون  املحا�شرين  بقية  اأن 
ت�شكيل  اإىل  املبنى تخلخل قلياًل، وهو ما دفع  ا�شتقرار  اأن  العميد جابر  واأو�شح 
قيد  على  حما�شر  اأي  وحماية  االإن��ق��اذ  �شباط  حماية  ل�شمان  هند�شية  جلنة 
انهيار  موقع  تغادر  لن  واالإن��ق��اذ  البحث  “فرق  اأّن  واأّك��د  االأنقا�س.  حتت  احلياة 
مبيناً اأن  البناية، قبل التاأكد %100 من اإخراج اآخر �شخ�س حتت االأنقا�س”، 
اأحياء. يف خ�شم ذلك،  اأنهم  اأ�شا�س  املحا�شرين على  تتعامل مع  البحث  عمليات 
ذكرت فيه �شحيفة الغد نقاًل عن �شهود عيان، اأن ال�شبب وراء االنهيار كان اأعمال 
وحفريات يقوم بها املالك يف الطوابق ال�شفلية اأثرت على ا�شتقرار املبنى، يف وقت 
على  نا�شطون  ووج��ه  معه.  التحقيق  وب��داأت  املالك  االأمنية  االأجهزة  فيه  اأوقفت 
مواقع التوا�شل االجتماعي انتقادات الأمانة عمان “املجل�س املحلي للمحافظة”، 

واتهموها بالتقاع�س عن اأداء واجبها يف الرقابة على املباين القدمية.
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ج���������ه���������از 
اال���س��ت��خ��ب��ارات 
اإم  ال��ربي��ط��اين 
اآي 6 ي�ستبه منذ 
يف   1948 ع��ام 
اأو  مند�س  وجود 
�سفوفه يف  اأكرث 

 عا�س بالنت 
ع���زل���ة  يف 
ثالث  طيلة 
قبل  �سنوات 
يتعر�س  اأن 
قلبية  الأزمة 
 1983 عام 
ل���ن���دن يف 

امللكة  كانت 
على علم منذ 
 ,1948 عام 
ق��ب��ل  اأي 
ثماين �سنوات 
منحها  م���ن 
فار�س  لقب 
بالنت اإىل 

ق�ضية خرجت للعلن بعد خم�ضة ع�ضر عاًما

هكذا ت�سرّتت امللكة اإليزابيث على جا�سو�س �سوفياتي يف باكنغهام
•• الفجر -اإلودي باال�س لريو -ترجمة خرية ال�سيباين

جمموعتها  اأمــني  بالنت،  اأن  تعرف  امللكة  كانت     
الفنية، كان عميال مزدوجا.

 مت الك�ضف عن هذه الق�ضية للعلن، وقد مت الت�ضرت 
مارغريت  قبل  من  عاًما،  ع�ضر  خم�ضة  طيلة  عليها 

تات�ضر عام 1979. 

   قبل وفاتها بعامني، قامت امللكة اإليزابيث بزيارة 
مفاجئة اإىل جهاز املخابرات الداخلية الربيطاين 

اإم اآي 5. 
املخابرات  بــاأعــ�ــضــاء  ــادة  لــالإ�ــض الكلمة  تــنــاولــت 
ل  الـــذي  التزامهم  على  و�ضكرتهم  الربيطانية 
اململكة”.  عن  “دافعوا  ل�ضعارهم  والوفاء  يتزعزع، 

كانت امللكة الراحلة دائًما تقدر قيمة ال�ضّر ب�ضكل 
كبري، وتعرف كيفية التعامل معه اإىل حد الكمال. 
وتقدم حلقة بالنت دلياًل قاطًعا على ذلك.    عام 
بالنت  اأنتوين  ال�ضاد�س  جــورج  امللك  عنّي   ،1945
التاج  لوحات  ملجموعات  اأميًنا   ”1983-1907“
يف  املجموعات  اأكــرب  من  واحــدة  وهي  الإجنليزي، 

العامل واأغناها. خريج جامعة كامربيدج هو موؤرخ 
الأم  “امللكة  بعيد  من  امللكة  عم  ابن  م�ضهور.  فني 
يحظى  الربيطانيون”،  يع�ضقها  التي  امل�ضتقبلية” 
“اأحبته  لقد  ل�ضخ�ضيته.  بتقدير  ا  اأي�ضً بالنت 
هذا  وفـــوق  ــوؤًا  ــف وك مهذًبا  ــان  ك املــالــكــة:  العائلة 

تك�ضف �ضريته الذاتية.  متكتما”، 

بالنت، جا�شو�س يف الق�شراليزابيث كامتة اال�شرار

وحتّفظه  ت��ك��ّت��م��ه  اأن  و���ش��ي��ت�����ش��ح 
ابنة  تولت  عندما  وجيه.  ل�شبب 
الزوجني امللكيني م�شري اململكة، 
بعد وف��اة امللك، ج��ّددت ثقتها يف 
بالنت، الذي �شيحتفظ مبن�شبه 

الأكرث من ربع قرن.
 وم��ع ذل���ك، جن��ا ب��اأع��ج��وب��ة. عام 
رو�شية  جا�شو�شة  اأك��دت   ،1950
ا����ش���ت���ج���وب���ه���ا ج����ه����از امل���خ���اب���رات 
 ،5 اآي  اإم  ال��ري��ط��اين  الداخلية 
اأن بالنت ع�شو ن�شط يف احلزب 

ال�شيوعي. 
ب�شرعة  ال�����ش��ك  رائ���ح���ة  ت��ب��ّخ��رت 
اأن  يتبني  التدقيق،  بعد  ك��ب��رية: 
موؤرخ الفن مل ينخرط يف احلزب 

قط. ول�شبب وجيه ...
 مت ث��ن��ي��ه ع���ن ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك يف 
�شديقه  ق��ب��ل  م���ن  ال��ث��الث��ي��ن��ات 
وامل��ج��ّن��د، غ���اي ب��ورغ��ي�����س، الذي 
بعيًدا  البقاء  -حم��ّق��ا-اأّن  اعتقد 
االنتباه  ل��ف��ت  ب��ع��دم  ل��ه  �شي�شمح 

اإىل اأن�شطته اأبًدا.

خما�ضي كامربيدج
   يف ال��ب��داي��ة، وم��ن اأج���ل درا�شة 
ال��ري��ا���ش��ي��ات، ان�����ش��م ب��الن��ت اإىل 
املغلقة  ت��ري��ن��ي��ت��ي  ك��ل��ي��ة  ���ش��ف��وف 
 .1926 ج��ًدا يف كامريدج ع��ام 
وثبت  احلديثة،  للغات  ت��ف��ّرغ  ث��م 
واالأملانية  الفرن�شية  للغة  اإتقانه 
ملهمته  م���ف���ي���د  اأن�������ه  ب���ع���د  ف���ي���م���ا 
امل����زدوج����ة ل��ل��ت��ج�����ش�����س وك���م���وؤرخ 
ل��ل��ف��ن. ����ش���رع���ان م���ا ان�����ش��م اإىل 
عام  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت  ���ش��ري��ة  جمعية 
1820، وهي جمعية كامريدج 
ا با�شمها  للمحادثة “املعروفة اأي�شً

امل�شتعار “ر�شل كامريدج«.
ذ  منِفّ غولدنغ،  ج��ون  �شي�شرح     
كامريدج  يف  اأن��ه  بالنت،  و�شّية 
“مل يكن اجلميع جا�شو�ًشا، لكن 
بني  حًقا  �شائعة  كانت  ال�شيوعية 

مثقفي الثالثينات”.
ب���الن���ت، يف خ���ري���ف عام   ووف�����ق 
املارك�شية  “اقتحمت   ،1933

كامريدج«.
انهيار  عززها  اقت�شادية  اأزم��ة     
����ش���وق االأ����ش���ه���م، وخ���ط���ر ان����دالع 
و�شعود  اإ�شبانيا،  يف  اأهلية  ح��رب 
املثقفني  ع�������ش���رية  ال���ف���ا����ش���ي���ة: 

ال�شباب املثاليني قلقة. 
النظام ال�شيوعي ال�شوفياتي ينال 
املارك�شية  وي��ع��ت��رون  اإع��ج��اب��ه��م، 
اللينينية البديل ال�شالح الوحيد 

�شد الفا�شية.
املجندين  م���ن  اث���ن���ان  ���ش��ي��ق��ن��ع   
اأرنولد دويت�س واإديث  الرهيبني، 
اأك�شفورد  ط��الب  ه���ارت،  ت��ي��ودور 

وكامريدج للمرور اىل الفعل.
ال�شاب  ال���ن���ا����ش���ط  ا����ش���ت���خ���دم     
ب��ورغ��ي�����س �شحره  ال���الم���ع ج���اي 
بالنت.  اأنتوين  �شديقه  لتجنيد 
االأخ��ري يف مذكراته:  ه��ذا  وكتب 
“كان اجلو يف كامريدج �شديًدا 
لالأن�شطة  واحل���م���ا����س  ل��ل��غ��اي��ة، 
امل��ن��اه�����ش��ة ل��ل��ف��ا���ش��ي��ة ك���ب���رًيا اىل 
درج���ة اأن��ن��ي ارت��ك��ب��ت اأك���ر خطاأ 
خليله  وف��اة  اأن  كما  حياتي”.  يف 
الكاتبة  �شقيق  ابن  بيل،  جوليان 
معركة  خ��الل  وول���ف،  فريجينيا 

برونيتي يف اإ�شبانيا، عّزز قراره.

املت�ضللون
   مع ثالثة طالب اآخرين، دونالد 
تعليم  وزي��ر  “ابن  دوارت ماكلني 
وجون كرينكرو�س وكيم  �شابق”، 
فيلبي، �شي�شكلون كامردج فايف. 
ان�شم بريج�س وفيلبي اإىل جهاز 
اآي  اإم  الريطاين  اال�شتخبارات 
االأجنبية”،  املخابرات  “جهاز   6
دبلوما�شًيا  ماكلني  اأ�شبح  بينما 

يف وا�شنطن.
 وكان هو الذي قدم، عام 1944، 
ل�������ش���ت���ال���ني حم�������ش���ر االج���ت���م���اع 
ال�����ش��ري ال����ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه بني 

روزفلت وت�شر�شل.
امل�شوؤول  كرينكرو�س،  �شي�شمح     
امل�شفرة  الر�شائل  رم��وز  ف��ك  ع��ن 
الآلة اإجنما يف بلت�شلي بارك اأثناء 
ال�شوفياتي  ل���الحت���اد  احل������رب، 
ب���ال���ف���وز يف م���ع���رك���ة ك���ور����ش���ك. 
ح��ق��ق بالنت  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف 

اإليزابيث،  �شكرتري  رد  امل��ا���ش��ي، 
ت����وم����ي ال����ش���ي���ل���ي�������س، ع���ل���ى زائ����ر 
راأى  عندما  هويته  عن  ي�شتف�شر 
املنعطف يف  عند  ب��الن��ت  اأن��ت��وين 
“اأوه، هذا هو جا�شو�شنا  ال��رواق، 
امل���وؤل���ف���ني  ووف�������ق  الرو�شي”. 
األدريت�س وكورماك، عرفت امللكة 
ثماين  ق��ب��ل   ،1948 ع���ام  م��ن��ذ 
وقبل  بالنت،  تكرمي  من  �شنوات 
اجلا�شو�شة  ت��ب��ل��ي��غ  م���ن  ع���ام���ني 
للحزب  ب���ان���ت���م���ائ���ه  ال����رو�����ش����ي����ة 

ال�شيوعي ...

مارجريت تات�ضر
 تك�ضف امل�ضتور

   لن يتم اف�شاء ال�شر، الأن اللورد 
باأن�شطة  ي��ع��ل��م  ال  ت�����ش��ام��رل��ني، 
�شيقدم  ك��ان  التج�ش�شية،  بالنت 
ل���ه ع��ن��د ت��ق��اع��ده ع��ر���ش��ا ليظل 
م�شت�شاًرا للمجموعات امللكية. اىل 
االإ�شكتلندي  ال�شحفي  كتب  ان 
اأن����درو ب��وي��ل ك��ت��اًب��ا ع���ام 1979 
ب��ع��ن��وان م��ن��اخ اخل��ي��ان��ة: خم�شة 

جت�ش�شوا ل�شالح رو�شيا.
 ي����روي م��ل��ح��م��ة اخل��م�����ش��ة، دون 
بالنت،  اأن���ت���وين  ا���ش��م  ي��ذك��ر  اأن 
م�شتعار  ا���ش��م  يظهر حت��ت  ال���ذي 
اإم  م��وري�����س، ت��ك��رمًي��ا ل��رواي��ة اإي 
فيلمه  �شيطلق  “الذي  فور�شرت 

جنومية وم�شرية هيو غرانت«.
اأن  ب���ع���د  ت���ات�������ش���ر،     م���ارغ���ري���ت 
اأطلعتها اأجهزة املخابرات، ك�شفته 
جمل�س  يف  خطاب  خالل  باال�شم 
ال���ع���م���وم. مب���ا ي���ع���ّزز ���ش��م��ع��ت��ه��ا ك� 
وهو  احلديدية”،  “ال�شيدة 
لقب، من املفارقات، اأطلقه عليها 

ال�شوفيات. 
يف غ�شون ذلك، يقول بالنت اإنه 
منده�س: “ب�شذاجة، اعتقدت اأن 
االجهزة ال�شرية �شت�شمن، جزئًيا 
هذه  اأن  اخل���ا����ش���ة،  مل�����ش��ل��ح��ت��ه��ا 
االإطالق.  على  ُتن�شر  لن  الق�شة 
لي�س  ع��م��ل��ي،  اإىل  ع����دت  ل���ذل���ك 

فقط مرتاًحا بل واثًقا«.
ف�����ش��ل��ه م���ن م��ن�����ش��ب��ه بعد     مت 
م��ع��ه��د ك��ورت��ول��د وجت���ري���ده من 
لقب ف��ار���س. ان��ح��از ال���راأي العام 
ال���ذي  ه��ام��ي��ل��ت��ون،  ال��ن��ائ��ب  اإىل 
ي�شع  ب��ل��د  “بريطانيا  غ�����ش��ب: 
خ��ون��ة ع��ادي��ني يف ال�����ش��ج��ن لكنه 
ي���رتك ال�����ش��ادة اخل��ون��ة يف ق�شر 

باكنغهام!«.
ب��الن��ت يف ع��زل��ة طيلة     ع��ا���س 
يتعر�س  اأن  ق��ب��ل  ���ش��ن��وات  ث���الث 
يف   1983 ع�����ام  ق��ل��ب��ي��ة  الأزم�������ة 

لندن. 
خ�����الل ����ش���ن���وات���ه امل���ظ���ل���م���ة، كان 
يفكر يف اإمكانية االنتحار اال انه 
وفاة  بعد  مذكراته.  كتابة  ل  ف�شّ
للمكتبة  غولدنغ  احالها  بالنت، 
يتم  اأال  ب�������ش���رط  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
مرور  بعد  اإال  للجمهور  اإتاحتها 
عام  اي  ع��اًم��ا،  وع�شرين  خم�شة 
قراءتها  االآن  وميكن   ...2009

عر االإنرتنت.

م�شرية رائعة جراء �شغفه بالفن: 
ل���ن���دن،  ال���ت���دري�������س يف ج���ام���ع���ة 
اأ�شهر  اأح����د  ال��ن��ه��اي��ة  يف  لي�شبح 
ال��ع��امل، وتوىل  م��وؤرخ��ي الفن يف 

من�شب مدير معهد كورتولد. 
بالنت  جتنيد  مت   ،1940 ع���ام 
م������ن ق����ب����ل ج�����ه�����از امل�����خ�����اب�����رات 
 .5 اآي  اإم  ال��ري��ط��اين  الداخلية 
نهاية  حتى  هناك  ن�شًطا  �شيكون 

احلرب. 
جنح  اأن���ه  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�شري 
اإي�شال  1941 و1945 يف  بني 
اإىل  وث��ي��ق��ة   1700 م���ن  اأك�����رث 

االحتاد ال�شوفياتي.
   مع اق��رتاب نهاية احل��رب، دعا 
اأنتوين  ال�����ش��اد���س  ج�����ورج  امل���ل���ك 
�شرية  رح��ل��ة  يف  ملرافقته  ب��الن��ت 

اإىل القارة.
اأع��ق��اب ه��ذه املهمة، مت تعيني  يف 
م������وؤرخ ال���ف���ن وال��ع��م��ي��ل امل�����زدوج 
اأميًنا ملجموعات لوحات امللك، ثم 
املتّوجة  الثانية  اإليزابيث  للملكة 
عام 1952. منحته لقب فار�س 
بعد ذلك بعامني، بح�شوله على 

الو�شام امللكي الفيكتوري.
   حت����ت ق����ي����ادة ال�������ش���ري اأن���ت���وين 
بالنت، تتو�شع املجموعة وت�شافر 

وتنظم نف�شها.
ن��ف�����ش��ه كخبري  ب���الن���ت  ف���ر����س   
الذي  بو�شني،  نيكوال�س  للر�شام 
ي���زال مرجعا،  ال  كتاًبا  ل��ه  ك��ر���س 
باالإ�شافة اإىل معر�س ا�شتعادي يف 
متحف اللوفر عام 1960، القى 
امللكة  بالقرب من  جناًحا هائاًل. 
عالقات  على  ا  اأي�شً حافظ  االأم، 
كانت  التي  اإليزابيث،  مع  ممتازة 
ت����ق����در اح������رتاف������ه وحم����ادث����ات����ه 
امل��ث��ق��ف��ة وامل��ك��ان��ة امل��ت��زاي��دة التي 

منحها ملجموعاتها.

امللك  تقلق  كانت  التي  الر�شائل 
االإجن���ل���ي���زي ب�����ش��ك��ل خ���ا����س عام 
�شترز  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ه���ي   1945
وند�شور  دوق  ���ش��ق��ي��ق��ه،  ت���ع���اون 
“الذي توج اإدوارد الثامن لفرتة 

مع النظام النازي. وجيزة”، 
   وفًقا لهيو تريفور روبر، الذي 
اإم����رة ك��ي��م فيلبي يف  ع��م��ل حت��ت 
االمر  يتعلق  ال�����ش��ري��ة،  االأج��ه��زة 
خ��ا���ش��ة مب��را���ش��الت ب���ني ال���دوق 
اخل�شو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  وه��ت��ل��ر 
معلومات  الريطاين  ق��ّدم  حيث 
من املرجح اأن ت�شاعد الفوهرر يف 
اإنهاء احلرب �شد احللفاء. وكان 
العالقات  لقطع  ي�شتعد  ال���دوق 
اأملانيا  يف  لال�شتقرار  عائلته  م��ع 
التخلي  م�شروع مت  وهو  النازية، 

عنه اأخرًيا ل�شالح فرن�شا.
هذه  ع����ن  ال��ك�����ش��ف  مت  واإذا      
ف�شيحة  لكانت  علًنا،  املعلومات 
غري م�شبوقة تهّز العائلة املالكة. 
وهكذا، فاإن اعتماد ال�شرّية �شمح 
مبن�شبه  ب���االح���ت���ف���اظ  ل��ب��الن��ت 

وحفظ املظاهر.
    تلتقي امللكة به من حني الآخر: 
ال��ع��ام��ة، وت�شتمر يف  االأم��اك��ن  يف 
اأع��م��ال��ه، ح��ي��ث تظهر على  دع���م 
اأثناء  ج��ان��ب��ه  اإىل  امل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل 
�شاالت  اأو  امل����ع����ار�����س،  اف���ت���ت���اح 
العر�س اجلديدة ملعهد كورتولد 
يديرها.  ال���ت���ي   ،1968 ع�����ام 
للده�شة،  اإث����ارة  االأك����رث  واالأم����ر 
كانت على علم قبل عام  اأنها  هو 

.1964
االأ�شرار  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��و  يك�شف     
الذي  وال��ت��اج،  التج�ش�س  امللكية: 
حكاية  ع���ن   ،2021 ع���ام  ُن�����ش��ر 

مزعجة.
 يف اأوائ��ل اخلم�شينات من القرن 

يف دائ�����رة ك���ام���ردج ف���اي���ف. كان 
ه��و نف�شه م�����ش��وؤواًل ع��ن حم��و اأي 
اآث���ار جت��رمي يف �شقق اث��ن��ني من 
م�شاعديه، و�شاعدهما من خالل 
اق�����رتاح�����ه ل��ه��م��ا ب����ال����ف����رار عر 
دخولها  يتطلب  ال  التي  فرن�شا، 

جواز �شفر وهو ما فعاله. 
جمموعة  ت��ف��ك��ي��ك  ي���ت���م  ل����ن     
ب��ع��د عدة  ب��ال��ك��ام��ل اال  اخل��م�����س 
املد،  بتحول  فيلبي  �شعر  �شنوات. 
اإىل م��و���ش��ك��و عام  ب����دوره  وه����رب 

.1963
ال�������ش���وف���ي���ات���ي، مت   يف االحت��������اد 
و�شيو�شح  كبطل.  ب��ه  االح��ت��ف��ال 
ق�����ادًرا على  ك���ان  اإذا  اأن����ه  الح���ًق���ا، 
قلق  دون  اأن�������ش���ط���ت���ه  م���وا����ش���ل���ة 
ب��ف�����ش��ل غطاء  ح��ق��ي��ق��ي، ف���ذل���ك 
الطبقة  يف  امل���ط���ب���ق  ال�������ش���م���ت 
من  وخوفها  الريطانية  العليا 

الف�شيحة.

ل �ضرح ل تذمر
   منذ عام 1948، ي�شتبه جهاز 
اال�شتخبارات الريطاين اإم اآي 6 
يف وجود مند�س، اأو حتى اأكرث، يف 

�شفوفه.
 ب��ف�����ش��ل ت���ع���اون���ه���م م����ع وك���ال���ة 
االمريكية،  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات 
ماكلني  اجل���ه���از  اأع�������وان  ك�����ش��ف 
وملا   .1951 ع����ام  وب���ورج���ي�������س 
اأمرهما، فّرا على  علما بافت�شاح 

الفور.
 وق����د ب��ل��غ ع����دم ت�����ش��دي��ق بع�س 
دفعهم  �شقفا  احل��ك��وم��ة  اأع�����ش��اء 
ال���دف���اع ع��ن �شرف  اىل حم��اول��ة 

ماكلني قبل اإدراك احلقائق.
اأن بالنت  ال��رغ��م م��ن      وع��ل��ى 
اأن�شطته  ع��ن  ت��وق��ف  اأن����ه  ي��دع��ي 
 ،1945 ع���ام  ب��ع��د  ال��ت��ج�����ش�����ش��ي��ة 
ي��ب��دو ق��د اح��ت��ف��ظ بدور  اأن����ه  اإال 

األ��ي��ك دوغال�س  اآن����ذاك  ال�����وزراء 
هوم بالق�شة.

اأنقذه هتلر
امل����������وؤرخ من      وه�����ك�����ذا مت���ك���ن 
مقابل  ح�شانته  ب�شاأن  التفاو�س 
احل�������ش���ول ع���ل���ى م���ع���ل���وم���ات. يف 
ب��راح��ة البال  ال��واق��ع، ه��و مدين 
عن  ميتلكها  التي  املعلومات  اإىل 

العائلة املالكة.
    بني 1945 و1947، مل تكن 
املهام ال�شرية االأربع التي قام بها 
اأن���ت���وين ب��الن��ت ب��ن��اًء ع��ل��ى طلب 
ال�����ش��اد���س مدفوعة  امل��ل��ك ج���ورج 
باإعادة االأعمال الفنية اإىل الوطن 
ا  اأي�شً فح�شب، بل كانت مدفوعة 
با�شتعادة وثائق ح�شا�شة لن نعرف 
ذكر  بال�شبط.  حتتويه  م��ا  اأب���ًدا 
فيكتوريا  امللكة  م��ن  ر�شائل  انها 
ال�شابة اإىل حب ال�شباب، غري ان 

اإن البالد كانت  ال��ق��ول،      يجب 
ال تزال ترتعد من االنفجار الذي 
ع��ام��ني، يف منت�شف  ق��ب��ل  ح���دث 
ب�����ش��ب��ب ق�شية  ال����ب����اردة،  احل����رب 
الدولة  وزي��ر  -تقا�شم  بروفومو 
ل�����ش��وؤون احل���رب ج��ون بروفومو 
جا�شو�س  م���ع  ال�����ش��اب��ة  ع�شيقته 
و�شي�شتفيد  علمها.   دون  رو���ش��ي 
بالنت من هذا التكتم املفرو�س.

فيلبي،  ه��������روب  اأع�����ق�����اب  يف     
ب��ّل��غ االأم���ري���ك���ي م��اي��ك��ل �شرتيت 
ف��ي��دال وجاكلني  ج��ور  ع��م  “ابن 
كينيدي” عن بالنت، الذي عمل 
مت  كجا�شو�س.  م��ا  ف��رتة  يف  معه 
على الفور اإبالغ امللكة اإليزابيث. 
وامل����ث����ري ل��ل��ده�����ش��ة اأن����ه����ا ق����ررت 
ف�شله  ي��ت��م  ل��ن  ���ش��ي��ًئ��ا:  تفعل  اأال 
-�شيحتفظ بالنت مبن�شبه حتى 
عام 1972 -ولن ُي�شحب لقبه. 
رئي�س  يعلم  مل  ورد  م��ا  وبح�شب 

عام 1940، مت جتنيد بالنت من قبل جهاز املخابرات الداخلية الربيطاين اإم اآي 5 و�ضيكون ن�ضًطا حتى نهاية احلرب

 مل تكن املهام ال�ضرية الأربع التي نفذها بالنت بناًء على طلب امللك جورج ال�ضاد�س مدفوعة فقط باإعادة الأعمال الفنية اإىل البالد

تات�شر ك�شفت امل�شتور

عنّي امللك جورج ال�شاد�س اأنتوين بالنت اأميًنا ملجموعات لوحات التاج االإجنليزي
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•• الفجر -خرية ال�سيباين
الثانية بتقدير كبري يف جميع  اإليزابيث     حظيت 
القوة  يف  تلعبه  مهم  دور  لها  وكــان  العامل،  اأنحاء 
نفوذها  بف�ضل  �ضيما  ول  الناعمة،  الربيطانية 
الآن  الثالث  ت�ضارلز  من  ومطلوب  الدبلوما�ضي. 
موا�ضلة عمل والدته الراحلة، على الرغم من قلة 
�ضعبيته و�ضخ�ضيته الأكرث حزًما. كل ذلك يف وقت 

�ضعب بالن�ضبة للمملكة املتحدة.
  تركت ال�ضورة انطباًعا: �ضورة اإليزابيث الثانية، 
عام 1961، وهي ترق�س على �ضكل ثعلب مع الرئي�س 
يبدو  قد  �ضنوات،  بعد  نكروما.ولئن،  كوامي  الغاين 
لهذا احلدث عواقب كبرية  روائًيا، فقد كان  امل�ضهد 
غانا  ان�ضمام  يف  و�ضاهم  الكومنولث،  م�ضتقبل  على 
من  الرغم  على  الدولية  احلكومية  املنظمة  اإىل 

اإعالن جمهوريتها عام 1960. 
�شيوا�شل دوره يف جمال البيئةا�شتقبل ت�شارلز الثالث االأمينة العامة للكومنولث باتري�شيا ا�شكتلندا يف ق�شر باكنغهام

القوة الناعمة الريطانية خ�شرت عنوانها االبرزتثبيت �شخ�شيته كرمز للوحدة واالإجماع

على غرار اإليزابيث الثانية:

هل �سيكون امللك ت�سارلز الثالث دبلوما�سًيا جيًدا...؟
  تتجاوز القوة الناعمة الربيطانية الثقل الذي ميكن اأن تتمتع به الدولة اقت�ضادًيا اأو �ضيا�ضًيا

اإل��ي��زاب��ي��ث العديد  ل��ق��د ع��رف��ت     
م��ن ال��ل��ح��ظ��ات م��ث��ل ه���ذه: اأزم���ات 
�شيا�شية اأو اجتماعية، كانت اململكة 
اأتاح  حيث  فيها،  متورطة  املتحدة 
امكانية  ال���راح���ل���ة  امل��ل��ك��ة  وج�����ود 
تخفيف التوترات. الأنه على الرغم 
م���ن دوره�����ا ك��م��ل��ك��ة، االأم�����ر الذي 
يتطلب منها احلياد ال�شيا�شي، اإال 
حتظى  التي  الثانية،  اإليزابيث  اأن 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ك��ب��رية  ب�شعبية 
العامل، كانت ر�شيًدا ممتاًزا للقوة 
للبالد.  ال��ن��اع��م��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ت�شارلز  امللك  اأ�شبح  وفاتها،  وبعد 
يج�شد  ال������ذي  ه����و  االآن  ال���ث���ال���ث 

الدبلوما�شية الريطانية.
“ملعرفة  الوقت مبكًرا  ك��ان  واإذا     
م���ا ���ش��ي��ح��دث ح����ول ���ش��خ�����س هذا 
امللك اجلديد، فان النا�س متفقون 
على اأن���ه اأق���ل ت��اأث��ريا واب���ه���اًرا من 
الثانية”،  اإل���ي���زاب���ي���ث  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
اأ�شتاذة  ج���ول���د،  ����ش���ارل���وت  حت���ّل���ل 
جامعة  يف  الريطانية  احل�����ش��ارة 
باري�س نانتري.    »ا�شتطاعت امللكة 
�شيا�شًيا  دوًرا  تلعب  اأن  اإل��ي��زاب��ي��ث 
فقد  الع�شرين:  ال��ق��رن  يف  للغاية 

ك�شخ�شية اإجماع جديدة«.
   و���ش��ي��ك��ون الأم����ري واأم�����رية ويلز 
اللذان  وك��ي��ت،  ول��ي��ام  اجل���دي���دان 
دوًرا  ك���ب���رية،  ب�����ش��ع��ب��ي��ة  ي��ت��م��ت��ع��ان 
رئي�شًيا على امل�شتوى الدبلوما�شي. 
للقوة  ق��وة  املالكة  العائلة  و”تظل 
مل  ل��و  حتى  الريطانية  الناعمة 
�شخ�شية  ع��ل��ى  ح�����ش��رًي��ا  ت��ع��ت��م��د 
امللك  ك�����ان  ان  وح���ت���ى  ت�������ش���ارل���ز. 
خمففا،  م���ل���ك���ًي���ا  ن����ظ����اًم����ا  ي����ري����د 
اأف��راد االأ�شرة  ف�شيظل يعتمد على 

االآخرين«.
الثالث  ت�شارلز  يحظى  لن  لئن     
امللكة  مثل  ب�شعبية  االإط���الق  على 
اإليزابيث الثانية، فاملوؤكد بالن�شبة 
الناعمة  “القوة  جولد:  ل�شارلوت 
ورمبا  للغاية  ق��وي��ة  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ت���ت���ج���اوز ال������وزن ال�����ذي مي��ك��ن اأن 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه ال���دول���ة اق��ت�����ش��ادًي��ا اأو 

�شيا�شًيا. 
امللكية  ال�شخ�شيات  بف�شل  وه��ذا 
ه����ذا عالمة  ج����دا. ويف  امل���ع���روف���ة 
الآل  الدبلوما�شي  النفوذ  اأن  على 
وند�شور �شي�شتمر على الرغم من 

اختفاء اإليزابيث الثانية.

اعتلت العر�س يف �شن مبكرة جًدا، 
عام 1952، يف حلظة مهمة جًدا 
وزرائها  رئي�س  وك���ان  ال��ت��اري��خ.  يف 
اأو  ل���ذل���ك مت ن�����ش��ح��ه��ا  ت�����ش��ر���ش��ل، 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف دوره�����ا م���ن قبل 
ه���ذه ال�����ش��خ�����ش��ي��ة امل��ه��م��ة ج����ًدا يف 
اململكة املتحدة. و�شاعدها هذا بال 
اإنهاء  ق��رن م��ن  �شك خ��الل ن�شف 

اال�شتعمار وبناء الكومنولث«.

»اأقل مرونة« 
“اعتلى  ذل��ك،  م��ن  العك�س     على 

االأه������م������ي������ة ل����ل����م����ل����ك اجل������دي������د. 
“االحتفالية املثرية التي نراها يف 
املتحدة  اململكة  يف  احل��ايل  ال��وق��ت 
جل����ن����ازة اإل���ي���زاب���ي���ث ال���ث���ان���ي���ة هي 
ت�شارلز  لتن�شيب  ط��ري��ق��ة  ��ا  اأي�����شً
العر�س،  على  فعال  ب�شكل  الثالث 
اجلديد  التج�شيد  ي�شبح  بحيث 
احل�شارة  اأ�شتاذة  ت�شري  للبالد”، 
طويلة،  مهمة  “اإنها  الريطانية. 
مرتدًيا  امل��ل��ك  م��ث��ل  م�شاهد  ل��ك��ن 
اإدن��رة يف  االإ�شكتلندية يف  التنورة 
تثبيته  يف  ت�شاعد  وال��دت��ه  ج��ن��ازة 

ب��ه��ا بلدها،  ال��ت��ي م���رت  ال��ع��دي��دة 
اإليزابيث  �شخ�شية  كانت  “لطاملا 
ت�شرح  للغاية”،  توافقية  الثانية 
“هذا  ت���ت���اب���ع:  ال����ت����ي  االأ������ش�����ت�����اذة 
م����ا ي���ف�������ش���ره ����ش���ب���اب���ه���ا، واالأب����ه����ة 
واالح��ت��ف��ال��ي��ة م���ن ح��ول��ه��ا، ولكن 
ا الطريقة التي ا�شتطاعت بها  اأي�شً
االأم���ة، من خ��الل حقيقة  جت�شيد 
اأنها مل تتحدث عن ق�شايا �شيا�شية 
ا  ح�شا�شة ولكن مت ا�شتخدامها اأي�شً
احلكومات  ق��ب��ل  م��ن  ج��ي��د  ب�شكل 
�شبيل  على  املختلفة،  الريطانية 

ت�����ش��ارل��ز ال��ث��ال��ث ال��ع��ر���س يف �شن 
لقد  ق���وي���ة:  ب�شخ�شية  م��ت��ق��دم��ة 
����ش���ب���ق ان ع�����ّر ع����ن م���واق���ف���ه يف 

موا�شيع معينة، مثل البيئة. 
ف�شائح  يخلق  اأن  مي��ك��ن  ���ش��يء  ال 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ل��ك��ن��ه ���ش��خ�����ش��ي��ة اأق����ل 
اال�شتخدام  ح���ي���ث  م����ن  م����رون����ة 
ال�����ش��������ي��ا���ش��ي، ح��ت��ى ل���و ا���ش��ت��م��ر يف 
ال��ع��م��ل ال����ذي ق��ام��ت ب���ه امل��ل��ك��ة يف 
القوة  اأو  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��ائ��ل 

الناعمة ».
   الأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االأزم����ات 

امل�شتعمرات  م��ن  امل��ال��ك��ة  ال��ع��ائ��ل��ة 
الكومنولث،  ح��ال��ة  ويف  ال�شابقة. 
كان هناك الكثري من احلديث عن 
ميكن  التي  اجلمهورية  احل��رك��ات 
اللحظة  ه����ذه  خ����الل  حت����دث  اأن 
خمتلف  ق��رر  ل��و  حتى  االنتقالية، 
�شيبقى  ت�شارلز  اأن  ال���دول  روؤ���ش��اء 
“وفاة  ب��ع��د  امل��ن��ظ��م��ة  راأ�������س  ع��ل��ى 

تقول �شارلوت جولد. والدته”، 

دور لوليام وكيت
بالغة  ان��ت��ق��ال��ي��ة  حل���ظ���ة  ان���ه���ا     

ال�شوي�س  اأزم��ة قناة  امل��ث��ال، خ��الل 
عام 1956.

   بالن�شبة لت�شارلز الثالث، ميكن 
اأن تكون االأمور اأكرث تعقيًدا، ب�شبب 
ال�شمالية  اإي��رل��ن��دا  يف  ال�شعوبات 
تاأخذ  حيث  وي��ل��ز،  اأو  ا�شكتلندا  اأو 
اأكر  م�شاحة  اال�شتقالل  ح��رك��ات 
واأك������رث. وق����د حت����اول ب��ع�����س دول 
ا اأن تناأى بنف�شها  الكومنولث اأي�شً

عن التاج الريطاين.
   هناك حركات احتجاجية كبرية 
موقف  على  املتحدة  اململكة  داخ��ل 

وليام وكيت, �سخ�سيتان بارزتان يف القوة الربيطانية الناعمةت�سارلز الثالث »اأقل مرونة من حيث اال�ستخدام ال�سيا�سي«

تايوان: العالقات بني مو�سكو وبكني »ت�سر بال�سالم الدويل« 
•• تايبيه-اأ ف ب

بني  العالقات  تعزيز  اأن  اأم�س اجلمعة  تايوان  اعترت حكومة 
لقاء  غ��داة  وذل��ك  الدويل”،  ب�”ال�شالم  ي�شر  ورو�شيا  ال�شني 
الرو�شي  ن��ظ��ريه  م��ع  جينبينغ  ���ش��ي  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  ع��ق��ده 
فالدميري بوتني يف اأوزبك�شتان. وابدى �شي جينبينغ وفالدميري 
بوتني اخلمي�س يف �شمرقند عزمهما على تبادل الدعم وتوطيد 
التوتر مع الغربيني، خالل اول لقاء بينهما  اأوج  عالقتهما يف 

منذ بدء الغزو الرو�شي الأوكرانيا يف �شباط-فراير.
كرر بوتني خالل اللقاء دعم مو�شكو ملطالب بكني يف ما يتعلق 
االأ�شابيع  يف  اأمريكيني  م�شوؤولني  زي��ارات  اأث��ارت  حيث  بتايوان 

ويعتر  “ا�شتفزاز«.  باأنها  وو�شفها  ال�شني،  ا�شتياء  االأخ���رية 
متوعدا  اأرا�شيه  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  اجلزيرة  ال�شيني  النظام 
الغزو  واأث��ار  امل�شتقبل.  االأم��ر يف  اقت�شى  اإذا  بالقوة  با�شتعادتها 
التعر�س  تخ�شى  ال��ت��ي  ت��اي��ب��ي��ه  خم����اوف  الأوك���ران���ي���ا  ال��رو���ش��ي 

للم�شري ذاته م�شتقبال.
واأعلنت وزارة اخلارجية يف بيان اأن تايوان “تدين ب�شدة رو�شيا 
ال�شيوعي  للحزب  والتو�شعية  املت�شلطة  احل��ك��وم��ة  لتاأييدها 
ال�شيني يف ت�شريحاتها الزائفة خالل لقاءات دولية ت�شيء اإىل 
�شيادة بلدنا«. وتابع البيان اأن مو�شكو “ت�شف الذين يحافظون 
يثبت  ما  حمّر�شون،  باأنهم  القائم  الو�شع  وعلى  ال�شالم  على 
النظامني  ب��ني  ال��ت��ح��ال��ف  يلحقه  ال����ذي  ال�����ش��رر  واف  ب�شكل 

واال�شتقرار  ال���دويل  بال�شالم  وال��رو���ش��ي  ال�شيني  املت�شلطني 
تايوان  التوتر يف م�شيق  والدميوقراطية واحلرية«. وت�شاعد 
اأعلى م�شتوياته منذ عقود مع قيام ال�شني  اإىل  ال�شهر املا�شي 
بعر�س قوة غري م�شبوق ردا على زيارة لرئي�شة جمل�س النواب 

االأمريكي نان�شي بيلو�شي لتايبه.
مب�شاركة  اأ�شبوعا  ا�شتمرت  ع�شكرية  م��ن��اورات  ال�شني  واأج��رت 
ط���ائ���رات م��ق��ات��ل��ة و����ش���واري���خ و���ش��ف��ن ح��رب��ي��ة يف م��ي��اه تايوان 

واأجوائها، ما اعترته تايبيه تدريبا على عملية اجتياح.
وا�شتد ال�شغط على تايوان مع و�شول �شي جينبينغ اإىل ال�شلطة 
تايوان جزءا  “توحيد”  اإذ يعتر  يف ال�شني قبل ع�شر �شنوات، 

من م�شروع “التجديد الكبري” الذي و�شعه لل�شني.

 �سحيفة تركية: اأردوغان اأراد لقاء الرئي�س ال�سوري 
•• اإ�سطنبول-رويرتز

ذكرت �شحيفة حريت الرتكية املوالية للحكومة  اأم�س اجلمعة اأن الرئي�س رجب طيب اأردوغان 
اأبدى رغبة يف لقاء نظريه ال�شوري ب�شار االأ�شد لو اأنه ح�شر قمة يف اأوزبك�شتان.

لكنه اأ�شار اإىل اأن االأ�شد لي�س م�شاركا يف القمة.
اإن رئي�س املخابرات الرتكية عقد عدة اجتماعات مع  اأربعة م�شادر  اأن قالت  جاء التقرير بعد 
نظريه ال�شوري يف دم�شق يف االأ�شابيع القليلة املا�شية، يف موؤ�شر على جهود رو�شية الإذابة اجلليد 

بني الدولتني اللتني تقفان على طريف نقي�س بخ�شو�س احلرب ال�شورية.
وذكر عبد القادر �شلفي، وهو كاتب عمود يف �شحيفة حريت، اأن اأردوغان اأدىل بهذه الت�شريحات 
يوم  املغلقة  االأب����واب  خلف  عقد  والتنمية(  )ال��ع��دال��ة  احل��اك��م  حلزبه  اجتماع  يف  االأ���ش��د  ب�شاأن 

االثنني.
ونقل �شلفي عن اأردوغان قوله يف اجتماع احلزب “اأمتنى لو كان االأ�شد قد جاء اإىل اأوزبك�شتان، 

لكنت حتدثت معه. لكنه ال ي�شتطيع احل�شور اإىل هناك«.

تقارب حقيقي بني بكني ومو�سكو.. وتبقى اخلالفات ا�سرتاتيجية  •• باري�س-اأ ف ب

هل هو تكتل اأم حتالف اأم �شراكة؟ التقارب الذي جتلى  اأم�س االأول اخلمي�س 
بديل  ظهور  بداية  ميثل  اأوزبك�شتان  يف  �شمرقند  يف  ورو�شيا  ال�شني  بني 
للغرب، لكن معامله وقواه الدافعة ما زالت غري وا�شحة نظًرا لالختالفات 

اال�شرتاتيجية بينهما.
بوتني  فالدميري  والرو�شي  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�شني  بني  جتمع 
والع�شكرية  االقت�شادية  وامل�شالح  االأيديولوجي  التقارب  من  كثرية  اأمور 
اإىل الرغبة يف جتاوز النظام املتعدد االأطراف الذي اأقامه الغرب وي�شعران 
يتحرك يف جمال  لي�شا حليفني، فكل منهما  لكنهما  تهددهما.  ب��اأن قيمه 

خمتلف وله م�شاحله اخلا�شة بالطبع، كما ي�شري بع�س اخلراء.
يقول الباحث �شرييل بريت من معهد جاك ديلور يف باري�س “اإنها لي�شت 

كتلة بل �شراكة حقيقية، غري متوازنة وغري متجان�شة«.
الباحثة  تقول  كما  “زاوج م�شلحة”  يتعلق فقط مب�شاألة  االأم��ر ال  ولكن 
األي�س اإيكمان، املحللة امل�شوؤولة عن �شوؤون اآ�شيا يف معهد الدرا�شات االأمنية 

التابع لالحتاد االأوروبي )EUISS(، اإذ اإن بينهما “نقاط تالٍق كثرية«.
رو�شيا  ق���راءة  م��ع  م��ا  ح��د  اإىل  متقاربة  ق���راءة  ال�شني  “لدى  اأن  وتو�شح 
وما  االأطل�شي  �شمال  حلف  وم��ع  املتحدة  ال��والي��ات  مع  القائمة  للتوترات 
اإنها لي�شت كتلة حمددة   ... الوا�شع.  باملعنى  الغرب -  اإليه بعبارة -  ت�شري 

جيًدا، لكن من الوا�شح اأننا اأمام حالة ا�شتقطاب للعامل«.
ويقول بريت “ال يوجد رابط اأيديولوجي بني البلدين، ولكن هناك روؤية 

اأو�شح  عنه بال �شك بطريقة يتجلى من خاللها املوقف املوحد على نحو 
اإىل قمة منظمة  ُدع��ي  بينما  املتحدة”،  ل��الأمم  املقبلة  العامة  يف اجلمعية 
وباك�شتان  والهند  واإي���ران  بيالرو�شيا  ق��ادة  �شمرقند  يف  للتعاون  �شنغهاي 
والعديد من دول اآ�شيا الو�شطى الذين متكنوا من م�شاركة وجهات نظرهم 
مع �شي جينبينغ وفالدميري بوتني قبل اأيام قليلة من اجتماع قادة العامل 

يف نيويورك.

ل حلفاء ولكن �ضركاء 
قدم  على  لي�شتا  ومو�شكو  بكني  لكن 
امل�����ش��اواة، ال ب��ل اإن��ه��م��ا ب��ع��ي��دت��ان كل 

البعد عن ذلك.
اأن  رو���ش��ي��ا  “كان على  دوب���وي  ي��ق��ول 
التي  املنظمة  هذه  من  ذليلة  تتقرب 
اأن�شاأتها ال�شني يف االأ�شا�س للحد من 
الو�شطى.  اآ���ش��ي��ا  رو���ش��ي��ا يف  حت��رك��ات 
اإىل  وهذا يو�شح مدى حاجة بوتني 

ال�شني«.
وي��ل��خ�����س ب��ري��ت ال��و���ش��ع ب��ق��ول��ه اإن 

م�شرتكة للعالقات الدولية باجتاه اإزالة التاثري الغربي عن العامل«.
يف  واالأم���ن  امل�شتقبل  معهد  رئي�س  دوب���وي،  اإمي��ان��وي��ل  يف�شل  جانبه،  م��ن 
“الواقع  على  التاأكيد  مع  مرنة”،  “كتلة  عن  احلديث   )IPSE( اأوروب��ا 
الع�شكرية  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  يت�شح  ال���ذي  التقارب”  ل��ه��ذا  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 

امل�شرتكة التي تتكرر وتريتها.
ي��ت��ع��اون ال��ب��ل��دان ك��ذل��ك يف جماالت 
وين�شقان  وال�����ف�����������ش�����اء،  ال����ط����اق����ة 
الهيئات  يف  ومواقفهما  حتركاتهما 

الدولية.
هيكلية  اأن  دوب���وي  ي��رى  النهاية،  يف 
ت��ت�����ش��ك��ل م�����ن خ������الل ال����ع����دي����د من 
منظمة  ذل������ك  يف  مب�����ا  امل����ن����ظ����م����ات، 
وهي   )SCO( ل��ل��ت��ع��اون  ���ش��ن��غ��ه��اي 
االإط�����ار ال����ذي ج��م��ع ���ش��ي م��ع بوتني 
اخلمي�س، مما يوؤكد على توجه نحو 
 )orientalisation( “�شرقنة« 

العالقات الدولية.
التعبري  “�شيتم  ه����ذا  اأن  وي�����ش��ي��ف 

اأن تتطلع نحو ال�شرق  “عليها  رو�شيا املعزولة واخلا�شعة لعقوبات غربية 
علًما اأن خياراتها حمدودة«.

ويقول اإيفان فيغنباوم من مركز كارنيغي لل�شالم الدويل اإن “ال�شني اأقوى 
اأ�شمل واأكرث تنوًعا. هدف بكني هو احلفاظ على  من رو�شيا. وم�شاحلها 
تفاهمها مع رو�شيا على امل�شتوى اال�شرتاتيجي، ملواجهة القوة االأمريكية. 
... لكن دومنا احلاجة اإىل تقدمي الدعم ملو�شكو على امل�شتوى التكتيكي، الأن 
بكني ت�شتفيد من الو�شول اإىل االأ�شواق العاملية، وتتجنب العقوبات وتبني 

عالقات مع دول تخ�شى رو�شيا، مثل تلك املوجودة يف اآ�شيا الو�شطى«.
تعتمد  وه��ي  �شركاء،  بل  حلفاء  لديها  لي�س  “ال�شني  ب��اأن  اإيكمان  وتذكر 

ا�شرتاتيجية التحالفات«.
“فخاً  ويقول امل��وؤرخ بيري غرو�شيه اإن دعم �شي جينبينغ لبوتني قد يكون 
عن  ال�شادرة  اخلارجية  ال�شيا�شة  جملة  يف  مقال  يف  وي�شيف  لل�شني”. 
املعهد الفرن�شي للعالقات الدولية Ifri اإن العداء الرو�شي للغرب “يفر�س 
ال�شري يف منحدر خطري من املواجهة يجعل التعاي�س ال�شلمي �شعًبا، بينما 
الدول  مع  والتكنولوجية  االقت�شادية  للتبادالت  بحاجة  ال�شني  زال��ت  ما 

الراأ�شمالية الكرى«.
ومع ذلك، تقول اإيكمان اإن “يف �شياق توتر �شديد وطويل االأمد بني بكني 
مع  تقاربها  ت�شريع  يف  م�شلحة  لديها  اأن  )ال�شني(  ت��رى   ... ووا�شنطن، 

رو�شيا«.
وهو و�شع مقلق، خا�شة يف تايوان التي قالت حكومتها اجلمعة اإن تعزيز 

العالقات بني مو�شكو وبكني ي�شر بال�شالم الدويل.
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عربي ودويل

   �ضتقرر النتخابات 
الت�ضريعية الن�ضفية 
القادم  نوفمرب   8 يف 
البيت  كـــان  اإذا  ــا  م
�ضيحتفظ  الأبي�س 
برملانية  بــاأغــلــبــيــة 
�ضجل  مــن  لــلــحــكــم. 
اإىل  بــــايــــدن  جــــو 
ــويــت الــنــ�ــضــاء  تــ�ــض
مرورا بح�ضن اختيار 
موا�ضيع احلملة، فاإن 
حمـــددات القـــرتاع 

عديدة.

•• الفجر -خرية ال�سيباين

االمريكيات رقم �شعب يف االنتخابات القادمةجو بايدن واختيار عنوان املعركة

الوليات املتحدة يف منعرج:

االأ�سئلة اخلم�سة الرئي�سية لالنتخابات الن�سفية...!
يعتقد الأمريكان اأن اجلمهوريني �ضيكونون اأف�ضل من الدميقراطيني يف تروي�س الت�ضخم 

-هل �ضجل   1
جو بايدن مقنع؟

   قبل ب�شعة اأ�شهر، بدا جو بايدن 
الن�شبي،  ب��ال�����ش��ل��ل  ع��ل��ي��ه  حم��ك��وًم��ا 
ب�شبب اأغلبية �شيقة، واأهواء نائبني 
اث���ن���ني م���ن ال���دمي���ق���راط���ي���ني، جو 
مان�شني وكري�شنت �شنيما. ومن بني 
 ،2020 لعام  الرائعة  كل اخلطط 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ق����ان����ون  ف���ق���ط، 
وب�شعوبة  ال��ن��ور  راأى  ق��د  ال��ك��ب��ري 
بجدية.  تقلي�شه  مت  ح��ي��ث  ك��ب��رية 
ال�����ش��ي��ف، جن��ح��ت �شل�شلة  ث��م ه���ذا 
الدميقراطية،  االإ����ش���الح���ات  م��ن 
لت�شفي بريًقا على ح�شاد الرئي�س. 
بالتاأكيد،  املطلوبة،  املبالغ  تقل�شت 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ط��م��وح��ات ال��ت��ي كانت 
لكنها  التفوي�س،  ب��داي��ة  يف  �شائدة 
التي  امل��رح��ل��ة  م��ع  متنا�شقة  ت��ظ��ل 
اأدى فيها اخلوف من الت�شخم اإىل 

التخل�س من جنون االنتعا�س.
اأ�شباه  ق���ان���ون  ه��ن��اك  ك���ان  اأواًل،     
امل���و����ش���الت، م���ع دع����م ق��ي��م��ت��ه 52 
مليار دوالر للم�شانع على االأرا�شي 
االأم����ري����ك����ي����ة، وم�����ئ�����ات امل����ل����ي����ارات 
و�شط  ح�����ل  ن���ت���ي���ج���ة  ل�����الأب�����ح�����اث، 
يف  “�شنع  ل�����ش��ال��ح  احل���زب���ني  ب���ني 
اأمريكا”. ثم �شوت الدميقراطيون، 
ل�شالح  جمهوري،  �شوت  اأي  ب��دون 
الذي  الت�شخم”،  خف�س  “قانون 
احلوافز  م��ن  م��ل��ي��اًرا   370 يجمع 
النظيفة،  ال��ط��اق��ة  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
الو�شول  اإج����راءات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
و�شريبة  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  اإىل 
ب��ح��د اأدن����ى 15 ب��امل��ائ��ة ع��ل��ى اأرب���اح 

ال�شركات الكرى.
   اأخ��رًيا، اأعلن جو بايدن يف نهاية 
���ش��ه��ر اأغ�����ش��ط�����س ع���ن ع��ف��و مببلغ 
دوالر  األ��ف   20 حتى  اأو  االف   10
الطالب  ق��رو���س  يف  للم�شرتكني 

التي ت�شمنها الدولة.
 40 �شيفيد  م�����ش��ب��وق،  غ��ري  م�شح   
اأرباعهم  ث���الث���ة  م���دي���ن،  م��ل��ي��ون 

لنجعل اأمريكا عظيمة مرة اأخرى”، 
اأول����ئ����ك ال����ذي����ن ي��ت��ب��ع��ون دون���ال���د 
ترامب ويلتزمون ب�شعاره “لنجعل 
يف  اأخرى”،  م���رة  عظيمة  اأم��ري��ك��ا 
وخالل  فيالدلفيا.  يف  �شبتمر،   1
ه��ذا اخل��ط��اب ال��ذي اأط��ل��ق احلملة 
االنتخابية قبل انتخابات التجديد 
يف  القتال  الرئي�س  اختار  الن�شفي، 
م��ي��دان امل��وؤ���ش�����ش��ات واالأف���ك���ار، بداًل 
م��ن احل��دي��ث ع��ن احل��ي��اة اليومية 

واملقدرة ال�شرائية.
   خيار ينا�شب اأن�شار دونالد ترامب، 
وهي  االأيديولوجية،  املواجهة  الأن 
ب��ي��ئ��ت��ه��م ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ت�����ش��م��ح لهم 
ب��ال��ب��ق��اء يف م��ق��دم��ة امل�����ش��رح -على 
املعتدلني.  اجل��م��ه��وري��ني  ح�����ش��اب 
ل��ك��ن امل��ن��اف�����ش��ات ال��ل��ف��ظ��ي��ة ال تهم 
وجيوبهم  فمحافظهم  ال��ن��اخ��ب��ني 

تعنيهم اأكرث. 
   من املوؤكد اأن لالأمريكيني الكثري 
م����ن ال����وظ����ائ����ف )م������ا ي����ق����رب من 
اإن�شاوؤها  مت  وظ��ي��ف��ة  م��الي��ني   10
الرئا�شية(،  ال���ف���رتة  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
مقدرتهم  ي��ق��و���س  الت�شخم  ل��ك��ن 
ال�شرائية: فقد منا بن�شبة 8 فا�شل 
5 باملائة خالل عام واحد، واالأجور 
واأ�شبحوا  ب���امل���ائ���ة،   2 ف��ا���ش��ل   5
معلوم  ت�شديد  يف  �شعوبة  ي��ج��دون 
اأ�شعار  ب�شاأن  وقلقون  اإي��ج��ارات��ه��م، 
ميزانية  وان�����ف�����ج�����رت  ال�������وق�������ود، 

غذائهم. 
اأجرته  للراأي  ا�شتطالع  وبح�شب    
جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة 
نهاية اأغ�شط�س، فاإن 62 باملائة من 
يعانون  اإنهم  يقولون  االأمريكيني 
من ميزانية حتت ال�شغط، مقارنة 

ب� 58 باملائة يف مار�س.
اأن  ي�����ع�����ت�����ق�����دون  ع�����������ام،  ب���������ش����ك����ل   
اأف�شل  ���ش��ي��ك��ون��ون  اجل���م���ه���وري���ني 
 12 ب��ف��ارق  الت�شخم،  ت��روي�����س  يف 

نقطة على الدميقراطيني.
عن ليزكو

يك�شبون اأقل من 88 األف دوالر يف 
ال�شنة. وتقدر جامعة بن وارتون اأن 
االإجراءات اخلا�شة بديون الطالب 
و1،000   600 ب��ني  م��ا  �شتكلف 
ع�شر  م������دى  ع���ل���ى  دوالر  م���ل���ي���ار 
�شنوات. يف املقابل، ي�شري النقاد اإىل 
الذين  جتاه  االأخالقية  التداعيات 
الت�شخم،  وخطر  ���ش��ددوا،  ان  �شبق 
وع�������دم وج�������ود ح����ل ط����وي����ل امل����دى 
فاإن  ذل���ك،  وم��ع  ال��درا���ش��ة.  لتكلفة 
توا�شًعا  واالأك��رث  الو�شطى  الطبقة 

ي�شفقون.

الن�ضاء؟ �ضت�ضوت  -ملن   2
   وجّراء العناد، رمبا يكون الق�شاة 
قد  العليا  املحكمة  يف  امل��ح��اف��ظ��ون 
 24 م��ن��ذ  مع�شكرهم.  ���ش��د  ل��ع��ب��وا 
وايد،  رو �شد  ونهاية ق�شية  يونيو 
التي كفلت احل��ق يف االإج��ه��ا���س يف 
اثنتا  امل��ت��ح��دة، ح��ظ��رت  ال���والي���ات 
ع�شرة والية يحكمها اجلمهوريون 
اثنتان  وحظرته  متاًما،  االإجها�س 
جزئًيا، وتكافح واليات نورث داكوتا 
اأمام  فرجينيا  ووي�شت  وويومينج 

املحاكم لفعل نف�س ال�شيء.
   مع حوايل 6 من كل 10 اأمريكيني 
ي��وؤي��دون احل��ق يف االإج��ه��ا���س، اأثار 
تعبئة  جاك�شون  �شد  دوب�����س  ق���رار 
اأغ�شط�س   2 انتخابية كرد فعل. يف 
الوالية  كن�شا�س،  رف�شت  امل��ا���ش��ي، 
احلق  اإلغاء  )جمهورية(  احل��م��راء، 
يف االإجها�س. وقد مت ت�شجيل �شرب 

ال�����ش��خ�����ش��ي ع���ل���ى ال�����ش��ل��ط��ة حول 
تراكم  زاد  فكلما  ت��رام��ب:  دون��ال��د 
العنا�شر التي ُتدين دونالد ترامب، 

قل ا�شتعداد موؤيديه لقبولها.
بع�س  ع��ل��ي��ه  ي���ح���اف���ظ  ت���ط���رف     
اجلمهوريني املنتخبني. “اإذا حاولوا 
الإ�شاءته  ترامب  الرئي�س  مقا�شاة 
ال�شرية بعد  املعلومات  التعامل مع 
اأن قامت هيالري كلينتون برتكيب 
خادم يف قبو منزلها، ف�شتكون هناك 
اأكد   ،”... ال�شوارع  يف  �شغب  اأعمال 
�شناتور كارولني اجلنوبية، ليند�شي 
ج���راه���ام، م��ت��ج��اه��ال ال��ت��ذك��ري باأن 
مكتب  اأج���������راه  ال�������ذي  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
وزيرة  �شد  الفيدرايل  التحقيقات 
دون  اأُغ��ل��ق  ق��د  ال�شابقة  اخل��ارج��ي��ة 

اتخاذ مزيد من االإجراءات.

اأم  -الت�ضخم   5
الدميقراطية: اأيهما 
�ضيكون له وزن اأكرب؟

الدميقراطية”...  ع��ل��ى  »خ��ط��ر     
هكذا و�شف جو بايدن “جمهوريي 

ف��امل��ر���ش��ح��ون الذين  اأم�����ًرا م��ه��ًم��ا: 
التمهيدية  االن���ت���خ���اب���ات  خ��ا���ش��وا 
الرئي�س  م��ن  علني  بدعم  حلزبهم 
كان  ج��ي��دة.  نتائج  حققوا  ال�شابق 
امل�شتثمرين ج��ي دي  ه��ذا ه��و ح��ال 
ف��ان�����س )اأوه���اي���و( وب��ل��ي��ك ما�شرتز 
التلفزيوين  وامل���ذي���ع  )اأري�����زون�����ا(، 
حممد اأوز )بن�شلفانيا( والعب كرة 
هري�شل  ال�شابق  االأمريكية  ال��ق��دم 
وجميعهم  )ج�����ورج�����ي�����ا(،  ووك�������ر 
فائزون يف اقرتاعهم الداخلي على 

الرغم من البدايات الفو�شوية.
الداخلية  االنت�شارات  ه��ذه  لكن     
تكون  ق�����د  م���ب���ت���دئ���ني  مل���ر����ش���ح���ني 
ال���ق���ادم���ة �شد  امل����ب����ارزات  ه�����ش��ة يف 
مواقفهم  ب�شبب  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 
ال���ذات���ي���ة  ����ش���ريه���م  اأو  امل���ت���ط���رف���ة 

الهزيلة للغاية.
اإىل  االنتخابات  نتيجة  و�شتعتمد   
حد كبري على “نوعية املر�شحني”، 
اأغ�شط�س  منت�شف  يف  ذّك����ر  ه��ك��ذا 
جمل�س  يف  اجل���م���ه���وري���ني  زع����ي����م 

ال�شيوخ ميت�س ماكونيل.

القوائم  يف  اجل����دد  ال��ن��اخ��ب��ني  م��ن 
ب��ع��د 24 ي��ون��ي��و، وه���م اأق�����رب اىل 
الدميقراطيني، وغالبا من ال�شباب 
احل�شريني ... ويف حالة كان�شا�س، 
ك���ّن 70 ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ن�����ش��اء، كما 
بونييه،  توم  االآراء  م�شتطلع  اأظهر 

من تارج�شمارت.
ال���������ش����يء يف  ن���ف�������س     وي���ن���ط���ب���ق 
وميت�شغان،  وي�����ش��ك��ون�����ش��ن  والي��ت��ي 
االإجها�س  ح��ق��وق  ت��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
ل��ل��ت��ه��دي��د. ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، ميحو 
اجلمهوريني،  امل��رت���ش��ح��ني  اأك�����رث 
م��ث��ل ب��ل��ي��ك م��ا���ش��رتز )اأري�����زون�����ا(، 
تثري  التي  املتطرفة  مواقفهم  اآث��ار 
غ�شب الن�شاء. ويف اأريزونا واأوهايو 
يقدمون  ون����ي����ف����ادا،  وك������ول������ورادو 
اإدراكا  زوجاتهم يف و�شائل االإعالم، 
املو�شوع  التطرف يف هذا  اأن  منهم 

ال يخدم اجلمهوريني.

-مر�ضحو ترامب: فر�ضة اأم   3
خماطرة للجمهوريني؟

الفوز بدعم دون��ال��د ترامب     يعد 

م�ضاكل �ضتوؤدي  -هل   4
 ترامب القانونية اإىل

 تعبئة قاعدته؟
التلفزيوين  امل�������ش���ل�������ش���ل  اإن��������ه     
ت��ف��ت��ي�����س مكتب  اأث�������ار  ال�����ش��ي��ف��ي: 
التحقيقات الفيدرايل ملنزل دونالد 
اإيه الغو )فلوريدا(  ترامب يف مار 
����ش���ري���ة، غ�شب  ال���ش��ت��ع��ادة وث���ائ���ق 
ال  الذين  ال�شابق  الرئي�س  موؤيدي 

يتزعزعون. 
الك�شف  من  بن�شيبه  ياأتي  ي��وم  كل 
امل�شبوطة،  العنا�شر  حمتوى  ع��ن 
لكن الق�شية قد تتعّفن. لقد طلب 
قا�س يف فلوريدا يف االآونة االخرية 
ثالث  م�����ن ط������رف  ت���ع���ي���ني خ���ب���ري 

لتقييم الوثائق.
تعّقد  ق����د  اخ�������رى  حت���ق���ي���ق���ات      
م�����ش��ت��ق��ب��ل دون����ال����د ت����رام����ب. فمن 
ت�����ش��ت��اأن��ف جل��ن��ة جمل�س  اأن  امل��ق��رر 
النواب حول الهجوم على الكابيتول 
عملها، وتاأمل يف اإ�شدار تقرير قبل 
لكن  الن�شفي.  التجديد  انتخابات 
هذا هو التناق�س يف اإ�شفاء الطابع 

بيرت  امل�شتثمر  ق��ب��ل  م��ن  مم����ّوالن   
ثيل، ا�شتنفد جي دي فان�س وبليك 
���ا ج�����زًء ك���ب���رًيا من  م��ا���ش��رتز اأي�������شً

ر�شيدهم املايل.  
املعتدلني    والإث���ن���اء اجل��م��ه��وري��ني 
عن االن�شمام اإىل هذه الرت�شيحات 
امل����ث����رية ل���الن���ق�������ش���ام، ي�����ش��غ��ط جو 
الفجوة  ويوؤكد  بايدن على اجل��رح، 
بني اجلمهوريني “التقليديني” و 
“جمهوريي لنجعل اأمريكا عظيمة 
دون���ال���د  )����ش���ع���ار  اأخرى”،  م�����رة 

ترامب(.
الفئة  االإع�����ش��ار م��ن  ت��ط��ور  “لقد   
ا�شتوائي.  منخف�س  اإىل  اخلام�شة 
التمهيدية  االن���ت���خ���اب���ات  واأل����ق����ت 
ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري م��ا يكفي من 
للدميقراطيني  ال���رم���ل  اأك���ي���ا����س 
كان  واإن  معقول،  �شيناريو  ملنحهم 
االأغلبية  ل��ت��ف��ادي  حم��ت��م��ل،  غ���ري 
ا�شتعارة  يف  يلخ�س  اجلمهورية”، 
م��ن��اخ��ي�����������������ة دي��ف��ي��د وا����ش���رم���ان من 
بوليتيكال  ك���وك  ال��ت��ح��ل��ي��ل  م��وق��ع 

ريبورت.

من 600 اإىل 1000 مليار دوالر 
تكلفة اإجراءات العفو عن ديون الطالب 

�ستعتمد نتيجة االنتخابات اإىل
 حد كبري على »نوعية املر�سحني« 

دونالد ترامب العب رئي�شي يف الرهانملن �شي�شوت االمريكان يف الن�شفية؟

ميحو اأكرث املرت�ضحني اجلمهوريني اآثار مواقفهم املتطرفة التي تثري غ�ضب الن�ضاء

عقوبات اأمريكية جديدة على م�سوؤولني رو�س  •• وا�سنطن-اأ ف ب

الئحة  على  العقوبات  من  جديدة  حزمة  فر�س  املتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت 
بينهم م�شرفيون  الرو�س،  وامل�شوؤولني  التكنولوجية  ال�شركات  طويلة من 
وجمموعة �شبه ع�شكرية من النازيني اجلدد وم�شوؤولة مقّربة من الرئي�س 

فالدميري بوتني مّتهمة بتن�شيق نقل اأطفال اأوكرانيني ق�شراً.
املتحدة توا�شل  “الواليات  اإّن  بيان  وقالت وزي��رة اخلزانة جانيت يلني يف 
اّتخاذ تدابري قوية بغية حما�شبة رو�شيا عن جرائم احلرب التي ترتكبها 
وعن عدوانها” يف اأوكرانيا. واأدرج 22 م�شوؤواًل وكياناً يف القائمة االأمريكية 
قديروف  رم�شان  ال�شي�شان  زعيم  من  مقّربون  خ�شو�شا  بينهم  ال�شوداء، 
الرو�شي  امل�شريف  النظام  يف  كبار  وم�شوؤولون  �شخ�شية،  لعقوبات  اخلا�شع 

املو�شالت واحلو�شبة الكمومية. واأ�شافت اأّنها اأدرجت كذلك على القائمة 
حبوب  ب�شرقة  ال�شماح  بتهمة  رو�س  م�شوؤولني  خم�شة  ال�شوداء  االأمريكية 
اأوكرانية من قبل رو�شيا. وا�شتهدفت العقوبات التي فر�شتها وزارة اخلزانة 
املفو�شية  تدير  والتي  الرو�شي  الرئي�س  من  املقّربة  لفوفا-بيلوفا  ماريا 
الرئا�شية الرو�شية حلقوق االأطفال واملّتهمة ب�”تن�شيق نقل اآالف االأطفال 
االأوكرانيني ق�شرا اإىل رو�شيا«. كذلك ا�شتهدفت العقوبات اأفراداً من عائلة 
زعيم جمهورية ال�شي�شان الرو�شية رم�شان قديروف بينهم زوجاته وبناته. 
وو�شف ن�س العقوبات قديروف باأنه “الذراع التنفيذية” للرئي�س الرو�شي 

بينهم فالدميري كومليف الذي يتوىل اإدارة نظام “مري” للدفع بوا�شطة 
البطاقات. يف موازاة ذلك، حّظرت وزارتا اخلزانة والتجارة ت�شدير املواد 
اإىل  اخل��زان��ة  بح�شب  ترمي  خطوة  يف  وب��ي��الرو���س  رو�شيا  اإىل  املعلوماتية 
اإعاقة جهود اإعادة بناء اجلي�س الرو�شي الذي تكّبد خ�شائر فادحة يف احلرب 

التي يخو�شها يف اأوكرانيا منذ �شباط/فراير.
 31 على  فر�شت عقوبات  اأّنها  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  بدورها 
االأقمار  �شناعة  مثل  ال��رو���ش��ي،  الف�شاء  قطاع  يف  خ�شو�شاً  تعمل  �شركة 
اال�شطناعية، وكذلك اأي�شاً يف قطاع التقنيات املتطّورة، مثل �شناعة اأ�شباه 

وي�شري اإىل اأنه “جمع ثروة طائلة مع منزل يف االإمارات و�شيارات فارهة«.
وا�شتهدفت عقوبات وزارة اخلزانة اأي�شاً املجموعة �شبه الع�شكرية للنازيني 
واملّتهمة  ف��اغ��رن  مبجموعة  املرتبطة  رو�شيك”  ف��ور���س  “تا�شك  اجل���دد 
وخ�شو�شا  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرو�شية  ال��ق��وات  جانب  اإىل  م��ع��ارك  يف  بال�شلوع 
باأن  تقارير  وتفيد   .2022 العام  يف  “�شمال-�شرق”  خاركيف  مدينة  يف 
بريغوجني  يفغيني  النافذ  الرو�شي  باملتمول  مرتبطة  فاغرن  جمموعة 
الذي يعتر مقّربا من الرئي�س الرو�شي. وقال وزير اخلارجية االأمريكي 
انتوين بلينكن اإّن “اأولئك الذين وردت اأ�شماوؤهم اليوم، من مرتكبي اأعمال 
مثااًل  يقّدمون  اأوكرانيا،  من  عمداً  اأطفال  نقل  �شّهلت  م�شوؤولة  اإىل  عنف 
احلكومة  ت�شّنها  التي  امل���ّررة  غ��ري  احل��رب  تعك�س  التي  ال�شلوكيات  على 

الرو�شية” على اأوكرانيا.

مقتل 135 جندًيا اأرمينًيا يف اال�ستباكات مع اأذربيجان كوريا اجلنوبية تعيد رفات 88 جنديا �سينيا 
•• �سيول-اأ ف ب

احلرب  خ��الل  �شقطوا  �شينيا  جنديا   88 رف���ات  اأم�����س  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأع����ادت 
يون  اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�س  ت�شلم  منذ  نوعها  م��ن  مرا�شم  اأول  يف  ال��ك��وري��ة، 

�شوك-يول مهام من�شبه يف اأيار-مايو.
و�شعت  التي  الرفات  بت�شليم  اجلنوبي  الكوري  ال�شرف  حر�س  من  عنا�شر  وق��ام 
اإن�شيون قرب �شيول. وُنقلت الرفات  يف �شناديق خ�شبية، خالل مرا�شم يف مطار 
اإىل طائرة �شحن تابعة ل�شالح اجلو ال�شيني، على ما اأظهر بث مبا�شر بالفيديو 

للوقائع.
وو�شلت الرفات بعد �شاعات اإىل مدينة �شينيانغ ب�شمال �شرق ال�شني، وا�شُتقبلت يف 
مرا�شم ع�شكرية ح�شرها حماربون قدامى �شينيون قاتلوا يف النزاع الذي ا�شتمر 

ثالث �شنوات. وهذه تا�شع عملية من نوعها منذ توقيع البلدين، خ�شمي احلرب 
التي  الرفات  عدد  وترفع  االإط��ار،  هذا  يف   2014 يف  اتفاقية  ال�شابقني،  الباردة 

اأعيدت اإىل 913.
ومرا�شم اجلمعة هي االأوىل التي جتري منذ تن�شيب يون رئي�شا لكوريا اجلنوبية 
والذي �شعى للحفاظ على عالقة ودية مع بكني رغم م�شاعيه لتعزيز العالقات 

مع وا�شنطن، احلليف االأمني الكبري.
وقال النائب الثاين لوزير اخلارجية الكوري اجلنوبي يل دو-هون خالل املرا�شم 
اإن�شاين،  اأ�شا�س  على  تقام  �شينيني  جنود  لرفات  ال�شنوية  الت�شليم  “عمليات  اإن 

لكنها ترمز اأي�شا اإىل تعاون ودي بني كوريا اجلنوبية وال�شني«.
اأ�شاف باأن البلدين �شي�شعيان اإىل “خمتلف اأ�شكال” التعاون مبوازاة اإحياء مرور 

30 عاما على اإقامة عالقات دبلوما�شية م�شرتكة.

•• يريفان-اأ ف ب

اأ�شواأ  االأ�شبوع يف  االأق��ّل هذا  اأرمينًيا على  135 جندًيا  ُقتل 
م��واج��ه��ات ع��ن��د احل�����دود م���ع اأذرب���ي���ج���ان م��ن��ذ ح���رب العام 
2020، وفق ما جاء يف ح�شيلة جديدة اأعلنها رئي�س الوزراء 

االأرميني نيكول با�شينيان اجلمعة.
وقال با�شينيان اأثناء جل�شة حكومية، “بلغ عدد القتلى حتى 
هناك  النهائي.  ال��ع��دد  لي�س  ه��ذا  ل��الأ���ش��ف،   .135 ال�شاعة 
القتلى  عدد  بذلك  ويرتفع  اجلرحى«.  من  كبري  عدد  ا  اأي�شً
من اجلانبني اإىل اأكرث من مئتني. من اجلانب االأذري، بلغت 
اال�شتباكات  ان��دالع  منذ  اجلنود  �شفوف  يف  القتلى  ح�شيلة 

ت�شعيد غري م�شبوق منذ  وه��ذا  باكو.  71 بح�شب  الثالثاء 
اأرمينيا  بني  ه�ّشة  �شالم  عملية  بن�شف  ويهّدد   2020 العام 

واأذربيجان، الدولتان املتخا�شمتان الواقعتان يف القوقاز.
واأعلنت رو�شيا، الو�شيط التقليدي يف املنطقة، وقًفا الإطالق 
انُتهكت على مدى  الهدنة  اأن  اإال  الثالثاء.  النار منذ �شباح 

يومني وتبادل املع�شكران االتهامات بالق�شف.
وبح�شب االحتاد االأوروبي، مّت “احرتام” وقف اإطالق النار 
االأعنف منذ حرب خا�شها  اال�شتباكات هي  اخلمي�س. وهذه 
اإقليم ناغورين قرة باغ  2020 لل�شيطرة على  البلدان عام 
يريفان على  واأرغ��م��ت  قتيل   6500 م��ن  اأك��رث  ع��ن  اأ�شفرت 

اإثرها على التخلي عن اأرا�ٍس ل�شالح باكو.
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املال والأعمال

»النقد العربي«: 4.25 تريليون دوالر القيمة ال�سوقية للبور�سات العربية بنهاية االأ�سبوع املا�سي

يف البنية التحتية، و�شبل ت�شجيع 
القطاع  ا����ش���ت���ث���م���ارات  وت���ع���زي���ز 
البنية  م�������ش���اري���ع  يف  اخل�����ا������س 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتدامة،  التحتية 
النهائية اخلا�شة  القائمة  عر�س 
ملجموعة  احل�����ال�����ة  ب�����درا������ش�����ات 
البنية  ب�����ش��اأن مت��وي��ل  ال��ع�����ش��ري��ن 

التحتية الرقمية.
ويف ختام االجتماع اتفق االأع�شاء 
امل�شاركة  ال���دول���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
جمموعة  خم��رج��ات  عر�س  على 
العمل �شمن اجتماع وزراء املالية 
املركزية  ال���ب���ن���وك  وحم���اف���ظ���ي 
للم�شادقة  ال��ع�����ش��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة 
املقرر يف  اجتماعهم  عليها خالل 

�شهر اأكتوبر 2022.

•• اأبوظبي-الفجر: 

االجتماع  يف  املالية  وزارة  �شاركت 
 2022 ل���ع���ام  ال���راب���ع واالأخ������ري 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��م��ل  مل��ج��م��وع��ة 
املايل  امل�����ش��ار  ���ش��م��ن   )IWG(
 ،)G20( ال��ع�����ش��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة 
وال���������ذي ع���ق���د حت�����ت ال���رئ���ا����ش���ة 
على  للمجموعة  االإن��دون��ي�����ش��ي��ة 
�شبتمر  و16   15 ي��وم��ي  م��دى 
تقنيات  ع����ر  وذل�������ك   ،2022
وا�شتعر�س  امل����رئ����ي.  االت�������ش���ال 
جمموعة  خم���رج���ات  االج���ت���م���اع 
واخلطوات   ،2022 لعام  العمل 
باالأولويات  يتعلق  فيما  القادمة 
امل��ج��م��وع��ة لهذا  ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا 

العام.
امل�شارك  املالية  وزارة  و�شم فريق 
علي  م������ن  ك�������اًل  االج�����ت�����م�����اع  يف 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ���ش��ريف  ع��ب��داهلل 
الدولية  املالية  العالقات  ل�شوؤون 
ال�شام�شي  ح�شن  واآمنه  باالإنابة، 
خبري م�شاعد �شيا�شات واإجراءات 
اأع�شاء  االجتماع  وح�شر  مالية. 
والدول  الع�شرين  دول  جمموعة 
املدعوة، وممثلي املنظمات الدولية 
التعاون االقت�شادي  مثل منظمة 
واملركز   )OECD( والتنمية 
 GI( ال��ع��امل��ي ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

.)Hub
وبدوره رحب فريق دولة االإمارات 
باملخرجات النهائية التي قدمتها 

املجموعة والتي تهدف اإىل تعزيز 
التحتية  البنية  ق��ط��اع  ا�شتدامة 
وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�س. 
ك��م��ا اأث���ن���ى ف���ري���ق ال����دول����ة على 
املجموعة  بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
ه������ذا ال�����ع�����ام ون�������ش���ر م����وؤ�����ش����رات 
البنية  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار  ج��������ودة 
ا�شتعر�س  وب��������دوره  ال��ت��ح��ت��ي��ة. 
االإم����ارات يف  دول��ة  الفريق جهود 
التحتية  البنية  م�شاريع  تطوير 
ومعايري  التكنولوجيا  وا�شتخدام 

اال�شتدامة.
وت����ف���������ش����ي����اًل، ن����اق���������س اأع���������ش����اء 
اأحرزته  ال��ذي  التقدم  املجموعة 
ت��ع��زي��ز وتنمية  ب�����ش��اأن  امل��ج��م��وع��ة 
امل�شتدامة  اال�شتثمارية  امل�شاريع 

�ضمن امل�ضار املايل ملجموعة الع�ضرين

التحتية  البنية  عمل  ملجموعة  وزارة املالية ت�سارك يف االجتماع الرابع للعام 2022 

و�شلت اإىل 152.69 مليار دوالر، فيما و�شلت القيمة 
ال�شوقية لبور�شة ال�شعودية اإىل 2.95 تريليون دوالر، 
الكويت  وبور�شة  دوالر  مليار   197.6 قطر  وبور�شة 
146.7 مليار دوالر، و�شوق م�شقط 60.5 مليار دوالر 
58.5 مليار دوالر والبور�شة  وبور�شة الدار البي�شاء 
البحرين  وب��ور���ش��ة  دوالر  م��ل��ي��ار   36.36 امل�����ش��ري��ة 

30.77 مليار دوالر.
ووفق الن�شرة االأ�شبوعية ل�شندوق النقد العربي، بلغت 
26.09 مليار دوالر،  ال�شوقية لبور�شة عمان  القيمة 
وبور�شة بريوت 12.9 مليار دوالر، وبور�شة فل�شطني 

4.97 مليار دوالر، و�شوق دم�شق 1.53 مليار دوالر.

واأو�شحت اأن موؤ�شرات البور�شات العربية �شهدت تبايناً 
يف االأ�شبوع املا�شي حيث �شهد اأداء �شبع بور�شات عربية 
القطاعات  بع�س  منو  معدالت  ارت��ف��اع  نتيجة  ارتفاعاً 
اأداء  �شجل  فيما  واخل��دم��ات،  وال��ع��ق��ارات  التاأمني  مثل 
ن��ت��ي��ج��ة انخفا�س  ان��خ��ف��ا���ش��ا  ب���ور����ش���ات ع��رب��ي��ة  ���ش��ب��ع 
موؤ�شرات اأداء قطاعات البنوك، واال�شتثمار، واخلدمات 

املالية، واالت�شاالت.
العربية  ال��ب��ور���ش��ات  ت���داول  حجم  اأن  الن�شرة  وذك���رت 
ارتفاعاً  �شهدت  ال�شندوق  بيانات  ق��اع��دة  يف  املُ�شمنة 
ارتفاع  نتيجة  املا�شي،  االأ�شبوع  خالل   8.56% بنحو 

حجم التداول يف خم�س بور�شات عربية.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن �شندوق النقد العربي عن و�شول القيمة ال�شوقية 
مليارا  و256  تريليونات   4 اإىل  العربية  للبور�شات 

و291 مليون دوالر يف نهاية االأ�شبوع املا�شي.
املال  الأ�شواق  االأ�شبوعية  الن�شرة  يف  ال�شندوق،  واأو�شح 
القيمة  اأن  عربية،  بور�شة   13 تر�شد  التي  العربية 
بنحو  ارتفعت  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  ال�شوقية 
4.8 مليار اإىل 568.7 مليار دوالر يف نهاية االأ�شبوع 

املا�شي.
املايل  دب��ي  ل�شوق  ال�شوقية  القيمة  اأن  الن�شرة  وذك��رت 

دبي ت�سهد اإطالق اأول متجر مبفهوم »التجزئة الهجينة« يف دول جمل�س التعاون 

تعزيز البنية التحتية لالأمن ال�سيرباين يف مركز دبي املايل العاملي

% زيادة حجم االأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف طرح »�سالك« اإىل 24.9 

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  853
•• دبي-وام:

اأم�س  االأرا�شي واالأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت قيمة 
263 مبايعة  853 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل  اأكرث من 
بقيمة  ل���الأرا����ش���ي  م��ب��اي��ع��ة   25 م��ن��ه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   598.18 ب��ق��ي��م��ة 
105.12 مليون درهم و 238 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 493.06 

مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�شي بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة حدائق 
ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة ند 

ال�شبا االأوىل تليها مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�شفا 
وت�شدرت منطقة احلبية اخلام�شة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ   .2
�شجلت 9 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة ند ال�شبا االأوىل 
بت�شجيلها 9 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم وثالثة يف جبل علي االأوىل 

بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 6 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون 
 23 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  االأوىل  ال��ورق��اء  مبنطقة  دره��م 
مليون   17 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  جمريا  نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون 

درهم يف منطقة الثنية اخلام�شة.

البائع، وذلك عقب قرار  امل�شاهم  ومت حتديد حجم الطرح اجلديد من قبل 
 13 ال��ع��ادي يف  اإم��ارات��ي لل�شهم  2 دره���م  ب���  ال��ط��رح  حت��دي��د �شعر  “�شالك” 
�شبتمر 2022، مما يتيح للم�شتثمرين عر�شاً جمزياً ويوؤكد من جهة اأخرى 
حر�س “�شالك” على دعم اأداء تداوالت ال�شهم يف ال�شوق بعد االإدراج كاأولوية 

بالن�شبة لها.
وتبقى فرتة االكتتاب يف الطرح العام االأويل ل� “�شالك” كما هي، حيث تنتهي 
يف 20 �شبتمر 2022 للم�شتثمرين االأفراد يف االإمارات العربية املتحدة، ويف 

21 �شبتمر 2022 للم�شتثمرين املوؤهلني.
ومن املتوقع اأن يبداأ تداول اأ�شهم “�شالك” يف �شوق دبي املايل يف 29 �شبتمر 
املالية  ل����الأوراق  ال���دويل  التعريف  ورق���م   »SALIK« رم��ز  حت��ت   ،2022
االفتتاحية  ال�شوقية  القيمة  تبلغ  اأن  يتوقع  كما  »AEE01110S22«؛ 

لل�شركة 15 مليار درهم “4.1 مليار دوالر اأمريكي«.
يف  االأف����راد  املكتتبني  �شريحة  يف  ���ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  امل�شتثمرين  اإع���الم  و�شيتم 
االإم��ارات العربية املتحدة باالأ�شهم املخ�ش�شة لهم عر ر�شالة ن�شية ق�شرية 

يف 26 �شبتمر 2022.

•• دبي-وام:

اأم�س اأنها وبعد ح�شولها على موافقة هيئة االأوراق  “�شالك”،  اأعلنت �شركة 
املالية وال�شلع يف دولة االإمارات، وحكومة دبي، ممثلة بالدائرة املالية مار�شت 
من  االأويل  ال��ع��ام  طرحها  يف  لالكتتاب  املتاحة  االأ�شهم  ع��دد  زي���ادة  يف  حّقها 
ما  ع��ادي،  �شهم   1،867،500،000 اإىل  عادي  �شهم   1،500،000،000
يعني اأن ن�شبة االأ�شهم املتاحة للتداول بعد االإدراج �شرتتفع من %20.0 اإىل 
مع احتفاظ حكومة دبي مبلكية 75.1  24.9 % من راأ�س مال “�شالك”، 

% من راأ�س مالها.
كما ح�شلت “�شالك” على موافقة هيئة االأوراق املالية وال�شلع لزيادة حجم 
طرح ال�شرائح املعنية على النحو التايل: �شيتم زيادة حجم ال�شريحتني االأوىل 
والثالثة “اإجمااًل” من 120،000،000 اإىل 145،725،000 �شهم عادي 
بينما �شيتم زيادة حجم ال�شريحة الثانية  %7.8 من حجم العر�س”  اأو   “
“للم�شتثمرين املوؤهلني” من 1،380،000،000 اإىل 1،721،775،000 

�شهم عادي “اأو حوايل 92.2 % من حجم الطرح«.

•• دبي - وام:

االأول، متجر  اأم�س  افتتح يف دبي 
 -  »6thStreet.com  “
“التجزئة  مب��ف��ه��وم  م��ت��ج��ر  اأول 
دول  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  الهجينة” 
حيث  اخلليجي؛  التعاون  جمل�س 
ي��ع��د ال��وج��ه��ة ال���رائ���دة يف جمال 
لالأزياء  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
الفاخرة ، يف خطوة تعك�س املكانة 
االإم��ارات كمركز  لدولة  الريادية 
وال�شياحة  التجزئة  لتجارة  عاملي 

•• دبي-الفجر:

املالية  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  �شلطة  ق��ام��ت 
املو�شوعية  امل��راج��ع��ة  ت��ق��ري��ر  ب��ن�����ش��ر 
 2022 لعام  ال�شيرانية  للمخاطر 
هو  التقرير  من  الغر�س  )التقرير(. 
تلخي�س النتائج الرئي�شية للمراجعة 
ال�شيرانية  ل��ل��م��خ��اط��ر  امل��و���ش��وع��ي��ة 
يف  ال�شلطة  اأجرتها  التي  )امل��راج��ع��ة( 
اإىل  املراجعة  وتهدف   .2022 يناير 

ت�شمح  حيث  املخ�ش�شة،  القيا�س 
للعمالء  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ال�����ش��ا���ش��ة 
امل�شاعدة  وطلب  االأحجام  بتبادل 
ميكن  و  امل�������ش���رتي���ات  واخ����ت����ي����ار 
لي�شعروا  املنتجات  مل�س  للعمالء 
الروح  ت�شفي  جت���ارب  و���ش��ط  بها 
للت�شوق  امل��م��ت��ع��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
قد  عراقيل  اأو  حت��دي��ات  اأي  دون 
ال�شحن  اأوق������ات  م��ث��ل  ت��واج��ه��ه��م 
يف  امل��ح��دود  امل��خ��زون  اأو  الطويلة 
طوابري  يف  االن��ت��ظ��ار  اأو  امل��ت��ج��ر 

املغادرة.

ال�شيراين يف دولة االإمارات.  لالأمن 
ب�����ش��اأن تطبيق  اأن��ن��ا ���ش��ع��داء  ويف ح��ني 
ال�����ش��رك��ات الأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات االأمن 
ال�����ش��ي��راين خ��الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، اإال 
الإح����راز مزيد  اأك���ر  مت�شع  ه��ن��اك  اأن 
من التقدم، ونتطلع ملوا�شلة التعامل 
من  حمايتهم  ل�شمان  ال�شركات  م��ع 
من  والتاأكد  ال�شيرانية  التهديدات 
وتعايف  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ام��ت��الك��ه��م الأط�����ر 

منا�شبة«.

جتربة �شاملة متكاملة مع مزايا 
اأو  االإن��رتن��ت  ���ش��واء ع��ر  الت�شوق 

داخل املتجر.
6thStreet. موقع  اأن  يذكر 

ق���ب���ل  م��������ن  مم�������ل�������وك   com
جمموعة  وهي  اأباريل،  جمموعة 
التجزئة العاملية لالأزياء ؛ وتتخذ 
م��ن دب���ي م��ق��راً ل��ه��ا. م��ن جانبه 
املوؤ�ش�س  ف���ي���د،  دارم������ني  اأو�����ش����ح 

يف  الرقمي  باالقت�شاد  النهو�س 
الدولة«.

ويوفر املتجر، الذي يعمل باأف�شل 
املبتكرة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و���ش��ائ��ل 
جمال  يف  ب��اه��ر  مل�شتقبل  وي��وؤ���ش��ر 
نوعية  جت��ارب  بالتجزئة؛  البيع 
الرقمي  ال���ت�������ش���وق  ب����ني  جت���م���ع 
والتقليدي معاً، ويت�شم املتجر، يف 
بتقدمي  للعمالء  م��ول  دب��ي هيلز 

اأهمية  املتجر  القيمة، كما يعك�س 
اال�شطناعي  ال����ذك����اء  ت��وظ��ي��ف 

والتعلم االآيل.
ميكنهم  ال����ع����م����الء  اأن  ي����ذك����ر 
اللوحية  االأج�����ه�����زة  ا����ش���ت���خ���دام 
واختبارها  امل���ن���ت���ج���ات  ل��ت�����ش��ف��ح 
يفعلون  ك��ان��وا  مثلما  واإ���ش��اف��ت��ه��ا 
كما  التطبيق،  الت�شوق عر  اأثناء 
غرف  يف  املنتجات  جت��رب��ة  ميكن 

كمركز  ال��دول��ة  تناف�شية  تر�شيخ 
وي�شم  وال�شياحة  للت�شوق  عاملي 
االبتكارات  اأف�شل  املتجر اجلديد 
الذكاء  تطبيقات  م��ث��ل  التنقية 
ويعك�س  ال���رائ���دة،  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
العالمات  م����ن  ج�����دي�����داً  ج���ي���اًل 
البيع  الذكية يف جمال  التجارية 
بالتجزئة؛ مما ي�شهم يف االرتقاء 
ب��ال�����ش��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ظل 

ملوقع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال����رئ����ي���������س 
اأنه   ،»6thStreet.com“
ا�شتغرقت  ا�شتك�شاف  رح��ل��ة  بعد 
عاماً، مت النجاح يف بلورة مفهوم 
اأجل تقدمي جتارب  التجزئة من 
معاً،  وم����ادي����ة  م��ب��ت��ك��رة  رق���م���ي���ة 
موؤكداً ان ا�شتثماراتنا يف التحول 
ال���رق���م���ي ل��ت��ي�����ش��ري االج���������راءات 
والوظائف عر االرتقاء ب�شال�شل 

واالبتكارات الرقمية.
ح�شر االف��ت��ت��اح م��ع��ايل ع��م��ر بن 
�شلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
الرقمي  واالقت�شاد  اال�شطناعي 
وقال  بعد  عن  العمل  وتطبيقات 
6thStreet. يعك�س اإطالق “

com الأول متجر يف دبي، املكانة 
الريادية لدولة االإمارات يف جمال 
التطبيقات امل�شتقبلية؛ وي�شهم يف 

اأن التطبيق  اأنه يف حني  اإىل  املراجعة 
ل�شلطة  االإر����ش���ادي���ة  ل��ل��ق��واع��د  ال���ع���ام 
باإدارة  اخلا�شة  املالية  للخدمات  دبي 
املخاطر ال�شيرانية يف حت�شن ملحوظ 
الإر�شادات  ال�شركات  معظم  تنفيذ  مع 
ال�شيرانية  وال���ن���ظ���اف���ة  احل���وك���م���ة 
امل��و���ش��ى ب��ه��ا، اإال اأن���ه مت حت��دي��د قدر 

ال�شركات  اإج����راء  امل��راج��ع��ة  واأظ��ه��رت 
حت�شيناٍت جوهرية يف معظم جماالت 
الرقابة التي مت تقييمها، اإال اأن جميع 
يف  ال���واردة   14 ال���  الرئي�شية  النتائج 
تقرير املراجعة املو�شوعية للمخاطر 
تتطلب  ت��زال  ال   2020 ال�شيرانية 
اهتمام اأكر من ال�شركات. كما اأ�شارت 

على  الرتكيز  املالية  اخل��دم��ات  قطاع 
التحول الرقمي، وال �شيما مع ت�شارع 
وتريته بعد جائحة كوفيد-19. لهذا 
ال�����ش��ب��ب، اأ���ش��ب��ح م��ن ال�����ش��روري على 
اإن�شاء  على  الرتكيز  ال�شركات  جميع 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ���ش��ي��ران��ي��ة م��ت��ي��ن��ة مبا 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  مع  يتما�شى 

)القواعد  ال�شيرانية  املخاطر  ب��اإدارة 
ال�شركات  ق���ب���ل  م����ن  االإر�������ش������ادي������ة( 
وموؤ�ش�شات ال�شوق املرخ�شة واملدققني 
املُ�شّجلني )ُي�شار اإليهم ب�شكل جمتمع 

بال�شركات(؛ و
• م�شتوى الن�شج احلايل الأُطر عمل 

االأمن ال�شيراين لدى ال�شركات.

تعزيز  ممار�شات  يف  التنفيذ  من  اأق��ل 
امل����رون����ة ال�����ش��ي��ران��ي��ة. ك��م��ا اأ����ش���ارت 
املراجعة اإىل حت�شن يف م�شتوى ن�شج 
اأطر عمل االأمن ال�شيراين لل�شركات. 
اإيان  ق��ال  املو�شوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
جون�شتون، الرئي�س التنفيذي ل�شلطة 
“يوا�شل  امل���ال���ي���ة:  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي 

امل�����ش��اع��دة ع��ل��ى حت���دي���د:   • احلالة 
حددها  ال���ت���ي  ل���ل���م���ج���االت  ال���راه���ن���ة 
تقرير املراجعة املو�شوعية للمخاطر 
اأنها بحاجة  2020 على  ال�شيرانية 

لتح�شني؛ 
االإر�شادية  القواعد  تنفيذ  م�شتوى   •
ل�شلطة دبي للخدمات املالية اخلا�شة 

االقت�ساد ال�سيني ينتع�س
 لكن اأزمة العقارات تتفاقم 

•• بكني-رويرتز: 

من  اأ�شرع  منو  مع  اآب،  اأغ�شط�س-  يف  مفاجئة  متانة  ال�شيني  االقت�شاد  اأظهر 
جائحة  اآث��ار  من  التعايف  يعزز  مما  التجزئة  ومبيعات  امل�شانع  اإنتاج  يف  املتوقع 
اأثر  املتزايد  العقاري  الركود  لكن  البالد،  �شهدتها  ح��ارة  وموجات  كوفيد-19 
على اآفاق االقت�شاد. وتظهر االأرقام التي جاءت اأف�شل من املتوقع اأن ثاين اأكر 
اأن جنا ب�شعوبة من االنكما�س يف  اقت�شاد يف العامل يكت�شب بع�س الزخم، بعد 
لبقية  ب�شكل طفيف  االنتعا�س  احتماالت  ورفع  يونيو حزيران  املنتهي يف  الربع 
يف  باملئة   4.2 منا  ال�شناعي  الناجت  اأن  لالإح�شاء  الوطني  املكتب  واأف��اد  العام. 
اأغ�شط�س اآب عنه قبل عام، وهي اأ�شرع وترية منذ مار�س اآذار. ويفوق ذلك توقعات 
3.8 باملئة ويتجاوز ارتفاعا بن�شبة  املحللني يف ا�شتطالع اأجرته رويرتز لزيادة 
3.8 باملئة يف يوليو متوز. وارتفعت مبيعات التجزئة 5.4 باملئة عنها قبل عام، 
3.5 باملئة والزيادة  اأي�شا توقعات لنمو  اأ�شهر وتفوق  اأ�شرع وترية يف �شتة  وهي 

امل�شجلة يف يوليو متوز البالغة 2.7 باملئة.
ويف ت�شريحات اأعقبت �شدور البيانات، قال فو لينغ هوي املتحدث با�شم املكتب 
“حتقق  اآب  اأغ�شط�س  يف  ال�شني  االقت�شادي يف  التح�شن  اإن  لالإح�شاء  الوطني 
ب�شق االأنف�س” بف�شل ال�شيا�شات الداعمة، لكنه حذر من اأن االنتعا�س كان ه�شا 

واأن الظروف العاملية ال تزال معقدة.

دوالر �سعر �سلة خامات »اأوبك«  97.3
•• فيينا-وام: 

اأن  “اأوبك”  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  منظمة  اأعلنت 
 13 اأ�شعار  متو�شط  ت�شم  التي  خاماتها  �شلة  �شعر 
خ��ام��ا م��ن اإن��ت��اج ال���دول االأع�����ش��اء و���ش��ل اإىل 97.3 

دوالر للرميل اأم�س االأول.
اأن  اأم�����س-  ال�����ش��ادرة  ن�شرتها  يف   - “اأوبك”  وذك���رت 
املعدل ال�شنوي ل�شعر ال�شلة بلغ نحو 69.89 دوالر 
للرميل يف العام 2021، و41.47 دوالر للرميل 
يف 2020. وتتكون �شلة اأوبك املرجعية للخامات من 
13 خاماً ميثل كل منها نفط ال�شادرات االأ�شا�س لكل 

دولة من البلدان االأع�شاء يف املنظمة.

ف�����ق�����د امل��������دع��������و /ج����ي����ت����و 
اثيوبيا     ، اي���ري���ن���ا  دي���ري���ب���ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)ep6993595(  رق���م 

ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
اىل �شفارة اثيوبيا او اقرب 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /رات�����ي�����������س 
فينو  ك����ان����ان����ك����ان����ن����وم����ي����ل 
الهند     ، ك���ان���ان���ك���ان���ن���وم���ي���ل 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)I0055546(  رق���������م 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0521618773

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /ن���ي�������ش���ان���ت 
نهانيكادافى باراميل فاالبيل 
باالن ، الهند   اجلن�شية - جواز 
)L9525313( شفره رقم� 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0564289947

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و /ال���ف���ري���دو جر 
الفلبني     ، م���اج���ت���وت���و  ت������ان 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)P5070344A(  رق����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

.0501506178

فقدان جواز �سفر



السبت   17  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13649  
Saturday    17    September    2022   -  Issue No   13649

15

املال والأعمال
غرفة ال�سارقة« تختتم 67 يوما من الفعاليات الناجحة لعرو�س �سيف ال�سارقة

على   80% اإىل  و���ش��ل��ت  ال��ت��ي  املختلفة  واحل�����ش��وم��ات  ال��ع��رو���س  م��ن 
خمتلف ال�شلع واملنتجات.

مل��راك��ز الت�شوق  ال��ه��ام  ال�شارقة م��ن خ��الل ه��ذا احل��دث  ووف���رت غرفة 
واملحال التجارية على م�شتوى االإمارة فر�شة ا�شتثنائية لتنمية اأعمالهم 
ورفع اإيراداتهم االأمر الذي �شاهم يف تعزيز مكانة االإمارة على خارطة 
الت�شوق وال�شياحة العاملية حيث متيزت عرو�س �شيف ال�شارقة 2022 
ال�شياحية  والوجهات  الت�شوق  مراكز  بني  مت  ال��ذي  العايل  بالتن�شيق 
والرتفيهية امل�شاركة،مما نتج عنه تنوع كبري يف احلمالت والن�شاطات 
اأجواء  الإ�شفاء  للعرو�س  امل�شاحبة  والفعاليات  التجارية  واخل�شومات 

مميزة اأ�شهمت يف ا�شتقطاب املزيد من الزوار وال�شياح واملت�شوقني.
واأكد �شعادة حممد اأحمد اأمني العو�شي مدير عام غرفة جتارة و�شناعة 
2022 وما حظيت به دورة  ال�شارقة اأن جناح عرو�س �شيف ال�شارقة 

امل�شرتكة.
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  اجل������روان  را����ش���د  اإب���راه���ي���م  اأ����ش���ار  ج��ان��ب��ه  م���ن 
االقت�شادية املن�شق العام للعرو�س اإىل اأن النجاح الذي حققته عرو�س 
اإطالق  الدائمة يف  الغرفة  2022 جاء نتيجة مل�شاعي  ال�شارقة  �شيف 
برامج ومبادرات لدعم عجلة التطور االقت�شادي الذي ت�شهده ال�شارقة 
مبختلف مقومات اجلذب التي تتمتع بها ي�شاف اإليها ما قدمته عرو�س 
ب�شكل كبري يف  اأ�شهمت  وبرامج ترويجية متنوعة  اأن�شطة  ال�شيف من 
وغريها  وال�شياحية  واالقت�شادية  التجارية  القطاعات  حركة  تن�شيط 
يف االمارة موؤكدا اأن كافة الفعاليات واحلمالت التي قدمتها العرو�س 
واملت�شوقني  التجار  من  كبرية  �شريحة  با�شتح�شان  حظيت  العام  ه��ذا 
واختتمت بنجاح كبري وفق نتائج ا�شتطالع الراأي الذي نفذته الغرفة 

بهدف تقييم نتائج العرو�س.

•• ال�سارقة - وام:

�شيف  “عرو�س  ف��ع��ال��ي��ات  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  اختتمت 
ال�شنوية  ال�����ش��ارق��ة  اأج��ن��دة  على  الرئي�س  احل���دث   ”2022 ال�����ش��ارق��ة 
لقطاع جتارة التجزئة بعد مو�شم ناجح ا�شتمر 67 يوما �شملت العديد 
من الفعاليات واالأن�شطة الرتفيهية والرتويجية املتنوعة لكافة اأفراد 
املجتمع وفر�س الربح واجلوائز القيمة يف خمتلف مراكز الت�شوق على 

م�شتوى اإمارة ال�شارقة.
2022 اق��ب��اال ك��ب��ريا من  والق���ت ف��ع��ال��ي��ات ع��رو���س �شيف ال�����ش��ارق��ة 
اإىل  ال�شياح  وا�شتقطاب  الدولة  اإم��ارات  املت�شوقني من خمتلف  جمهور 
اأبرز الوجهات ال�شياحية يف اإمارة ال�شارقة واأ�شواقها والتي مكنتهم من 
اال�شتفادة  اإىل جانب  الرتفيهية  بالفعاليات  اال�شتمتاع برنامج حافل 

العام احلايل من ا�شتقطاب كبري للمراكز واجلهات امل�شاركة ف�شال عن 
ال�شارقة  اإم��ارة  حتتلها  التي  املكانة  يوؤكد  واملت�شوقني  وال�شياح  ال��زوار 
باعتبارها واحدة من اأهم املحطات الرئي�شية باملنطقة ووجهة �شياحية 
االإج�����ازات ومو�شم  ف��رتة  ال��ع��امل خ��الل  اأن��ح��اء  للعائالت م��ن خمتلف 
جتارب  من  قدمته  وم��ا  العرو�س  فعاليات  تنوع  واأن  ال�شيما  ال�شيف 
ا�شتثنائية اأ�شهمت يف دفع �شكان وزوار ال�شارقة اإىل ا�شتك�شاف ما حتفل 

به االإمارة من وجهات �شياحية ومراكز ت�شوق عاملية امل�شتوى.
وتوجه العو�شي بال�شكر لكافة ال�شركاء اال�شرتاتيجيني على تعاونهم 
البناء واملثمر موؤكدا اأن النجاح الذي حتقق يف مو�شم هذا العام يدفع 
من  الفاعلة  اجلهات  كافة  مع  والتن�شيق  التعاون  موا�شلة  اإىل  الغرفة 
احلدث  ه��ذا  مب�شتوى  لالرتقاء  االإم���ارة  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 
واملبادرات املماثلة اإىل اأعلى م�شتويات التميز لتحقيق االأهداف والروؤى 

جلنة الطاقة وال�سناعة والبنية التحتية مبجل�س التن�سيق ال�سعودي االإماراتي ت�ستعر�س م�ساريعها االإ�سرتاتيجية

»اأرا�سي عجمان« تطلق م�سروع »املتابعة الذكية« للم�ساريع العقارية
•• عجمان-وام:

“املتابعة  م�شروع  عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  االأرا���ش��ي  دائ��رة  اأطلقت 
اجلوي  امل�شح  بعمليات  للقيام  االإم����ارة  يف  العقارية  للم�شاريع  الذكية” 
ومتابعة �شري العمل يف م�شاريع التطوير العقاري بعجمان والوقوف على 
و�شرعة  دق��ة  ي�شمن  مم��ا  “درون”  ط��ائ��رات  با�شتخدام  تنفيذها  م��راح��ل 

املتابعة والتقييم الدوري للم�شاريع.
واأكد ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة االأرا�شي والتنظيم 
العقاري يف عجمان.. اأن الدائرة اأطلقت امل�شروع من منطلق حر�شها على 
عملياتها  جميع  يف  التكنولوجيا  وتوظيف  العمل  اأ�شاليب  اأح���دث  تبني 

واإجراءاتها.
وقال اإن الدائرة ت�شعى اإىل تعزيز قدراتها التقنية وتبني منهجيات واآليات 
عمل ع�شرية من اأجل االرتقاء بجودة خدماتها وتطويرها لتواكب وترية 

اأن  املت�شارعة التي ت�شهدها عجمان على خمتلف االأ�شعدة مو�شحا  النمو 
“م�شروع املتابعة الذكية” من �شاأنه تقدمي قيمة م�شافة جديدة ونوعية، 
ال�شيما فيما يتعلق مبتابعة امل�شاريع العقارية وذلك من خالل تقدمي �شور 
الدائرة  يف  العمل  ف��رق  مهام  ت�شهل  دقيقة  وبيانات  معلومات  و  وا�شحة 
وتتيح لهم اإمكانية تنفيذ عمليات التفتي�س واملتابعة بكفاءة عالية ويف وقت 

وجيز مقارنة باالأ�شاليب التقليدية املتبعة.
اأو�شح �شعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام دائرة  من جانبه 
االأرا�شي والتنظيم العقاري اأن ا�شتخدام طائرات من دون طيار �شي�شتخدم 
على اأو�شع نطاق و�شي�شمل العديد من العمليات واالإجراءات االأخرى لدعم 
املوظفني وت�شهيل مهامهم اليومية من خالل اال�شتخدام االأمثل الأحدث 

التقنيات واأجهزة الذكاء اال�شطناعي املتطورة.
الدائرة  اإم��ارة عجمان من تطور وازده���ار يحتم على  اأن ما ت�شهده  واأك��د 

م�شاعفة جهودها وتكري�س طاقاتها لالإرتقاء باالأداء ومواكبة هذا النمو.

واع�������د ي���ل���ب���ي ت���ط���ل���ع���ات ال���ق���ي���ادة 
ويحقق  البلدين  كال  يف  الر�شيدة 
ال�شعبني  امل�شتدامة ورفاه  التنمية 

ال�شقيقني« .
التاريخية  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى  واأث���ن���ى 
امل�����ش��رتك��ة ال��ت��ي جت��م��ع االإم�����ارات 
بال�شقيقة الكرى ال�شعودية والتي 
تعتر مثااًل يحتذى به لي�س على 
ال�شعيد االإقليمي فح�شب بل على 
البلدين  اأن  اإذ  ال��ع��امل��ي  امل�����ش��ت��وى 
امل�شرتكة  ع��الق��ات��ه��م��ا  وب��ف�����ش��ل 
خطتا معاً خطوات متقدمة �شمن 
منظومة  ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  م��ف��ه��وم 
مبتكرة  ح��ل��ول  واإي����ج����اد  ال��ط��اق��ة 
مبا  ل��ل��م��وارد  االأم��ث��ل  لالإ�شتخدام 
باتفاقية  ال��ت��ام  التزامهما  ي��دع��م 

باري�س للمناخ .
التقى   .. االجتماع  هام�س  وعلى   
من  ك��اًل  العلماء  �شريف  املهند�س 
الدو�شري  نا�شر  ال��دك��ت��ور  �شعادة 
وامل�شرف  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  م�شت�شار 
ال�����ع�����ام ع���ل���ى وك�����ال�����ة ال���ع���الق���ات 
اأحمد  املهند�س  و���ش��ع��ادة  ال��دول��ي��ة 
الطاقة  وزي���ر  م�شاعد  ال��زه��راين 
ل�����ش��وؤون ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��م��ي��ز حيث 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث  مت 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك يف 
التحتية  والبنية  الطاقة  جماالت 

واالإ�شكان.

•• الريا�س-وام: 

ا�����ش����ت����ع����ر�����ش����ت جل�����ن�����ة ال����ط����اق����ة 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  وال�������ش���ن���اع���ة 
ال�شعودي  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  جم��ل�����س  يف 
اجتماعها  خ�����الل   - االإم������ارات������ي 
ال���رب���ع���ي ال���ث���ال���ث ل��ل��ع��ام اجل����اري 
ال�شعودية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف   2022
املو�شوعات  ال��ري��ا���س - ع��ددا م��ن 
امل�شرتك  التعاون  بتعزيز  املتعلقة 
ال���ب���ل���دي���ن وم���ت���اب���ع���ة �شري  ب�����ني 
وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  بتنفيذ  العمل 
العمل  وخ���ط���ط  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
لقطاعات  امل��رت��ب��ط��ة  امل�شتقبلية 
الطاقة وال�شناعة والبنية التحتية 
مبا يحقق تطلعات قيادتي و�شعبي 

البلدين ال�شقيقني .
تراأ�س وفد دولة االإمارات امل�شارك 
املهند�س  ����ش���ع���ادة  االج����ت����م����اع  يف 
وزارة  وك����ي����ل  ال���ع���ل���م���اء  ����ش���ري���ف 
ل�شوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
اللجنة  رئي�س  وال��ب��رتول  الطاقة 
من اجلانب االإماراتي و�شم عددا 
ال��ل��ج��ن��ة يف اجلهات  اأع�������ش���اء  م���ن 

احلكومية االحتادية واملحلية.
ورح����ب ال��ع��ل��م��اء يف ك��ل��م��ت��ه خالل 
االإج��ت��م��اع ب��احل�����ش��ور م��ن ممثلي 
والقائمني  ال��ب��ل��دي��ن  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة وت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرات 

وث����م����ن ج����ه����ود ف����ري����ق االأم�����ان�����ة 
ال�شعودي  التن�شيق  ملجل�س  العامة 
االإماراتي التابع للجنة التنفيذية 
�شخبوط  ال�شيخ  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ب���ن 
وزي�����ر دول�����ة وم���ع���ايل ف��ي�����ش��ل بن 
االقت�شاد  وزي��ر  االإبراهيم  فا�شل 

والتخطيط يف ال�شعودية .
بتعاوننا   “  : ال��ع��ل��م��اء  واأ�����ش����اف 
امل�شتقبلية  عملنا  وخطط  الفّعال 
ق�����ادري�����ن ع���ل���ى نقل  ال���ط���م���وح���ة 
وال�شناعة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع���ات 
م�شتويات  اإىل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
متقدمة، وامل�شي به نحو م�شتقبل 

لهم  ون����ق����ل   .. اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
حممد  ب��ن  �شهيل  م��ع��ايل  حت��ي��ات 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
والبنية التحتية .. متمنيا حتقيق 
النجاح يف هذا االإجتماع ويف كل ما 
يخدم م�شالح البلدين ويعزز من 

مكانتهما .

لهما ثقل كبري يف هذه القطاعات 
لالقت�شادات  ال��داع��م��ة  احل��ي��وي��ة 

الوطنية والتنمية امل�شتدامة.
ولفت اإىل اأهمية هذه االجتماعات 
والتن�شيق الفعال حتت قبة جمل�س 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق ال�����ش��ع��ودي االإم����ارات����ي 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة خلادم  يف ظ���ل 

واأك��������د ح����ر�����س دول�������ة االإم����������ارات 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وامل��ث��م��ر مع 
وتطوير  تعزيز  بهدف  ال�شعودية 
والتكامل  اال�شرتاتيجي  التعاون 
الطاقة  ق��ط��اع  وال��ب��ن��اء يف  امل��ث��م��ر 
مبا  التحتية  والبنية  وال�شناعة 
كقوتني  ال���ب���ل���دي���ن  م���ك���ان���ة  ي���ع���زز 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز اآل �شعود و �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظهما  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
يف بلورة روؤية م�شرتكة بني  اهلل”، 
البلدين وتعزيز ال�شراكة لتحقيق 

نتائج ملمو�شة.

•• دبي- وام:

دائرة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
االأرا����ش���ي واالأم������الك ب��دب��ي خالل 
االأ����ش���ب���وع احل����ايل اأك����رث م���ن 8.9 

مليار درهم .
االأ�شبوع  ه����ذا  ال����دائ����رة  و����ش���ه���دت 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   1787 ت�����ش��ج��ي��ل 
 227 م��ن��ه��ا  دره�����م،  م��ل��ي��ار   7.79
 4.35 بقيمة  ل��الأرا���ش��ي  م��ب��اي��ع��ة 
مبايعة  و1560  دره�������م  م���ل���ي���ار 
 3.44 ب��ق��ي��م��ة  وال���ف���ل���ل  ل��ل�����ش��ق��ق 
اأه��م مبايعات  مليار دره��م. وج��اءت 
مليون   988 ب��ق��ي��م��ة  االأرا�������ش������ي 
درهم يف منطقة مدينة املطار تلتها 
مبايعة بقيمة 259 مليون درهم يف 
منطقة اليفرة 1 ثم مبايعة بقيمة 
منطقة  يف  دره������م  م���ل���ي���ون   255

ال�شفوح الثانية.
وت�شدرت منطقة احلبية اخلام�شة 
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق 
 221 بقيمة  مبايعة   66 �شجلت 
م��ل��ي��ون دره�����م وت��ل��ت��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ند 
ال�شبا االأوىل بت�شجيلها 39 مبايعة 
وثالثة  دره���م  مليون   184 بقيمة 
بت�شجيلها  االأوىل  ع��ل��ي  ج��ب��ل  يف 
مليون   136 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   33
باأهم مبايعات  دره��م. ويف ما يتعلق 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ح�����ذرت م��ن��ظ��م��ة اأوك�������ش���ف���ام غري 
احل��ك��وم��ي��ة ب���اأن م��وج��ات اجلفاف 
الكا�شحة  والفي�شانات  الق�شوى 
من  زادت  ال���ت�������ش���ّح���ر  وظ�����اه�����رة 
من  ب��اأك��رث  احلاد”  “اجلوع  �شدة 
ال��دول االأك��رث عر�شة  ال�شعف يف 
ل��ل��ك��وارث امل��ن��اخ��ي��ة، داع��ي��ة الدول 
كثيف  ب�شكل  احلد  اإىل  ال�شناعية 
امل�شببة  ال����غ����ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م���ن 

دبي  م��ر���ش��ى  منطقة  وتلتها  دره���م 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   125 بت�شجيلها 
وث���ال���ث���ة يف  دره�������م  م���ل���ي���ون   328
بت�شجيلها  الثالثة  جنوب  الر�شاء 
مليون   73 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   123
قيمة  ال����ره����ون  و���ش��ج��ل��ت  دره�������م. 
دره��م منها  930.7 مليون  قدرها 
 358.22 اأرا���س بقيمة  87 ره��ن 
فلل  ره�����ن  و298  دره������م  م���ل���ي���ون 
مليون   572.47 ب��ق��ي��م��ة  و���ش��ق��ق 

ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
الثنية  مبنطقة  دره���م  مليون   90
الرابعة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
83 مليون درهم يف منطقة  بقيمة 
نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 
نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون   39
اخلليج  منطقة  وت�شدرت  ج��م��ريا. 
ال��ت��ج��اري امل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث عدد 
�شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات 
مليون   293 بقيمة  مبايعة   182

�شيح  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  وك����ان  دره����م 
مليون   120 ب��ق��ي��م��ة   2 ���ش��ع��ي��ب 
نخلة  م��ن��ط��ق��ة  واأخ�������رى يف  دره�����م 
جمريا بقيمة 69 مليون درهم. اأما 
 145 ت�شجيل  �شهدت  فقد  الهبات 
درهم  مليون   205.3 بقيمة  هبة 
جمريا  نخلة  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  ك��ان 
واأخ����رى  دره����م  م��ل��ي��ون   40 بقيمة 
 35 بقيمة  دب��ي  مر�شى  منطقة  يف 

مليون درهم.           

الع�شر  ال������دول  ه����ذه  يف  ���ش��خ�����س 
يعانون من انعدام االأمن الغذائي 
م�شاعدة  اإىل  وي��ح��ت��اج��ون  احل����اد 
قيد  على  البقاء  اأج��ل  م��ن  عاجلة 
احلياة، م�شرية اإىل اأن 18 مليون 
���ش��خ�����س م���ن ب��ي��ن��ه��م ع��ل��ى �شفري 

املجاعة.
واالأزم������ات  ال���ن���زاع���ات  ك���ان���ت  واإن 
العاملني  ت���ب���ق���ى  االق���ت�������ش���ادي���ة 
االأولني خلف اجلوع فاإن “ظواهر 
ال��ط��ق�����س ال��ق�����ش��وى ال���ت���ي ت����زداد 

التي  االأ�شرار  واإ�شالح  لالحرتار 
ت�شببت بها.

تقرير  يف  اأوك���������ش����ف����ام  واأف�����������ادت 
���ش��در اجل��م��ع��ة اأن اجل����وع احل���اّد 
ع�شر  يف   123% ب��ن�����ش��ب��ة  ازداد 
عر�شة  االأك����رث  م��ن  ت�شنف  دول 
ال�شومال  هي  املناخية  للمخاطر 
وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر 
واأفغان�شتان وغواتيماال ومدغ�شقر 

وبوركينا فا�شو وزميبابوي.
مليون   48 اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأورد 

اأي�شا  ه����ي  حت����د  و�����ش����دة،  وت������رية 
الفقرية  ال�������ش���ع���وب  ق�������درة  م�����ن 
ومواجهة  للجوع  الت�شدي  على 
ما  بح�شب  املقبلة”،  ال�����ش��دم��ات 

اأورد التقرير.
ال�شومال  مثل  اأوك�شفام  واأوردت 
ال����ت����ي ت����واج����ه اأ������ش�����واأ ج����ف����اف يف 
تاريخها اأرغم مليون �شخ�س حتى 
منازلهم،  م��ن  ال���ف���رار  ع��ل��ى  االآن 
يف ح���ني اأن���ه���ا م���ن ال�����دول االأق����ل 

ا�شتعدادا ملواجهة اأزمة املناخ.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  8.9

»النقد العربي« ينظم طاولة م�ستديرة للعمالت اأزمة املناخ زادت من �سدة »اجلوع احلاد« يف الدول االأكرث عر�سة للكوارث
الرقمية للبنوك املركزية وم�ستقبل النظام النقدي

•• اأبوظبي -وام:

ينظم �شندوق النقد العربي اأعمال ور�شة الطاولة امل�شتديرة رفيعة امل�شتوى 
حول” العمالت الرقمية للبنوك املركزية وم�شتقبل النظام النقدي” يوم 
19 �شبتمر اجلاري يف مدينة جدة بالتعاون مع البنك املركزي  االثنني 
ال�شعودي و�شندوق النقد الدويل يف اإطار فعاليات اجتماع الدورة ال�شاد�شة 

واالأربعني ملجل�س حمافظي امل�شارف املركزية وموؤ�ش�شات النقد العربية.
املركزية  امل�شارف  حمافظي  وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب  الور�شة  يف  ي�شارك 
النقد  �شندوق  من  امل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  العربية،  النقد  وموؤ�ش�شات 
ال�شويدي،  املركزي  والبنك  الدولية،  الت�شويات  وبنك  الدوليني،  والبنك 
وبنك اإندوني�شيا املركزي، و�شلطة النقد يف هونغ كونغ، وجمل�س اال�شتقرار 
واملنتدى  املالية،  التحتية  والبنية  الدفع  لنظم  الدولية  واللجنة  امل��ايل، 
االقت�شادي العاملي، اإ�شافة لعدد من اأ�شحاب ال�شعادة املدراء العامني الأبرز 
البنوك واملوؤ�ش�شات املالية العربية. ويتحدث يف اجلل�شة االفتتاحية الدكتور 
النقد  اآ�شيا يف �شندوق  وو�شط  االأو���ش��ط  ال�شرق  دائ��رة  اأزع��ور مدير  جهاد 
الدويل. تناق�س الور�شة اعتبارات الت�شميم واملتطلبات التقنية والتنظيمية 
املتعلقة باإ�شدار العمالت الرقمية للبنوك املركزية وتداعياتها، حيث �شيتم 

التي  اجل���دوى  معايري  وت��وف��ر  املختلفة  الت�شميم  خ��ي��ارات  على  التعرف 
الرقمية  العمالت  ا�شتخدام  على  اخلدمات  ومقدمي  امل�شتخدمني  حتفز 
للبنوك املركزية، والتعرف على اأثر هذه اخليارات على ال�شيا�شة النقدية، 

واال�شتقرار املايل، ونظم الدفع، والو�شاطة املالية.
تعزيز  يف  املركزية  للبنوك  الرقمية  العمالت  دور  املناق�شات،  ت�شمل  كما 
ال�شمول املايل، وكيفية حت�شني اإدارة املخاطر مبا يعزز من حماية م�شتهلكي 
وتقوية  املالية  املعامالت  نزاهة  على  احلفاظ  حيث  من  املالية،  اخلدمات 
الرقمية  العمالت  تطبيقات  اإىل  اإ�شافة  والرقابية.  التنظيمية  اجلوانب 
للبنوك املركزية يف املدفوعات عر احلدود، والتعرف على متطلبات بناء 

من�شات رقمية لتعزيز كفاءة و�شمولية املدفوعات عر احلدود.
العام  املدير  احلميدي،  عبداهلل  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  اأّك��د  و 
للم�شارف  امل��و���ش��وع  اأهمية  العربي  النقد  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ونقل  للحوار  مهمة  فر�شة  من  الور�شة  تتيحه  ما  اإىل  م�شرياً  املركزية، 
املعرفة وتبادل التجارب واخل��رات بني امل�شارف املركزية العربية يف هذا 
التي يعدها ال�شندوق حول  املبادئ االإر�شادية واالأوراق  اإىل  ال�شاأن.. الفتا 
املو�شوع، خا�شة “الدليل العملي للم�شارف املركزية العربية حول اإ�شدار 

العمالت الرقمية” الذي ُن�شر يف �شهر فراير 2022.

•• تون�س-رويرتز:

تاأمل  تون�س  اإن  اجلمعة  اأم�����س  حكومي  متحدث  ق��ال 
يف ال��ت��و���ش��ل الت��ف��اق م��ع ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل قبل 
الو�شول التفاق يتعلق  املقبل، وذلك بعد  ال�شهر  نهاية 
العام  واالحت���اد  التون�شية  احلكومة  ووق��ع��ت  ب��االأج��ور. 
التون�شي لل�شغل اأم�س االأول اخلمي�س اتفاقا ب�شاأن زيادة 
املئة، وهي خطوة  بواقع خم�شة يف  العام  القطاع  اأج��ور 
رمبا تخفف من وطاأة التوتر االجتماعي. لكن احلكومة 
واالحتاد مل يعلنا عن اأي اتفاق اآخر ب�شاأن االإ�شالحات 
اإنقاذ مايل  املطلوبة للح�شول على حزمة  االقت�شادية 
الر�شمي  املتحدث  وق���ال  ال���دويل.  النقد  �شندوق  م��ن 
با�شم احلكومة ن�شر الدين الن�شيبي “فريق التفاو�س 
اأم�س مع �شندوق  التون�شي كان على ات�شال طيلة يوم 
االأخ��رية لالتفاق مع  البنود  ال��دويل بخ�شو�س  النقد 
ال�شندوق. واأبلغ راديو اإك�شري�س اإف.اإم املحلي “ناأمل 
التو�شل اإىل اتفاق مع �شندوق النقد قبل نهاية اأكتوبر 
مبا  التزاماتها  بجميع  الوفاء  من  تون�س  تتمكن  حتى 

يف ذلك توفري ال�شلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع 
االأجور وخدمة الدين«. وتكافح تون�س الإنعا�س ماليتها 
اال�شتياء  تزايد  االإفال�س، مع  التي تو�شك على  العامة 
من ارتفاع معدالت الت�شخم وغياب العديد من ال�شلع 
للت�شنيف  فيت�س  وكالة  وقالت  املتاجر.  من  الغذائية 
االئتماين ام�س اجلمعة اإن اتفاق االأجور يف تون�س يزيد 

من احتمالية اإبرام �شفقة مع �شندوق النقد الدويل.
على  ال���دويل  النقد  �شندوق  م��ع  ال�شفقة  اإىل  وُينظر 

نطاق وا�شع على اأنها خطوة حيوية النقاذ املالية.
وي��ري��د ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل وامل��ان��ح��ون االأجانب 
الرئي�شيون من تون�س اأن مت�شي قدما يف خف�س الدعم 
عن  ف�شال  ل��ل��دول��ة  اململوكة  ال�����ش��رك��ات  هيكلة  واإع����ادة 

خطوات لل�شيطرة على فاتورة اأجور القطاع العام.
اأن���ه ل��ن مي�شي ق��دم��ا يف خطة  ال�����ش��ن��دوق اإىل  واأ����ش���ار 
اإل��ي��ه��ا ت��ون�����س م��ا مل ي��واف��ق عليه  االإن���ق���اذ ال��ت��ي ت�شعى 
اأك���رث م��ن مليون  اإن���ه ي�شم  ال���ذي ي��ق��ول  احت���اد ال�شغل 
من  رئي�شية  قطاعات  اإغ��الق  على  قدرته  واأثبت  ع�شو 

االقت�شاد باالإ�شرابات.

االأ���س��ه��م االأوروب���ي���ة 
للجل�سة  توا�سل الرتاجع 
ال��ت��وايل على  الثالثة 

•• عوا�سم -وام:

االأ�شهم  اأ����ش���واق  م��وؤ���ش��رات  ت��راج��ع��ت 
االأوروب��ي��ة يف م�شتهل ت��داوالت اأم�س، 
الثالثة  للجل�شة  هبوطها  ل��ت��وا���ش��ل 

على التوايل.
�شباحاً   11:50 ال�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
موؤ�شر  انخف�س  االإم�����ارات،  بتوقيت 
بن�شبة  االأوروب����ي   ”600 “�شتوك�س 
1.19 نقطة  اأو ما يعادل   1.19%
 409.03 م�����ش��ت��وى  ع���ن���د  ل��ي�����ش��ل 
“داك�س”  م��وؤ���ش��ر  وان��خ��ف�����س  ن��ق��ط��ة. 
ما  اأو   1.66% ب��ن�����ش��ب��ة  االأمل��������اين 
اإىل  ل��ي�����ش��ل  ن��ق��ط��ة   221.9 ي�����وازي 
هبط  ف��ي��م��ا  ن���ق���ط���ة،   12734.9
نحو  الفرن�شي   ”40 “كاك  م��وؤ���ش��ر 
 1.25% ن�شبته  م��ا  اأو  نقطة   77

لي�شل اإىل 6076.61 نقطة.

تون�س تاأمل يف التو�سل التفاق مع 
�سندوق النقد الدويل قبل نهاية ال�سهر املقبل 

Date 17/ 9/ 2022  Issue No : 13649
In Case No. 1448/2022 Partial Commercial - Dubai

First Defendant/Daya Behara Company,Address: Unknown place of residence.
We inform you that we have been assigned as an account expert in the 
above lawsuit filed against you.
Plaintiff:Electrolux Appliances Middle East MDM
Accordingly, you or your legal representatives are mandated to attend 
the expert meeting, which is scheduled to be held on Wednesday, 
corresponding to 21/09/2022 at 01:00 pm.
Please contact us via the expert's mobile phone and send all documents 
supporting your defense of the case by e-mail, bearing in mind that if you 
fail to attend, the expert will carry out its work in accordance with the 
powers granted to it by law.
For inquiries, call 050-6317417/Email: missnahed@hotmail.com
Expert/Nahid Rashad Muhammad

Announcement by Publication to 
attend in front of experience

70533 Date 17/ 9/ 2022  Issue No : 13649

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

In case No.207/2022/6300-commercial execution
Considered in: Second Execution Department No. 184
Subject of the execution:Execution of the judgment issued in Case No. 1117-2022 
Commercial Payment Order, by paying the executed amount of (56,559.4 dirhams), 
including fees and expenses.
Plaintiff:Abdulla Khaled Mohamed Karama Alameri,Address:UAE, Abu Dhabi, 
Al Mushrif, Abu Dhabi, Airport St, Millennium Hotel Building, Al Rawda, GF 
Apartment, ADIB
Notified party: 1. Rahab Njoki Kioko (Executee)
Subject of the notification:He has instituted the above-mentioned executive action 
against you and obligated you to pay the executed amount of AED 56,559.4 to 
the execution applicant or to the court treasury.Accordingly, the court will initiate 
the executive procedures against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70482
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العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:174/2022/18 عقاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : . 

طالب االعالن:عبداخلالق بارودجار - �شفته بالق�شية:مدعي
املطلوب اعالنه:1- االمارات العاملية لال�شتثمار �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:مدعي عليه 

 جمهول حمل االقامة
ب��رد مبلغ  املدخل  واخل�شم  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد    : االإع���الن  مو�شوع 
العقد  بف�شخ  واملطالبة  ال�شكنية  الوحدات  ت�شليمه  او  ال�شرر  عن  الف   500 وتعوي�س  دره��م   )1.100.000(
املرم بني املدعي واملدعي عليه جراء عدم الزام االخري بالعقد املرم بينهما مع الزام املدعي عليه واخل�شم 
بالر�شوم  املدخل  املدعي عليها واخل�شم  وبالزام  او موافقته  دون علمه  العقار  لبيع  الف  املدخل مبلغ 500 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% وحتى متام ال�شداد - وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  
املوافق  2022/9/21  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، 

علما انه مت جتديد الدعوى من ال�شطب.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8890/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )100011( وال�شادر عن بنك دبي اال�شالمي 

بقيمة )19433( درهم .
طالب التنفيذ : حممد علي �شليمان حممد

عنوانه:االمارات - امارة دبي - رقة البطني - ديرة - دبي - مبنى برج الرمي - مبنى ات�شاالت
املطلوب اإعالنه : 1- �شرور علي احمد جباره - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع االإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19433( وق��دره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اعالن حكم بالن�شر        

2523/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- �شعيد رحمه �شعيد ال�شام�شي للنقل الري العام �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له :حق نواز من ورثه املتويف/منور خان حق نواز/والد املتويف 

وميثله :علي  ابراهيم حممد احلمادي 
ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2021/12/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املدعيني بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعني من االول اىل الثالثة تعوي�شا ماديا 
مبلغ 150000 درهم مائة وخم�شون الف درهم وان يوؤديا للمدعني جميعا مبلغ خم�شون الف درهم تعوي�شا 
ادبيا والفائدة بواقع 5% �شنويا تبداأ من �شريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد مع الزامهم بالر�شوم 

وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
انذار عديل بالن�شر
)2022/150660(  

اإن��ذار عديل بالن�شر ب�شاأن نفاذ عقد املقاولة املوقع فيما بني االط��راف وتوريد املبالغ اخلا�شة به يف 
احل�شاب املتفق عليه

مقدم من املنذرة:نيفادا للنقليات ذ.م.م - بوكالة املحامي ح�شن عبداهلل ال علي
�شد املنذر اليها االوىل:اجيال �شتيل كون�شرتك�شن ذ.م.م

لذلك:فان املنذرة تخطر املنذرة اليها ب�شورة ر�شمية وحا�شمة بعدم االخالل بعقد املقاولة املوقع فيما 
بني االط��راف وعلى وجه اخل�شو�س نخطركم بعدم حتويل توريدات الق�شط االخري لعقد املقاولة 
الي ح�شاب اخر خالفا للح�شاب املتفق عليه وهو احل�شاب بالرقم:0012066858001 لدى بنك 
املنذرة وب�شورة حازمة باتخاذ  امللك في�شل �شارقة وبخالف ذلك �شت�شطر  ال�شارقة اال�شالمي فرع 
كافة االجراءات القانونية واللجوء اىل الق�شاء للحفاظ على حقوق املنذرة جتاه املنذر اليها االوىل 
اأيام من تاريخ االعالن بالن�شر مع الزامكم بكافة امل�شاريف واخل�شائر   5 ومن ميثلها وذلك خالل 

والفوائد جراء تكبد املنذرة الي ادعاء حتى متام االيفاء بكامل م�شتحقاتها املرتتبة يف ذمتكم  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
MOJAU_2022- 0089163 رقم املعاملة

تنازل/وبيع  
يف  يرغب  باك�شتان  اجلن�شية   - ريا�س  حممد  اعظم  ال�شيد/فاروق  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن جزء من ح�شته بن�شبه 50% من كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�شيد:حممد �شليم اقبال حممد اقبال - اجلن�شية باك�شتان يف الرخ�شة )فاروق اعظم خلدمات 
 792935 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والتي  الغذائية(  املواد  لتو�شيل 

ال�شادرة من دائرة التنميه االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى ا�شافة �شريك .
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005880 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املفتاح االبي�س لتجارة الهواتف املتحركة وااللكرتونيات ذ.م.م 
 جمهول حمل االقامة .

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�شعة االنت�شار 
الزام  الدعوى يطالب فيها  اقام  ابوبكر قد  ابوبكر  املدعية/عبدال�شالم مكري  بناء على طلب 
املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )22.500( درهم باال�شافة اىل الطلبات الثابتة يف �شحيفة 

دعواه .
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/3 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 1 ( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/13  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عائ�شة ابراهيم علي اآل علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003779 يف  الدعوى رقم

اىل:التاج الثمني لقاوالت التك�شية واالر�شيات - جمهول حمل االقامة ال�شارقة املناخ خلف �شارع اال�شتقالل 
�شقة رقم 18 طابق رقم واحد ملك ورثة عي�شى علي عي�شى 069625996 - 0509625996

0547813951 رقم  ال�شارقة  نعلمكم بان املدعي/حممد عامر ح�شني - العنوان:حمل االقامة 
املطالبة  مالية  ب���:مطالبة  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   547813951 الهاتف 
الدائرة  امام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا   - وامل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  درهم   23100 مببلغ 
الثالثاء  يوم  �شباح  االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الثانية  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة 
عدم  حالة  ويف  وم�شتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   11:00 ال�شاعة  املوافق:2022/9/27 
ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات القانونية يف غيابكم.  

حرر بتاريخ  2022/9/14  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
ح�شام الرفاعي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 70535

تغيري ا�شـم / خال�شه حممد عبداهلل حممد 

حممد(  عبداهلل  حممد  )خال�شه  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�شم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�شمها من 

)خال�شه( اىل)ح�شه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

االعالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - زاهد انور حممد انور
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004027/ 

اإىل املحكوم عليه : زاهد انور حممد انور  
العنوان:ال�شارقة - ح�شب التحري 0505643890

املنفذ:نور  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، التكييف   وحدات  تركيب  ملقاوالت  البطينة 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :18042.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ف�شل الرحمن تازي اوديل
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005630/ 

اإىل املحكوم عليه : ف�شل الرحمن تازي اوديل  
املنفذ:�شركة  املدعي  املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح  بتاريخ قد �شدر احلكم  انه  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، �شوداين   اجلن�شية   - ذ.م.م  العقارية  فاك�شون 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :10850.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0001480 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / ح�شب الر�شول اخل�شر مو�شى احمد - العنوان:9475141 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/7/6 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
حكمت  احلكم  بالتايل  اال�شالمي  ال�شارقة  م�شرف   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  اوال:بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة 
وقدره )105.207.19( درهم مائة وخم�شة االف ومائتني و�شبعة دراهم وت�شعة ع�شر 
اال  على  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  وفائدة  فل�س 
تتجاوز ا�شل الدين - ثانيا:بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة  - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545
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يف الدعوى رقم:2022/1448 جتاري جزئي - دبي
املدعي عليه االول/دايا بيهارا كومباين - العنوان جمهول حمل االقامة

من  �شدكم  واملرفوعة  اع��اله  بالدعوى  ح�شابي  كخبري  انتدابنا  مت  ان��ه  علما  نحيطكم 
املدعي/اليكرتولوك�س ابالين�شيز ميدل اي�شت م.د.م.�س.

يوم  عقده  واملقرر  اخل��رة  اجتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
االربعاء املوافق:2022/9/21 ال�شاعة 01:00 ظهرا يرجى التوا�شل معنا عن طريق 
الهاتف املحمول اخلا�س باخلبري وار�شال كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن 
طريق الريد االلكرتوين علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلرة �شتبا�شر 
اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة قانونا - لال�شتف�شار االت�شال ب����:0506317417 

missnahed@hotmail.com:االمييل -
اخلبري احل�ضابي/ناهد ر�ضاد حممد

اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

70533
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الدعوى رقم:481 ل�سنة 2022 مدين ب�سيطة حمكمة اأبوظبي االبتدائية

املدعي:�شلطان فالح حمود جره القحطاين
احمد  علي   -3 اجلافلة  �شيف  علي  را�شد   -2 النعيمي  عبداهلل  �شامل  علي  احمد  عليهم:1-  املدعي 

ميجال 4-رايرن �شبات�س
املطلوب اعالنهما:1- علي اأحمد ميجال 2- رايرن �شبات�س

باال�شارة اىل قرار ندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا نخطر املدعي عليهما بح�شوره 
الثالثاء  ي��وم  عقده  املقرر  بعد  عن  اخل��رة  الجتماع  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  ميثله  من  طريق  عن 
املوافق:2022/9/20م يف متام ال�شاعة 10:30 �شباحا وذلك بوا�شطة برنامج Teams وعليكم 
 Mobile phone،Computer or لديكم  اي جهاز متوفر  الرنامج على  بتحميل  القيام 
Tablet وملزيد من املعلومات وللح�شول على رابط اجلل�شة يرجى التوا�شل مع اخلبري عر الريد 

االلكرتوين:expert@hajeirauditing.com او على هاتف رقم:042523232

اخلبري احل�ضابي املنتدب
اإ�ضماعيل حجري

اعالن بالن�شر حل�شور جل�شة خربة ح�شابية عن بعد

70021 العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  128/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ واالمور الوقتية رقم 51 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �شكنيه يف امارة دبي - احلبية اخلام�شة - رقم االر�س 43 - مبنى الثمام 32 - 
الطابق 1 - رقم الوحدة 108 والت�شريح با�شتالم مبلغ 1293449.36 درهم من ثمن البيع باملزاد .

طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع - امارة دبي - �شارع 5 متفرع من �شارع دم�شق - بنابة نهال - الق�شي�س 2 - الطابق االر�شي 
- بجوار تاميز 

املطلوب اإعالنه : جمتبي جعفر منزوي -عنوانه :امارة دبي - احلبية اخلام�شة - رقم االر�س 43 - مبنى الثمام 32 - الطابق 1 - رقم الوحدة 
althamin@emirates.net.ae  -  0502453155  -  108

05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  2022/09/28 ال�شاعة  مو�شوع االإعالن :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول  ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
رقم   - اخلام�شة  احلبية  املنطقة   - �شكنية  �شقة  العقار  :ن��وع  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�س  الثمن 
االر�س 43 - رقم املبنى 24 - ا�شم املبنى - الثمام 32 - رقم العقار 108 - رقم الطابق 1 - م�شاحة العقار 111.99 مرتمربع - املبلغ 

فورا املبلغ  يدفع   -1: مالحظات   . عطاء  العلى  ويباع  درهم   585355.36

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:269/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

املديونية  نظري  العلني  امل��زاد  يف  لبيع  متهيدا  امل��ره��ون  العقار  على  التنفيذي  احلجز  توقيع   : ال��دع��وى  مو�شوع 
املرت�شده بذمة املنفذ �شده والبالغ قدرها )2.163.475( درهم اثنان مليون ومائة وثالثة و�شتون الف واربعمائة 

وخم�شة و�شبعون درهم. 
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ور�شان االوىل - �شارع املنامه - منطقة دبي للتعهيد بناية رقم 1 بنايه بنك ابوظبي 
التجاري - الطابق الثاين - هاتف رقم:042959506 - وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي

املطلوب اإعالنه :  1- جوزيف عبداهلل غ�شن  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ار�س - املنطقة جبل علي االوىل - 
رقم االر�س 3373 - امل�شاحة 229.6 مرت مربع كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )2.163.475( درهم خالل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س 
املادة 295 من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة ايام من 

علمكم باحلجز .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:426/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�شوع الدعوى : ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املرمة بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة يف 2020/3/23 للوحدة العقارية مب�شروع بلووم تاورز 
يف قرية اجلمريا �شريكل رقم B-2912 مب�شاحة 60.30 م2 مع موقف �شيارات خم�ش�س مببلغ وقدره )624.000( درهم الت�شريح للمدعية 
بالغاء ت�شجيل العقار وا�شتعادة الوحدة العقارية والت�شرف فيها ا�شتنادا حلكم الفقرة العا�شرة من العقد املرم احقية املدعية باحتجاز مبلغ 
وقدره 62.400 درهم وامل�شدد من املدعي عليه ا�شتنادا حلكم املادة 10-2 من العقد املرم �شمول احلكم للمدعية بالنفاذ املعجل طليقا من الكفالة 

بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بلووم هايت�س العقارية �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �شارع املطار - مبنى النيادي -�شقة طابق 11 - مكتب 1103 - تقاطع �شارع دملا
املطلوب اإعالنه :  1- غابريل �شاندي مارتينز األيغوي  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املرمة بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة يف 2020/3/23 
للوحدة العقارية مب�شروع بلووم تاورز يف قرية اجلمريا �شريكل رقم B-2912 مب�شاحة 60.30 م2 مع موقف �شيارات خم�ش�س مببلغ وقدره 
)624.000( درهم الت�شريح للمدعية بالغاء ت�شجيل العقار وا�شتعادة الوحدة العقارية والت�شرف فيها ا�شتنادا حلكم الفقرة العا�شرة من العقد 
امل��رم �شمول احلكم  العقد  امل��ادة 10-2 من  ا�شتنادا حلكم  املدعي عليه  املدعية باحتجاز مبلغ وق��دره 62.400 دره��م وامل�شدد من  امل��رم احقية 
اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم االربعاء   الكفالة بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  للمدعية بالنفاذ املعجل طليقا من 
املوافق  2022/9/21  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  8347/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
جمعة  جمعة  عتيق  ملالكها  املطبوعات  لتنفيذ  ديزاين  توب  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 

�شامل احلو�شني 2- عرتي�س �شالح عرتي�س  -   جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مطبعة بن د�شمال م.م.ح

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )659165( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6300/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:1117-2022 اأمر اأداء جتاري ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )56.559.4( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : عبداهلل خالد حممد كرامة العامري

- مبنى فندق ميلينيوم  املطار  �شارع   - ابوظبي   - امل�شرف   - اأبوظبي  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 
الرو�شه - �شقة االر�شي - بنك ابوظبي االأ�شالمي

املطلوب اإعالنه : 1- رحاب جنوكي كيوكو - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )56.559.4( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70482 العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1859/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار االمر بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )94.782.45( درهم اربعة وت�شعون 
الف وت�شعمائة واثنني وثمانون درهما وخم�شة واربعون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق 

وحتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ميار ليمتد لتمثيل ال�شركات �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

رقم  مكتب  امليزانني  الطابق  لل�شفريات  اجلمال  مكتب  بناية  �شوفتيل  فندق  خلف  خليفة  �شارع   - عنوانه:ابوظبي 
العري عبداهلل  مبارك  عبداهلل  وميثله:عبيد   - رقم:0569902426  هاتف   -  M2

املطلوب اإعالنه :  1- ديكوالب �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/8/29 - بالزام املدعي  اأمر  مو�شوع االإعالن :طلب ا�شت�شدار 
درهما  واثنني وثمانون  و�شبعمائة  الف  وت�شعون  اربعة  درهم  وق��دره )94.782.45(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها 
وخم�شة واربعون فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�شتئنافه 

بح�شب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 
MOJAU_2022- 0088939 رقم املعاملة

تنازل/وبيع  
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/نيل �شاميندا كومارا وارناكو ال�شوريا - اجلن�شية �شريالنكا 
البالغة  ح�شتهما  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان   - فيلو  �شيتريا  وال�شيد/�شتهيانندن   ،
100% وذلك اىل ال�شيدة:ثيواراكا �شري�شكانتاراجاه - اجلن�شية �شريالنكا وذلك يف الرخ�شة 
املهنية بوكيل خدمات امل�شماه )النجاة ل�شيانه ال�شيارات( املرخ�شة برقم 781540 ال�شادرة 
من دائرة التنمية االقت�شادية بحكومة ال�شارقة - تعديالت اخرى:مت تغيري ال�شكل القانوين 

من �شراكه اعمال مهنية اىل موؤ�ش�شة فرديه بوكيل خدمات .
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة علي مياه للحداده

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�شة رقم : 1120992 
تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س خلفان �شامل اليحيائى

تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة علي مياه للحداده 
ALI MIAH STEEL WORKSHOP

اإىل /علي مياه لتجارة مواد البناء - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ALI MIAH FOR BUILDING MATERIALS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع االأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة 4752006
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع مواد البناء - بالتجزئة 4752034

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع معدات واآالت الطالء - بالتجزئة 4773604
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع االأدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة 4752004

تعديل ن�شاط / حذف ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مقام ال�شيافة للمندي واملظبي ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1963283 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمد عبداهلل حمد بن �شحبل التميمى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رحمه �شامل عو�س عبداهلل املنهاىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل عمر �شعيد زين املنهاىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ف�شل حم�شن نا�شر عبدالواحد
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مقام ال�شيافة للمندي واملظبي ذ.م.م 
MAQAM ALDHIAFA MANDI AND MADHBI L.L.C

اإىل /مقام ال�شيافة للمندي واملظبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م 
MAQAM ALDHIAFA MANDI AND MADHBI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13649 بتاريخ 2022/9/17 

اإعــــــــــالن
امل�شاريع - �شركة  ال�شادة :ييوني�شبكتك الإدارة  باأن /  االإقت�شادية  التنمية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 4472355 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ييوني�شبكتك الإدارة امل�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

 UNISPECTECH PROJECT MANAGEMENT SERVICES - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C
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•• اأبوظبي-وام:
من  جمموعة  البحرية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
القرارات املهمة اأبرزها اعتماد ا�شرتاتيجية العمل والروؤية خالل ال�شنوات 

املقبلة.
كما اعتمد املجل�س موعد اإقامة مهرجان �شباق دملا التاريخي اخلام�س يف 

الفرتة من 27 اأكتوبر حتى 3 نوفمر املقبلني.
ال�شيخ  برئا�شة  ال��ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  اخلام�س  االجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
حممد بن �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان وح�شور االأع�شاء، و�شامل 

الرميثي مدير عام النادي.
الريا�شات  ح��ب  غ��ر���س  منها  اأ�شا�شية  حم���اور  على  ال��ن��ادي  روؤي���ة  وتعتمد 
كوادر  وتخريج  ال�شباب،  نفو�س  يف  واحل��دي��ث  ال��رتاث��ي  ب�شقيها  البحرية 
�شواء  اخل��ارج��ي��ة  املحافل  خمتلف  يف  ال��وط��ن  راي���ة  ل��رف��ع  ت�شلح  ريا�شية 
جناح  يف  امل�شاهمة  ���ش��رورة  ع��ن  ف�شاًل  العاملية،  اأو  القارية  اأو  االإقليمية 
ريا�شي  اأ�شا�س  على  قائم  �شحي  جمتمع  بناء  يف  اأبوظبي  العا�شمة  روؤي��ة 
االأن�شطة  مبختلف  حياة  كاأ�شلوب  واتباعها  الريا�شة  ممار�شة  خالل  من 

والفعاليات التي ينظمها النادي.
االهتمام  يت�شدرها  التي  امل�شتقبلية  ال��ن��ادي  اأه���داف  املجل�س  اعتمد  كما 

بالن�سء ال�شغري، وتو�شيع قاعدة املمار�شني للريا�شات البحرية مبختلف 
اأنواعها.

ووجه ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة ب�شرورة تذليل كافة ال�شعوبات 
الفعاليات  تنظيم  وموا�شلة  البحرية،  الريا�شات  ملمار�شة  ال�شباب  اأم��ام 
مبختلف اأنواعها بهدف حتفيز اجلميع على امل�شاركة والتواجد يف مثل هذه 

الفعاليات التي تخدم الريا�شة ب�شكل عام وع�شاق البحر ب�شكل خا�س.
البحرية ب�شرورة  اأبوظبي للريا�شات  نادي  اإدارة  كما وجه رئي�س جمل�س 
توفري كافة متطلبات النجاح الأكادميية النادي ملوا�شلة جناحاتها يف تخريج 
االأجيال النا�شئة التي تع�شق البحر بكافة ريا�شاته، و بت�شخري كافة اجلهود 

من اأجل امل�شي قدماً يف طريق النجاح على �شعيد ال�شباقات الرتاثية التي 
�شهدت طفرة كبرية يف الفرتة املا�شية من حيث عدد امل�شاركني.

على جانب اآخر ينطلق اليوم "ال�شبت" �شباق يا�س للمحامل ال�شراعية فئة 
8 اأميال بحرية، ويعد  مل�شافة  �شراعيا  حممال   50 مب�شاركة  قدماً،   22
ال�شباق هو االأول بعد العودة من التوقف ال�شيفي الذي ا�شتمر ما يقرب 

من ثالثة اأ�شهر.
وتعد فئة 22 قدماً واحدة من اأهم فئات املحامل ال�شراعية الرتاثية، التي 
م�شتقبل  راي��ة  حلمل  اجلديدة  االأجيال  تخريج  يف  وت�شهم  بال�شباب  تعنى 

الرتاث البحري االأ�شيل.

•• دبي-الفجر

اأجرى احتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س يف مقره بدبي قرعة 
والن�شخة  الثانية،  ال��درج��ة  دوري  مل�شابقة  الرابعة  الن�شخة 
الريا�شي  للمو�شم  الثالثة  ال��درج��ة  دوري  مل�شابقة  الثانية 
اإدارات االحتاد املعنية، ومب�شاركة  2022-2023، بح�شور 
مم��ث��ل��ي ال���ف���رق  ع���ر ال��ق��ن��اة ال��ر���ش��م��ي��ة الحت����اد ال���ك���رة على 

اليوتيوب.
 12 املو�شم  لهذا  الثانية  الدرجة  دوري  م�شابقة  يف  وُي�شارك 
�شبورت، ريجينال،  يونايتد   ، يونايتد، الليغا  الهالل  فريقاً: 
اآرابيا،  اأتلتيكو  االإتفاق،  يونايتد،  ، الفال  املوج  يونايتد،  ليوا، 

جلف يونايتد وفليتوود يونايتد.
واأ���ش��ف��رت ال��ق��رع��ة ع��ن م��واج��ه��ات ق��وي��ة يف االأ���ش��ب��وع االأول 
يونايتد  وج��ل��ف  االأت��ف��اق،  م��ع  امل���وج  يلتقي  حيث  للم�شابقة، 
وليوا،  �شبورت  ويونايتد  اآراب��ي��ا،  واأتلتيكو  ويونايتد  والليغا، 

ي��ون��اي��ت��د، وف��ل��ي��ت��وود يونايتد  وال���ه���الل  ي��ون��اي��ت��د  والف�����ال 
وريجينال.

وُتقام م�شابقة دوري الدرجة الثانية التي �شتنطلق يف الثامن 
من �شهر اأكتوبر القادم، بنظام الدوري الكامل من مرحلتني 
ذهاباً واإياباً، ويتاأهل الفريقان احلا�شالن على املركزين االأول 
والثاين اإىل م�شابقة دوري الدرجة االأوىل، فيما يهبط �شاحبا 

املركزين االأخريين اإىل م�شاف دوري الدرجة الثالثة.
وُي�شارك يف الن�شخة الثانية من م�شابقة دوري الدرجة الثالثة 
جمموعتني  اإىل  القرعة  خ���الل   تق�شيمهم  مت  ف��ري��ًق��ا،   16
بواقع 8 فرق يف كل جمموعة، حيث �شمت املجموعة االأوىل: 
الدعم الريا�شي، اإنرت �شيتي، اإيليت فالكونز، مدينات، جرين 
والظاهرة،  هي�شبانيا  فر�شان  اأك��ادمي��ي،  فوتبول  ذا  هريونز، 
د  روي���ال،  الغربية،  النجوم،  الثانية:  املجموعة  �شمت  فيما 
غاردنز يونايتد، الوثبة، �شبورتنج، �شبورتي اإف �شي، اأي جي 

اإف.

الرابع  يوم  الثالثة  الدرجة  دوري  م�شابقة  مباريات  وتنطلق 
التي  االأول،  االأ�شبوع  املقبل، حيُث مباريات  اأكتوبر  ع�شر من 
�شيتي  واإن��رت  ه��ريون��ز،  جرين  مع  الريا�شي  الدعم  �شتجمع 
مع ذا فوتبول اأكادميي، واإليت فالكون مع فر�شان هي�شبانيا، 
وم��دي��ن��ات م��ع ال��ظ��اه��رة، وذل���ك حل�����ش��اب امل��ج��م��وع��ة االأوىل، 
والوثبة،  ال��ن��ج��وم  ال��ث��ان��ي��ة،  املجموعة  مناف�شات  يف  ويلتقي 
غاردنز  ود  �شي،  اإف  و�شبورتي  وروي��ال  و�شبورتنج،  والغربية 

يونايت واأي جي اإف.
و�شُتقام مباريات الدور االأول لدوري "الثالثة" بنظام الذهاب 
واالإياب، على اأن تتاأهل اأول ثالثة فرق من كل جمموعة عقب 

انتهاء مباريات هذا الدور اإىل الدور الثاين.
وبنظام  ف���رق   6 مب�����ش��ارك��ة  للم�شابقة  ال��ث��اين  ال����دور  وُي��ق��ام 
الدوري من مرحلتني "ذهاًبا واإياًبا"، وتتاأهل الفرق احلا�شلة 
دوري  م�شابقة  اإىل  انتهائه  االأوىل عقب  االأربعة  املراكز  على 

الدرجة الثانية للمو�شم املقبل.

برئا�سة حممد بن �سلطان بن خليفة..»اأبوظبي للريا�سات البحرية« يعتمد روؤية النادي امل�ستقبلية

احتاد الكرة ُيجري قرعة م�سابقتي دوري الدرجتني الثانية والثالثة

•• دبي-الفجر

ناق�شت جلنة ال�شوؤون املجتمعية والتطوير يف احتاد االإمارات 
ل��ك��رة ال��ق��دم خ��ط��ط تنفيذ ال��رام��ج امل�����ش��رتك��ة م��ع ال����وزارات 
والتعليم،  الرتبية  وهي  تفاهم معها  توقيع مذكرات  التي مت 
والثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع والتي ت�شمنت بنود رئي�شية 

اإىل تعزيز اندماج ال�شباب والطلبة واأفراد املجتمع، يف  تهدف 
لعبة كرة القدم .

االت�شال  تقنية  ع��ر  اأم�����س  اللجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإدارة  ، ع�شو جمل�س  اإبراهيم �شلمان احلمادي  املرئي برئا�شة 
نائب  اجل�شمي  عمران  ومب�شاركة  اللجنة  رئي�س  الكرة  احت��اد 
رئي�س اللجنة ومرمي حمد بن فهد ، مروان الزعابي ، اإبراهيم 

ال�شحي وغامن حرميل اأع�شاء اللجنة ، وحمد حممد اجلنيبي 
املدير التنفيذي لقطاع االأعمال امل�شاندة .

التي  الرئي�شية  امل��ب��ادرات  اعتمدت  اللجنة  اأن  احل��م��ادي  وق��ال 
القدم  ك���رة  دوري  اأب���رزه���ا  ال�����وزارات  م��ع  عليها  ال��ع��م��ل  �شيتم 
الأ�شحاب الهمم ، تاأهيل الكوادر االإدارية لفرق املراحل ال�شنية 
باالأندية من خالل تنظيم الور�س والدورات  وتاأهيل املتطوعني 

للتواجد يف البطوالت الكروية املحلية والعاملية وغريها .
واأ�شاف اإىل اأن اللجنة و�شعت اأهداف وموؤ�شرات اأداء و ت�شمية 
والتن�شيق  الفعال  التوا�شل  بهدف  مبادرة  لكل  رئي�شي  من�شق 
من  املن�شودة  االأه���داف  حتقيق  ل�شمان  ال���وزارات  مع  امل�شتمر 
هذه املبادرات التي تاأتي �شمن روؤية وا�شرتاتيجية احتاد كرة 

القدم 2038 .

جلنة ال�سوؤون املجتمعية تعقد اجتماعها الدوري 
برئا�سة اإبراهيم احلمادي

•• ح�سن �سيد اأحمد – العني 

�شاقت  غ��ف��رية  عيناوية  جماهري 
ب��ه��ا م���درج���ات ا���ش��ت��اد حم��م��د بن 
واآزرت  ح�شرت  �شعتها  على  زاي���د 
وتفاعلت  ولكن العني مل ي�شتطع 
اأمام  الكال�شيكو  عقبة  يعر  اأن  
م�����ش��ي��ف��ه ف���ري���ق اجل���زي���رة ، تلك 
امل���ب���اراة امل��ه��م��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت بني 
الثالثة  اجل��ول��ة  �شمن  الفريقني 

لدوري اأدنوك للمحرتفني.
العيناوي  ال���زع���ي���م  ي��ت��م��ك��ن  مل 

حقيقي  اخ��ت��ب��ار  اأول  ع���ب���ور   م���ن 
جلاهزية حامل لقب دوري اأدنوك 
رحلة  ب����داي����ات  يف  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
بينما   ،  14 ال����  لقبه  ع��ن  ال��دف��اع 
ك��ان اجل��زي��رة  ق��وي��اً فتياً ق��دم كل 
واأعلن  القدم  ك��رة  فنون   يف  �شيء 
للظفر  ق��وي��اً  م��ر���ش��ح��اً  نف�شه  ع��ن 
ب��ال��ل��ق��ب ب���ال���ع���الم���ة ال���ك���ام���ل���ة 9 
نقاط يف ثالث جوالت مرتبعاً مع 
امللك ال�شرقاوي يف �شدارة جدول 

الرتتيب.
باالأم�س  العني  دف��اع��ات  تقوى  مل 

واخلطوط  امل���ت���وازن  االأداء  اأم����ام 
املتقاربة لدرجة ت�شييق امل�شاحات 
م��ن ق��ب��ل الع��ب��ي اجل��زي��رة الذين 
حت����رك����وا يف م�������ش���اح���ات حم����ددة 
وطبقوا تكتيك مدربهم الهولندي 
مار�شيل كايزر الذي بدا اأنه اأح�شن 
االختبار  فريقه يف  القراءة فنجح 
اختباراً  الكال�شيكو  ك��ان  فمثلما   ،
حل���ام���ل ال���ل���ق���ب ال���ع���ي���ن���اوي فهو 
كذلك اختبار لفخر اأبوظبي الذي 
ي�شعى ال�شتعادة �شطوته و اأرا�شيه 
مو�شم  ب��ع��د  اجل���دي���د  امل���و����ش���م  يف 

للن�شيان. 
وباملقابل اتفق جميع املراقبني باأن 

االأوك���راين �شريجي  العني  م��درب 
املو�شم  اأف�شل مدرب يف  ريبريوف 
امل��ا���ش��ي مل ي��ق��راأ اجل��زي��رة ب�شكل 
ترديده  اأن  م��ع��ت��ري��ن   ، ���ش��ح��ي��ح 
ال��ط��ق�����س منحت  ل���ع���ب���ارة ح������رارة 

العبيه عذراً مقدماً.
االأمر  اأن   املحللني  بع�س  واأعتر 
ما  ب��ق��در  الطق�س  لعامل  يكن  مل 
فيه  جانب  وتكتيكياً  خططياً  كان 
ال��ق��راءة ري��ب��ريوف  فتاهت  ُح�شن 
دفاعه   وان���ف���ت���ح  ال���ع���ني  ب��و���ش��ل��ة 
وو�شطه باأخطاء ا�شتثمرها العبي 

اجلزيرة فاأودعوا ثنائية رائعة من 
عبداهلل رم�شان وعلي مبخوت.

باروت 
الكروي  املحلل  اأرج���ع  جانبه  م��ن 
ع���ي���د ب���������اروت ف������وز اجل�����زي�����رة يف 
مواجهة الكال�شيكو لثالثة اأ�شباب 
، اأول���ه���ا ال��واق��ع��ي��ة ال��ت��ي ل��ع��ب بها 
الأوراقه  بتوظيفه  مدرب اجلزيرة 
ب�����ش��ك��ل ج���ي���د ف���اأح���ك���م اجل����زي����رة 
الو�شط  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ق��ب�����ش��ت��ه 
امل�شاحة  وال  ال��وق��ت  ال  مينح  ومل 

ل��الع��ب��ي ال��ع��ني ل��ل��ت��ح��رك بحرية 
 ": واأ����ش���اف  اخل���ط���ورة.  وت�شكيل 
واقعية كايزر و قراءته ال�شحيحة 
اجلزيرة  ك��ف��ة  رج��ح��ت  ل��ل��م��ب��اراة 
اإدارة  ان��ت��داب��ات  اإ���ش��اف��ة جل����ودة   ،
اجلزيرة التي تعاقدت مع العبني 
فاعلني وظلوا يلعبون مع اأنديتهم 
االأخ�����������رية قبل  ال���ل���ح���ظ���ة  ح���ت���ى 

قدومهم لقلعة اجلزيرة".
بن  اأ�����ش����رف  ال���الع���ب   ": واأردف 
الزمالك العب  القادم من  �شرقي 
كما   ، جيدة  خ��رة  وميتلك  مميز 

اأن فلورين تان�شي قادم من �شتيوا 
بوخار�شت اأحد اأهم هدايف الدوري 
ال���روم���اين  ، ه��ذا االأم���ر ع��زز من 
قوة الفريق كثرياً".  واأكمل املحلل 
الفني :" اأما العامل الثالث يتمثل 
يف التاألق الالفت لعبداهلل رم�شان 
واأف�شلية  اأري����ح����ي����ة  ب�����ه   م���ن���ح   ،
الثنائيات  يف  فتفوقوا  ل��زم��الئ��ه  
دفاعاً  ال���دوؤوب���ة  حت��رك��ات��ه  بف�شل 
م�شاعدة  م���ن  ومت��ك��ن��ه  وه��ج��وم��اً 
ال��رق��اب��ة عنهم ، و  زم��الئ��ه وف���ك 
اأحرز هدفاً رائعاً يف مرمى العني.

الزعيم العيناوي يخ�ضر رهان  الكال�ضيكو اأمام فخر اأبوظبي 

العني  على  اجلزيرة  فوز  وراء  اأ�سباب   3
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•• اأبوظبي-وام:

ال��دويل عبداهلل رم�شان العب  اأك��د 
خط و�شط فريق اجلزيرة اأن ارتداء 
قمي�س منتخب االإمارات �شرف الأي 
بالتواجد  �شعادته  العب، معربا عن 
التدريبي  ال��ط��اق��م  خ��ط��ط  ���ش��م��ن 
للفريق يف الفرتة املقبلة التي يعمل 
رودولفو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل���درب  فيها 
اأرواب���اري���ن���ا ع��ل��ى اإدخ�����ال ال��ف��ري��ق يف 

حقبة اإيجابية جديدة .
ف��وز فريقه  اأن  اإىل  ال��الع��ب  واأ���ش��ار 
اجلولة  يف  ال���ع���ني  ع���ل���ى  اجل����زي����رة 
اأدنوك  دوري  م�شابقة  م��ن  الثالثة 

ل��ل��م��ح��رتف��ني مل ي��ح�����ش��م ���ش��ي��ئ��ا يف 
امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال�������دوري الأن 

امل�شابقة ال تزال يف بدايتها.
واأو�������ش������ح ع����ب����داهلل رم���������ش����ان - يف 
ح�����وار م���ع وك���ال���ة اأن����ب����اء االإم�������ارات 
ارتداء  الع��ب  الأي  ���ش��رف   - "وام" 
ونتمنى  االإم����ارات،  منتخب  قمي�س 
خالل  املع�شكر  ان��ط��الق��ة  ت��ك��ون  اأن 
اإيجابية  بداية  املقبلة  القليلة  االأيام 
ملنتخبنا الوطني، خا�شة واأن املدرب 
ال��ف��ري��ق يف حقبة  اإدخ����ال  على  عمل 

ايجابية جديدة.
وع���ن امل��واج��ه��ة ال���ودي���ة امل���ق���ررة مع 
اأبوظبي  يف  االأرج����ن����ت����ني  م��ن��ت��خ��ب 

الالعب  اأك��د  املقبل،  نوفمر  خ��الل 
اأنها �شتكون فر�شة رائعة لكل العب 
اأم��ام فريق كبري  للم�شاركة  اإماراتي 
االأرجنتني،  م��ن��ت��خ��ب  م��ث��ل  وع���ري���ق 
تاريخية  م����ب����اراة  ���ش��ت��ك��ون  وق������ال: 
لتقدمي  خاللها  اأ�شعى  يل،  بالن�شبة 

اأف�شل ما لدي.
وقال رم�شان - الذي �شجل الهدف 
برغم   - امل���ب���اراة  يف  ل��ف��ري��ق��ه  االأول 
ف����وز ف��ري��ق��ي ع��ل��ى ال���ع���ني 2-1 يف 
ق��م��ة م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
امل�شابقة، مل حت�شم هذه املباراة �شيئا 

فال يزال املو�شم طويال.
واأو�شح اأن اجلزيرة ي�شعى للمناف�شة 

يتعامل  ل��ك��ن��ه  ال���ل���ق���ب،  ع��ل��ى  ب���ق���وة 
م��ب��اراة على حدة،  ك��ل  م��ع  بالقطعة 
الفوز  ع��ن  احل��دي��ث  اأن  اإىل  م�شريا 
باللقب �شابق الأوانه الأن هناك املزيد 
من املواجهات مع فرق كبرية اأخرى 

تناف�س على اللقب.
واأعرب الالعب عن �شعادته بت�شجيل 
الهدف االأول يف املباراة، من �شناعة 
زميله النجم علي مبخوت، معترا اأن 
مبخوت قدوه له ولزمالئه ال�شباب 
لنف�س  ي�شل  اأن  متمنيا  الفريق،  يف 
املكانة التي و�شل اإليها مبخوت واأن 
الدوري  ه��دايف  قائمة  �شمن  ي�شبح 

االإماراتي خالل الفرتة املقبلة.

و���ش��ارك ع��ب��داهلل رم�����ش��ان يف جميع 
اجلزيرة  خ��ا���ش��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ب���اري���ات 
ب���واق���ع  االآن،  ح���ت���ى  امل���و����ش���م  ه������ذا 

هدفا  خاللها  �شجل  دقيقة،   266
 100% واح��دا، وحقق ن�شبة جناح 
الفريق  بها مع  التي قام  باملراوغات 

الفوز  اأن  رم�شان  واأك���د  االآن.  حتى 
اإيجابي  اأث��ر  ل��ه  �شيكون  العني  على 
عليه وعلى زمالئه يف الفريق خالل 

واأن  خا�شة  ال���دويل،  التوقف  ف��رتة 
العني من اأبرز املناف�شني واملر�شحني 

للفوز باللقب.

جديدة  اإيجابية  حقبة  يف  املنتخب  اأدخل  • اأروابارينا 
اإماراتي لعب  كل  حلم  مبخوت  اإجناز  • حتقيق 

•• دبي-الفجر

27 �شبتمر  24 و  يخو�س منتخبنا الوطني االأوملبي لكرة القدم مباراتني وديتني اأمام �شقيقه املنتخب الُعماين يومي 
يف ملعب نادي الن�شر بدبي �شمن مع�شكره الذي �شينطلق يوم االأحد املقبل والذي ياأتي يف اإطار حر�س جلنة املنتخبات 
الوطنية وال�شوؤون الفنية على توفري االإعداد االأمثل ملنتخبنا ا�شتعداًدا للم�شاركات املقبلة. وي�شعى اجلهاز الفني واالإداري 
لالأبي�س االأوملبي حتت قيادة املدرب االإ�شباين ديني�س �شيلفا خالل هذا املع�شكر اإىل موا�شلة اختبار الالعبني والوقوف 
تهيئة  ت�شهم يف  التي  الودية،  واملباريات  املع�شكرات  متنا�شقة من خالل  لعب  وخلق طريقة  العنا�شر،  كل  م�شتويات  على 
املنتخب ب�شكل عام. وت�شم قائمة املنتخب : راكان وليد، �شلطان الزعابي، عبداهلل حممد احلمادي، زايد �شلطان، حممد 
فهد،  حمد  الطنيجي،  مايد  نا�شر،  بدر  العامري،  حمدان  ال�شام�شي،  من�شور  ع��ادل،  عبدالرحمن  را�شد،  وليد  املازمي، 
�شلطان البدواوي، اأحمد حممود، عبدالعزيز البلو�شي، عبداهلل الرئي�شي، عبداهلل اأحمد احلمادي، خالد االأ�شبحي، علي 

عبدالعزيز، عبدالعزيز ال�شويدي، نا�شر �شامل، فهد بدر، اإ�شماعيل الزعابي، عبداهلل فدعق، يا�شر ح�شن.

ر�سالة �سريينا اإىل فيدرر: مرحبًا بك يف نادي االعتزال
اأثنت جنمة التن�س االأمريكية �شريينا وليامز، التي اأعلنت موؤخراً اعتزالها، على النجم ال�شوي�شري روجيه فيدرر 
احلائز على 20 لقباً يف بطوالت "غراند �شالم" االأربع الكرى، والذي اأعلن اخلمي�س اأنه �شيعتزل بنهاية م�شواره 
يف بطولة كاأ�س الفر املقررة يف وقت الحق من �شبتمر اأيلول اجلاري. وحتدثت �شريينا عن اإعجابها مب�شرية النجم 
ال�شوي�شري موجهة له عبارة "مرحباً بك يف نادي االعتزال". وجاء قرار فيدرر "41 عاماً" بعد اأ�شابيع من اإعالن 
اأمريكا  بطولة  يف  �شاركت  باأنها  علماً  اعتزالها،  �شالم،  غراند  بطوالت  يف  لقبا   23 على  احلائزة  وليامز،  �شريينا 
املفتوحة )فال�شينغ ميدوز( التي اختتمت قبل اأيام، وقد و�شلت اإىل الدور الثالث بها. ويودع فيدرر مالعب التن�س 
ب�20 لقباً يف بطوالت غراند �شالم، وال يتفوق عليه يف ذلك �شوى  بعد م�شرية حافلة باالإجنازات �شهدت تتويجه 
وليامز فتحتل  �شريينا  اأما  لقباً(.   21( ديوكوفيت�س  نوفاك  وال�شربي  لقباً(  النجم االإ�شباين رافاييل نادال )22 
 24 اأح��رزت ك��ورت  املركز الثاين خلف مارجريت ك��ورت يف قائمة الالعبات االأك��رث تتويجاً يف غراند �شالم، حيث 
لقباً. وقالت �شريينا وليامز عر تطبيق اإن�شتغرام: "دائماً كنت اأنظر اإليك واأ�شعر باالإعجاب. طرقنا كانت مت�شابهة 
للغاية". واأ�شافت: "األهمت املاليني من النا�س، ومن بينهم اأنا، ولن نن�شى هذا على االإطالق. اأ�شفق لك واأتطلع اإىل 

كل ما �شتقدمه يف امل�شتقبل.. مرحباً بك يف نادي االعتزال. و�شكراً لك لكونك اأنت روجيه فيدرر".

منتخبنا االأوملبي يخو�س وديتني اأمام منتخب ُعمان

•• دبي -الفجر

 ي��رتق��ب ه����واة ري��ا���ش��ة ال���دراج���ات 
الهوائية يف الدولة انطالقة املو�شم 
�شبين�س  لتحدي  اجلديد  الريا�شي 
لعام  الهوائية  ل��ل��دراج��ات   92 دب��ي 
بالتعاون  ي���ق���ام  ال������ذي   ،2023
م���ع رادي�����و دب���ي 92 وجم��ل�����س دبي 
الريا�شي مع تبقي اأقل من 10 اأيام 
االأوىل من  اجل��ول��ة  ان��ط��الق  ع��ل��ى 
.BIG 5 م�شابقة �شيدليات اأ�شرت

 92 دب��ي  �شبين�س  حت��دي  ويحتفل 
املو�شم  ه��ذا  يف  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
على  ال�شباق  واأ�شبح  ال�13،  بعامه 
الفعاليات  اأه���م  اأح���د  دورات����ه  م���دار 
ل��ري��ا���ش��ة ال����درج����ات ال���ه���وائ���ي���ة يف 
هذه  ع�شاق  يرتقبه  وحدًثا  املنطقة 
اإذ يوفر لهواة  الريا�شة يف كل عام، 
ال���ري���ا����ش���ة م����ن خم��ت��ل��ف االأع����م����ار 
حتدًيا  البدنية  اللياقة  وم�شتويات 

يتنا�شب مع خمتلف القدرات.
وبهذه املنا�شبة يحث منظمو احلدث 
ه������واة ري���ا����ش���ة رك������وب ال�����دراج�����ات 
بالت�شجيل  امل�شارعة  على  الهوائية 
 BIG اأ�شرت  �شيدليات  م�شابقة  يف 
امل�شابقة  وت��ت��ي��ح  اإغ���الق���ه،  ق��ب��ل   5
ل��ل��م�����ش��رتك��ني ف��ر���ش��ة امل��ن��اف�����ش��ة يف 
ف��ع��ال��ي��ات احل����دث اخل��م�����س، مب���ا يف 
االأربع  التح�شريية  ال�شباقات  ذلك 
دبي  ���ش��ب��ي��ن�����س  اإىل حت����دي  و����ش���واًل 
الذي يقام  الهوائية  للدراجات   92
توفر  كما   .2023 فراير   19 يف 
الفوز  فر�شة  للم�شاركني  امل�شابقة 
ب��ال��ق��م��ي�����س االأ����ش���ف���ر امل����ق����دم من 
اأزياء  �شريك   ،Ciovita ع��الم��ة 
ويقدم  للحدث،  الر�شمي  الدراجات 
القمي�س ل�شاحب املركز االأول لكل 
وال�شيدات يف كل  الرجال  فئتي  من 

من ال�شباقات اخلم�س. 
ك���م���ا اأع����ل����ن م��ن��ظ��م��و احل������دث عن 

تعد  التي  اأ�شرت،  �شيدليات  ان�شمام 
من اأ�شهر العالمات يف جمال ال�شحة 
ر�شمًيا  راع��ًي��ا  باعتبارها  والعافية، 
املنا�شبة  وبهذه   .BIG 5 مل�شابقة 
باال�شوبرامانيان،  اإ������س  اإن  ع��ل��ق 
ل�شيدليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
راعًيا  بان�شمامنا  "�شعداء  اأ���ش��رت: 
ر����ش���م���ًي���ا ل��ن�����ش��خ��ة ه�����ذا ال����ع����ام من 
BIG 5 وفخورون بدعم  م�شابقة 
الهوائية  ال��دراج��ات  الريا�شة  ه��واة 
التي ت�شهد �شعبية متزايدة يف دولة 

االإمارات".
دبي  �شبين�س  حتدي  "يتميز  وتابع: 
مبكانة  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات   92
ع���ري���ق���ة ورائ����������دة ع���ل���ى روزن�����ام�����ة 
البدنية  واللياقة  الريا�شة  فعاليات 
قدًما  ن��ت��ط��ل��ق  ون��ح��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
فعاليات  يف  ال�����دراج�����ني  مل�������ش���ارك���ة 
ومناف�شات م�شابقة �شيدليات اأ�شرت 

املقبلة". االأ�شهر  خالل   BIG 5

املقدمة  االإ�شافية  املزايا  ت�شمل  كما 
حتدي  يف  امل�����ش��ج��ل��ني  ل����ل����دراج����ني 
�شيدليات اأ�شرت BIG 5 جمموعة 
من الهدايا احل�شرية، باالإ�شافة اإىل 
ال�شباق،  ينهي  من  جلميع  ميدالية 
وحزمة حت�شريية لل�شباق، واأولوية 
امل�شاركني  اأ�شماء  واإدراج  للمواقف، 
امل��ت�����ش��اب��ق��ني. فيما  ت�����ش��ن��ي��ف  ع��ل��ى 
�شريك   ،Oakley ع��الم��ة  ت��وف��ر 
�شبين�س  لتحدي  الر�شمي  النظارات 
دبي 92 للدراجات الهوائية، 350 
الهوائية  ال��دراج��ات  ل�شباقات  قبعة 
م�شابقة  يف  امل�����ش��ج��ل��ني  ل���ل���دراج���ني 

.BIG 5 شيدليات اأ�شرت�
اأ�شرت  وت��ف��ت��ح م�����ش��اب��ق��ة ���ش��ي��دل��ي��ات 
اأم�����ام  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب�����اب   BIG 5
ج����م����ي����ع ال�����راغ�����ب�����ني ل����غ����اي����ة ي����وم 
فيما  ����ش���ب���ت���م���ر،   22 اخل���م���ي�������س 
االأول  ال��ت��ح�����ش��ريي  ال�����ش��ب��اق  ي��ق��ام 
�شبتمر،   25 االأح���د  ي��وم  �شبيحة 

ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ب���االط���الع على 
احلدث  ح��ول  املعلومات  م��ن  امل��زي��د 
http://www. زي����������������ارة   

./cyclechallenge.ae
�شتيوارت  ع��ل��ق  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
حتدي  يف  ال�شباق  رئي�س  هوي�شون، 
ل����ل����دراج����ات   92 دب�������ي  ����ش���ب���ي���ن�������س 
اأهم  من  احل��دث  "اأ�شبح  الهوائية: 
ريا�شة  روزن���ام���ة  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
دب��ي، ونحن  الهوائية يف  ال��دراج��ات 
النطالقة  ل���ل���غ���اي���ة  م���ت���ح���م�������ش���ون 
يتيح  القريبة.  املو�شم  هذا  فعاليات 
م�شابقة  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
العديد   BIG 5 اأ�شرت  �شيدليات 
للم�شاركني  احل�����ش��ري��ة  امل��زاي��ا  م��ن 
فعاليات  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال���راغ���ب���ني 
ونحث  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة،  ال�����ش��ب��اق��ات 
ج��م��ي��ع ه������واة ري���ا����ش���ة ال����دراج����ات 
ال��ه��وائ��ي��ة ال��راغ��ب��ني ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
حت����دي  حت����دي ���ش��ب��ي��ن�����س دب����ي 92 

امل�شارعة  على  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
م�شابقة  يف  للم�شاركة  بالت�شجيل 
وحجز   BIG 5 اأ���ش��رت  �شيدليات 

مواقعهم باأ�شرع وقت".
وكان املو�شم االأخري لتحدي �شبين�س 
الهوائية  ل����ل����دراج����ات   92 دب������ي 
املمتدة  االأ�شخم يف م�شرية احل��دث 
على مدى 13 عاًما، و�شهد ت�شجيل 
2000 دراًج��ا للم�شاركة  اأك��رث من 
فعاليات  ���ش��ه��دت  فيما  ال�����ش��ب��اق،  يف 
 BIG 5 اأ�شرت  �شيدليات  م�شابقة 
تبادل  م�شوقة  �شباقات  املو�شم  لهذا 

الرتتيب  ���ش��دارة  فيها  املت�شابقون 
ع�����دة م������رات ع���ل���ى م������دار اجل�����والت 
باملركز  ليفوز  االأرب���ع،  التح�شريية 
ك��ل من  امل��ن��اف�����ش��ات  خ��ت��ام  االأول يف 
وبابيتا  ���ش��ب��م�����ش��ون  ج����ري����ج����وري 
خاطري يف فئتي الرجال وال�شيدات 

على الرتتيب.
النخبة،  لفئة  الرئي�شي  ال�شباق  ويف 
�شاميون  ال��ري��ط��اين  ال����دراج  حقق 
الرجالة،  لفئة  االأول  املركز  هينلي 
امل�شرية  امل��ت�����ش��اب��ق��ة  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا 
اأول م��ن اج��ت��از خط  اب��ت�����ش��ام زاي����د 

اأما  ال�����ش��ي��دات،  لفئة  ال�شباق  نهاية 
يف فئة النخبة لتحت �شن 23 عاًما 
اأوكامب واأورورا  اأح��رز كل من ليان 
لفئتي  االأول  امل���رك���ز  م���ان���ت���وف���اين 

الرجال وال�شيدات على الرتتيب.
وللت�شجيل  املعلومات  م��ن  للمزيد 
�شيدليات  م�����ش��اب��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
من  اأي  اأو   ،BIG 5 اأ�������ش������رت 
اأو  ال����ت����ح���������ش����ريي����ة،  ال���������ش����ب����اق����ات 
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•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�شة جمل�س اإدارة اأكادميية 
العني  ون���ادي  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  رئي�شة  الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
لل�شيدات، اأن الو�شول للن�شخة ال�شاد�شة من جائزة فاطمة بنت مبارك لريا�شة 
من  تفوقه  وا�شتمرار  احل��دث  قيمة  يعك�س  فيها،  املتتالية  والنجاحات  امل���راأة، 
ن�شخة الأخرى، خ�شو�شاً واأن اجلائزة ترتبط با�شم عزيز على نفو�س كل اإماراتي 
وعربي، نظراً ملا توفره �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
دعم  من  والعربية  االإماراتية  للمراأة  الرئي�شي  االإمارات" الراعي  "اأم  االأ�شرية 

متوا�شل للمراأة على كافة االأ�شعدة.
اإليه من تهيئة ال�شبل  وقالت ال�شيخة فاطمة بنت هزاع : فخورون مبا و�شلنا 
واإتاحة الفر�س للنهو�س بالريا�شة الن�شائية يف املجتمع، مبا يواكب الطموحات 
ويقود اإىل حتقيق االإجنازات االإقليمية والقارية والعاملية، وا�شتقبال االأكادميية 
واأننا  يوؤكد مكانة اجلائزة،  املختلفة،  بالفئات  تر�شح  300 طلب  يزيد على  ما 
جائزة  اإقامة  اأن  �شك  وال  اأهدافها،  حتقيق  نحو  ال�شحيح  الطريق  على  ن�شري 
الذي  الكبري  للدعم  حقيقية  ترجمة  يعد  امل���راأة  لريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 

حتظى به الريا�شة الن�شائية.
ومنذ  الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  نحن   : واأ���ش��اف��ت 
التاأ�شي�س يف 2010، نعمل ب�شكل دوؤوب كمنظومة ريا�شية متكاملة ومتجان�شة، 
ونثق يف قدرات املراأة العربية، وما متلكه من اإرادة قوية، وعزمية على التطور، 
وت�شريف  التتويج  من�شات  ل�شعود  يوؤهلها  مبا  والتميز،  النجاح  على  وت�شميم 

االأمة العربية يف كل املحافل.
واأ�شارت اإىل اأن التجربة اأثبتت اأن اال�شتثمار يف املراأة االإماراتية وتوفري البيئة 
املثالية لتاأهيلها ريا�شياً وفنياً واإدارياً يوؤتي ثماره، ويحقق اأهدافه باأ�شرع مما هو 
متوقع، واأن ما حتققه اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية، ما هو اإال 
نتاج للدعم احلثيث الذي توليه القيادة الر�شيدة بدولة االإمارات لالرتقاء بدور 
املراأة ك�شريك اأ�شا�شي يف بناء املجتمع وتطوره، موجهة ال�شكر والتقدير والعرفان 

للقيادة الر�شيدة على برامج التمكني للمراأة االإماراتية يف خمتلف املجاالت مما 
جعلها رائدة يف متيزها وملهمة جلميع من حولها يف كافة املحافل.

التهاين  اآي���ات  اأ���ش��م��ى  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ورف��ع��ت 
والتريكات اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 
والتقدير  ال�شكر  بخال�س  متوجهة  املنا�شبة،  بهذه  االإمارات"،  "اأم  االأ���ش��ري��ة 
امل��راأة وتطوير  �شبيل متكني  ال��دوؤوب يف  ل�شموها على دعمها احلثيث وجهدها 

قدراتها وتنمية مهاراتها يف �شتى املجاالت.
ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  مت��ام  يف  ال�شبت  اليوم  االإم���ارات  حتتفي  اأن  املقرر  وم��ن 
مبارك  بنت  فاطمة  جائزة  من  ال�شاد�شة  بالن�شخة  بالفائزات  �شباحا  والن�شف 
لريا�شة املراأة يف ق�شر االإمارات، ليكون احلدث الذي �شيقام بدعم ورعاية �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى 
االإمارات"،  "اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 

مبثابة عيد للمراأة الريا�شية واحتفاء باإرثها.
جمل�س  مع  بالتعاون  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  واأعلنت 
اأبوظبي الريا�شي، اأ�شماء املتاأهالت واملتاأهلني للفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك 
لريا�شة املراأة يف ن�شختها ال�شاد�شة، وهي اجلائزة االأوىل من نوعها يف املنطقة 
على منجزاتها يف  ال�شوء  وت�شليط  امل��راأة  اإىل متكني  رئي�س  ب�شكل  تهدف  التي 

القطاع الريا�شي.
وت�شم القائمة الق�شرية للمر�شحني واملر�شحات للفوز باجلائزة كال من ب�شنت 
حممد حميدة، وجيانا فاروق حممود، وهداية ملك من م�شر، �شمن فئة اأف�شل 

اإمراأة ريا�شية عربية.
وعن فئة اأف�شل ريا�شية اإماراتية تر�شحت كل من بلقي�س عبدالكرمي القا�شمي، 
و�شما يو�شف الكلباين، و�شفية ال�شايغ؛ وتر�شحت من م�شر كل من رحمة اأحمد 
اأف�شل  فئة  ال�شركال عن  رو�شة  االإم���ارات  ج��ودة، ومن  اأمي��ن  وهنا  عبدالرزاق، 

ريا�شية نا�شئة.
اأحمد  باراملبية كل من مرمي  ريا�شية  اأف�شل  لفئة  املر�شحات  وج��اءت يف قائمة 
عبداهلل الزيودي من االإمارات، ورحاب ر�شوان، وفاطمة حممد عمر من م�شر، 

فيما �شمت قائمة املر�شحني للنهائيات عن فئة اأف�شل مدرب كل من عالء الدين 
كامل من م�شر وفار�س الع�شاف من االأردن، ويو�شف اأحمد �شاك من االإمارات.

و�شمن فئة اأف�شل اإعالمي ريا�شي جاءت كل من اأمرية عمار من م�شر، ودينيا 
حجاب من اجلزائر، وعزيزة نايت �شي بها من املغرب.

– ليزا  النا�شئات فقد تر�شح كل من كابيتال نت بول  اأم��ا يف فئة برامج تنمية 
ال��الع��ب م��ن االإم�����ارات، واحت���اد ك��رة القدم  ب��روك��ت��ور وب��رن��ام��ج تطوير م�شار 

الن�شائي االأردين .
لل�شيدات،  الوطني  االإم��ارات��ي  الرجبي  فريق  تر�شيح  مت  فريق  اأف�شل  فئة  ويف 
واحت��اد الدراجات االإم��ارات��ي، ومن م�شر االحت��اد امل�شري لرفع االأثقال؛ وعن 
اإبداعية ريا�شية مت تر�شيح كل من قرية االإم��ارات الدولية  اأف�شل مبادرة  فئة 

للقدرة، وفايب - منرية الدو�شري من قطر.
وتقوم اجلائزة كل عام بتكرمي �شخ�شية العام الريا�شية، املخ�ش�شة لل�شخ�شيات 
م�شتوى  على  تكون  الفئة  وه��ذه  عاما،   20 ال���  وعطائها  خرتها  تتجاوز  التي 

الوطن العربي ومتنح من قبل جلنة التحكيم.
واجلماعي  الفردي  امل�شتويني  �شمن  امل�شابقات  �شملت  اجلائزة  فئات  اأن  يذكر 
يف اأق�شام خمتلفة كاالإدارة الريا�شية، والتدريب، والبحث والرعاية الريا�شية، 

و�شاحبات الهمم، وتبلغ القيمة االإجمالية لها 1.700.000 درهم.
وكانت اجلائزة التي ت�شم فئات عدة قد ا�شتقبلت اأعداداً كبرية من املرت�شحات 
وامل��رت���ش��ح��ني ملختلف ال��ف��ئ��ات م��ن اأك���رث م��ن 15 دول���ة ع��رب��ي��ة، ب��ع��د ف��ت��ح باب 

الت�شجيل يف يوليو املا�شي.
وحتظى اجلائزة باهتمام ومتابعة ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، 
ورئي�شة  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اإدارة  جم�ل�س  رئي�شة 

نادي اأبوظبي ونادي العني لل�شيدات.
وقالت مرمي املن�شوري ممثلة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية: 
ن�شتعد بكل فخر لتتويج الفائزات والفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لريا�شة 
املراأة بن�شختها ال�شاد�شة، حيث جت�شد اجلائزة منذ انطالقتها االأوىل روؤية �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى 
االإمارات"  "اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 

املحلي والعاملي، ودعم  امل�شتويني  العربية على  الريا�شية  امل��راأة  يف تعزيز مكانة 
الريا�شية،  التخ�ش�شات  العربية يف خمتلف  للمراأة  والواعدة  املبدعة  الطاقات 
تعميق  اأج��ل  من  بجانبهن  والوقوف  وت�شجيعهن  لتحفيزهن  امل�شتمر  وال�شعي 
التناف�س  التتويج يف ميادين  اأعلى مراتب  بلوغ  واالإ���ش��رار، بهدف  التفاين  روح 

الريا�شية يف املحافل القارية والدولية.
واأ�شافت املن�شوري: �شن�شهد اليوم حفاًل ا�شتثنائياً مرموقاً ملرا�شم التتويج، حيث 
العربية،  الريا�شة  املرتقب مبثابة من�شة �شاملة جتمع رائدات  �شيكون احلدث 
وفر�شة مميزة لهن للتوا�شل وتبادل التهاين وحلظات الفخر وال�شعادة التي ال 
تقدر بثمن، و�شت�شاهم هذه اجلائزة يف ظهور اإجنازات جديدة للمراأة الريا�شية 
العربية، نظراً ملا متتلكه من املوهبة واالإرادة والطموح، وناأمل اأن نرى ال�شيدات 
املحلية  الريا�شية  والفعاليات  البطوالت  ال�شدارة يف  يتقلدن مراتب  العربيات 

والعاملية.
ليدرز  موؤ�ش�شة  مع  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  وتتعاون 
املوؤ�ش�شة العاملية املخت�شة ب�شناعة التطور الريا�شي، وربط كبار قادة الريا�شة 
داخل  اح��رتايف  ب�شكل  الريا�شة  لتطوير  ال�شوق  عن  اأ�شا�شية  معلومات  واإن�شاء 
وخارج امللعب، ونتيجًة لهذا التعاون املثمر ت�شكلت جلنة حتكيم �شمت 41 ع�شواً 

من االأ�شماء الالمعة يف املجال الريا�شي ومن اأ�شحاب التجارب املميزة.
واأثنت موؤ�ش�شة ليدرز على هذا احلدث البارز، وعرت عن �شعادتها بهذه امل�شاركة 
اأنها فر�شة غري م�شبوقة حل�شور مثل هذا احلدث الريا�شي  الالفتة، موؤكدة 

الناجح بامتياز، كونه اأي�شاً ي�شكل نقطة مهمة يف م�شريتها يف عامل الريا�شة.
ن�شختها  يف  امل���راأة  لريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  جائزة  توزيع  حفل  و�شيح�شر 
املرموقة  واحلكومية  الر�شمية  اجلهات  من  ع��دٍد  عن  ممثلني  اليوم،  ال�شاد�شة 

واالحتادات واالأندية الريا�شية يف الدولة ومن عدة دول اأخرى.
الرعاة  جلميع  ال�شكر  بجزيل  ام�س  بيان  يف  للجائزة  املنظمة  اللجنة  وتوجهت 
الرئا�شة،  دي��وان  وه��م:  الكبري  احل��دث  ه��ذا  �شاهموا يف جن��اح  الذين  وال�شركاء 
للطاقة  ودول��ف��ني  اال�شرتاتيجيني،  ال�شركاء  العامة  لل�شحة  اأبوظبي  ومركز 
ال�شريك  الريا�شية  اأبوظبي  البالتينيني، وقنوات  ال�شركاء  للقطارات  واالحتاد 

االإعالمي الر�شمي، وجمعية اأبوظبي التعاونية ال�شريك الداعم.

بدء املو�سم التح�سريي لتحدي �سبين�س 
دبي 92 للدراجات الهوائية

اأكد اأن م�ضوار الدوري ل يزال طويال والفوز على العني ل يعني ح�ضم اللقب

الدويل عبداهلل رم�سان : ارتداء قمي�س منتخب االإمارات �سرف الأي العب .. ومواجهة االأرجنتني فر�سة تاريخية

 فاطمة بنت هزاع: الو�ضول للن�ضخة ال�ضاد�ضة يعك�س قيمة اجلائزة

اليوم .. االإمارات حتتفي بالفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لريا�سة املراأة
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�شرييف  على  فائزاً  مولدافيا  من   ،2021 وو�شيف   2017 بطل  االإنكليزي،  يونايتد  مان�ش�شرت  ع��اد 
تريا�شبول -2�شفر مع اأول هدف هذا املو�شم لنجمه الرتغايل كري�شتيانو رونالدو، وذلك يف اجلولة 

الثانية من مناف�شات املجموعة اخلام�شة مل�شابقة "يوروبا ليغ" يف كرة القدم.
اأر�شه �شفر1- اأمام ريال �شو�شييداد االإ�شباين الذي فاز اخلمي�س  وبعدما بداأ م�شواره ب�شقوط على 
اأنف�شهم مطالبني  اإريك تن هاغ  الهولندي  املدرب  2-1، وجد رجال  القر�شي  اأومونيا  على �شيفه 
بالعودة من العا�شمة املولدافية كي�شيناو بالنقاط الثالث من اأجل تعزيز حظوظهم بنيل املركز االأول 

املوؤهل مبا�شرة اىل ثمن النهائي.
اإقليم  ع��ن  عو�شاً  املولدافية  العا�شمة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  االختبار  ه��ذا  احلمر" يف  "ال�شياطني  وجن��ح 
تران�شني�شرتيا االنف�شايل، معقل �شرييف تريا�شبول، بقرار من االحتاد االأوروب��ي للعبة )ويفا( على 

خلفية الغزو الرو�شي الأوكرانيا.
وح�شم رجال تن هاغ النقاط الثالث يف ال�شوط االأول بعدما و�شعهم جايدون �شان�شو يف املقدمة اإثر لعبة 
جماعية جميلة وتبادل للكرة مع الدمناركي كري�شتيان اإريك�شن )17(، قبل اأن يدّون رونالدو ا�شمه يف �شجل 
الهدافني الأول مرة يف ثامن مباراة له هذا املو�شم يف جميع امل�شابقات، وجاء من ركلة جزاء انتزعها مواطنه ديوغو 
دالو )39(. وقال رونالدو بعد اللقاء يف من�شور على تويرت اإنه "�شعيد بالت�شجيل وم�شاعدة الفريق على الفوز! ثالث 

نقاط هامة. ح�شناً فعلتم اأيها ال�شبان".
وكان الهدفان كافيني الحلاق الهزمية بامل�شيف املولدايف الذي و�شل اىل دور املجموعات لدوري االأبطال املو�شم املا�شي 
الأول مرة يف تاريخه وحقق مفاجاأة مدوية باإ�شقاطه ريال مدريد يف معقله 2-1، فتجمد ر�شيده عند ثالث نقاط ح�شل 

عليها افتتاحاً من خالل الفوز على اأومونيا يف اأر�س االأخري بثالثية نظيفة.
ويف املجموعة ال�شاد�شة، عاد الت�شيو االإيطايل الذي فاز افتتاحاً على فينورد الهولندي 4-2، بهزمية مذلة من الدمنارك 
1-5 على يد ميدتيالند، لتكون املرة الرابعة يف تاريخ م�شاركاته القارية التي تهتز فيها �شباك نادي العا�شمة بخم�شة 
اأهداف اأو اأكرث بعد 1977 يف كاأ�س االحتاد االأوروبي �شد لن�س الفرن�شي )�شفر6-(، 1996 اأي�شاً يف كاأ�س االحتاد 

�شد تينرييفي االإ�شباين )3-5(، واأخرياً عام 2000 �شد فالن�شيا االإ�شباين يف دوري االأبطال )5-2(.
اأنه عاد اىل  الثالث ثم اعتقد  الثاين بتلقيه الهدف  بهدفني نظيفني، بداأ الت�شيو  ال�شوط االأول متخلفاً  اأنهى  وبعدما 
اللقاء بتقلي�شه الفارق عر ال�شربي �شريغي ميلينكوفيت�س �شافيت�س، لكنه عاد وتلقى هدفني اآخرين بعد ذلك ما �شيجعل 

مدربه ماوريت�شيو �شاري يف و�شع ال يح�شد عليه.
ميدتيالند  على  االأوىل  اجلولة  يف  الفائز  النم�شوي  غرات�س  �شتورم  �شيفه  ح�شاب  على  فينورد  ا�شتعر�س  هولندا،  ويف 

نظيفة بينها هدفان لالإيراين علي ر�شا جهانبخ�س. ب�شدا�شية  باكت�شاحه  وذلك  -1�شفر، 
عقده  ف�شخ  بعد  رودريغي�س  خامي�س  الكولومبي  االألعاب  �شانع  �شم  عن  فيه  اأعلن  ال��ذي  اليوم  ويف  ال�شابعة  املجموعة  ويف 
للنم�شوي ميكايل  ثنائية  بينها  االأمل��اين �شفر3-  فرايبورغ  اأم��ام  اأر�شه  اليوناين على  اأوملبياكو�س  �شقط  القطري،  الريان  مع 
بذلك  ليت�شدر  -3�شفر،  الفرن�شي  نانت  �شيفه  ب�شحقه  ملفتة  نتيجة  االأذرب��ي��ج��اين  ب��اغ  ق��ره  حقق  فيما  غريغوريت�س، 
فرايبورغ ب�شت نقاط. ومل يكن و�شع ممثل الدوري الفرن�شي االآخر موناكو اأف�شل من نانت، اإذ �شقط على اأر�شه اأمام 
فريينت�شفارو�س املجري �شفر1- بهدف تلقاه يف اآخر 10 دقائق �شمن مناف�شات املجموعة الثامنة التي �شهدت فوز 
وامل�شري  هام�شيك  ماريك  ال�شلوفاكي  بهديف   1-2 ال�شربي  االأحمر  النجم  �شيفه  على  الرتكي  �شبور  طرابزون 
حممود ح�شن تريزيغيه، يف لقاء اأكمله ال�شيوف بع�شرة العبني منذ الدقيقة 63 و�شجلوا فيه هدفهم الوحيد 

قبل دقيقة على النهاية.
وت�شدر فريينت�شفارو�س ب�شت نقاط بعد فوزه افتتاحاً على طرابزون �شبور 3-2، فيما جتمد ر�شيد 

موناكو عند ثالث نقاط من فوزه خارج ملعبه على النجم االأحمر -1�شفر.
وتزامناً مع تقهقر فريقه ال�شابق يوفنتو�س اإن كان حملياً اأو قارياً حيث مني االأربعاء بهزمية 
ثانية يف دوري االأبطال ب�شقوطه على اأر�شه اأمام بنفيكا الرتغايل 1-2، يوا�شل االأرجنتيني 
باولو ديباال تاألقه مع فريقه اجلديد روما بت�شجيله هدفه الرابع يف ثماين مباريات يف جميع 

امل�شابقات، ليقوده اىل الفوز على �شيفه هل�شنكي الفنلندي -3�شفر يف املجموعة الثالثة.
ال�شيوف بع�شرة العبني منذ  اأكمله  و�شجل ديباال الهدف االأول مبا�شرة بعد دخوله كبديل )47( يف لقاء 
الدقيقة 15، قبل اأن ي�شيف لورنت�شو بيليغريني الثاين بعد ثواٍن )49( والوافد اجلديد اأندريا بيلوتي الثالث 
�شقوطه يف  الرتغايل جوزيه مورينيو  بقيادة مدربه  املا�شي  ليغ" للمو�شم  "كونفرن�س  )68(. وعو�س بطل 
2-3 يف لقاء بات  اأم��ام ريال بيتي�س  اإ�شبانيا  اأم��ام لودوغوريت�س البلغاري الذي خ�شر يف   2-1 اجلولة االأوىل 
اأكر هداف يف تاريخ امل�شابقة منذ انطالقها  خالله جنم االأخري خواكني �شان�شي�س عن 41 عاماً و56 يوماً 
عام 1971، متفوقاً على الرنوجي دانيال هي�شتاد الذي �شجل ملولده عام 2015 حني كان يبلغ 40 عاماً و98 

يوماً وفق "اأوبتا" لالح�شاءات.
ورغم تاألقه حملياً وتربعه على �شدارة الدوري االأملاين الأول مرة يف تاريخه، مني اأونيون برلني بهزمية ثانية توالياً 
يف املجموعة الرابعة بنتيجة �شفر1- على يد م�شيفه �شبورتينغ براغا الرتغايل الذي حقق بدوره فوزه الثاين 

توالياً، على غرار اأونيون �شان-جيلواز البلجيكي الفائز على �شيفه ماملو ال�شويدي 2-3.

•• فيالفيلها - الربتغال-وام:

حتقيق  اإىل  االإم����ارات  زوارق  تتطلع 
اليوم  متقدمة  ومراكز  جيدة  نتائج 
الزمن  ����ش���ب���اق  حت�����دي  يف  ال�������ش���ب���ت 
مناف�شات  �شمن  وال�شرعة  االأف�شل 
اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة واخل���ت���ام���ي���ة من 
فورموال2-،  ل��زوارق  العامل  بطولة 
وامل����ق����ام����ة مب���دي���ن���ة ف��ي��الف��ي��ل��ه��ا يف 
فعاليات  يف  وي�������ش���ارك  ال���رت���غ���ال. 
اإىل  17 زورق��ا، تطمح  ه��ذه اجلولة 
حتقيق اأف�شل زمن يف مناف�شات الغد 
ل�شمان انطالقة متقدمة يف ال�شباق 

الرئي�شي للجولة غدا االأحد.
وي����رز ب���ني امل�����ش��ارك��ني ح��ام��ل لقب 
بزورقيه  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ال��ب��ط��ول��ة 
من�شور  ب����ق����ي����ادة   36 اأب�����وظ�����ب�����ي 
العام  ال��رتت��ي��ب  مت�شدر  امل��ن�����ش��وري 
و�شاحب  نقطة   40 بر�شيد  حاليا 
الفر�س االأكر بني امل�شاركني، وزورق 
القمزي  را���ش��د  ب��ق��ي��ادة   1 اأب��وظ��ب��ي 
ي�شعى  وال��ذي  البطولة،  لقب  حامل 
هذا  يف  وظ���ه���وره  م���رك���زه  لتح�شني 
املناف�شة  فر�شة  فقد  اأن  بعد  املو�شم 

على اللقب.
اأب���و  زورق  ب���ني  امل��ن��اف�����ش��ة  وت�����ش��ت��ع��ل 
وزورق  املن�شوري،  بقيادة   36 ظبي 
�شيليو  �شامي  ب��ق��ي��ادة   17 ال�����ش��ارق��ة 
املركز  ���ش��اح��ب  نقطة   37 بر�شيد 
للبطولة،  العام  الرتتيب  يف  الثاين 
هاجن  �شتيفان  زورق  وي��الح��ق��ه��م��ا 

االأملاين بر�شيد 36 نقطة.

باالجتماع  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ب���داأ 
لتعريفهم  للمت�شابقني  ال��ت��ن��وي��ري 
وال��ن��ق��اط اخلا�شة  ال��ق��وان��ني  ب��اأه��م 
باجلولة احلالية واملحاذير يف م�شار 
�شباق ال�شرعة، و�شرح ت�شفيات الزمن 
الثالثة، ثم االنتقال للتجارب احلرة 
ت�شفيات  تقام  ثم  امل�شاركة،  للزوارق 

الزمن ومراحله املختلفة.
اجلولة  ف��ي��ل��ه��ا  ف��ي��ال  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
الثاين  للمو�شم  للبطولة  اخلتامية 
يف  القمزي  حقق  حيث  التوايل  على 
و�شجل  زم��ن،  اأف�شل  املا�شي  املو�شم 

ثانية.  44،46
واج��ه عدة  ال��ذي  القمزي،  وي�شتعيد 
ذكرياته  احل���ايل،  املو�شم  يف  ع���رثات 
واملدينة،  اجل��ول��ة  ه��ذه  م��ع  اجلميلة 
للعامل  بطال  تتويجه  �شهدت  ال��ت��ي 
اجلولة  ه��ذه  يف  ويبحث   2021 يف 
ع��ن م��رك��ز م��ت��ق��دم وم��ن�����ش��ة يعو�س 
بها عا�شفة االأعطال التي واجهته يف 

اجلوالت املا�شية.
وق���ال " ب��رغ��م احل��ظ ال�����ش��يء وعدم 
املو�شم  اإن��ه��اء  اأري���د  لكنني  التوفيق 
ب�����ش��ورة ق��وي��ة وحت��ق��ي��ق م��رك��ز على 

املن�شة".
وعن فر�س زميله من�شور املن�شوري 
يف حتقيق اأول لقب له بالبطولة هذا 
" املن�شوري  ال��ق��م��زي  ق���ال  امل��و���ش��م، 
باللقب.  للفوز  ذهبية  فر�شة  اأم���ام 
ولتحقيق هذا، يجب اأن ي�شل الأعلى 
معدالت الرتكيز يف ت�شفيات الزمن 
غ���دا وال���ت���ي ���ش��ت��ك��ون م��ف��ت��اح��ا مهما 

ملوا�شلة الن�شر والفوز غدا".
املن�شوري  ق���دم���ه  م����ا   " واأ������ش�����اف 
م��ن مت��ي��ز يف ه���ذا امل��و���ش��م ك���ان قويا 
اأمام  البطولة  يت�شدر  اأن  وا�شتطاع 
ال��ك��ب��ار وامل��خ�����ش��رم��ني، ول���و وف���ق يف 
رائعا  اإجن���ازا  �شيكون  اللقب،  ح�شد 
اأبوظبي  ف��ري��ق  م�����ش��ريت��ه م��ع  ل��ه يف 

ولريا�شة االإمارات".

•• اأبوظبي-وام: 

 "NBA" اأعلنت الرابطة الوطنية لكرة ال�شلة االأمريكية
عن  اجلمعة  اأم�س  اأبوظبي  يف  وال�شياحة  الثقافة  ودائ���رة 
التفاعلية  الفعالية  الرابطة"،  م�شجعي  "منطقة  اإط��الق 
ال�شعديات  م���ن���ارة  يف  ال�����ش��ل��ة،  ك����رة  ل��ع�����ّش��اق  امل��خ�����ش�����ش��ة 
باأبوظبي. وتقام هذه الفعالية من 5 اإىل 9 اأكتوبر املقبل، 
بالتزامن مع انطالق مباريات دوري كرة ال�شلة االأمريكي 

للمحرتفني اأبوظبي 2022.
 2022 اأبوظبي  يف   NBA مباريات  فعالية  وتت�شمن 
جتمعان  املو�شم،  بداية  قبل  متهيديتني  مباراتني  اإق��ام��ة 
"االحتاد  اأتالنتا هوك�س وميلووكي باك�س، يف  بني فريقي 
اأرينا" بجزيرة يا�س يف اأبوظبي يومّي 6 و8 اأكتوبر املقبل 

وذلك للمرة االأوىل يف االإمارات ومنطقة اخلليج.
وت�شتعر�س "منطقة م�شجعي الرابطة" مزيجاً متنوعاً من 
الرابطة،  بثقافة  املرتبطة  والو�شائط  والفنون  املو�شيقى 
امل��ب��اري��ات وال�����زوار جتربة  ل��ل��راغ��ب��ني بح�شور  ي��وف��ر  مب��ا 
ا�شتثنائية، و�شيحظى اجلمهور بفر�شة التوا�شل مع اأبرز 
العبي دوري كرة ال�شلة االأمريكي للمحرتفني من جميع 

اأنحاء العامل، ومتابعة العرو�س الرتفيهية للرابطة.
باك�س  ميلووكي  فريق  ُيقدمها  عرو�شا  الرنامج  وي�شمل 
للفريق،  ال�����ش��ه��رية  "باجنو"  و�شخ�شية  اال���ش��ت��ع��را���ش��ي 
اأت��الن��ت��ا هوك�س  ل��دى  الرق�س  م��ن تقدمي فريق  واأخ���رى 

الفريق. بها  ي�شتهر  و�شخ�شية "هاري ذا هوك" التي 
كما ي�شمل عرو�شا فنية حّية ُيقدمها الفنان املقيم يف دولة 
االإمارات م�شرت دريبنج وبيلي كيد، املدير االإبداعي ملختر 
الرابطة الوطنية لكرة ال�شلة االأمريكية، وجل�شات حوارية 
وور�س عمل ت�شت�شيف جمموعًة من اأبرز العبي الرابطة 

وخراء  والفنانني  املحتوى  و�شناع  واملعتزلني  احلاليني 
الرتفيه من جميع اأنحاء العامل.

ويت�شمن الرنامج اأي�شا اأن�شطة عملية يف كرة ال�شلة، مبا 
للفتيان  للنا�شئني   NBA جونيور  دوري  ور���ش��ات  فيها 
والفتيات وم�شابقة "NBA اآي�س باكت�س" للح�شول على 
فر�شة  الرنامج  ويتيح  امل��ب��اري��ات.  بتذاكر  للفوز  فر�شة 
الل��ت��ق��اط ال�����ش��ور م��ع الع��ب��ي ال��راب��ط��ة واحل�����ش��ول على 

تذكاراتها االأ�شلية، مبا يف ذلك كاأ�س الري اأوبراين.
وق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ال��ح حم��م��د ���ش��ال��ح اجل��زي��ري م��دي��ر عام 
"ي�شرنا  اأبوظبي:  ال�شياحة يف دائرة الثقافة وال�شياحة يف 
اإطالق "منطقة م�شجعي الرابطة"، الفعالية اال�شتثنائية 
املخ�ش�شة جلميع اأفراد املجتمع املحلي والزوار، اإذ نحر�س 
ح�شور  تعزيز  على  الفعالية  ه��ذه  ا�شت�شافة  خ��الل  م��ن 
لال�شتمتاع  ف��ر���ش��ة  �شتوفر  وال��ت��ي  املنطقة  يف  ال��راب��ط��ة 
عن  ف�شاًل  مبا�شرة،  املباريات  وم�شاهدة  الفعالية  باأجواء 

اأن�شطة كرة ال�شلة والعرو�س الرتفيهية املميزة".
واأ�شاف: "ت�شّكل هذه اال�شت�شافة خطوة جديدة يف امل�شرية 
الناجحة الأبوظبي، التي توا�شل ا�شتقطاب اأبرز الفعاليات 
االإماراتية  ال�شيافة  قيم  وم�����ش��ارك��ة  العاملية  الريا�شية 
ال��ع��ري��ق��ة وت��ق��دمي ال��ت��ج��ارب امل��م��ت��ع��ة وامل��ل��ه��م��ة واملريحة 
ورئي�س  الرئي�س  نائب  ايفازوجلو،  ج��ورج  وق��ال  للعامل". 
يف  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق  اأوروب����ا  يف  املعجبني  م�شاركة  اإدارة 
الرابطة الوطنية لكرة ال�شلة االأمريكية: "تقّدم "منطقة 
م�شجعي الرابطة" جتربًة مميزة جلميع ع�ّشاق كرة ال�شلة 
م�شاعينا  اإط��ار  يف  وذل��ك  اأبوظبي،  يف  وال��ه��واة  املحرتفني 
وتوفري  ال��ع��امل  ح��ول  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�شلة  ب��ك��رة  لالحتفال 
الأوىل  االإم����ارة  ال�شت�شافة  ا���ش��ت��ع��داداً  ا�شتثنائية  جت��رب��ة 

مباريات الدوري".

•• دبي-وام: 

واجلزيرة  ال�����ش��ارق��ة  فريقا  ح��اف��ظ 
ع��ل��ى ���ش��دارت��ه��م��ا ل������دوري اأدن�����وك 
بنهاية  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  للمحرتفني 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة، ع���ر حت��ق��ي��ق كل 
التوايل  على  الثالث  ل��ف��وزه  منهما 
الكاملة"،  ب�"العالمة  واحتفاظهما 
ورف�����ع ك���ل م��ن��ه��م��ا ر���ش��ي��ده اإىل 9 

نقاط.
اأمام   2-1 ت��اأخ��ره  ال�����ش��ارق��ة  وق��ل��ب 
وحافظ   ،2-3 ثمني  لفوز  عجمان 
بتحقيق  يتعلق  ف��ي��م��ا  ت��ف��وق��ه  ع��ل��ى 
جوالت   3 اأول  يف  الكاملة  العالمة 
من امل�شابقة للمو�شم اخلام�س على 

التوايل.
5 م��وا���ش��م، بداية  اآخ��ر  وعلى م��دار 
من 2018–2019 وحتى املو�شم 
احلايل، كانت ح�شيلة ال�شارقة بعد 
بفوزه  نقاط   9 الثالثة هي  اجلولة 

يف جميع مبارياته.
و���ش��اع��دت ه��ذه االن��ط��الق��ة القوية 
الفوز  حتقيق  على  ال�شارقة  ف��ري��ق 

املحرتفني،  دوري  يف  له  لقب  ب��اأول 
 ،2019–2018 مو�شم  وذلك يف 

ولكنه مل ي�شتطع تكرار االإجن��از يف 
ال��ت��ال��ي��ة؛ ح��ي��ث مل يكتمل  امل��وا���ش��م 

ب�شبب   2020–2019 م��و���ش��م 
جائحة كورونا، فيما احتل املركزين 

 ،2021–2020 يف  ال������راب������ع 
والثاين يف املو�شم املا�شي.

وي���اأم���ل ال�����ش��ارق��ة يف ت���ك���رار اإجن����از 
مو�شم 2018–2019 .

ل�����ش��احل��ه لقاء  وح�����ش��م اجل����زي����رة 
القمة اأمام العني، وفاز 2-1 لتكون 
تاريخ  يف  ل��ه  انطالقة  اأف�شل  ث��اين 

م�شاركاته بدوري املحرتفني.
ال�شابقة  ال���وح���ي���دة  امل������رة  وك����ان����ت 
العالمة  اجل��زي��رة  فيها  حقق  التي 
3 ج����والت يف  اأول  ال��ك��ام��ل��ة خ���الل 
مل  لكنه   2010–2009 مو�شم 
وحل  املو�شم،  ذل��ك  يف  اللقب  يحرز 

ثانيا خلف الوحدة املتوج باللقب.
ويف املوا�شم الثالثة التي حقق فيها 
اجلزيرة اللقب، مل يح�شد الفريق 
 3 اأول  يف  ل����ه  ال���ك���ام���ل���ة  ال���ع���الم���ة 
امل�شابقة؛ ففي مو�شمي  جوالت من 
و2016-  2011–2010
 3 اأول  يف  نقاط   7 ح�شد   2017
ج����والت ب��ك��ل م��ن��ه��م��ا، ف��ي��م��ا ح�شل 
على 5 نقاط فقط يف اأول 3 جوالت 

مبو�شم 2020–2021 .

ال�سارقة يحقق العالمة الكاملة للمو�سم اخلام�س.. 
واجلزيرة اأف�سل انطالقة منذ 13 عاما

يونايتد يعود فائزًا من مولدافيا مع هدف اأول لرونالدو 

زوارق االإمارات تتطلع لتحقيق نتائج مميزة يف �سباق 
ال�سرعة ا�ستعدادا للحظة احل�سم ببطولة العامل

للم�سجعني  خم�س�سة  منطقة  تطلق   NBA
بالتزامن مع اأوىل مبارياتها يف اأبوظبي

 مدرب روما يحث مهاجميه 
على ا�ستغالل كل الفر�س

االإيطايل الرتغايل جوزيه مورينيو،  دعا مدرب روما 
فر�شة  اأي  يف  ال��ت��ف��ري��ط  ع���دم  اإىل  ف��ري��ق��ه  م��ه��اج��م��ي 
فريقه  ف��وز  بعد  املناف�شني  �شباك  ه��ز  على  وال��رتك��ي��ز 
على هل�شنكي الفنلندي 3-0 يف الدوري االأوروبي لكرة 
العديد من الفر�س  اإه��دار  املا�شية، وبعد  الليلة  القدم 

الإ�شافة املزيد من االأهداف.
اأه���داف يف ال�شوط ال��ث��اين ليهزم  واأح���رز روم���ا ث��الث��ة 
خالل  الع��ب��ني  بع�شرة  لعب  ال���ذي  الفنلندي  مناف�شه 
املواجهة بينهما �شمن املجموعة الثالثة للبطولة، بينما 
العا�شمة  ن��ادي  م��ع  االأول  بيلوتي هدفه  اأن��دري��ا  اأح���رز 

االإيطالية الذي ان�شم اإليه يف ال�شهر املا�شي.
وقال مورينيو "نحن بحاجة للتح�شن يف �شرعة مترير 
الكرة. على مهاجمينا عدم التفريط يف اأي فر�شة على 

االطالق. لقد اأهدرنا الكثري جدا من الفر�س".
من  اأك���رث  ل��ه  اأت��ي��ح��ت  بيلوتي  اأن  اإىل  مورينيو  واأ���ش��ار 
اأه��دره��ا واأنه  فر�شة الإح��راز املزيد من االأه���داف لكنه 

يتعني عليه االنتباه لذلك م�شتقباًل.
الدرجة  دوري  ف��رق  بني  اخلام�س  املركز  روم��ا  ويحتل 
االأوىل االإيطايل الع�شرين و�شيلتقي مع �شيفه اأتاالنتا 

االأحد املقبل.

طالب نائب رئي�س فينيك�س �شنز جهم جنفي با�شتقالة مالك النادي روبرت 
االأمريكي للمحرتفني  ال�شلة  دوري كرة  رابطة  املوقوف من قبل  �شارفر 

وامل�شيء للن�شاء. العن�شري  �شلوكه  ب�شبب  عام  اأيه" ملدة  بي  "اأن 
تاميكا ترمياغليو اعترت  لنقابة الالعبني  التنفيذية  املديرة  واإذا كانت 
�شلوكه  بعد  ال��راب��ط��ة  يف  اإداري����ا  م��رك��زا  اأب���دا  ي�شغل  اأال  "يجب  �شارفر  اأن 

اأ�شهما يف النادي، اأكرث حزما. ا  اأي�شً ميلك  الذي  جنفي  كان  "الرهيب"، 
بيبابليك":  "الريزونا  �شحيفة  عليها  ح�شلت  مفتوحة  ر�شالة  يف  وكتب 
مكتوف االأيدي واأدع اأطفالنا واأجيال  اأجل�س  اأن  نية،  بح�شن  ميكنني،  "ال 
امل�شتقبل من امل�شجعني يعتقدون اأن هذا ال�شلوك يتم التغا�شي عنه ب�شبب 

الرثوة واالمتيازات".
جميع  على  الق�شاء  يف  بامل�شاعدة  التزامي  مع  متا�شيا  "لذلك،  واأ���ش��اف 
نائب  ب�شفتي  والتحيز،  اجلن�س  اأ�شا�س  على  والتمييز  العن�شرية  اأ�شكال 

رئي�س فينيك�س �شنز، اأطالب با�شتقالة روبرت �شارفر".
وختم جنفي وهو رجل اأعمال ملياردير اأمريكي-اإيراين ميلك ثاين اأكر 
مهتًما  ل�شت  اأنني  من  الرغم  "على  قائال  ر�شالته  �شنز،  ن��ادي  يف  ح�شة 
اأن يعامل  اأ�شبح ال�شريك �شاحب االأغلبية، �شاأعمل بال كلل ل�شمان  باأن 

الرئي�س املقبل للفريق اجلميع بكرامة ومهنية واحرتام".
تغرميه  مع  عام  ملدة  �شارفر  ايقاف  عن  الثالثاء  ال��دوري  رابطة  واأعلنت 

مبلغ 10 ماليني دوالر على خلفية حتقيق يتهمه بالعن�شرية وال�شلوك 
غري الالئق.

بو�شوح"  "انتهك  �شارفر  اأن  وج��د  امل�شتقل  التحقيق  اإن  الرابطة  وقالت 
قواعد ال�شلوك اجليد يف مكان العمل، وذلك بعد اتهامه مبعاملة موظفيه 
ب�شكل غري عادل وا�شتخدام كلمات مهينة عن�شرياً ولغة ذات داللة جن�شية 

والو�شول حتى التحر�س.
فينيك�س  الرجال  فريقي  اإدارة  من  العقوبة  هذه  نتيجة  �شارفر  و�شيمنع 
امل�شارك يف  فينيك�س مريكوري  وال�شيدات  اأيه"،  بي  "اأن  امل�شارك يف  �شنز 

اأيه". بي  اأن  "دبليو 

الرتدد  اأو  البطولتني  املباريات يف  ملدة عام من ح�شور  له  ي�شمح  لن  كما 
اىل من�شاآت ناديه.

ن�شر  بعدما   2021 الثاين/نوفمر  ت�شرين  يف  امل�شتقل  التحقيق  وفتح 
موقع "اأي اأ�س بي اأن" مقااًل نقل فيه عن اأكرث من 70 موظفاً يف �شنز 
كمالك  عاماً   17 "�شامة" خ��الل  عمل  بيئة  خلق  قد  �شارفر  اأن  زعمهم 

للنادي.
"امللك" ليرون جيم�س  ال��دوري يف مقدمتهم  العديد من جنوم  وانتقد 
"لو�س اأجنلي�س ليكرز" والعب �شنز كري�س بول قرار الرابطة واعتروا 

اأن العقوبة غري كافية.

نائب رئي�س �سنز يطالب با�ستقالة �سارفر 



وفاة عري�س قبيل �ساعات من زفافه 
تويف عري�س ميني قبيل �شاعات من حفل زفافه، يف املدينة املنورة 

باململكة العربية ال�شعودية.
واأكد مقربون من املتوفى اأن ال�شاب نا�شر عو�س نا�شر دبوه، من 
منطقة ع�شيالن يف حمافظة �شبوة جنوب اليمن، تويف ع�شر يوم 
اأم�س االأول اخلمي�س اإثر وعكة �شحية مفاجئة اأملت به يف املدينة 
اأي��ام بطاقات دعوة حل�شور  قبل  وزع  نا�شر  اأن  واأو�شحوا  املنورة. 
حفل زفافه الذي كان حمددا م�شاء  يوم اأم�س االأول اخلمي�س، يف 
واأ�شاروا  الع�شاء.  �شالة  عقب  املنورة،  باملدينة  ال�شحاب  ا�شرتاحة 
اإىل اأن ق�شاء اهلل وقدره كان اأقرب لل�شاب نا�شر الذي تويف ع�شر 

اخلمي�س نتيجة وعكة �شحية مفاجئة، وحتول الفرح اإىل حزن.
واأث����ارت ال��واق��ع��ة ح��زن��ا وف��اج��ع��ة ك��ب��رية ب��ني اأق��رب��ائ��ه واأ�شدقائه 
عروا  الذين  اليمن،  يف  االجتماعي  التوا�شل  من�شات  ومرتادي 

عن �شدمتهم بخر وفاة ال�شاب نا�شر.

ن�سي نظارته فربح 200 األف يورو
حظ  �شربة  اإىل  �شيتحول  خ��ط��اأ  اأن  فرن�شيان  زوج���ان  يتوقع  مل 
"اأورو  اليان�شيب  لعبة  يف  ي���ورو  األ���ف   200 ح���وايل  و�شيك�شبهما 
ميليونز" يف بداية �شهر �شبتمر بعد اأن كان الزوج ي�شتخدم نف�س 
االأرقام دائًما. يف الثاين من �شبتمر، كما يفعل بانتظام، ذهب زوج 
اإىل �شوبر ماركت يف مدينة غويبافا�س الفرن�شية ليحاول هذه املرة 
البيت ومل يكن  ي��ورو. والأن��ه ن�شى نظارته يف  ب�127 مليون  الفوز 
يرى بو�شوح، اأخطاأ الزوج يف تاريخ ميالد زوجته الذي تعود على 

ا�شتخدامه يف كل مرة باالإ�شافة اإىل تواريخ ميالد اأقاربه.
 ،"  Française des jeux " اليان�شيب  �شركة  مع  ات�شال  ويف 
نيوز  "�شكاي  ملوقع  بيهان  لو  فالريي  التنفيذية،  امل�شاعدة  اأك��دت 
عربية" اأن "خطاأ هذا الرجل غري املق�شود مكنه من احل�شول على 

5 اأرقام �شحيحة يف ال�شحب، باالإ�شافة اإىل جنم حمظوظ".
 200 اأوروب���ا ف��ازوا بحوايل  6 العبني يف  "واحد من  اأن��ه  واأ�شافت 
األف يورو. ولو حالفه احلظ اأكرث، وح�شل على جنم حمظوظ ثاٍن، 
كان �شيفوز باجلائزة الكرى البالغة 127 مليون يورو".  وتابعت 
حديثها بالتاأكيد على "اأنه الفرن�شي الوحيد الذي متكن من الفوز 
بهذا املبلغ الذي ت�شلمه يوم االثنني 12 �شبتمر". وختمت بالقول: 
"الزوجان وبعد �شنوات من املحاوالت، هم �شعداء بهذا املك�شب الذي 

وقع بال�شدفة ويعتزمان اال�شتمتاع به مع اأحبائهما".

حل لغز جرمية 2018 الغام�سة.. وتوقيف القاتلة
قتلها  يف  ي�شتبه  عاماً   42 تبلغ  ام���راأة  اجلنوبية  كوريا  يف  اأُوق��ف��ت 
ما  على  نيوزيلندا،  يف  حقائب  داخ��ل  رفاتهما  على  ُع��رث  طفلني 
اأّن  اإىل  اأفادت �شرطة كوريا اجلنوبية . واأ�شارت �شرطتا الدولتني 
املراأة التي ُي�شتبه يف اأنها والدة الطفلني املقتولني، اأوقفت بتهمة 
القتل يف كوريا اجلنوبية نزواًل عند طلب ال�شلطات النيوزيلندية.

واأ�شافت ال�شرطتان اأنها �شتخ�شع الإجراءات ت�شليم املطلوبني.
واأو�شحت �شرطة �شول يف بيان اإّنها "قب�شت اخلمي�س على امل�شتبه 
اإىل  م�شتندًة  تراقبها  كانت  بعدما  اأول�����ش��ان،  يف  �شقة  داخ��ل  فيها 

معلومات عن موقعها ولقطات من كامريات مراقبة".
"امل�شتبه فيها ُمتهمة من ال�شرطة النيوزيلندية  اأّن  و�شرح البيان 
اأبنائها كانا  2018 اثنني من  اأوكالند عام  باأنها قتلت يف منطقة 
"�شافرت  اأّنها  اإىل  م�شرياً  اأعوام"،  و10  اأع��وام   7 يبلغان  حينه  يف 
اإىل كوريا اجلنوبية بعد اجلرمية وكانت خمتبئة فيها منذ ذلك 
"يونهاب" لالأنباء باأّن امل��راأة هي مواطنة  الوقت". واأف��ادت وكالة 

نيوزيلندية ُولدت يف كوريا اجلنوبية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يدربون الروبوتات على ال�سحك 
اأن��واع ال�شحك، يف  اأحد الروبوتات على كيفية ال�شحك على النكات والتمييز بني  قام باحثون يابانيون، بتدريب 

حماولة منهم جلعله الروبوتات اأكرث اإن�شانية.
مت اإجراء التدريب يف جامعة كيوتو يف اليابان با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي، ومت توثيق الدرا�شة يف املجلة العلمية 
“فرونتريز اإن روبوتيك�س اأند اآل”، حيث و�شف العلماء جتربتهم يف العمل مع روبوت ي�شمى “ايريكا” باأنه اخرتاق 

كبري الأنه �شيجعل املحادثات بني الب�شر والروبوتات طبيعة اأكرث.
وقال الباحث الرئي�شي، الدكتور كوجي اإينو، االأ�شتاذ امل�شاعد يف جامعة كيوتو يف ق�شم الذكاء والعلوم والتكنولوجيا: 
"نعتقد اأن اإحدى الوظائف املهمة للذكاء اال�شطناعي للمحادثة هي التعاطف. واإحدى الطرق التي ميكن للروبوت 

اأن يتعاطف بها مع امل�شتخدمني هي ال�شحك”.
وقد ابتكر الباحثون منوذج "ال�شحك امل�شرتك"، با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي الكت�شاف ال�شحك، وحتديد ما اإذا 

كان يجب على الروبوت ال�شحك اأم ال، واأي�شاً حتديد نوع ال�شحك االأن�شب ملوقف معني.
مت اختبار النظام من خالل اأربع حوارات، ا�شتمرت حوايل دقيقتني اإىل ثالث دقائق، بني اأنا�س حقيقيني و الروبوت 
“اإيريكا”، وكانت النتائج جيدة. ومع ذلك، ال يزال هناك حاجة للمزيد من االختبارات والتجارب خللق املواقف 

التي تنطوي على ال�شحك الطبيعي، وفق ما اأوردت �شحيفة ديلي �شتار الريطانية. 
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اكت�ساف اأقدم قلب يف العامل.. عمره 380 مليون �سنة
اكت�شف علماء اأقدم قلب يف العامل، يف حفرية عمرها 380 مليون عام تعود 

ل�شمكة، ح�شبما اأفاد تقرير ل�شحيفة "اإندبندنت" الريطانية.
"حمفوظ ب�شكل  اأن القلب  اأ�شرتاليا  ووجد باحثون من جامعة كريتن يف 
رائع" جنبا اإىل جنب مع اأع�شاء اأخرى متحجرة، هي معدة واأمعاء وكبد 

ال�شمكة التي ت�شبه القر�س.
مبا  املخلوقات،  تطور  كيفية  على  ال�شوء  االكت�شاف  هذا  يلقي  اأن  وميكن 
منطقة  يف  احلفرية  على  الباحثون  وع��رث  للعلماء.  وفقا  الب�شر،  ذل��ك  يف 
خالل  عا�شت  ل�شمكة  يعود  القلب  اأن  وق���دروا  اأ�شرتاليا،  غربي  كيمريل 
الع�شر الديفوين، الذي يعود اإىل ما قبل 419 مليون اإىل 359 مليون �شنة. 
وت�شري النتائج التي ُن�شرت يف جملة "�شاين�س" العلمية، اإىل اأن "االأع�شاء 
تاأتي من ج�شم �شمكة من عائلة املف�شليات، وهي جمموعة منقر�شة من 

االأ�شماك املدرعة التي لها ت�شريح م�شابه ل�شمك القر�س احلديث".
الباحثة الرئي�شية كيت تريناج�شتيك و�شفت االكت�شاف باأنه "رائع"، الأنه 
اأن�شجة رخوة من االأنواع القدمية حمفوظة  "من النادر جدا العثور على 
جيدا". اأو�شحت: "ب�شفتي عاملة حفريات در�شت االأحافري الأكرث من 20 
ب�شكل  االأبعاد حمفوظا  عاما، فقد ده�شت حقا عندما وجدت قلبا ثالثي 

جميل يف كائن عمره 380 مليون عام".

ما هي الذبابة التي اأرقت اأمريكا؟
ح�شرة  يف  تتمثل  خطرية  بيئية  كارثة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  تواجه 
ت�شمى ذبابة الفواني�س املرقطة التي تتناثر على االأر�شفة، وتت�شاقط من 
من  ال�شرقية  املنطقة  عر  والي��ة،   14 يف  ال�شيارات  على  وتتنقل  االأ�شجار 
الغازية  احل�شرات  اأن  اإال  �شارة،  غري  تبدو  اأنها  من  الرغم  وعلى  البالد. 
االآتية من اآ�شيا تكلف االأمريكيني مئات املاليني من الدوالرات �شنوًيا من 

االأ�شرار االقت�شادية، والعالجات املبذولة من اأجل الق�شاء على االآفات.
العام  املرقطة يف  الفانو�س  ذبابة  اكت�شف  اأول من  بن�شلفانيا  والي��ة  وكانت 
2014 وبعد خم�س �شنوات فقط، ُوجد اأن احل�شرة التي يبلغ قطرها بو�شة 
واحدة تكلف الوالية 50.1 مليون دوالر �شنوًيا، لكن درا�شة حتذر من اأنها 

قد ت�شل قريًبا اإىل 324 مليون دوالر.
التكتيكات  العديد من  ذلك احلني  بن�شلفانيا منذ  تبنت والية  ذلك،  ومع 
للعثور على ذبابة الفواني�س املرقطة وقتلها، مثل تدريب الكالب ال�شغرية 
على �شم البي�س حتى يتمكن امل�شوؤولون من اإزالتها قبل اأن تفق�س. وت�شمل 
الواليات االأخرى التي ابتليت بها كناتيكت وديالوير واإنديانا وماريالند 
ال�شمالية  وكارولينا  ونيويورك  ونيوجري�شي  ومي�شيغان  وما�شات�شو�شت�س 

واأوهايو ورود اآيالند وفريجينيا ووي�شت فريجينيا.

بعد االإ�سابة بكورونا.. كبار 
ال�سن مهددون بالزهامير

ق��ال��ت درا���ش��ة �شملت اأك���رث م��ن 6 
عاماً   65 م���ن  م��ري�����س،  م��الي��ني 
الذين  ال�������ش���ن  ك���ب���ار  اإن  ف����اأك����رث، 
معر�شون  ب����ك����ورون����ا  اأ�����ش����ي����ب����وا 
عام،  خ��الل  بالزهامير  لالإ�شابة 
بن�شبة ترتاوح بني %50 و80% .

�شاين�س  ن���ي���ور   " جم��ل��ة  وذك������رت 
يف  ُن�شرت  التي  الدرا�شة  نيوز" اأن 
اأظهرت  ال��زه��امي��ر،  مر�س  دوري���ة 
يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�شابني  اأن 
ب�شورة  م��ع��ر���ش��ون  واأك����رث   65 ال���� 
اأكر لال�شابة بالزهامير بعد عام 
من العدوى، وزادت اخلطورة بني 
عاماً،   85 يبلغن  ال��الت��ي  الن�شاء 

على االأقل .
ويقول الباحثون اإنه مل يت�شح اإذا 
ي���وؤدي لتطور جديد  ك��ورون��ا  ك��ان 

للزهامير اأو يعجل االإ�شابة به.
وقالت باميال دافي�س، االأ�شتاذة يف 
كلية الطب بجامعة كي�س و�شرتن 
ريزيرف، التي �شاركت يف الدرا�شة: 
امل�شببة  ال����ع����وام����ل  ت������درك  "مل 
لال�شابة بالزهامير ب�شورة جيدة، 
هما  مهمني  عاملني  هناك  ولكن 
العدوى  خا�شة  ال�شابقة،  العدوى 

الفريو�شية وااللتهاب".
االإ�شابة  الأن  ن���ظ���راً   " واأ����ش���اف���ت 
مرتبطة  ك�������ورون�������ا  ب�����ف�����ريو������س 
الع�شبي  ال����ن����ظ����ام  ب����ا�����ش����ط����راب 
االلتهاب،  ذل��ك  وي�شمل  امل��رك��زي، 
اأن  ك���ان مي��ك��ن  اإذا  اخ��ت��ب��اإر  اأردن������ا 
ت�شخي�س  ل���زي���ادة  ك���ورون���ا  ي�����وؤدي 
ب����ال����زه����امي����ر، ح���ت���ى ع���ل���ى امل����دى 

الق�شري".

هل الكالب ال 
تتقلب اأثناء نومها؟

تداول م�شتخدمو مواقع التوا�شل 
االج��ت��م��اع��ي م��ن�����ش��ورات ت��ّدع��ي اأن 
النوم،  اأث��ن��اء  تتقّلب يف  ال��ك��الب ال 
القراآن  يف  ج��اء  مب��ا  م�شت�شهدين 
الكهف".  "اأ�شحاب  ك���ل���ب  ع����ن 
اأن  امل���ع���ل���وم���ة  وادع��������ى م����ت����داول����و 
النوم  اأث��ن��اء  يف  تتقّلب  ال  ال��ك��الب 
خا�شيات  ل��دي��ه��ا  اأج�����ش��ام��ه��ا  الأن 
حتول دون تقّرحها اإن بقيت ثابتة 
لوقت طويل بخالف االإن�شان، فما 

�شحة ذلك؟
على  املتداولة  املن�شورات  يف  وج��اء 
العربية:  باللغة  التوا�شل  مواقع 
حتت  غدد  بوجود  تنفرد  "الكالب 
ت���ف���رز م�����ادة مت��ن��ع تقّرح  ج��ل��ده��ا 
اجللد ما دام يف ج�شد الكلب حياة 

ولو مل يتقلب".
ورب����ط م���وؤي���دو امل��ن�����ش��ور ب��ني هذه 
امل��ع��ل��وم��ة واآي�����ات ���ش��ورة ال��ك��ه��ف يف 
عن  تتحّدث  التي  الكرمي  ال��ق��راآن 
وجلوؤوا  جمتمعهم  اعتزلوا  فتيان 
ناموا  حيث  كلبهم،  م��ع  كهف  اإىل 
وقد  ا���ش��ت��ي��ق��ظ��وا  ث���م  ���ش��ن��ة،   300
انقلبت اأمور جمتمعهم اإىل ما مل 

يكن مت�شّوراً.
ت��ق��ّل��ب الفتيان  ال���ق���راآن  وق���د ذك���ر 
وو�شف  الطويل،  نومهم  اأث��ن��اء  يف 
ب��ا���ش��ط��اً ذراعيه  ب��اأن��ه ك���ان  ال��ك��ل��ب 
على باب الكهف. ومع اأن االآيات مل 
تذكر �شراحة اأن الكلب مل يتقّلب 
مثلما تقّلب الفتيان النائمون، اإال 
اأن اأ�شحاب املن�شور ذهبوا اإىل هذه 
اخلال�شة، وراأوا اأن يف هذه االآيات 

علمّياً". "اإعجازاً 

�سقط مغ�سيا عليه 
اأمام تابوت امللكة

خ���الل ب���ث م��ب��ا���ش��ر، ���ش��ق��ط اأح����د احلرا�س 
اإليزابيث  امللكة  ت��اب��وت  ب��ج��وار  املتواجدين 
االأر�س  على  و�شتمن�شرت،  قاعة  يف  الثانية 
عد�شات  وث��ق��ت��ه  م�����ش��ه��د  يف  ع��ل��ي��ه،  مغ�شيا 
ال��واح��دة �شباحا،  ال��ك��ام��ريات. ويف ح��وايل 
تابوت  اأغمي على حار�س كان يقف بجانب 
ال��ث��ان��ي��ة، فيما ه���رع عدد  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة 
لتفقده ورفعه  امل��ك��ان،  امل��ت��واج��دي��ن يف  م��ن 
اإذا  املعلوم  ي��زال من غري  االأر����س. وال  عن 
هيئة  وعلقت  الإ���ش��اب��ات.  احل��ار���س  تعر�س 
لقاعة  املبا�شر  ال��ب��ث  الريطانية  االإذاع����ة 
حرا�س  ويتناوب  احل��ادث.  بعد  و�شتمن�شرت 
من وحدات خمتلفة، للوقوف حول التابوت 
ذك����رت �شحيفة  م���ا  وف����ق  دق��ي��ق��ة،   20 ك���ل 
"اإندبندنت" الريطانية.ويعمل كل حار�س 

ملدة 6 �شاعات يف املجموع.

طبيب ي�ستخرج ثعبانا من اأذن امراأة
تداول ن�شطاء على مواقع التوا�شل االجتماعي يف الهند 
مقطع فيديو �شادم لطبيب ي�شتخرج ثعباناً عالقاً داخل 
"ت�شاندان  با�شم  ام��راأة. ون�شر ح�شاب على في�شبوك  اأذن 
�شينغ" مقطع فيديو مدته 4 دقائق، وعّلق عليه قائاًل: 
مكان  اأو  وقت  عن  يك�شف  ومل  االأذن"،  داخل  "الثعبان 

احلادث، وترك امل�شتخدمني يف حالة حرية وقلق.
واأظهر الفيديو حماوالت طبيب ا�شتخراج ثعبان اأ�شفر 
اللون بعدما اخرتق اأذن امراأة وا�شتقر داخلها، ما ت�شبب 

يف حالة من اال�شمئزاز والذهول.
�شدادات  وجم��م��وع��ة  ط��ب��ي��اً  ملقطاً  الطبيب  وا���ش��ت��خ��دم 
الثعبان  اأط��ل  حتى  الثعبان،  الإخ��راج  حماولة  يف  قطنية 
دون  الفيديو  وانتهى  امل�شابة.  ال�شيدة  اأذن  م��ن  براأ�شه 
اإزال��ة الثعبان بالكامل من  اإذا كان قد متت  الك�شف عما 

اأذن املراأة اأم ال، ما زاد من قلق املتابعني.

تعقد قرانها بنف�سها بدال من املاأذون
القليلة  ال�شاعات  يف  وا�شعاً  ج��داًل  م�شرية  �شابة  اأث���ارت 

املا�شية بعدما اأقدمت على ت�شرف خارج عن املاألوف.
وهي  اأ���ش��رف،  زينة  ال�شابة  ت��وّل��ت  قرانها،  عقد  اأث��ن��اء  يف 
اإمتام  اإبراهيم،  اأحمد  امل�شري  البلوجر  زوج��ة  العرو�س 
االإجراءات الالزمة بنف�شها بداًل من املاأذون، فجل�شت يف 

املنت�شف بني االأخري ووالدها.
اأح���دث حمتواه  ت���داول املقطع على ن��ط��اق وا���ش��ع،  وف���ور 
�شجة وا�شعة يف م�شر، وهذا لغياب املاأذون ال�شرعي عن 

االإجراءات املتبعة، وترك الدفرت اخلا�س به يف يديهما.
عر  ح�شابيهما  عر  الفيديو  مقطع  العرو�شان  و�شارك 
وا�شًعا  تفاعاًل  ولقي  "اإن�شتجرام"،  ال�شور  تبادل  موقع 

عك�شته تعليقات متابعيهما.
معار�س  ب��ني  م��ا  املقطع،  ب�شاأن  كثريين  اآراء  واختلفت 
ان��ت��ق��د ت�����ش��رف زوج���ة ال��ب��ل��وج��ر، وم��وؤي��د اأح���ب االأج����واء 

اللطيفة التي كانت عليها اإجراءات عقد القران.
يتابع  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  البلوجر  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  جت��در 
ح�شابه عر "اإن�شتجرام" ما يزيد على مليون م�شتخدم.

ملياردير اأمريكي يعلن التربع ب�سركته
اأعلن امللياردير االأمريكي املوؤ�ش�س ل�شركة باتاغونيا لبيع 
املالب�س اأنه تنازل عن �شركته اإىل �شندوق خريي، م�شريا 
من  كوكبنا  الإن��ق��اذ  �شتخ�ش�س  االأرب�����اح  جميع  اأن  اإىل 

تداعيات التغري املناخي.
وغريها  طويلة  مل�شافات  امل�شي  مالب�س  باتاغونيا  وتبيع 

من املالب�س اخلارجية يف اأكرث من 10 دول.
وق���ال امل��ل��ي��اردي��ر اإي��ف��ون ���ش��وي��ن��ارد اإن���ه ق��رر التخلي عن 
م�شداقية  وذات  فريدة  ملنظمة  ومنحها  ال�شركة  ملكية 

وغري ربحية.
 ،"Holdfast Collective" مبنظمة  االأم���ر  ويتعلق 
االأزمة  ملحاربة  جنيه  يتم  دوالر  ك��ل  "�شت�شتخدم  ال��ت��ي 

البيئية وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي".
"اأي  فاإن  الهيكل اجلديدة،  اأنه يف ظل  �شوينارد  واأ�شاف 
ربح مل يتم اإعادة ا�شتثماره يف اإدارة االأعمال، �شيخ�ش�س 
املوارد  ا�شتخراج  "بدال من  املناخ". وتابع:  ملكافحة تغري 
من الطبيعة وحتويلها اإىل ثروة، �شن�شتخدم الرثوة التي 

تخلقها باتاغونيا حلماية الطبيعة".

ر�سد ب�سمات حيوية على املريخ.. �سخرة قد تف�سي ال�سر
�شطح  على  املوجود  بر�شيفرن�س  اجل��وال  الروبوت  بلغ 
املريخ مرحلة اأ�شا�شية من مهّمته الرامية اإىل البحث 
عّينات  االأحمر، بجمعه  الكوكب  للحياة على  اآث��ار  عن 
ب�شمات  الح��ت��وائ��ه��ا  ال��ي��وم  حتى  قيمة"  "االأكرث  ه��ي 
التاأكد منها بتحليالت جُترى  حيوية حمتملة ينبغي 
على االأر�س، على ما اأعلنت وكالة الف�شاء االأمريكية 
على  دلياًل  ي�شكل  ال  االكت�شاف  هذا  اأّن  ومع   . )نا�شا( 
ميثل  لكّنه  املريخ،  على  �شابقاً  قائمة  كانت  احلياة  اأّن 
ال��ي��وم للتمكن ي��وم��ا م��ن ر�شد  اأف�����ش��ل ف��ر���ش��ة ح��ت��ى 
احليوية  الب�شمة  تنتج  وق��د  �شابقة.  جرثومية  حياة 
مع  اأي�شا  حت�شل  قد  لكنها  حياة  وج��ود  عن  املحتملة 
ينبغي  احليوية،  الب�شمة  هذه  ولتاأكيد  احلياة.  غياب 
على  ق��وي��ة  خم��ري��ة  اأدوات  بوا�شطة  العينات  حتليل 
كوكب االأر�س. وتعتزم نا�شا اإر�شال العّينات اإىل االأر�س 
2033. وقال  عر مهمة جديدة تطلقها بحلول �شنة 
ديفيد �شو�شرت الذي يعمل على هذه العّينات يف موؤمتر 
�شحفي "ميكننا القول اإّنها اأكرث عينات ال�شخور اأهمية 
ُجمعت على االإطالق". واأُخذت عينتان نتيجة عمليات 
حفر يف �شخرة ت�شمى "وايلدكات ريدج" يبلغ ارتفاعها 

حوايل مرت واحد وتقع يف دلتا ت�شكلت منذ حوايل 3،5 
وبحرية قدمية.  نهر  التقاء  نقطة  عند  �شنة  مليارات 
كونها  ع��ن  ال�����ش��خ��رة خ�شو�شا  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  وت��ن��ج��م 
املاء  تبخر  عندما  ت�شكلت  اأنها  يبدو  ر�شوبية  �شخرة 
من البحرية. واأو�شح �شو�شرت اأّن "�شخرة "وايلدكات 
الب�شمات  حل��ف��ظ  ع��ال��ي��ة  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ت��ت��م��ت��ع  ريدج" 
لل�شخرة  منف�شل  حتليل  اإج�����راء  وب��ع��د  احليوية". 
اأظهرت  "بر�شيفرن�س"،  اأداة مثبتة على ذراع  بوا�شطة 
النتائج وجود مركبات ع�شوية هي االأكرث وفرة يجري 
العام.  ون�شف  عام  قبل  املهمة  انطالق  منذ  اكت�شافها 
امل�شوؤول عن الق�شم العلمي يف  واأك��د كني ف��اريل، وهو 
الكربون  من  املوؤلفة حتديداً  املركبات  اأّن هذه  املهمة، 
"العنا�شر  متثل  الهيدروجني  اأي�شاً  حتوي  قد  والتي 
االأ�شا�شية للحياة". واأ�شارت �شوناندا �شارما، وهي عاملة 
يف خمتر الدفع النفاث التابع لنا�شا، اإىل اأّن الروبوت 
اجلوال �شبق اأن ر�شد املركبات لكن بكميات اأقل خالل 
حتليالت �شابقة يف فوهة "جيزيرو" التي كانت حتوي 
االأدلة  ت�شبح  الدلتا  يف  تقّدمنا  "كّلما  لكن  البحرية، 

اأقوى ب�شكل متزايد".

املمثلة الأمريكية نيكول بيلتز لدى و�ضولها حل�ضور Variety's 2022 Power of Young Hollywood يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )ا ف ب(

كيم كاردا�سيان
 تتعر�س لل�سخرية !

تلفزيون  لنجمة  ت�شريح  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد  ا�شرتجع 
واأ�شارت فيه  اأ�شابيع  الواقع  كيم كاردا�شيان  كانت قد قالته قبل ب�شعة 
تكون  اأمتلكها رمبا  التي  املواهب  "اإحدى   : اأنها متتلك موهبة غريبة 
النوم يف مكياج  اأ�شتطيع  اأنني  ، هي  يا رفاق  اأقدمها لكم  اأ�شواأ ن�شيحة 

كامل" ، كما ك�شفت كيف ميكنها اأن تنام  دون اأن تف�شد مكياجها.
وكان خراء اجللد قد حذروا منذ فرتة طويلة من اخلراب الذي ميكن 
اأن يت�شبب فيه النوم يف مكياجك على ب�شرتك لكن يبدو اأن كيم تختار 
ال�شابقة  الليلة  يف  اال�شتعداد  خ��الل  م��ن  بالب�شرة  العناية  على  ال��ن��وم 
والنوم اأكرث يف ال�شباح الأن وجهها يكون م�شتعداً ليوم جديد. ومع ذلك 

تعر�شت لل�شخرية الأن هذا الت�شرف لي�س مبوهبة ح�شب املعلقني.


