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ربع قرن على تاأ�سي�س جائزة دبي للأداء احلكومي املتميز 
حممد بن را�سد: 25 �سنة غريت الثقافة امل�ؤ�س�سية 

•• دبي-الفجر:

مبنا�سبة مرور 25 عاما على تاأ�سي�س جائزة دبي للأداء احلكومي املتميز 
قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ح�ساب  على  تغريدة  يف  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
�سموه ال�سخ�سي يف »تويرت«: قبل 25 �سنة من اليوم بداأنا رحلة التميز 
دولية،  وتناف�سية  متقدمة،  خدمات  ثمارها  جنني  احلكومي..واليوم 
املدة  هي  عاماً   25 بثمن..  تقدر  ال  وطنية  وك��وادر  اقت�سادية،  وعوائد 
�سهلة  رحلة  تكن  االإم���ارة..مل  املوؤ�س�سية يف  الثقافة  تغيري  تطلبها  التي 

و�سريعة لكنها كانت رحلة ممتعة وتاأثرياتها �ستبقى الأجيال قادمة.
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•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للعام  احتادياً  مر�سوماً  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س 
حممد  ال�سيد  اأن��ور  عمران  �سعادة  بتعيني   ،2022
الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  يف  ع�����س��واً  ال��ه��ا���س��م��ي،  ���س��رف 
لوزير اخلارجية  والقن�سلي بدرجة �سفري، وم�ساعداً 

والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ل�����س��وؤون  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
م�سروع  اإدارة  �سرف  عمران  املهند�س  املتقدمة.توىل 
االإمارات ال�ستك�ساف املريخ »م�سبار االأمل«، وهو رئي�س 
للف�ساء  ال�سلمي  لل�ستخدام  امل��ت��ح��دة  االأمم  جلنة 
وفد  يف  �سابق  وع�سو   ،2022 يونيو  منذ  اخل��ارج��ي 
امللحة  بنظم  املعنية  الدولية  للجنة  االإم���ارات  دول��ة 

العاملية باالأقمار اال�سطناعية.     )التفا�سيل �س2(

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

عبري مو�سي يف الندوة ال�سحفية

اأبوظبي ت�ست�سيف حوارا عامليا ل�سياغة م�ستقبل الف�ساء خلل دي�سمرب املقبل
حممد بن زايد: ن�سعى اإىل جعل الإمارات 

وجهة عاملية رئي�سية يف عل�م الف�ساء وم�ساريعه

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رئي�س  بول�سونارو  جايري  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 

جمهورية الربازيل االحتادية ، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقلل بلده .
اآل مكتوم نائب  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« برقية 

تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س جايري بول�سونارو.

ر�سالة بايدن اإىل البيد.. االتفاق مع طهران �سحب عن الطاولة

تدابري اأمريكية اإ�سافية ملحا�سبة اإيران بعد الهج�م �سد األبانيا 
الد�ستوري احلر يعلن »يوم غ�سب«:

عبري م��سي: »لن نعرتف بالنتخابات الت�سريعية«

اإ�سرائيلية  ب�سربات  قتلى 
م��ط��ار حلب  ع��ل��ى  ج��دي��دة 

•• بريوت-اأ ف ب:

اأ�����س����خ����ا�����س على  ث����لث����ة  ق����ت����ل 
اإ�سرائيلية  �سربات  ج��راء  االأق���ل 
ا����س���ت���ه���دف���ت ل���ي���ًل م���ط���ار حلب 
الثانية  للمرة  وحميطه  ال��دويل 
بخروجه  وت�سببت  اأ�سبوع  خ��لل 
من اخلدمة، وفق ح�سيلة ن�سرها 
املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان 

اأم�س االأربعاء.
الثلثاء  ليل  ال�سربات  واأحلقت 
اأَ�����س����رارا ب���امل���درج ال��رئ��ي�����س��ي، ما 
وفق  فيه،  العمل  توقف  اإىل  اأدى 
االإعلم الر�سمي وحتويل رحلت 

اىل مطار دم�سق الدويل.
وحتدث املر�سد عن مقتل ثلثة 
اآخرين  خم�سة  واإ�سابة  اأ�سخا�س 
ب����ج����روح ج������راء ال�������س���رب���ات، مل 
تت�سح جن�سياتهم وهوياتهم بعد. 
اىل  املر�سد  وفق  ال�سربات  واأدت 
ملجموعات  تابع  م�ستودع  تدمري 

موالية الإيران.

ال�سدر يقا�سي املالكي.. ويتهمه بال�سعي لفتنة طائفية 
املحكمة الحتادية يف العراق ترف�ض حل الربملان

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت املحكمة االحتادية العليا يف العراق، اأم�س االأربعاء، ر�سميا رد الدعوى 
ب�ساأن حل الربملان، معتربة االأمر خارجا عن اخت�سا�سها.

وقالت املحكمة يف بيان لها، اإن اأع�ساء جمل�س النواب بعد انتخابهم ال ميثلون 
اأنف�سهم وال كتلهم ال�سيا�سية، واإمنا ميثلون ال�سعب، ولذا كان من املقت�سى 
عليهم العمل على حتقيق ما مت انتخابهم الأجله وهي م�سلحة ال�سعب، ال اأن 

يكونوا �سبباً يف تعطيل م�ساحله وتهديد �سلمته.
اجلميع  على  يفر�س  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سية  العملية  ا�ستقرار  اإن  واأ�سافت: 
االلتزام باأحكام الد�ستور وعدم جتاوزه، وال يجوز الأي �سلطة اال�ستمرار يف 
جتاوز املدد الد�ستورية اإىل ما ال نهاية، الأن يف ذلك خمالفة للد�ستور وهدم 

للعملية ال�سيا�سية بالكامل وتهديداً الأمن البلد واملواطنني.
يغفل  مل   2005 ل��ع��ام  ال��ع��راق  جمهورية  د���س��ت��ور  اأن  اإىل  املحكمة  ولفتت 
االإغفال  الربملان ولذلك فل جمال لتطبيق نظرية  اأحكام حل  عن تنظيم 

الد�ستوري.
املا�سيني،  ال�سهرين  م��دى  على  العراقيني  �سغلت  التي  الت�سريبات  وبعد 
من  املالكي،  ن��وري  �سد  بدعوى  االأرب��ع��اء  ال�سدرية  النيابية  الكتلة  تقدمت 

اأجل حماكمته وفقا لقانون مكافحة االإرهاب.
وا�سحة  ملخططات  بالتح�سري  االأ���س��ب��ق،  ال���وزراء  رئي�س  ال��دع��وى  واتهمت 
عليها  ح�سل  وثيقة  اأظهرت  ما  بح�سب  ال��ع��راق،  يف  واالأم��ن  ال�سلم  لتهديد 
مرا�سل العربية/احلدث. كما اتهمته بال�سعي الإحداث فتنة واقتتال طائفي 

•• الفجر -تون�س:

الد�ستوري  اأعلنت رئي�سة احلزب 
مبا  اعرتافها  ع��دم  مو�سي  عبري 
الت�سريعية  باالنتخابات  ي�سمى 
بها«،  معنيني  ن��ك��ون  »ل���ن  ق��ائ��ل��ة 

ح�سب تعبريها 
ن����دوة  واأو�����س����ح����ت م����و�����س����ي، يف 
االأربعاء،  اأم�س  عقدتها  �سحفية 
يف  ي�����������س�����ارك  ل������ن  ح����زب����ه����ا  اأن 
القادم  االن��ت��خ��اب��ي  اال���س��ت��ح��ق��اق 
اإ����س���دار قانون  م��ا مت  يف ���س��ورة 
املعايري  ي��خ��رق  ج��دي��د  انتخابي 
الدولية.        )التفا�سيل �س9(

•• وا�شنطن-القد�س-وكاالت:

اأم�����س االأرب��ع��اء اأن ال��والي��ات املتحدة  اأع��ل��ن البيت االأب��ي�����س  
اإي��ران« على خلفية هجوم  اإ�سافية ملحا�سبة  �ستتخذ »تدابري 
�سمن  لوا�سنطن  احلليفة  ال��دول��ة  األبانيا،  �سد  اإل��ك��رتوين 

حلف �سمال االأطل�سي )ناتو(.
وقالت املتحدثة با�سم جمل�س االأمن القومي اأدريني وات�سون 
يف بيان اإن »الواليات املتحدة تدين ب�سدة الهجوم االإلكرتوين 

االإيراين �سد حليفتنا يف الناتو، األبانيا«.
واّت��ه��م��ت ط��ه��ران ب��ال��وق��وف خ��ل��ف ه��ج��وم اإل���ك���رتوين »غري 
م�سوؤول« �سد الدولة ال�سغرية الواقعة يف البلقان، ما قالت 

اإنه »ي�سكل �سابقة مقلقة«.
اإيران  مع  العلقات  قطع  األبانيا  اأعلنت  االأربعاء،  �سابق  ويف 
مانحة  اأرا�سيها،  على  املوجودين  دبلوما�سييها  كافة  وط��رد 

اإياهم مهلة 24 �ساعة فقط للمغادرة.
وو�سط كافة املوؤ�سرات ال�سلبية التي طفت موؤخراً اإىل ال�سطح، 

مع طهران، كما اأكد اأن لتل اأبيب كامل احلرية يف الت�سرف 
كما تراه منا�سبا ملنع اأي احتمالية لتحول اإيران اإىل تهديد 
نووي.يذكر اأن اإ�سرائيل كانت كثفت خلل االأ�سابيع واالأيام 
امل��ا���س��ي��ة ل��ق��اءات��ه��ا م��ع م�����س��وؤول��ني اأم��ريك��ي��ني، م��ع اقرتاب 
اآمال  ب���دت  اأخ��رية.ف��ي��م��ا  امل��ف��او���س��ات ال��ن��ووي��ة اإىل م��رح��ل��ة 
التو�سل اإىل اتفاق نووي قبل اأيام �سئيلة جداً، ال�سيما بعد 
بوريل  جوزيف  النووية  للمحادثات  االأوروب��ي  املن�سق  تاأكيد 
التو�سل  م��ن  اأب��ع��د  ال��ي��وم  ب��ات��وا  املفاو�سني  اأن  ي��وم��ني  قبل 
االأوروبي  الن�س  االإي��راين على  الرد  التفاق عما قبل، جراء 
امل��ق��رتح الإع���ادة اإح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي امل��وق��ع ع��ام 2015 

والذي ان�سحبت منه الواليات املتحدة عام 2018.
ي�����س��ار اإىل اأن االحت����اد االأوروب������ي ك���ان ق���دم يف ال��ث��ام��ن من 
ومفاو�سات  ج�����والت  وب���ع���د   ،2022 امل���ا����س���ي  اأغ�����س��ط�����س 
»2021« بفيينا،  املا�سي  اأبريل  طويلة ومعقدة انطلقت يف 
اإحياء  م��اأزق  على  للتغلب  نهائيا  ن�ساً  �سهرا،   16 وا�ستمرت 

هذا االتفاق.

يبدو اأال اتفاق نووياً مع اإيران يف القريب العاجل.
هذا ما اأكدته عدة م�سادر اأوروبية واأمريكية موؤخراً، اإ�سافة 
الر�سالة  ب��اأن  مطلعة  م�سادر  اأف���ادت  فقد  االإ�سرائيلية.  اإىل 
البيد  يائري  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  موؤخراً  تلقاها  التي 
من الرئي�س االأمريكي جو بايدن خلل اآخر حمادثة بينهما 

تفيد باأن االتفاق النووي �سحب عن الطاولة.
كما اأ�سارت اإىل اأنه لن يتم التوقيع على اأي ن�س بني طهران 
اإعلم  و�سائل  نقلت  املنتظر، بح�سب ما  امل�ستقبل  والغرب يف 
اأم�����س االأرب��ع��اء.ف��ه��ذه ه��ي ال��ر���س��ال��ة الوا�سحة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اإىل  يبدو  ما  نقلها على  التي مت 
يف  اآخرين  وم�سوؤولني  بايدن  مع  االأخ��رية  حمادثاته  خ��لل 
االإدارة االأمريكية.ومن املرجح اأن يروج لها البيد يف حملته 
بنيامني  املعار�سة  زعيم  بوجه  �سيما  ال  املقبلة،  االنتخابية 
نتنياهو، الذي هاجمه مراًرا وتكراًرا ب�ساأن ق�سية املحادثات 
النووية مع اإيران.وكان رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي اأملح اأم�س 
اإىل امل�ساعي التي بذلتها بلده من اأجل وقف توقيع اأي اتفاق 

�سخ�سية ذات م�سرية فكرية راديكالية ومعقدة
من البل�سفية الق�مية اإىل الأورا�سية، 

من ه� األك�سندر دوغني حًقا؟
•• الفجر -اأدريان نوجنون –ترجمة خرية ال�شيباين

الرو�سي  املنظر  ابنة  ع��اًم��ا،   29 دوغينا،  داري��ا  اختفت   ،2022 اأغ�سط�س   20 يف 
اأوكرانيا  الرو�سية  املخابرات  واأتهمت  للغاية.  غام�س  هجوم  يف  دوغ��ني،  األك�سندر 

بارتكاب الهجوم، وقد نفت هذه االأخرية اأي تورط لها.
فكرية  م�سرية  ذات  �سخ�سية  دوغ���ني،  األك�سندر  املقدمة  اإىل  احللقة  ه��ذه  اأع���ادت 
ال�سلطة الرو�سية وحتديداً  اأدى تاأثريها املفرت�س على  راديكالية ومعقدة، والتي 
على فلدميري بوتني، اإىل حتليلت متناق�سة للغاية، وتبالغ بع�س و�سائل االإعلم 

بو�سوح يف تاأثري فكره يف دوائر ال�سلطة يف الكرملني.
املوؤكد، هو اأن دوغني »مثل ابنته، بدرجة اأقل، النجمة ال�ساعدة ملا ي�سمى باحلركة 
الثلثني عاًما  ن�سبًيا، يف  واإن كانت هام�سية  ب��ارزة،  االأورا�سية اجلديدة« �سخ�سية 

االأخرية من احلياة الفكرية الرو�سية.                      )التفا�سيل �س11(
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زايد للإ�سكان يعتمد 573 قرارا �سكنيا 
جديدا بقيمة 457 مليون درهم

اأخبار الإمارات

املو�سل.. غ�سب عارم بعد ردم »حفرة 
املوت« على جثث �سحايا داع�ص

عربي ودويل

ت�سيل�سي يف�سخ تعاقده 
مع املدرب الأملاين توخيل

الفجر الريا�سي

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
االأوىل  الن�سخة  اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيف  اهلل«..  »حفظه  الدولة 
للف�ساء  االإم���ارات  وكالة  تنظمه  ال��ذي  للف�ساء«  اأبوظبي  »ح��وار  من 
يومي 5 و 6 من �سهر دي�سمرب عام 2022 .. وذلك يف اإطار االإجناز 
برئا�سة  الدولة  بفوز  االإماراتية  الدبلوما�سية  حققته  الذي  اجلديد 
جلنة االأمم املتحدة لل�ستخدام ال�سلمي للف�ساء اخلارجي »كوبو�س« 
امل��ت��ح��دة وت�سم يف  االأمم  ال��ل��ج��ان يف منظمة  اأك���رب  اإح���دى  ال��ت��ي تعد 

ع�سويتها 100 دولة.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد »ت�ست�سيف االإمارات »حوار 
اأبوظبي للف�ساء« دي�سمرب املقبل بهدف �سياغة �سيا�سات دولية جديدة 

يف جمال الف�ساء وقيادة حوار عاملي حول اأهم التحديات التي تواجه 
هذا القطاع.. ن�سعى اإىل جعل االإمارات وجهة عاملية رئي�سية يف علوم 

الف�ساء وم�ساريعه«.
وم�ساركة  بح�سور  ال��دول��ة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  العاملي  احل���وار  وي�سكل 
ال�سيا�سات يف جمال  والع�سكرية و�سناع  ال�سيا�سية  القيادات  عدد من 
و�سناع  اخل��رباء  خللها  يتبادل  ا�ستثنائية  عاملية  من�سة  الف�ساء.. 
جمال  يحملها  التي  وال��ف��ر���س  التحديات  ويناق�سون  االآراء  ال��ق��رار 
الف�ساء، وتعزيز م�ساهمة دولة االإمارات يف �سيا�سات الف�ساء الدولية 
تواجه  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ول  العاملية  احل����وارات  وق��ي��ادة 
امل��واث��ي��ق واالتفاقيات  ال��ك��ام��ل يف  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  ان��ط��لق��اً  ال��ف�����س��اء، 

واملعاهدات الدولية يف هذا املجال.
)التفا�سيل �س2(

رئي�ض الدولة يعنينّ عمران �سرف ع�س�ا يف ال�سلك الدبل�ما�سي والقن�سلي 
وم�ساعدا ل�زير اخلارجية ل�س�ؤون العل�م والتكن�ل�جيا املتقدمة

رئي�ض الدولة ونائبه يهنئان رئي�ض 
الربازيل بذكرى ا�ستقالل بالده

ي�سل  الأوروب���ي  املجل�ض  رئي�ض 
عمل زي����ارة  يف  ال���دول���ة  اإىل 

•• اأبوظبي- وام:

����س���ارل م��ي�����س��ال رئي�س  و����س���ل م���ع���ايل 
امل��ج��ل�����س االأوروب������ي اأم�����س اأب��وظ��ب��ي يف 

زيارة عمل اإىل الدولة.
وكان يف ا�ستقبال معاليه لدى و�سوله 
مطار البطني معايل �سهيل بن حممد 
امل���زروع���ي وزي����ر الطاقة  ف���ار����س  ف���رج 

والبنية التحتية وعدد من امل�سوؤولني.

اعترب العقوبات الغربية تهديدا عامليا وي�ستحيل عزل رو�سيا

ب�تني متحديًا الغرب: �سنبيع الغاز يف جميع اأنحاء العامل
•• عوا�شم-وكاالت:

بعد تاأكيد الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بتقريرها الذي �سدر اأم�س 
االأول اأن الق�سف الذي يتعر�س له 
النووية  زابوريجيا  حمطة  حميط 
مقلق  اأوكرانيا  جنوب  يف  ال�سخمة 
اجلهة  اإىل  ت�سري  اأن  دون  وخطري، 
اخلارجية  وزارة  اعتربت  امل�سوؤولة، 
الرو�سية اأن االأمر يحتاج ملزيد من 

التو�سيحات.
الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
ت�سريحات  يف  الف�����روف  ���س��ريغ��ي 
»هناك  االأرب����ع����اء  اأم�������س  ���س��ح��ف��ي��ة 
تو�سيحات  على  للح�سول  ح��اج��ة 
عدًدا  ي�سّم  التقرير  الأن  اإ�سافية، 

من علمات اال�ستفهام«.
كما اأكد اأن بلده طلبت تو�سيحات 
رافاييل  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن 
وكالة  نقلت  م��ا  بح�سب  غ��رو���س��ي، 

انرتفاك�س الرو�سية.
ه������ذا واأك���������د ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي 
االأربعاء،  اأم�����س  ب��وت��ن،  ف��لدمي��ري 
ت�سكل  الغربية  العقوبات  حمى  اأن 
ت��ه��دي��دا ل��ل��ع��امل ك��ل��ه، م��ع��ت��ربا اأن 
اأ�س�س  ق��و���س��ت  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

النظام االقت�سادي العاملي.
جاءت ت�سريحات بوتن خلل كلمة 
له يف اجلل�سة العامة ملنتدى ال�سرق 
يف  ال�سابعة  ن�سخته  يف  االقت�سادي 
اأق�سى  يف  ف��لدي��ف��و���س��ت��وك  م��دن��ي��ة 

ال�سرق الرو�سي.

رو�سيا  اإن  الرو�سي،  الرئي�س  وق��ال 
�ستبيع الغاز يف جميع اأنحاء العامل، 
على  امل���ق���رتح  االأق�����س��ى  احل���د  واإن 
اأ���س��ع��ار ال��غ��از ال��رو���س��ي اأم���ر »غبي« 

و�سيوؤدي اإىل زيادة االأ�سعار.
ويف ن�����ربة حت������دي، ق�����ال ب���وت���ن يف 
االقت�سادي  امل��ن��ت��دى  اأم����ام  كلمته 
فلديفو�ستوك  مدينة  يف  ال�سرقي 
الواقعة يف اأق�سى ال�سرق، اإن بلده 
يف  دول���ة  اأي  م��ع  للتعاون  م�ستعدة 
لي�س  رو���س��ي��ا  واإن  ال��ط��اق��ة،  جم���ال 
ل��دي��ه��ا م�����س��اك��ل يف ب��ي��ع م���وارده���ا 
ال��ه��ائ��ل��ة م��ن ال��ط��اق��ة، ع��ل��ى الرغم 
تهدف  التي  الغربية  العقوبات  من 
عائدات  م���ن  ال��ك��رم��ل��ني  حل���رم���ان 

الطاقة احليوية.
جائحة  ا�ستبدال  »مت  بوتن:  وق��ال 
اأخ������رى تهدد  ب��ت��ح��دي��ات  ك����ورون����ا 

العامل كله، نحن نتحدث عن حمى 
العقوبات )الغربية(«.

رو�سيا  يف  الت�سخم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
لنتائج  ووفقا  االنخفا�س،  يف  اآخ��ذ 
ال���ع���ام اجل�����اري ���س��ي��ك��ون ع��ن��د 12 
اأن رو�سيا تكاد تكون  باملئة، م�سيفا 
القادرة  العامل  يف  الوحيدة  الدولة 
املوارد  من  احتياجاتها  تلبية  على 

الطبيعية.
االقت�سادي  »الو�سع  بوتن:  وتابع 
امل�ساعب  ل��ك��ن  ا���س��ت��ق��ر،  رو���س��ي��ا  يف 
املتعلقة  وخ�سو�سا  قائمة  ت��زال  ال 
ب��االإم��دادات من اخل��ارج«، م�سيفا: 
ويكفي  رو�سيا  عزل  امل�ستحيل  »من 

فقط النظر اإىل اخلريطة«.
اإغلق  اأ���س��ب��اب  اأح���د  اأن  اإىل  ون����ّوه 
قطع  ه����و  اأوروب����������ا  يف  ال�������س���رك���ات 

العلقات التجارية مع رو�سيا.

ال�سفري الأمريكي: ال��سع الراهن 
ليبيا يف  لال�ستمرار  قابل  غ��ري 

•• طرابل�س-وكاالت:

�سدد ال�سفري االأمريكي لدى ليبيا، 
عقب  اأن���ه  على  ن��ورالن��د،  ريت�سارد 
العا�سمة  يف  االأخ���رية  اال�ستباكات 
اخل�سو�س  وج����ه  ع��ل��ى  ط��راب��ل�����س 
بدا من الوا�سح اأن الو�سع الراهن 

غري قابل لل�ستمرار يف البلد.
اأن���ه يتعني على  ن��ورالن��د  واأ����س���اف 
اخلارجية  الفاعلة  اجلهات  جميع 
نحو  ال������ت������ح������رك  وال������داخ������ل������ي������ة 
والربملانية  الرئا�سية  االنتخابات 
يف اأق�������رب وق�����ت مم���ك���ن، وف�����ق ما 
نقلت عنه ال�سفارة االأمريكية على 

ح�سابها يف تويرت االأربعاء.
ح��ك��وم��ة عبد  والي���ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
يونيو  يف  انتهت  الدبيبة  احلميد 
الطريق  خل���ارط���ة  وف���ق���اً  امل��ا���س��ي 
االأمم���ي���ة، رغ���م ف�����س��ل��ه��ا يف اإج����راء 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف 
هذا  دف���ع  وق���د   .2021 دي�سمرب 
فتحي  تكليف  اإىل  ال��ربمل��ان  االأم���ر 
رئي�ساً   2022 فرباير  يف  با�ساغا 

للوزراء.
اأن  ع��ل��ى  اأ����س���ر  ال��دب��ي��ب��ة  اأن  غ���ري 
ت�سليم ال�سلطة حلكومة ياأتي عرب 
بني  العلقات  وتر  ما  االنتخابات، 
موؤخراً  ودف����ع  و����س���رت،  ط��راب��ل�����س 
اال�ستباكات  اأت����ون  اإىل  ال��ع��ا���س��م��ة 
جم����دداً.وح����ت����ى ال����ي����وم، ي���ب���دو اأن 
ال ات��ف��اق ���س��ي��ا���س��ي��اً م��ت��ي��ن��اً ي��ل��وح يف 
ت�سريعية  انتخابات  الإج��راء  االأف��ق 
املرحلة  تنهي  ال��ب��لد،  يف  ورئا�سية 
على  ع���ام���اً   11 ب��ع��د  االن��ت��ق��ال��ي��ة 

�سقوط نظام معمر القذايف.

ك��ل��ي��ن��ت���ن ل���ن ت��رت���س��ح 
ل��ل��رئ��ا���س��ة م����رة اأخ����رى

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�سفت وزيرة اخلارجية االأمريكية 
اأنها  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���لري  ال�����س��اب��ق��ة 
ل��ن ت��رت���س��ح ل��ل��رئ��ا���س��ة م���رة اأخرى 
املقدمة  و���س��ع��ت��ه��ا يف  ت��ق��اري��ر  ب��ع��د 
حمتملة  دمي��وق��راط��ي��ة  كمر�سحة 

لعام 2024.
وق���ال���ت ك��ل��ي��ن��ت��ون، يف م��ق��اب��ل��ة مع 
�سبكة CBS االأمريكية بعد �سوؤالها 
اذا كانت تنوي الرت�سح مرة اأخرى: 
»ال، ال«، م�ستطردة: »لكنني �ساأفعل 
كل ما بو�سعي للتاأكد من اأن لدينا 
رئي�ساً يحرتم دميقراطيتنا و�سيادة 

القانون ويدعم موؤ�س�ساتنا«.
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  اأن  اأ���س��اف��ت  ك��م��ا 
دونالد ترمب لن يندرج �سمن هذه 
ب�سدة«  ُيهزم  اأن  »يجب  واأن��ه  الفئة 
اأخرى،  م��رة  االنتخابات  خا�س  اإذا 
هزمية  ت���ب���داأ  اأن  ي��ج��ب  م����ردف����ة: 
ترمب من داخل احلزب اجلمهوري 

والوقوف يف وجه هذا الرجل.
بايدن  �ستوؤيد  اأنها  اإىل  لفتت  فيما 
نف�س  يف  انتخابه  الإع��ادة  تر�سح  اإذا 
العام، معتربة اأنه �سيكون ال�سخ�س 

االأكرث احتمااًل للفوز.
اأي  ك��ل��ي��ن��ت��ون  اأ���س��ق��ط��ت  ذل����ك  اإىل 
ا�ستخدامها لربيدها  مقارنات بني 
وتناولها  اخل����ا�����س  االإل�����ك�����رتوين 
عملها  اأثناء  �سرية  م�سنفة  ملفات 
واالكت�ساف  ل��ل��خ��ارج��ي��ة  ك����وزي����رة 
االأخ������ري مل�����واد م�����س��ن��ف��ة ���س��ري��ة يف 
مو�سحة  فلوريدا،  يف  ترمب  منزل 
عن  ح��ق��اً«  »خمتلفني  امل��وق��ف��ني  اأن 

بع�سهما.

بوتني يتحدث خلل املنتدى االقت�سادي ال�سرقي يف فلديفو�ستوك  )ا ف ب( 

رئي�سة وزراء اململكة املتحدة املنتخبة
ا�سرتاتيجية، حتديات: كيف �ستبدو ولية ليز ترو�ض؟

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ا�سبحت ليز ترو�س رئي�سة وزراء اململكة املتحدة. معروفة ب�سراحتها 
اقت�سادية  اأزم����ة  اإدارة  عليها  �سيتعني  ال��رادي��ك��ال��ي��ة،  وم��ق��ارب��ت��ه��ا 
الربيك�سيت،  بعد  ما  فرتة  على  والتفاو�س  تاريخية،  واجتماعية 
م��ا ميكن  ه��ذا  االن��ت��خ��اب��ات.  املحافظني يف �سوء  وت���دارك تخّلف 

توقعه منها يف 5 نقاط.
مثل  م�ساغبة،  اأو  تات�سر،  مارغريت  منوذجها  مثل  مرنة،  غري 
�سيكون  �سرتيت،  داونينغ  بوري�س جون�سون؟ يف  معلمها 
على ليز ترو�س اأن ترتك ب�سمتها اخلا�سة -يف بلد 

م�سطرب.                 )التفا�سيل �س10(
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اأخبـار الإمـارات

خلل منتدى للحتفال باليوم العاملي للهواء النظيف

التغري املناخي والبيئة تطلق الأجندة ال�طنية جل�دة اله�اء 2031
اأن����ه �سمن  اإىل  واأ����س���ارت  احل���ي���اة. 
دور الوزارة اال�سرتاتيجي، اأطلقنا 
الهواء  جل���ودة  الوطنية  االأج��ن��دة 
2031، والتي  يف دول��ة االإم���ارات 
والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  اإع���داده���ا  مت 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  ك����اف����ة  م�����ع 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س املعنية 
لت�سع  ال�����دول�����ة،  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
واملبادرات  للتوجهات  عاماً  اإط���اراً 
وامل�ساريع التي �سيتم العمل عليها 
خ���لل ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة واإط������اراً 

العاملية  ال��ت��ق��دي��رات  ت�����س��ري  ح��ي��ث 
حالة  م��لي��ني   7 يف  ت�����س��ب��ب��ه  اإىل 
وفاة مبكرة �سنوياً، كما اأن تفاقمه 
ي��ع��رق��ل ج���ه���ود ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
تهديداً  االأك��رث  التحدي  مواجهة 
حتدي   - االأر�����س  ك��وك��ب  مل�ستقبل 

التغري املناخي.
واأ�سافت معاليها : �سمن جهودها 
حر�ست  اال�سرتاتيجية،  واأهدفها 
والبيئة على  املناخي  التغري  وزارة 
للحتفال  امل��ن��ت��دى  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م 

واملحافظة  ال�سو�ساء  م�ستويات 
عليها �سمن احلدود امل�سوح بها.

كما ت�سمنت جمموعة من املمكنات 
التي من �ساأنها تعزيز جودة الهواء 
ونظام  ���س��ي��ا���س��ة  وج������ود  وت�����س��م��ل 
حوكمة متكامل يت�سمن اإطار عمل 
التعاون  لتعزيز  وا���س��ح  موؤ�س�سي 
القدرات  وت��ع��زي��ز  ال�����س��رك��اء،  ب��ني 
االإدارة  �سمن  وال��ب�����س��ري��ة  الفنية 
وت�سجيع  ال��ه��واء،  جل���ودة  الفعالة 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي واالأك������ادمي������ي 

واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات  من 
على  االأك�����ادمي�����ي�����ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 

م�ستوى الدولة.
وق��ال��ت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
�سعيد حارب املهريي وزيرة التغري 
كلمتها  يف   - وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ن���اخ���ي 
تلوث  اإن   - للمنتدى  االفتتاحية 
االإ�سكاليات  اأح�����د  مي��ث��ل  ال���ه���واء 
م�ستقبل  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ه���ام���ة 
العامة  ال�سحة  وت��ه��دد  الب�سرية 
�سواء،  ح��ٍد  على  والبيئة  للإن�سان 

زمنياً لهذا العمل.
موجهات   4 االأج�����ن�����دة  وح�������ددت 
معها  التعامل  يجب  ا�سرتاتيجية 
الدولة  توجهات  حتقيق  ل�سمان 
وت�سمل  ال��ه��واء  ج���ودة  بخ�سو�س 
الهواء  تلوث  م�ستويات  من  احل��د 
اخل���ارج���ي ون�����س��ب��ة ال��ت��ع��ر���س لها، 
الداخلي  ال��ه��واء  ج���ودة  وحت�����س��ني 
وت��ق��ل��ي��ل خم���اط���ره���ا ع��ل��ى �سحة 
م�ستويات  وخ���ف�������س  االإن���������س����ان، 
التعر�س للروائح املحيطة، وتقليل 

النظيف  ل��ل��ه��واء  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
جل��م��ع ك��اف��ة اجل���ه���ات واالأط�����راف 
بهذا  املعنية  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة 
اجلهات  وم�������س���ارك���ة  اخل�����س��و���س 
لت�سليط  واالأك���ادمي���ي���ة  ال���دول���ي���ة 
ال�����س��وء ع��ل��ى م���دى ال��رتاب��ط بني 
العامة،  وال�����س��ح��ة  ال���ه���واء  ت��ل��وث 
وت��ب��ادل ال����روؤى وال��ن��ق��ا���س��ات حول 
اجل���ه���ود امل��ط��ل��وب��ة مل��واج��ه��ة هذه 
م�ستهدفات  وحت��ق��ي��ق  االإ���س��ك��ال��ي��ة 
دول������ة االإم����������ارات ب�����س��م��ان ج����ودة 

•• دبي- وام: 

املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الوطنية  "االأجندة  وال���ب���ي���ئ���ة 
والتي   "2031 ال���ه���واء  جل�����ودة 
جمل�س  ق���ب���ل  م����ن  اع���ت���م���اده���ا  مت 
ال�سمو  ب��رئ��ا���س��ة ���س��اح��ب  ال�����وزراء 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" يف 
لقيادة  ع��ام  ك��اإط��ار  املا�سي،  يونيو 
احلكومية  اجلهات  وتن�سيق جهود 
وموؤ�س�سات  وامل��ح��ل��ي��ة،  االحت���ادي���ة 
واإدارة  ر���س��د  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
والتخفيف  بفاعلية،  الهواء  جودة 
جودة  تعزيز  ل�سمان  التلوث،  من 
بيئة  اإي��ج��اد  يف  وامل�ساهمة  ال��ه��واء 
اآم���ن���ة و���س��ح��ي��ة وحت�����س��ني ج���ودة 
احلياة مبا يتما�سى مع م�ستهدفات 

مئوية االإمارات 2071.
جاء االإطلق خلل املنتدى الذي 
باليوم  للحتفال  ال���وزارة  نظمته 
ال���ع���امل���ي ل���ل���ه���واء ال��ن��ظ��ي��ف، حتت 
نت�ساركه"،  ال���ذي  "الهواء  ���س��ع��ار 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  مب�����س��ارك��ة 
واملعهد  املتحدة،  واالأمم  املجتمع، 
وحتالف  االأخ�����س��ر،  للنمو  ال��ع��ايل 
وجمموعة  النظيف  والهواء  املناخ 

والتخفيف  ال���ر����س���د  مب����ج����االت 
تطبيق  وتبني  وت��روي��ج  واالإدارة، 
واالبتكار،  املتقدمة  التكنولوجيا 

وت�سهيل وتوفري املوارد املالية.
جلودة  الوطنية  االأج��ن��دة  وتعتمد 
ا�سرتاتيجية  ركائز   3 على  الهواء 
واالإدارة،  والتخفيف،  املراقبة،  هي 
االأول  رئي�سية،  حم��اور   4 وت�سمل 
اخلارجي  ال��ه��واء  ب��ج��ودة  يخت�س 
التي  ال���ع���م���ل  ت���وج���ه���ات  وت�����س��م��ل 
ب����رام����ج   8 االأج�������ن�������دة  حت�����دده�����ا 
م�������س���روع يف  رئ��ي�����س��ة و29  ع���م���ل 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ق��ط��اع��ات ت�سم 
الكهرباء  وتوليد  والطاقة  النقل 
جودة  والثاين  والنفايات،  والبناء 
برامج   3 وي�سم  الداخلي  ال��ه��واء 
م�����س��اري��ع تركز  رئ��ي�����س��ة و6  ع��م��ل 
ع��ل��ى م��ع��اي��ري م���واد ال��ب��ن��اء وامل���واد 
املنزلية  االأع���م���ال  يف  امل�ستخدمة 
وال�سيانة، والثالث حمور الروائح 
امل��ح��ي��ط��ة وي�����س��م 4 ب���رام���ج عمل 
قطاع  على  موزعة  م�ساريع  و10 
العادمة  وامل���ي���اه  ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة 
وال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ب�����س��ك��ل عام، 
واملحور الرابع يخت�س بال�سو�ساء 
املحيط وي�سم 5 برامج عمل و16 
النقل والبناء  م�سروع يف قطاعات 

والت�سييد وقطاع ال�سناعة.

زايد لالإ�سكان يعتمد 573 قرارا �سكنيا جديدا بقيمة 457 ملي�ن درهم 
•• دبي-وام: 

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
برنامج  يف  مم��ث��ل��ة   - ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الدفعة   - للإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
ال�سيا�سة  ����س���م���ن  ال�����ق�����رو������س 
للمواطنني  اجل��دي��دة  االإ�سكانية 
والتي �سملت 512 قر�ساً جديداً 

بقيمة 408 مليني درهم .
اآخرا  ق���رارا   61 اإ���س��دار  كما مت 
امل�ساكن  م�����ن  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
احل���ك���وم���ي���ة ب��ق��ي��م��ة ب��ل��غ��ت 49 
ما  جمموع  لي�سل  دره��م  مليون 

االأع��ل��ى ل��لحت��اد حكام االإم���ارات 
تنظيم  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  �ساهمت 
�سنوات  للخم�س  االإ���س��ك��ان  قطاع 
التحديات  على  والتغلب  املقبلة 

التي يواجهها القطاع.
وفق  تعمل  الدولة  اأن  اإىل  ولفت 
متكاملة  وط��ن��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االإ�سكان  قطاع  تطوير  ت�ستهدف 
يف مناطق الدولة كافة مبا يخدم 
املواطنني ويحافظ على دميومة 
ويدعم  وال��رف��اه��ي��ة  اال���س��ت��ق��رار 
للخم�سني  ال���دول���ة  م�ستهدفات 
ال��ق��ادم��ة وري��ادت��ه��ا العاملية  ع��ام��اً 
املئوية  حت���ق���ي���ق  اإىل  و������س�����وال 

ال��ربن��ام��ج خ��لل ع��ام��ي 2022 
– 2021  بلغ 1002 قرار دعم 
�سكني موزعة بني القرو�س واملنح 
بقيمة 802 مليون درهم تقريباً 
ي�سعى  الربنامج  اأن  اإىل  الفتا   ..
ب�سكل متوا�سل وجهد حثيث اإىل 
تنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة 
ت�ستهدف  �ساملة  خطة  اإط���ار  يف 
تنظيم قطاع االإ�سكان مبا يحقق 
االأ�سري  واالإ���س��ت��ق��رار  ال��رف��اه��ي��ة 

ملواطني االإمارات .
تبذل  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  واأك�����د 
���س��ب��ي��ل خدمة  ك��ب��رية يف  ج���ه���وداً 
يتطلب  ال���ذي  االأم����ر  مواطنيها 

ع��ن��ه خ����لل ثلثة  االإع������لن  مت 
اأ�سهر منذ اإطلق �سيا�سة االإ�سكان 
امل���ا����س���ي  ي����ول����ي����و  اجل������دي������دة يف 
�سكني  مت��وي��ل  ق��ر���س   1516
مليارا  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
و208 مليني درهم التي �سمن 
م�ستهدفات الو�سول اإىل 3000 
م�����س��ت��ف��ي��د م���ن ال���ق���رو����س خلل 
 500 ال����ع����ام اجل�������اري مب���ع���دل 
ق�����رار ���س��ك��ن��ي ���س��ه��ري��ا. واأو����س���ح 
�سعادة املهند�س حممد املن�سوري 
م����دي����ر ب����رن����ام����ج ال�������س���ي���خ زاي����د 
القرارات  اإج��م��ايل  اأن  ل��لإ���س��ك��ان 
امل�ساكن احلكومية التي اأ�سدرها 

الطاقات  وت�سخري  اجل��اد  العمل 
وتطلعات  ط���م���وح���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ت�سع 

االإن�سان يف مقدمة اهتماماتها.
توجيهات  اأن  املن�سوري  واأ���س��اف 
ق���ي���ادة ال���دول���ة ال��ر���س��ي��دة وعلى 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  راأ����س���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
واأخيه  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" واإخوانهما 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 

و�سعادة املواطنني الذين ي�سكلون 
للتنمية  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأول��وي��ة 

الوطنية.
واأكد املن�سوري اأن برنامج ال�سيخ 
زايد للإ�سكان يدعم م�ستهدفات 
ال����دول����ة االإ����س���ك���ان���ي���ة مب���ب���ادرات 
تتمثل  نوعية  وم�ساريع  طموحة 
ال�سكنية  ال���ن���م���اذج  ت���ط���وي���ر  يف 
ل��ت��ق��ل��ي��ل ت��ك��ل��ف��ة ال���ب���ن���اء وزي�����ادة 
للم�سكن  االف����رتا�����س����ي  ال���ع���م���ر 
واالإحتياجات  التطلعات  وتلبية 
وذلك  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لل�سكن  االأ�سر  الحتياجات  تلبية 
امل���لئ���م واالإ����س���ت���ق���رار االأ����س���ري 

2071 كون قطاع االإ�سكان اأحد 
اأه��م م�����س��ارات ال��ن��م��وذج التنموي 
واملحرك الرئي�س ملحاور التنمية 

امل�ستدامة كافة.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأن  وذك���ر 
مهمة  م�سروعات  تنفذ  التحتية 
وحيوية تدعم اخلطط االإ�سكانية 
للدولة وت�ستهدف تطوير اإ�سكان 
ح���ك���وم���ي مل���رح���ل���ة ج����دي����دة من 
فيها  تتكامل  امل�ستدامة  التنمية 
فيها  وت��ت��ع��اون  واالأدوار  اجل��ه��ود 
االإ�سكان  واق��ع  لتح�سني  اجلهات 
ودعم متطلباته وفق روؤية وطنية 
رفاهية  واالأخ����ري  االأول  ه��دف��ه��ا 

البعد  احلياة مع مراعاة  وج��ودة 
والعمل  للمواطنني  االإجتماعي 
دوم��اً على اتباع االإج���راءات التي 
وحتقق  م�����س��ل��ح��ت��ه��م  يف  ت�����س��ب 

التكامل على امل�ستوى الوطني.

رئي�ض الدولة ي�سدر مر�س�ما بتعيني عمران �سرف ع�س�ا يف ال�سلك الدبل�ما�سي 
والقن�سلي وم�ساعدا ل�زير اخلارجية ل�س�ؤون العل�م والتكن�ل�جيا املتقدمة

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
مر�سوماً احتادياً للعام 2022، بتعيني �سعادة عمران اأنور ال�سيد حممد �سرف 
وم�ساعداً  �سفري،  بدرجة  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلك  يف  ع�سواً  الها�سمي، 

لوزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�سوؤون العلوم والتكنولوجيا املتقدمة.
"م�سبار  املريخ  ال�ستك�ساف  االإم��ارات  م�سروع  اإدارة  �سرف  عمران  املهند�س  توىل 

االأمل"، وهو رئي�س جلنة االأمم املتحدة لل�ستخدام ال�سلمي للف�ساء اخلارجي 
2022، وع�سو �سابق يف وفد دولة االإم��ارات للجنة الدولية املعنية  منذ يونيو 

بنظم امللحة العاملية باالأقمار اال�سطناعية.
مركز  يف  امل�ساريع  تطوير  اإدارة  تقلد  حيث  واملنا�سب،  املهام  من  العديد  ت��وىل 
حممد بن را�سد للف�ساء، وقاد الفريق الفني للنظم االإلكرتونية مل�سرعي القمر 
اال�سطناعي "دبي �سات1" والقمر اال�سطناعي "دبي �سات2"، اإىل جانب قيادة 
االإدارة املخت�سة مبعاجلة وحتليل ال�سور الف�سائية يف موؤ�س�سة االإمارات للعلوم 

والتقنية املتقدمة خلل الفرتة 2014-2011.
حاز املهند�س عمران على ميدالية "فخر االإمارات" جلهوده يف برنامج الف�ساء 
املتميز، وهو حا�سل  ل��لأداء احلكومي  را�سد  االإم��ارات��ي �سمن جائزة حممد بن 
يف  فريجينيا  جامعة  م��ن   2005 ع��ام  الكهربائية  الهند�سة  بكالوريو�س  على 
العلوم  �سيا�سات  اأنه حا�سل على ماج�ستري يف  كما  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
كوريا  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  املتقدم  املعهد  م��ن   2013 ع��ام  والتكنولوجيا 

اجلنوبية.

حتت رعاية رئي�س الدولة..اأبوظبي ت�ست�سيف حوارا عامليا ل�سياغة م�ستقبل الف�ساء خلل دي�سمرب املقبل

حممد بن زايد: ن�سعى اإىل جعل الإمارات وجهة عاملية رئي�سية يف عل�م الف�ساء وم�ساريعه
ي�سارك يف احلوار قيادات �سيا�سية وع�سكرية و�سناع ال�سيا�سات يف جمال الف�ساء

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل" .. ت�ست�سيف العا�سمة اأبوظبي الن�سخة االأوىل من "حوار 
 6 و   5 يومي  للف�ساء  االإم���ارات  وكالة  تنظمه  للف�ساء" ال��ذي  اأبوظبي 
اإط��ار االإجن��از اجلديد الذي  2022 .. وذل��ك يف  من �سهر دي�سمرب عام 
حققته الدبلوما�سية االإماراتية بفوز الدولة برئا�سة جلنة االأمم املتحدة 
لل�ستخدام ال�سلمي للف�ساء اخلارجي "كوبو�س" التي تعد اإحدى اأكرب 

اللجان يف منظمة االأمم املتحدة وت�سم يف ع�سويتها 100 دولة.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد " ت�ست�سيف االإمارات "حوار 
اأبوظبي للف�ساء" دي�سمرب املقبل بهدف �سياغة �سيا�سات دولية جديدة 
يف جمال الف�ساء وقيادة حوار عاملي حول اأهم التحديات التي تواجه هذا 
القطاع.. ن�سعى اإىل جعل االإمارات وجهة عاملية رئي�سية يف علوم الف�ساء 

وم�ساريعه".
عدد  وم�ساركة  بح�سور  الدولة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  العاملي  احل��وار  وي�سكل 
من القيادات ال�سيا�سية والع�سكرية و�سناع ال�سيا�سات يف جمال الف�ساء.. 
االآراء  ال��ق��رار  و�سناع  اخل��رباء  خللها  يتبادل  ا�ستثنائية  عاملية  من�سة 

وتعزيز  الف�ساء،  جم��ال  يحملها  التي  والفر�س  التحديات  ويناق�سون 
احلوارات  وقيادة  الدولية  الف�ساء  �سيا�سات  يف  االإم���ارات  دول��ة  م�ساهمة 
من  انطلقاً  الف�ساء،  ت��واج��ه  التي  الرئي�سية  التحديات  ح��ول  العاملية 
ال��دول��ي��ة يف هذا  وامل��ع��اه��دات  واالت��ف��اق��ي��ات  امل��واث��ي��ق  الكامل يف  التزامها 

املجال.
كما يهدف حوار اأبوظبي للف�ساء اإىل تعزيز التوا�سل بني القوى الفاعلة 
واملوؤثرة يف قطاع الف�ساء حول العامل، من خلل توفري من�سة تفاعلية 
دورية جتمع كبار القادة و�سناع ال�سيا�سات والقرارات يف �سناعة الف�ساء 
اأبرز  ال��ع��امل، وع���رب ط���رح ح���وار دويل حت���دد م��ن خ��لل��ه  ع��ل��ى م�ستوى 
االحتياجات العاملية اللزمة مبا ي�سمل االإمكانات االإ�سرتاتيجية واالأطر 
القطاع  هذا  لتطوير  املطلوبة،  التحتية  والبنى  والت�سريعية،  القانونية 
وحتقيق م�ستهدفاته مبا يخدم االإن�سانية وي�ساهم يف تعزيز جودة احلياة 

على االأر�س.
العام  للتعليم  دول���ة  وزي���رة  االأم����ريي  يو�سف  بنت  ���س��ارة  م��ع��ايل  واأك����دت 
للف�ساء  االإم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
الريادي الذي توؤديه دولة  الدور   ، اأبوظبي للف�ساء  ورئي�سة جلنة حوار 
يف  اأ�سا�سيا  ع�����س��واً  مكانتها  ر�سخت  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 

قمراً   19 متتلك  اليوم  اأ�سبحت  حيث  قيا�سي،  وقت  ويف  ال�سناعة  هذه 
ا�سطناعياً مدارياً، و10 مركبات ف�سائية جديدة قيد التطوير، واأكرث 
من 50 �سركة وموؤ�س�سة ومن�ساأة ف�سائية عاملية ونا�سئة، و5 مراكز بحثية 
وال�سهادات  اجلامعية  الربامج  اأهم  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  الف�ساء،  لعلوم 
نخبة من  القادرة على تخريج  الدولة،  الف�سائية يف  العلوم  اخلا�سة يف 

الكوادر املوؤهلة لقيادة م�ستقبل هذا القطاع.
ي�ستهدف خلق منرب عاملي  للف�ساء،  اأبوظبي  " اإن حوار  وقالت معاليها 
مهمته و�سع �سيا�سات منوذجية على م�ستوى الدول، والتعاون يف ا�ستخدام 
الف�ساء اخلارجي، ملا فيه �سالح ال�سعوب وبهدف تطوير الربامج واملبادرات 
العامة واخلا�سة يف هذا االإطار، مبا يعزز دور االإم��ارات العربية املتحدة 
التزامها  ويوؤكد  ال��دويل،  امل�ستوى  على  الف�ساء  قطاع  دع��م  يف  ال��ري��ادي 
واجليواقت�سادية،  اجليو�سيا�سية  التكتلت  زمن  يف  الدولية  باملعاهدات 
واملحافل  املنظمات  يف  الفاعلة  م�ساركتها  يف  �سباقة  دول��ت��ن��ا  تعد  حيث 
اأ�سل خم�س  اأربع من  بالف�ساء اخلارجي، وهي ع�سو يف  املعنية  الدولية 
معاهدات دولية رئي�سية للف�ساء، مبا فيها معاهدة الف�ساء اخلارجي لعام 
1967، واتفاقية امل�سوؤولية التي تعود لعام 1972، واتفاقية الت�سجيل 

لعام 1975، واتفاقية االإنقاذ لعام 1968".

�سارة  معايل  اأك���دت   .. الف�ساء  ملجال  املنظمة  امل��ب��ادئ  بتطبيق  وال��ت��زام��اً 
االأمريي متابعة الدولة املتوا�سلة لهذا امللف عرب اإطلق اإ�سرتاتيجيتها 
الوطنية للف�ساء 2030، والتي تهدف اإىل دعم حتقيق روؤية الدولة يف 
وتقنياته وتطبيقاته وخدماته،  الف�ساء مبختلف علومه  جمال �سناعة 
بقطاع  ل��لرت��ق��اء  ال��لزم��ة  وال�سيا�سات  الت�سريعات  اإ���س��دار  ع��ن  ف�سًل 
وي�سهم  الدولية  املعايري  مع  يتما�سى  مبا  امل�ستويات،  اأعلى  اإىل  الف�ساء 
التوجيهية  املتحدة  االأمم  مبادئ  حتقيق  يف  الوطنية  اجلهود  تر�سيخ  يف 
ال���س��ت��دام��ة ال��ف�����س��اء، خ��ا���س��ة ب��ع��د ان�����س��م��ام ال���دول���ة اىل ع�����س��وي��ة جلنة 
املتحدة  للأمم  التابعة  ال�سلمية  للأغرا�س  اخلارجي  الف�ساء  ا�ستخدام 
ذلك  يف  مب��ا  اللجنة،  اأع��م��ال  جميع  يف  بفاعلية  امل�ساركة  على  وحر�سها 
املناق�سات املتعلقة باالتفاق على املبادئ التوجيهية ب�ساأن ا�ستدامة اأن�سطة 

الف�ساء اخلارجي يف االأمد البعيد.
وي�ست�سيف احلوار جمموعة من اأهم القيادات العاملية يف جمال الف�ساء 
من ال�سني، وفرن�سا، واأملانيا، والهند، وكوريا، واململكة املتحدة والواليات 
الثنائية  احل���وارات  م��ن  ع��دد  ا�ست�سافة  اإىل  اإ�سافة  االأمريكية  املتحدة 
ا�ستدامة  اآل��ي��ات  �سيناق�سون  ال��ذي��ن  امل�����س��ارك��ني،  ال��ق��ادة  ب��ني  وامل�����س��رتك��ة 

االأن�سطة الف�سائية، واأحدث العلوم والتكنولوجيا املتعلقة يف ال�سناعة.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 213،994 فح�سا وتك�سف عن 427 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ض ك�رونا و388 حالة �سفاء
••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
كورونا  ب��ف��ريو���س  امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت   .. 19" واملخالطني لهم وعزلهم   - "كوفيد  امل�ستجد 
213،994 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا  427 حالة  على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد 

ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 1،018،381 حالة.
ال��وزارة عن وفاة حالة م�سابة وذلك من تداعيات االإ�سابة بفريو�س  اأعلنت    كما 

كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،342 حالة.
وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي 
�سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 388 حالة جديدة 
اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  مل�سابني 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 997،890 حالة.  

املكتب الإعالمي حلك�مة الفجرية يطلق مبادرة اأهال باملدر�سة.. وي�زع الكتب على الطلبة
•• الفجرية -وام:

ب��ن حممد  ح��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار  يف 
اأهمية  ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية، بتعزيز 
املكتب  اأطلق  جماالتها،  مبختلف  واملعرفة  واالط��لع  القراءة 
باملدر�سة"،  "اأهل  م���ب���ادرة  ال��ف��ج��رية  ح��ك��وم��ة  يف  االإع���لم���ي 
التي  والعلمية  االأدبية  الكتب  متنوعة من  ت�سمنت جمموعة 
مت توزيعها على عدد من املدار�س بكافة مراحلها يف خمتلف 

مناطق الفجرية.
ج���اء ذل���ك خ���لل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا وف���د م��ن امل��ك��ت��ب االإعلمي 
حلكومة الفجرية، حيث �سلم اإىل املدار�س عددا من اإ�سدارات 

املكتب باللغتني العربية واالإجنليزية، اإ�سافة اإىل 1000 كتاب 
والثقافة  واالآداب  والبحوث  التاريخية  ال��درا���س��ات  يف  متنوع 
املوؤ�س�سات  مكتبات  اإث��راء  بهدف  وغريها،  والعلوم  وال�سيا�سة 

التعليمة بالكتب القيمة.
املجتمعية  امل��ب��ادرات  �سمن  باملدر�سة"  "اأهل  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
للمكتب االإعلمي حلكومة الفجرية حيث انطلقت يف مقتبل 
االطلع  اأهمية  على  التاأكيد  بهدف   2022 الدرا�سي  العام 
وال���ق���راءة واك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة ك��اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ودع����م املكتبات 
التابعة للمدرا�س، لتمكينها معرفيا لت�سبح قادرة على متكني 
املراحل  البحث واالط��لع يف خمتلف  الطلبة وم�ساعدتهم يف 

الدرا�سية.

راتها احلديثة م جلمه�ره اأدوات ال�سقارة التقليدية وتط�نّ معر�ض اأب�ظبي الدويل لل�سيد ُيقدنّ
•• اأبوظبي-الفجر:

بقيت  وق��د  ال�سنني،  اآالف  منذ  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ال�سقارة يف خمتلف  مُت��ار���س 
اأ���س��ال��ي��ب��ه��ا وو���س��ائ��ل��ه��ا ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب ن�����س��ب��ي��اً، ل��ك��ّن تطّور 
حيث  االأ�سيل،  االأج��داد  م��وروث  ممار�سة  تعزيز  لي�سمل  امتّد  التكنولوجيا 
االأم��ور على  الكثري من  ال�سقارة  التي ط��راأت على  التطورات  بع�س  �سّهلت 
قللت من  اإذ  ي�ستخدمونها  التي  الطيور  ذلك على  واالأه��م من  ال�سقارين، 
الدور  بالطبع  ُيلغي  ذلك ال  لكّن كل  اأو فقدانها،  للخطر  تعّر�سها  احتمال 
واأال  طائره  تدريب  على  حر�سه  يوا�سل  اأن  ينبغي  ال��ذي  لل�سقار  الرئي�س 
اأدق  �سرعة  مقايي�س  اإىل  احل��اج��ة  ب��رزت  بينما  وزن���ه،  �سبط  م�ساألة  ُيهمل 
ال�سيد  ُم�سابقات  يف  االأوىل  املراكز  وح�سد  للتناف�س  تطوراً  اأك��رث  وتقنيات 

بال�سقور التي �سهدت تطوراً ملحوظاً هي االأخرى، وزاد عددها.
وُي�سفي قطاع ال�سقارة و�سناعة وابتكار ُم�ستلزماتها، واالأن�سطة والعرو�س 
ذات ال�سلة، اأهمية بالغة على معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، 
باعتباره اإحدى اأبرز القطاعات والفعاليات التي ينتظرها ُع�ّساق احلدث يف 

كل عام.
الفرتة من  2022( خلل  )اأبوظبي  املعر�س  اجلديدة من  ال��دورة  وُتقام 
26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر، بتنظيم من نادي �سقاري االإمارات، وبرعاية 
ر�سمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى، 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س حيث ُيقام احلدث، وراعي قطاع "اأ�سلحة 
للعقارات،  "كيو"  �سركة  الف�سي  الراعي  الدولية،  كاراكال  �سركة  ال�سيد" 
و�سركاء تعزيز جتربة الزوار كل من اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
�سة، وجمموعة العربة  الن�سائية، �سركة بوالري�س للُمعّدات الريا�سية املُتخ�سّ
الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من �سركة "�سمارت ديزاين" و�سركة "اخليمة 

امللكية"، و�سريك �سناعة ال�سيارات "اإيه اأر بي االإمارات"، وبدعم من غرفة 
جتارة و�سناعة اأبوظبي ونادي تراث االإمارات.

وُيعّزز احلدث االأ�سخم من نوعه يف ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، من ريادة دولة 
االإمارات على م�ستوى العامل يف تطوير ريا�سة ال�سيد بال�سقور واحلفاظ 
رقعة  وتو�سيع  اإن�ساين،  كرتاث  جيل  بعد  جيًل  وتوارثها  ا�ستمراريتها  على 

انت�سارها، مع حر�سها املُتنامي على تعزيز ال�سيد املُ�ستدام و�سون االأنواع.
واعتاد جمهور املعر�س من خمتلف اجلن�سيات والفئات العمرية، على ح�سور 
فعالياته ب�سكل �سنوي، حيث ت�ستقطبهم اأحدث املنتجات واملعدات التي تواكب 
تطورات عامل ال�سيد بال�سقور وكل ما هو جديد فيه، حيث ميتزج الرتاث 

بنكهة التقنية التي مّت ت�سخريها يف خدمة ال�سّقارين.
وتدريبها  بتكاثرها  واملُخت�سني  ال�سقور  ُم��رّب��ي  م��ن  كبري  ع��دد  ويحر�س 
على  وُم�ستلزماتها،  ال�سقارة  اأدوات  وُمبتكري  ملُ�سّنعي  اإ�سافة  ورعايتها، 
التواجد يف فعاليات هذا احلدث الذي اأ�سبح وجهة فريدة ل�سقاري العامل 

وُملتقى للت�ساور وتبادل اخلربات حول عامل ال�سقارة.
ب�سكل  فعالياته  ح�سور  على  وع��ائ��لت،  اأف���راداً  املعر�س،  جمهور  اعتاد  كما 
املخ�س�سة  ات  واملن�سّ الفلكلورية  ال�سقارة  عرو�س  ت�ستقطبه  حيث  �سنوي، 
اأجمل �سقور  لل�سقور، وامل�سابقات الرتاثية ال�سيقة، ويف ُمقّدمتها م�سابقة 
العامل، ومزاد ال�سقور املُكاثرة يف االأ�سر، وم�سابقة اأف�سل اخرتاع يف جمال 

ال�سقارة، ف�سًل عن اإطلق م�سابقة اأجمل برقع لل�سقور هذا العام.
اإقليمية ودولية ُتقّدم اأحدث التقنيات املتعلقة  وتتواجد يف املعر�س �سركات 
بال�سقارة وُم�ستلزماتها القدمية واحلديثة، اإ�سافة لل�سركات املُهتمة ب�سحة 
برتبية  خمت�سة  ون��وادي  جمعيات  عن  ف�سًل  واأدويتها،  وعلجها  الطيور 
ال�سقور وتدريبها وال�سيد بها، تنتمي للحتاد العاملي لل�سقارة واملحافظة 
على الطيور اجلارحة الذي ي�سم يف ع�سويته نحو 100 األف �سقار مُيّثلون 

دولة.  90 من  وموؤ�س�سة  نادياً   110
ويتعّرف زوار املعر�س �سنوياً على برنامج اإطلق ال�سقور يف الربية، والذي 
ُيعترب من التقاليد العريقة التي اأ�س�سها واأر�ساها املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، يف جمال حماية الكائنات، وما زال م�ستمراً 
يزيد عن  ما  اإط��لق  من  الربنامج  1995، حيث متّكن  العام  منذ  بنجاح 
2150 �سقراً من نوعي احلر وال�ساهني، مما اأتاح لها التكاثر يف مواطنها 

االأ�سلية وزيادة اأعدادها.
اأهم  من  �سقار،  كل  ي�ستخدمها  ب��ات  التي  ُبعد،  عن  التتبع  اأج��ه��زة  وُتعترب 
ما  اإذا  الطيور  ا�ستعادة  يف  كثرياً  وُت�ساهم  ال�سقارة،  يف  احلديثة  التطورات 
مقنا�س  برحلة  يقوم  عندما  طائره  مكان  على  ال�سقار  ت��دل  حيث  فقدت، 
اأن  ميكن  حيث  �سا�سعة،  م�ساحات  ف��وق  ال�سقور  بو�ساطة  الطرائد  ل�سيد 

يختفي ال�سقر عن ناظري �ساحبه يف غ�سون ثواٍن.
ك��م��ا وُي��ع��ت��رب ت��دري��ب ال�����س��ق��ور ب��و���س��اط��ة ال��ط��ائ��رات ال��ورق��ي��ة، والطائرات 
لة – على  الل�سلكية، وجُم�ّسمات طائر احلبارى - طريدة ال�سقارين املُف�سّ
للح�سول على طيور مدربة على  عالية  كفاءة  ذات  و�سيلة  "التلواح"،  غرار 

التحليق اإىل م�ستويات �ساهقة.
ومن اإحدى اأهم التطورات املُفيدة يف عامل ال�سقارة، االأربطة احلديثة، التي 
اأنقذت رغم ب�ساطتها عدداً ال ُيح�سى من ال�سقور من براثن املوت البطيء، 
التقليدية،  االأربطة  ال�سقوق مكان  التحليق اخلالية من  اأربطة  حيث حّلت 

وهو ما قّلل من خطر تعلق الطائر باأي �سيء قد ُيعيقه اأثناء حتليقه.
اأي�ساً ُيعترب التارتان )الع�سب ال�سناعي( نعمة اأخرى لل�سقارين، فقد اأنقذت 
اأقدام الكثري من ال�سقور، ويف احلقيقة  االأوك��ار احلديثة املغطاة بالتارتان 
خف�ست االأوكار التي ميكن تنظيفها وتطهريها من وقوع االإ�سابات يف اأقدام 

ال�سقور بن�سبة كبرية.

لكّن الربقع، على �سبيل املثال، ما زال ُيعترب اأداة حيوية يف تدريب ال�سقور 
راأ�س  اليوم، وهو غطاء ي�سعه ال�سقار على  القدم ولغاية  ّمنذ  على ال�سيد 
ال�سقر باأكمله )مينعه به عن الروؤية( وبه فتحة �سغرية يخرج منها منقاره، 

وُي�سنع عادة من اجللد اللني وقد يتخذ اأ�سكااًل واألواناً خمتلفة.
ي��د �سقاره لغري حاجة،  ع��ن  يثب  ك��ي ال  لل�سقر  ���س��روري��اً  ال��ربق��ع  وُيعترب 
وكذلك لئل ينطلق على الطريدة قبل االأوان فتخور قواه وت�سعف عزميته، 
عن  وال�سوء  االأ�سعة  بحجبه  ال��راح��ة  على  ال�سقر  ُي�ساعد  الربقع  اأّن  كما 

عينيه.
واأعلن معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، يف دورته لهذا العام، عن 
اإطلق ُم�سابقة فريدة من نوعها للمّرة االأوىل يف تاريخه، تهدف الختيار 
احلرفيني  وت�سجيع  دع��م  يف  ُي�ساهم  مب��ا  لل�سقور،  ب��رق��ع  واأف�����س��ل  اأج��م��ل 
�سة يف �سناعة اأدوات وُمعّدات ال�سقارة، وذلك  واملُبدعني وال�سركات املُتخ�سّ

ملا مُيّثله برقع ال�سقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية اأ�سيلة.
"اأف�سل اخرتاع  ُم�سابقة  ن�سخة جديدة من  املعر�س كذلك عن  واأعلن  كما 
لرحلت  �سة  خُم�سّ �سيارة  "اأف�سل  وُم�سابقة  وال�سيد"،  ال�سقارة  جمال  يف 
ال�سقارة  �سركات  ومالكي  االأف���راد  لت�سجيع  املُ�سابقتان  وتهدف  ال�سيد". 
وت�سنيع ُمعّدات ال�سيد، على تقدمي اأفكار متميزة وابتكار اخرتاعات جديدة 
ُت�ساهم يف خدمة عامل ال�سيد وال�سقارة وتدريب ال�سقور، ورحلت ال�سيد 

وال�سفاري واأن�سطة الهواء الطلق.
كما حتر�س املُ�سابقتان على حتفيز املُخرتعني لتقدمي ابتكاراتهم لي�ستفيد 
منها ال�سقارون وهواة ال�سيد يف رحلتهم، وتبادل املعرفة واخلربات وتعزيز 
العلقات بني ال�سركات املحلية والدولية، مبا ُي�ساهم يف تعزيز جهود �سون 
ريا�سة ال�سيد بال�سقور، وتوريث ريا�سات االآباء واالأجداد، وتقدمي اأف�سل 

االبتكارات يف عامل ال�سيد.

اإجناز جديد للم�ست�سفى واإجراء اأول جراحة روبوتية الأمرا�س الن�ساء

ع خدمات اجلراحة الروب�تية لت�سمل عالج الأمرا�ض الن�سائية مدينة ال�سيخ �سخب�ط الطبية ت��سنّ

ندوة يف جامعة الإمارات ح�ل  ح�ساد احلرارة املهدورة من ال�سناعة

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة  امل�ست�سفيات  اأكرب  اإحدى  ال�سيخ �سخبوط الطبية،  اأعلنت مدينة 
اأبوظبي  يف دولة االإمارات العربية املتحدة وامل�سروع امل�سرتك بني �سركة 
اإجراء جراحة الأمرا�س  "�سحة" ومايو كلينك، عن  للخدمات ال�سحية 
امل�ست�سفيات  اإح���دى  ب��ذل��ك  لتكون  ال��روب��وت  تقنية  با�ستخدام  الن�ساء 
القليلة يف اأبوظبي التي تقدم حالياً هذا النوع من االإجراءات العلجية. 
الروبوتية يف  ق��درات خدمات اجلراحة  تو�سيع  ذلك �سمن جهود  وياأتي 

امل�ست�سفى.
اإمارة  م��ن  ع��ام��اً   48 العمر  م��ن  البالغة  االأوىل،  املري�سة  اإح��ال��ة  مت��ت 
ال�سارقة اإىل مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية بعد اأن عانت بدايًة من اآالم 
يف البطن ب�سبب كتلة كبرية يف احلو�س يف املبي�س االأي�سر. ومت تقييمها 
مدينة  يف  العامة  اجلراحة  ا�ست�ساري  احلارثي،  �سامل  الدكتور  قبل  من 

والدكتور  احل��ارث��ي  الدكتور  من  كل  وناق�س  الطبية.   �سخبوط  ال�سيخ 
يف  الن�سائية  واالأورام  االأمرا�س  جراحة  ا�ست�ساري  �سوان،  الدين  �سلح 
مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، حالة املري�سة واالإتفاق على  اأن جراحة 
التدخل الطفيف اإىل احلد االأدنى با�ستخدام وحدة حتكم روبوتية �ستكون 

اخليار االأف�سل لتح�سني نتائج املري�سة.
وحول هذه احلالة، قال الدكتور احلارثي: "نظراً الأن املري�سة قد خ�سعت 
اجلراحة  اإىل  اللجوء  قررنا  فقد  متعددة،  جراحية  لعمليات  ال�سابق  يف 
الروبوتية الإجراء العملية واإزالة االلت�ساقات وا�ستعادة وظائف االأع�ساء، 
التعايف.  وت�����س��ري��ع  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث����ار  تقليل  امل�����س��اع��دة يف  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اجلراحة الروبوتية مفيدة جداً بالن�سبة لنا كجراحني الأنها توفر روؤية 
عند  الراحة  املزيد من  اإىل جانب  الدقة،  وعالية  االأبعاد  مكربة ثلثية 
ا�ستخدام االأدوات و�سهولة الو�سول اإىل املناطق التي كان يتعذر الو�سول 

اإليها با�ستخدام الطرق التقليدية."

بدوره، قال الدكتور �سوان: "يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، يتم اإجراء 
االأمرا�س  الروبوتية يف تخ�س�سات خمتلفة، وق�سم  العمليات اجلراحية 
خدماتنا  تو�سيع  يف  م�ستقبًل  ن��اأم��ل  االأح����دث.  االإ���س��اف��ة  ه��و  الن�سائية 
التخ�س�سات. ويف مثل هذه احل��االت، توفر اجلراحة  املزيد من  لت�سمل 
التقليدية  اجل��راح��ة  بخيارات  مقارنة  الفوائد  م��ن  العديد  الروبوتية 
الأنها ت�سبب ندوباً اأقل وتقلل خطر االإ�سابة بالعدوى، كما ترفع م�ستوى 
الدقة اجلراحية وتقلل ال�سعور باالأمل وعدم الراحة. باالإ�سافة اإىل ذلك، 
تنعك�س فوائد هذه اجلراحة على رحلة املر�سى بعد اجلراحة من خلل 

فرتات اإقامة اأق�سر يف امل�ست�سفى وتعاٍف اأ�سرع ".
ي�سار اإىل اأن اإجراء اأول جراحة روبوتية يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية 
2020، تزامناً مع اإطلق برنامج اجلراحة الروبوتية  كان يف �سبتمرب 
طفيفة  اجلراحية  العمليات  متكني  يف  للم�ساعدة  بامل�ست�سفى  ال�سامل 
التدخل وتعزيزها وحت�سني نتائجها ال�سريرية. وباعتباره من امل�ست�سفيات 

الرائدة واملبتكرة املتخ�س�سة يف رعاية احلاالت املعقدة واخلطرية، توفر 
�سراكة مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية مع مايو كلينك للمر�سى م�ستوى 
االأبحاث.  نتائج  واأح��دث  املتطورة  بالتقنيات  بتزويدهم  متقدماً  رعاية 
وحول هذا االإجناز، عّلق الدكتور ماثيو جيتمان، مدير ال�سوؤون الطبية 
ال�سيخ  مدينة  برنامج  اأطلق  وال��ذي  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف 
البولية قائًل:  امل�سالك  الروبوتية الأمرا�س  الطبية للجراحة  �سخبوط 
"ي�سعدنا اأن نرى التو�سع امل�ستمر يف اجلراحة الروبوتية يف مدينة ال�سيخ 
�سخبوط الطبية بان�سمام الدكتور �سوان اإىل فريقنا. ومتثل هذه احلالة 
ال�سحية،  للرعاية  التخ�س�سات  ومتعدد  املتكامل  منوذجنا  على  مثااًل 
والقائم على عمل الفريق والرتكيز على املري�س كاأولوية، لتحقيق نتائج 
تقنية ممتازة مع تعاٍف اأ�سرع." ويلتزم باحثو مايو كلينك ومدينة ال�سيخ 
جديدة  روبوتية  جراحة  تقنيات  بتطوير  تاماً  التزاماً  الطبية  �سخبوط 

ملنح املر�سى اأف�سل جتربة طبية ممكنة.

•• العني-وام:

نظم املركز الوطني للمياه والطاقة يف جامعة االإمارات العربية املتحدة، 
ال�سناعة  من  املهدورة  احل��رارة  "ح�ساد  بعنوان  افرتا�سية  علمية  ن��دوة 

وم�سادر الطاقة املتجددة الهجينة نحو التوليد الثلثي".
اجلامعة  م��ن   - ك��اري��ل���س  �سوترييو�س  الربوفي�سور  ال��ن��دوة  يف  ���س��ارك 
الوطني  امل��رك��ز  م��ن  وباحثون   ،  NTUA اأثينا   يف  الوطنية   التقنية 
للمياه والطاقة يف جامعة االإمارات، وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية، 

واالأ�ساتذة والطلبة من كلية العلوم.

تهدف الندوة اإىل تقدمي احللول املمكنة لتجميع احلرارة املهدرة من عدة 
من  الهجينة  املتجددة  الطاقة  م�سادر  من  احل��رارة  اإىل  اإ�سافة  عمليات 

اأجل اإنتاج الكهرباء والتدفئة والتربيد.
ا�ستعادة  اأهمية  التعريفي  عر�سه  خلل  كاريل�س  الربوفي�سور  واأو�سح 
احلرارة املهدرة فيما يتعلق مبكافحة حتديات االحتبا�س احلراري، واأكد 

على اأن ا�ستعادة احلرارة املهدرة مفيدة ب�سكل خا�س للقطاع ال�سناعي.
وذك���ر اأن ه��ن��اك خ��ي��اري��ن ال���س��ت��خ��دام احل����رارة امل��ه��درة ، اإم���ا ك��ح��رارة اأو 
كهرباء، لتوليد الكهرباء ، غالًبا ما يتم ا�ستخدام دورة رانكني الع�سوية 
العديدة  التحديات  و   ORC عن  موجزا  عر�سا  قدم  كما   ،/ORC/

التي تواجه، وبع�س االأمثلة للعديد من الدورات الديناميكية احلرارية 
التي مت تطويرها كجزء من بحثه وفائدتها يف التوليد الثلثي ، مبعنى 
توليد الكهرباء والتدفئة والتربيد ؛ ومت عر�س هذه الدورات عمليا يف 
اجلامعة التقنية الوطنية NTUA. وتناولت الندوة عدداً من املحاور 
واأن  �سيما  ال  الهجينة،  املتجددة  الطاقة  وم�سادر  احل��رارة  ح�ساد  ح��ول 
حت�سني  رئي�سيني:  مو�سوعني  على  تركز  الطاقة  وتكنولوجيا  اأب��ح��اث 
يف  ، مبا  املتجددة  الطاقة  مل�سادر  اخ��رتاق ممكن  واأعلى  العمليات  كفاءة 
للبيئة،  اإىل حلول �سديقة  اإىل احلاجة  باالإ�سافة  الطاقة،  ذلك تخزين 
من  كل  يف  اقت�سادًيا  املجدية  للحلول  للغاية  مهًما  حتدًيا  يعترب  حيث 

اأنظمة الطاقة املركزية واللمركزية.
هو   /NWEC/والطاقة للمياه  الوطني  املركز  اأن  بالذكر  واجلدير 
من  ويقدم مزيجاً  املتحدة  العربية  االإم��ارات  تابع جلامعة  بحثي  مركز 
واال�ست�سارات  البيئي  االأث��ر  تقييم  ودرا���س��ات  التطبيقي  العلمي  البحث 
ودعم  لتقييم  ي��ه��دف  كما  وال��ط��اق��ة.  امل��ي��اه  م���وارد  ا�ستدامة  يف جم���االت 
املوؤ�س�سات  م��ع  بال�سراكة  ال��دول��ة  يف  والطاقة  باملياه  املتعلقة  املعلومات 
احلكومية والهيئات الوطنية واملحلية، من خلل املعلومات واالإح�سائيات 
والبحوث العلمية لتعزيز عملية اتخاذ القرار ولتحقيق ا�ستدامة م�سادر 

املياه والطاقة.
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اأخبـار الإمـارات
حميد النعيمي يقدم واجب العزاء يف وفاة 

ه�يدن مع�سد الكتبي
•• عجمان-وام: 

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان اأم�س واجب العزاء يف وفاة 
املغفور له هويدن مع�سد �سعيد بن هويدن الكتبي وذلك خلل زيارته جمل�س العزاء مبنطقة املدام يف ال�سارقة . 
واأعرب �سموه - خلل زيارته جمل�س العزاء - عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته الأ�سرة الفقيد وذويه .. �سائًل 
املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.  
كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�سوؤون االإدارية واملالية 
بن  و خالد  النعيمي  بن عمار  وال�سيخ حميد  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�سد  وال�سيخ 

حمدان بن را�سد النعيمي و�سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفاء م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم عجمان.

عبدامللك بن كايد القا�سمي ا�ست�سافة الإمارات ل� »اآيك�م 2025« اإجناز عاملي جديد
•• راأ�س اخليمة-وام: 

عبدامللك  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل  اأك������د 
امل�ست�سار  ال��ق��ا���س��م��ي  ك���اي���د  ب����ن 
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخل��ا���س 
راأ�����س اخل��ي��م��ة اأن ف���وز االإم�����ارات 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���ر 
ال���������دويل  ل���ل���م���ج���ل�������س  ال�27 
 2025 ع��ام  "اآيكوم"  للمتاحف 
ع��امل��ي جديد  اإجن�����از  دب����ي، يف  يف 

احلدث  هذا  ال�ست�سافة  جهودها 
العاملي.

املر�سحة  ال���ث���لث  امل����دن  وك���ان���ت 
دبي  وه���ي  "اآيكوم"،  ال�ست�سافة 
قامت  ق��د  وك����ازان،  وا�ستوكهومل 
ب��ع��رو���س ت��ق��دمي��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة لكل 
الت�سويت  عملية  ب��دء  قبل  منها 
اإلكرتونية  ب��ط��ري��ق��ة  مت��ت  ال��ت��ي 
و����س���ري���ة. واأث�����م�����رت ج���ه���ود فرع 
االإم������������ارات ل��ل��م��ج��ل�����س ال������دويل 

اأكرب موؤمتر  فوز دبي با�ست�سافة 
"اآيكوم  ال����ع����امل  يف  ل��ل��م��ت��اح��ف 
دولة   119 بح�سور   "2025
عاملي  م��ت��ح��ف  األ�����ف   20 ت��غ��ط��ي 
يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة 
االإمارات  مكانة  وي��وؤك��د  بالدولة 
العاملية  ال��ث��ق��اف��ة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى 
و���س��ت��ق��ود ال��ن��ق��ا���س ال��ع��امل��ي حول 
املوؤمتر  ب��ه��ذا  امل��ت��اح��ف  م�ستقبل 
الدويل ال�سخم الفتا اإىل اأن هذا 

االإجن�������ازات  ���س��ج��ل  اإىل  ُي�������س���اف 
مكانتها  ي��ع��زز  مب���ا  االإم���ارات���ي���ة، 
ال��ع��رب��ي��ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة ال���رائ���دة 
يف  واالب��ت��ك��ار  ل���لإب���داع  كعا�سمة 
دبي  بان  املجاالت منوها  خمتلف 
االأو�سط  ال�����س��رق  يف  م��دي��ن��ة  اأول 
و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا حت��ظ��ى ب�سرف 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا امل����وؤمت����ر ال�����دويل 
"اآيكوم"  ت��اأ���س��ي�����س  م��ن��ذ  امل���رم���وق 
اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال   .1946 ع���ام 

احل���دث ي��ع��د اأك���رب م��وؤمت��ر دويل 
و�سيجتمع  ال��ع��امل  يف  للمتاحف 
اأكرث من 4000 متخ�س�س من 
العامل ملناق�سة مو�سوع واحد وهو 

م�ستقبل املتاحف.
القا�سمي  عبدامللك  ال�سيخ  وعرب 
ال�سيخة لطيفة  عن �سكره ل�سمو 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س��ة 
على  دب���ي  جمل�س  ع�سو  دب���ي  يف 

جمتمعات �سريعة التغيري".
عبدامللك  ال�سيخ  معايل  اأن  يذكر 
املهتمني  اأح��د  القا�سمي  كايد  بن 
ب��ج��م��ع امل��ق��ت��ن��ي��ات ال���رتاث���ي���ة يف 
ال���دول���ة ومي��ت��ل��ك م��ت��ح��ف��ا ي�سم 
الرتاثية  ال��ق��ط��ع  اأن����واع  خمتلف 
من  اك��رث  ع��دده��ا  يبلغ  للمنطقة 
جمعها  يف  ب��داأ  قطعة  األ��ف   30
منذ اأكرث من خم�سني عام ولقي 
موؤ�س�سية  زي��ارات  معاليه  متحف 

االإمارات"   - "اآيكوم  للمتاحف 
ب��رئ��ا���س��ة امل��ه��ن��د���س ر���س��اد بوخ�س 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة  ال��ب�����س��ت��ك��ي، 
"دبي  ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي 
ودائ���رة  دب���ي،  وب��ل��دي��ة  للثقافة"، 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي 
واإمكاناتها،  املدينة  تقدمي  عن   ،
و�سوف  دب��ي،  بفوز  ملفهم  وتكلل 
 "25 "اآيكوم  دب����ي  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
املتاحف يف  "م�ستقبل  �سعار  حتت 

وعربية  عاملية  باملتاحف  خمت�سة 
البناءة  اأ�سادت بجهوده  وخليجية 

يف احلفاظ على تراث املنطقة.

يف الطريق اإىل احلياد املناخي .. 4 قطاعات ت�ستفيد من معايري الأجندة ال�طنية جل�دة اله�اء
•• اأبوظبي-وام:

حققت االإمارات خطوة اإ�سافية نحو الو�سول اإىل هدفها يف حتقيق احلياد 
املناخي بحلول العام 2050، وذلك عرب اإطلق وزارة التغري املناخي والبيئة 

االأجندة الوطنية جلودة الهواء 2031.
وك�����س��ف ت��ق��ري��ر ح��دي��ث ل���ل���وزارة ع��ن تفا�سيل االأج���ن���دة ال��ت��ي ت��ع��د مبثابة 
يف  الهواء  ج��ودة  ملف  الإدارة  الوطنية  اجلهود  �ستقود  التي  اال�سرتاتيجية 
الدولة خلل ال�سنوات املقبلة بالنظر اإىل تاأثريها املبا�سر على العديد من 

القطاعات احليوية.
وت��ق��دم االأج��ن��دة ملحة ع��ام��ة ع��ن الو�سع احل���ايل جل���ودة ال��ه��واء يف الدولة 
باالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س التحديات والفر�س ذات ال�سلة، وذلك من خلل 
الهواء  4 جم��االت تت�سمن: ج��ودة الهواء اخل��ارج��ي، وج��ودة  الرتكيز على 
الداخلي، والروائح املحيطة، وال�سو�ساء املحيطة، اإذ يهدف تنفيذ االأجندة 
اإىل حتقيق جمموعة من املنافع ال�سحية والبيئية والزراعية واالقت�سادية.

 ال�سحة 
ويتوقع اأن توؤدي االأجندة اإىل خف�س معدل االإ�سابة باأمرا�س اجلهاز التنف�سي 
وغريها من االأمرا�س غري املعدية مثل ال�سكتات الدماغية واأمرا�س القلب 

وال�سكري، وما يتبع ذلك من انخفا�س يف عدد الوفيات املبكرة.
خا�س  ب�سكل  مهما  اأم��را  الداخلية  البيئات  يف  ال��ه��واء  ج��ودة  حت�سني  ويعد 
بالنظر اإىل اأن اأفراد املجتمع يق�سون معظم وقتهم يف اأماكن مغلقة خا�سة 
يف ف�سل ال�سيف، وقد اكت�سب هذا اجلانب اأهمية اأكرب مع جائحة كوفيد- 
اأو ال�سيئة للأماكن الداخلية  اأن توؤدي التهوية املنخف�سة  19 حيث ميكن 

اإىل زيادة احتمال انتقال الفريو�س.

امل��ج��ت��م��ع للروائح  اأف�����راد  ت��ع��ر���س  ي����وؤدي تقليل  اأن  اآخ���ر مي��ك��ن  م��ن ج��ان��ب 
وال�سو�ساء املحيطة اأي�سا اإىل نتائج �سحية اإيجابية ما يعزز �سحة ورفاهية 
اأ�ساليب ملئمة ملنع  اأن تدعم االأجندة تطوير  اأفراد املجتمع، ومن املتوقع 
اأن يوؤدي ذلك  الهواء والتخفيف من حدته، ومن املحتمل  التعر�س لتلوث 
خدمات  تقدمي  وبالتايل  ال�سحة  قطاع  يف  اال�ستباقية  القدرات  تعزيز  اإىل 

اأكرث فعالية.

 البيئة  
وت�����س��م��ن االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة جل����ودة ال���ه���واء ع��ل��ى امل����دى امل��ت��و���س��ط خف�س 
واملركبات  النيرتوجني  اأكا�سيد  مثل  ال��ه��واء  مللوثات  الرئي�سية  االنبعاثات 
الع�سوية املتطايرة، حيث تعد هذه امللوثات من امل�سادر االأولية امل�ساهمة يف 

تكوين االأوزون االأر�سي ال�سام للنباتات املوجودة �سمن النظم البيئية.
لها  الكربيت  اأك�سيد  االأخ��رى مثل ثاين  الهواء  اأن ملوثات  االأبحاث  وبينت 
الطبيعية  امل��وائ��ل  على  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  التاأثري  على  ال��ق��درة 

وموؤ�سرات التنوع البيولوجي.
الوطنية جلودة  االأج��ن��دة  امل��درج��ة �سمن  وامل��ب��ادرات  االإج����راءات  و�ست�ساهم 
الهواء والتي تهدف اإىل اإبطاء اأو منع الت�سحر وتقليل فقدان الغطاء النباتي 

من احلد من تلوث الهواء الناجم عن حركة الرمال والغبار املتطاير.
وتعزز االأجندة التزام االإمارات املتمثل يف خف�س انبعاثات الغازات الدفيئة 
بحلول عام 2030 بن�سبة 23.5 % حيث تت�سمن االأجندة تدابري ومبادرات 
يتم تنفيذها للحد من انبعاثات ملوثات الهواء عرب العديد من القطاعات 
مبا يف ذلك القطاعات التي متثل امل�ساهمني الرئي�سيني يف انبعاثات الغازات 
اأن حتقق  املتوقع  وال�سناعة لذلك من  والنقل  الطاقة  الدفيئة مثل قطاع 
هذه االنخفا�سات فوائد م�سرتكة على �سعيدي تلوث الهواء وتغري املناخ /

مثال التحول من الوقود االحفوري اإىل م�سادر الطاقة النظيفة يف قطاعي 
الطاقة والنقل/.

من  احل��د  مبا�سر  ب�سكل  ت��دع��م  اأن  االأج��ن��دة  يف  امل��درج��ة  للتدابري  ومي��ك��ن 
ت�سمل  والتي  احل��راري  االنحبا�س  ب��اإح��داث  املعروفة  امل��واد  بع�س  انبعاثات 

الكربون االأ�سود وامليثان اإىل جانب االأوزون االأر�سي.

 الزراعة  
وتعمل االأجندة على جمموعة من املبادرات التي ت�ستهدف احلد من امل�سادر 
يف  ت�ساهم  بدورها  والتي  االأر���س��ي  االأوزون  تكوين  يف  ت�ساهم  التي  االأول��ي��ة 
تقليل اخل�سائر الزراعية الناجتة عن ال�سمية النباتية ومما ال �سك فيه فاإن 
ي�ساهم  الذي  الزراعي  القطاع  ا�ستدامة  �ستعزز من  اإن حتققت  الغاية  هذه 

ب�سكل كبري يف تاأمني الطلب املحلي على اخل�سار والفاكهة.

 االقت�ساد 
داخل  الهواء  تلوث  الناجت عن  املر�س  ع��بء  لتقليل  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن   
الدولة تاأثري مبا�سر على خف�س تكاليف ونفقات الرعاية ال�سحية العامة 
واخلا�سة، وباالإ�سافة اإىل ذلك من املرجح اأن متتلك القوى العاملة االأكرث 

�سحة و�سعادة اإمكانية وقدرة حم�سنة تعزز االأداء االقت�سادي ب�سكل اأكرب.
انبعاثات  وتقليل  اخلارجي  الهواء  ج��ودة  حت�سني  يدعم  ذل��ك  على  وع��لوة 
اإمكانية  ويعزز  ال�سكان  ل��دى  االإيجابية  االنطباعات  وال�سو�ساء  ال��روائ��ح 

ال�سياحة وجذب اال�ستثمار.

 املن�سة الوطنية  
واأطلقت االإمارات يف �سبتمرب 2020 املن�سة الوطنية جلودة الهواء، بهدف 

توفري معلومات وا�سحة حول م�ستويات جودة الهواء، حيث تت�سم املن�سة 
وذلك  ال��ه��واء  ج��ودة  حالة  ب�ساأن  املجتمع  فئات  ملختلف  ن�سائح  بتوفري 

للوقاية من تاأثري جودة الهواء على �سحة اجلمهور، ويف يوليو املا�سي.
وميكن الأفراد املجتمع عرب املوقع الر�سمي للمن�سة االطلع على موؤ�سر 
جودة الهواء يف مناطق معينة و�سيتمكنون من معرفة امل�ستوى ال�سحي 
يف تلك املناطق بناًء على جودة الهواء �سمن دالالت لونية حمددة وهي: 
"االأخ�سر" الذي ي�سري اإىل اأن جودة الهواء تعد منا�سبة ملمار�سة الريا�سة 
الذي  و"االأ�سفر"  الفئات،  جلميع  الطلق  الهواء  يف  باالأن�سطة  والتمتع 
يو�سح اأن جودة الهواء مقبولة ملعظم ال�سكان اإال اأنها تعطي �سعوراً غري 
مريح للفئات احل�سا�سة للغاية عند بذل جهد اإ�سايف اأو ممار�سة الريا�سة 

يف الهواء الطلق.
وي������دل الل������ون "الربتقايل" على اأن جودة الهواء قد توؤثر يف هذا النطاق 
يف  جمهود  ب��ذل  اأو  الريا�سة  ممار�سة  ح��ال  يف  احل�سا�سة  الف���ئات  عل������ى 
الهواء الطلق، لكن التاأثري يكون ب�سيطاً يف حال امل�سي اأو اجللو�س فقط، 
اأن  "االأحمر" فيدل على  اأما  تاأثري،  اأي  االأ�سحاء  االأ�سخا�س  يواجه  وال 
جودة الهواء قد توؤثر على االأ�سخا�س االأ�سحاء يف حال ممار�سة الريا�سة 
اأو بذل جمهود يف الهواء الطلق، وي��زداد االأثر ال�سحي هنا على الفئات 
تاأثري  لها  الهواء  "البنف�سجي" اأن جودة  اللون  وب��دوره يبني  احل�سا�سة، 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى االأ�سخا�س  اأن  ال��ف��ئ��ات احل�����س��ا���س��ة ك��م��ا مي��ك��ن  ���س��ح��ي ع��ل��ى 
بتحا�سي  وين�سح  طويلة،  لفرتات  اخل��ارج  يف  التواجد  حال  يف  االأ�سحاء 
اأن  اإىل  "العنابي" في�سري  اللون  اأما  الهواء الطلق،  ممار�سة االأن�سطة يف 
جودة الهواء لها تاأثري �سحي على معظم فئات ال�سكان، ويف هذه احلالة 
ين�سح بالبقاء يف االأماكن املغلقة وجتنب اخلروج يف الهواء الطلق لفرتاٍت 

طويلة.

يوؤهل الطلبة ليكونوا موؤثرين يف بيئتهم املدر�سية واالجتماعية

دبي ب�سرطة  الأمان  �سفراء  جمل�ض  دور  على  تتعرف  مدر�سة   25

يتعر�س  ق��د  ���س��رر  اأو  اإ����س���اءه  اأي 
حرم  يف  ي�ساهده  اأو  ال��ط��ال��ب  ل��ه 

املدر�سة اأو يف حياته اليومية.
املجل�س  اأن  ال��ب��ل��و���س��ي  واأ���س��اف��ت 
م��ن��ذ اإط���لق���ه، ح��ظ��ي ب��دع��م من 

�سرائح  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���وا����س���ل 
االأطفال،  فئة  وخ��ا���س��ة  املجتمع 
وتعريفهم  تثقيفهم  على  والعمل 
بكيفية حماية اأنف�سهم من بع�س 
عن  والتبليغ  ال�سلبية،  الظواهر 

خمتلف ال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دبي 
املهم  ل���دوره  بالطفولة،  املعنيني 
مهارات  وتنمية  الوعي  تعزيز  يف 
واإط��لع��ه��م على  االأم����ان،  �سفراء 

•• دبي: الفجر

م����ع ان����ط����لق ال����ع����ام ال���درا����س���ي 
�سفراء  جم��ل�����س  ن��ف��ذ  اجل����دي����د، 
االأم����ان ب�����االإدارة ال��ع��ام��ة حلقوق 
االإن�������س���ان ب�����س��رط��ة دب����ي، زي����ارات 
حكومية  مدر�سة   25 ل�  ميدانية 
وخا�سة يف االإمارة، بهدف تعريف 
التعليمية  وال���ط���واق���م  ال��ط��ل��ب��ة 
بربنامج �سفراء االأم��ان ودوره يف 
تاأهيل االأطفال من طلبة املدار�س 
يف  اإيجابيني  موؤثرين  لي�سبحوا 
واالجتماعية،  املدر�سية  بيئتهم 
باجلوانب  ال���ت���ع���ري���ف  وك����ذل����ك 
وقانون  الطفل  بحماية  املتعلقة 
ودمية.  وقالت فاطمة البلو�سي، 
اأن  رئي�س جمل�س �سفراء االأم��ان، 
املجل�س يحظى برعاية من معايل 
املري  خ��ل��ي��ف��ة  ع��ب��د اهلل  ال��ف��ري��ق 
القائد العام ل�سرطة دبي، ومتابعة 
واإ�سراف مبا�سر من �سعادة اللواء 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ب��د اهلل امل���ر، 
حلقوق  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
القيادة  حر�س  اإط��ار  يف  االإن�سان، 
تعزيز  على  دب��ي  ل�سرطة  العامة 

بالطفولة  ُتعنى  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني 
ي�ساهم  ما  وهو  حقوقهم،  وتكفل 
ولفتت  �سخ�سياتهم.   تنمية  يف 
ال�����زي�����ارات  اأن  اإىل  ال���ب���ل���و����س���ي 
اإطار  يف  تاأتي  للمدار�س  امليدانية 
التن�سيق  م�����س��ت��وى  ورف����ع  ت��ع��زي��ز 
ب����ني امل���ج���ل�������س وك����اف����ة امل����دار�����س 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة، ح��ي��ث مت 
�سرطة  م���ن  م��ت��ط��وع��ني  ت���اأه���ي���ل 
ال�سابقة ليقوموا  املراحل  دبي يف 
امليدانية  وال�����زي�����ارات  ب���ال���ن���زول 
باملجل�س  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ل��ل��م��دار���س 

والتوا�سل مع الطلبة.
جمل�س  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
 1150 ي�����س��م  ����س���ف���راء االأم�������ان 
مدر�سة   115 م��ن  اأم����ان،  �سفري 
 645 منهم  وخ��ا���س��ة،  حكومية 
البنات،  م��ن  و505  ال��ب��ن��ني  م��ن 
ال��ع��دي��د منهم  ت��اأه��ي��ل  ح��ي��ث مت 
خلل العامني املا�سيني، ليكونوا 
جمتمعهم،  يف  اأمان"  "�سفراء 
ت��ث��ق��ي��ف��ه��م ب��ط��ب��ي��ع��ة عمل  ع����رب 
وتعريف  لنقلها  ال�سرطة  ومهام 
واملجتمع  امل���دار����س  يف  زم��لئ��ه��م 

بها.

األفا خلدمات الطريان ت��سع عملياتها اإىل مطار راأ�ض اخليمة
•• دبي-وام:

الطريان  خل���دم���ات  األ���ف���ا  وق���ع���ت 
يف  ال����رائ����دة  ال�����س��رك��ة   - "األفا" 
تقدمي خدمات التموين والتجزئة 
العربية  االإم�����ارات  يف  وال�����س��ي��اف��ة 
املتحدة - اتفاقية امتياز ملدة 10 
���س��ن��وات م��ع م��ط��ار راأ�����س اخليمة 

الدويل لتو�سيع عملياتها.
"األفا"  ق��ي��ام  االت��ف��اق��ي��ة  تت�سمن 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ب��اال���س��ت��ث��م��ار 

اإىل ا�ستك�ساف العديد من الفر�س 
املتاحة لتطوير االأعمال.

ورحب اأتانا�سيو�س تيتوني�س املدير 
راأ�������س اخليمة  مل���ط���ار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الدويل بال�سراكة اجلديدة طويلة 
االأم����د م��ع ���س��رك��ة األ��ف��ا خلدمات 
الطريان، وقال : نوا�سل يف مطار 
ال������دويل حت�سني  راأ�������س اخل��ي��م��ة 
جتربة العملء يف جمال االأطعمة 
تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  وامل�سروبات 
اخلا�سة  ال�����س��ال��ة  يف  ال���وج���ب���ات 

وتقدمي خدمات متوين الطائرات 
10 ���س��رك��ات خطوط  الأك���رث م��ن 

جوية تعمل عرب املطار.
وقال معايل املهند�س ال�سيخ �سامل 
بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة 
ال��ط��ريان امل��دين يف راأ����س اخليمة 
وم���ط���ار راأ������س اخل��ي��م��ة ال�����دويل : 
نتطلع من خلل �سراكتنا مع األفا 
اإىل تعزيز خدمات التموين ورفع 
مطار  يف  ال��رك��اب  جتربة  م�ستوى 
باالإ�سافة  ال���دويل  اخليمة  راأ����س 

وع��ل��ى ال��ط��ائ��رات، ون���رى يف هذه 
خ�سو�ساً  مهمة  خطوة  ال�سراكة 
اإىل  التحول  نحو  رحلتنا  ب��دء  مع 
م��ط��ار ي��رك��ز على اج��ت��ذاب حركة 

ال�سياحة.
واأع����رب م���ارك وي���لن م��دي��ر عام 
ثقة  بنيل  ف��خ��ره  ع��ن  األ��ف��ا  �سركة 
م��ط��ار راأ�����س اخل��ي��م��ة وت��ط��ل��ع اإىل 
امل�ساهمة يف جناحه ومن��وه خلل 
العقد املقبل و�سي�سمن االإ�ستثمار 
واخلربة الوا�سعة للم�سافرين من 

واإىل راأ�س اخليمة.
وت���������دار ����س���رك���ة األ�����ف�����ا خل���دم���ات 
عام  منذ  دناتا  قبل  ال��ط��ريان من 
خلل  ال�سركة  وو�سعت   2010
ال�سنوات القليلة املا�سية عملياتها 
وتقدم حاليا خدمات  ب�سكل كبري 
للعملء  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة  مت��وي��ن 
�سركة   30 م��ن  اأك���رث  فيهم  مب��ن 
من�ساآتها  م����ن  ج����وي����ة  خ����ط����وط 
مطار  م�����ن  ب����ال����ق����رب  احل����دي����ث����ة 

ال�سارقة الدويل.

بتكلفة اإجمالية تبلغ 2 مليون و500 األف درهم
اإ�سعاد �سرطة دبي: 20 منحة درا�سية كاملة 

للمتف�قني من اأبناء حاملي البطاقة
•• دبي -الفجر

ملركز  العام  املدير  العامري،  حممد  منى  ال�سيدة  اأعلنت 
منحة   20 تخ�سي�س  دب����ي،  ���س��رط��ة  يف  اإ���س��ع��اد  ب��ط��اق��ة 
اأبناء حاملي  العامة من  الثانوية  للمتفوقني يف  درا�سية 
و500  مليون   2 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  اإ���س��ع��اد،  بطاقة 
 %  30 بن�سبة  اإىل تقدمي خ�سم  باالإ�سافة  دره��م،  األ��ف 
حلاملي بطاقة اإ�سعاد واأقاربهم من الدرجة االأوىل، وذلك 
على برنامج بكالوريو�س اإدارة االأعمال الذي تقدمه كلية 
"اي اآم تي دبي" املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

يف الدولة.
يف  الطرفني  بني  التعاون  مذكرة  توقيع  اأثناء  ذلك  جاء 
دب��ي، حيث وقعها عن ط��رف مركز  ن��ادي �سباط �سرطة 
املركز،  عام  مدير  العامري،  منى  ال�سيدة  اإ�سعاد،  بطاقة 
اإدارة  تكنولوجيا  معهد  مدير  جو�س،  ت��اراب��دا  والدكتور 
نائب  احل��م��اد،  م�سعود  العقيد  بح�سور  ب��دب��ي،  االأع��م��ال 
رئي�س  �سيف،  زكريا  وال�سيد  اإ�سعاد،  بطاقة  مركز  مدير 
رئي�س  الر�سوان،  خالد  وال�سيد  املركز،  يف  التعليم  قطاع 

ق�سم الت�سويق والت�سجيل يف كلية "اي اآم تي دبي"
وق��ال��ت ال��ع��ام��ري: اإن توقيع ه��ذه امل��ذك��رة ي��اأت��ي يف اإطار 
اجلهود التي يبذلها مركز بطاقة اإ�سعاد لتمكني الطلبة 
الكليات  اجل��ام��ع��ي��ة يف خمتلف  درا���س��ت��ه��م  م��وا���س��ل��ة  م��ن 
اإىل  م�سرية  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  الدرا�سية  واملعاهد 
اإ�سعاد  بطاقة  حاملي  م��ن  املتفوقني  للطلبة  ميكن  اأن��ه 
اإر�سال  خلل  من  الدرا�سية  املنح  على  للح�سول  التقدم 
 ( االإجنليزية  اللغة  ومتطلب  العامة،  الثانوية  �سهادات 

اإىل  1100( باالإ�سافة  اإم�سات   ،500 5، توفل  اأيليت�س 
بطاقة  مركز  اإمييل  اإىل  ال�سخ�سية  وثائقهم  عن  �سور 
اإ�سعاد esaad@dubaipolice.gov.ae  ، بحد 
هناك  �ستكون  حيث  2022م   09--15 ت��اري��خ  اأق�سى 
جناح  ن�سبة  اأعلى  على  احلا�سلني  الطلبة  الختيار  جلنة 

يف الثانوية العامة هذا العام. 
الدرا�سية  املنح  اأن  �سيف،  زكريا  ال�سيد  اأك��د  جانبه،  من 
املقدمة من كلية "اي اإم تي دبي" تت�سمن �سروطاً عدة، 
تقل  ال  ن�سبة  على  حا�سًل  الطالب  يكون  اأن  بينها  م��ن 
عن  %90 يف الثانوية العامة، واأن يحافظ على معدل 
3.25 طوال �سنوات الدرا�سة، داعياً لل�ستفادة  تراكمي 
اإ�سعاد  بطاقة  توفرها  التي  اخل�سومات  و  العرو�س  من 
لدى املوؤ�س�سات التعليمية، والتي ي�سل عددها اإىل 258  

موؤ�س�سة يف خمتلف اإمارات الدولة.
وتن�س املذكرة على اأن تتعهد كلية "اي اإم تي دبي" بتقدمي 
امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة واخل�����س��م امل��ت��ف��ق عليه حل��ام��ل��ي بطاقة 
اإ�سعاد، بينما يتوىل مركز بطاقة اإ�سعاد االإعلن والرتويج 
للعر�س عرب املوقع االإلكرتوين والتطبيق الذكي اخلا�س 
االإخبارية  واملواقع  االإعلنية،  اإ�سعاد  من�سات  وعرب  به، 
اإر�سال  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  و�سبكات 
عر�س الكلية عرب الربيد االإلكرتوين اإىل جميع حاملي 
بطاقة "اإ�سعاد". ويحتاج الطلبة اإىل تقدمي بطاقة اإ�سعاد 
اخلا�سة بهم لل�ستفادة من هذه العرو�س. كما ال ميكن 
اجلمع بني هذا اخل�سم واأي عرو�س وبرامج منح درا�سية 
م�ستمرة يف الكلية، حيث �سيتم تطبيق جميع اخل�سومات 

يف اإجمايل �سايف الر�سوم الدرا�سية للطالب.

م�ارد عجمان تنظم ي�ما مفت�حا لت�ظيف اخلريجني
•• عجمان-وام: 

يوما  عجمان  حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمت 
"تفا�سيل"  ���س��رك��ة  يف  امل��واط��ن��ني  ل��ت��وظ��ي��ف  م��ف��ت��وح��ا 
لتعهيد االأعمال اإحدى �سركات القطاع اخلا�س املن�سمة 
رفع  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  االإمارات"  "ناف�س  ب��رن��ام��ج  يف 
الكفاءة التناف�سية للكوادر املواطنة ومتكينها من �سغل 
الوظائف يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف الدولة خلل 

اخلم�س �سنوات املقبلة.
وط��رح��ت ال�����س��رك��ة اأك���رث م��ن 80 ���س��اغ��راً وظ��ي��ف��ي��اً يف 

ل��ل��م��واط��ن��ني اخل��ري��ج��ني م���ن ح��م��ل��ة �سهادة  ال��ق��ط��اع 
اليوم  و�سهد  اجلامعية.  وال�����س��ه��ادات  العامة  الثانوية 
يف  عقد  ال���ذي  ال��ف��وري��ة  الوظيفية  للمقابلت  املفتوح 
فندق عجمان ح�سوراً كبرياً من املواطنني و املواطنات، 
واإج��راء مقابلت  املتاحة،  العمل  ومت تعريفهم بفر�س 
التوا�سل  فر�سة  واإت��اح��ة  ال�����س��اغ��رة،  للوظائف  ف��وري��ة 
و  االإر���س��ادات  وتقدمي  التوظيف،  م�سوؤويل  مع  املبا�سر 
القطاع  يف  العمل  ح��ول  عمل  ع��ن  للباحثني  الن�سائح 
التدريبية  ال��ف��ر���س  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  اخل��ا���س، 

والتطويرية التي تتيحها ال�سركة للمواطنني.
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد مركز اإك�سبو ال�سارقة حر�سه على 
امل�سي قدماً يف النهج االإن�ساين لدولة 
االإم�����ارات، ودع���م اجل��ه��ود ال��ت��ي ُتعزز 
يف  وت�ساهم  املجتمعية  امل�سوؤولية  قيم 
املحتاجني،  واإغ���اث���ة  امل��ع��ان��اة  تخفيف 
م�سرياً اإىل اأن العمل االإن�ساين جزء ال 
وقيمه  املركز  عمل  خطط  من  يتجزاأ 
اال�سرتاتيجية،  وتوجهاته  املوؤ�س�سية 
مل�������س���روع���ات اخلري  ال���داع���م���ة دوم�������اً 
والعطاء واالإن�سانية التي تقودها دولة 
االإم���ارات يف اأرج���اء ال��ع��امل. ج��اء ذلك 
خلل االجتماع التن�سيقي الذي ُعقد 
�سعادة  بني  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  يف 
�سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي 
و���س��ع��ادة عبد  ال�����س��ارق��ة،  اإك�سبو  مل��رك��ز 
اهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي 
وبح�سور  ال�سارقة اخلريية،  جلمعية 
عدد من امل�سوؤولني من كل اجلانبني، 
حممد  �سيف  �سعادة  ا�ستعر�س  حيث 
ا�ستعدادات  االج��ت��م��اع  خ���لل  امل��دف��ع 
فعاليات  ال�ست�سافة  اجل��اري��ة  امل��رك��ز 
تنظمها  ال��ت��ي  معكم"  "نحن  م��ب��ادرة 

االإمارات  دول��ة  يف  اخلريية  املوؤ�س�سات 
من  املت�سررين  واإغ��اث��ة  دع��م  ب��ه��دف 
جمهورية  يف  وال��ف��ي�����س��ان��ات  ال�����س��ي��ول 

باك�ستان االإ�سلمية ال�سديقة.

دع������م اجل�����ه�����ود ال���ت���ن���م���وي���ة 
واالإن�سانية

املدفع،  ���س��ي��ف حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأك������د 
ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  ا�ست�سافة  اأن 

انطلقاً  تاأتي  معكم"  "نحن  مل��ب��ادرة 
وا�سرتاتيجيته  ع��م��ل��ه  خ��ط��ط  م���ن 
اأ�سا�سي  ب����دور  ال��ق��ي��ام  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
التنموية  اجل��ه��ود  خمتلف  يف  وف��ّع��ال 
اإنطلقاً  وذل��ك  ل��ل��دول��ة،  واالإن�سانية 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤى  م��ن 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
ال��ت��ي جُت�سد حر�س  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 

االإن�سانية  اجلهود  تعزيز  على  �سموه 
التي  امل�����ب�����ادرات  واخل����ريي����ة، وط�����رح 
والعطاء  والبذل  اخلري  ثقافة  تر�سخ 
على خمتلف االأ�سعدة، موؤكداً حر�س 
اإمكانياته  كافة  ا�ستثمار  على  امل��رك��ز 

التنظيمية ل�سمان جناح املبادرة.

ا�ستدامة النهج االإن�ساين
"نحن  اأن مبادرة  اإىل  واأ�سار املدفع، 

حقيقياً  جت�����س��ي��داً  مُت���ث���ل  معكم" 
لدولة  االإن�����س��اين  النهج  ال�ستدامة 
العطاء  الإرث  وام���ت���داداً  االإم�����ارات، 
وال��ع��م��ل اخل���ريي ال���ذي مت��ي��زت به 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة م��ن��ذ ق��ي��ام دولة 
احلا�سر،  وق��ت��ن��ا  وح��ت��ى  االإم�������ارات 
توؤكد  االإم������������ارات  اأن  اإىل  الف����ت����اً 
اأي���ق���ون���ة للعطاء  اأن���ه���ا  م���ن ج���دي���د 
اخلريي  للعمل  ومنطلق  االإن�ساين 

اإ�سهاماتها  خ��لل  م��ن  ال��ع��امل،  اإىل 
املحتاجني  م�����س��اع��دة  يف  ال���ك���ب���رية 
التعاون  اأن  م����وؤك����داً  وامل���ن���ك���وب���ني، 
امل��وؤ���س�����س��ات اخلريية  ب���ني  ال��ك��ب��ري 
ل��ت��ن��ظ��ي��م هذه  يف دول�����ة االإم��������ارات 
اجتماعات  ت�سهده من  وم��ا  امل��ب��ادرة 
يوؤكد  جن��اح��ه��ا،  ل�سمان  تن�سيقية 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  وم��ب��ادئ  ق��ي��م  اأن 
الثقافة  را�سخة ومتجذرة يف �سلب 

االإمارات،  يف  واملوؤ�س�سية  املجتمعية 
وت�سري وفق خطط ومنظومة عمل 

متكاملة.

حتقيق امل�ستهدفات
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
�سلطان بن خادم، بال�سكر اإىل غرفة 
ال�����س��ارق��ة ومركز  جت����ارة و���س��ن��اع��ة 
جهودهم  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة  اإك�����س��ب��و 

"نحن  مبادرة  ال�ست�سافة  املبذولة 
على  ال�����س��دي��د  معكم" وح��ر���س��ه��م��ا 
لتمكني  الدعم  اأ�سكال  كافة  تقدمي 
م�ستهدفاتها،  حتقيق  م��ن  امل��ب��ادرة 
اجلمعية  م�ساركة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  
يف مبادرة "نحن معكم" تاأتي بلورة 
ل�سعيها املتوا�سل يف اإطلق امل�ساريع 
وال��ربام��ج داخ���ل ال��دول��ة وخارجها 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
امل�ستدامة للأعمال االإن�سانية ودعم 
اجلهود االإن�سانية لدولة االإمارات. 

معكم"  "نحن  مبادرة  اأن  اإىل  ُي�سار 
ال��ت��ي  ت��اأت��ي يف اإط����ار اجل��ه��ود التي 
لتقدمي  االإم���������ارات  دول�����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
العاجلة  االإغ����اث����ي����ة  امل���������س����اع����دات 
للمتاأثرين والنازحني يف جمهورية 
 10 ال�سبت  ي��وم  �ستنظم  باك�ستان، 
ال�ساعة  مت��ام  يف   2022 �سبتمرب 
1 ظهرا،  ال�ساعة  وحتى  �سباحا   9
ال�سارقة،  "اإك�سبو  مركز  من  كل  يف 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  ومركز 
دبي  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي،  يف  "اأدنك" 
ل��ل��م��ع��ار���س، وال��ق��اع��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف 

مدينة اإك�سبو دبي.

•• دبي-وام: 

توا�سل جديدة مع متعامليها  قناة  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  اأطلقت 
الرقم  على  وذل���ك  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني  "وات�ساب"  تطبيق  ع��رب 
للأعمال  موثقاً  ح�ساباً  متلك  احتادية  جهة  اأول  لت�سبح   ،600590000

على التطبيق ال�سهري اململوك ل�سركة "ميتا".
وتتيح اخلدمة اجلديدة الأ�سحاب العمل، والعمال، والعمالة امل�ساعدة، والفئات 
االأخرى من اجلمهور، التوا�سل مع الوزارة بطريقة مرنة و�سهلة على مدار 
اخلدمات  اأك��رث  اإح���دى  تعد  التي  الطلب"  "حالة  ع��ن  واال�ستعلم  ال�ساعة، 
ا�ستخداما عرب موقع الوزارة االإلكرتوين وتطبيقها الذكي ومركز االت�سال.

كما تتيح اخلدمة اإمكانية االطلع على املر�سوم بقانون تنظيم علقات العمل 

الوزارية  وال��ق��رارات  امل�ساعدة  اخل��دم��ة  عمال  وق��ان��ون  التنفيذية،  والئحته 
الناظمة ل�سوق العمل يف الدولة وذلك بطريقة موثوقة ومعتمدة مبا يحمي 

خ�سو�سية بيانات املتعاملني.
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  وك��ي��ل  ب��احل��رف��ي��ة،  عائ�سة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
�سمن  "االأحدث  هي  "وات�ساب" اجلديدة  خدمة  اإن  العمل،  ل�سوؤون  امل�ساعد 
توا�سل  لتعزيز  وم��ب��ادرات  قنوات  حزمة  تت�سمن  التي  "توا�سل"  منظومة 
تت�سمن  واآمنة  تكنولوجية موحدة  بنية  املتعاملني عرب  ال��وزارة مع جمهور 
و�سائل تكنولوجية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية، تخدم تطلعات املتعاملني، 
ُن �سوق العمل وبيئة االأعمال من م�سايرة التطورات املتلحقة، ا�ستجابة  كِّ ومُتَ

ملتطلبات احلكومة وتوجهاتها".
واأو�سحت اأن خطة التطوير ملن�سة الوزارة على "وات�ساب" خلل الربع الرابع 

يحتوي  للمن�ساآت  ح�ساب  ك�سف  على  احل�سول  �ست�سمل  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
ت�ساريح  وحالة  ال���وزارة،  ل��دى  املن�ساأة  مبلف  �سلة  ذات  وتفا�سيل  معلومات 
العمل، ومدى االلتزام بنظام حماية االأجور ف�سل عن خدمة ك�سف ح�ساب 
لدى  امل�ساعدة  العمالة  اأع��داد  ح��ول  معلومات  يوفر  ال��ذي  امل�ساعدة  العمالة 

�ساحب العمل والتفا�سيل املرتبطة بكل عامل منهم.
واأ�سافت: �ست�سمل حزمة اخلدمات يف املرحلة القادمة اإمكانية التقدمي على 
مواد  وتوفري  امل�ساعدة،  العمالة  بفئة  اخلا�سة  املبا�سرة  االإجرائية  اخلدمات 
لتوعية وتثقيف املتعاملني بقانون تنظيم علقات العمل والئحته التنفيذية 

والقرارات الوزارية املنظمة ل�سوق العمل والتي يتم حتديثها اأوال باأول.
ع��ل��ى �سوابط  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��لق��ات  "توا�سل" خل��دم��ات  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��ت��م��د 
واإجراءات حوكمة ورقابة دورية تطبيقا ال�سرتاتيجية الوزارة التي ت�ستهدف 

مواكبة اأعلى معايري اجلودة يف جمال تعزيز التوا�سل مع املتعاملني ومواكبة 
لت�سنيف  العاملي  النجوم  ونظام  الذكية  احلكومة  ملعايري  وفقا  احتياجاتهم 

اخلدمات وتنفيًذا لوعد حكومة دولة االإمارات خلدمات امل�ستقبل.
االت�سال  م��رك��ز  ت�سمل  ع���دة  وو���س��ائ��ل  "توا�سل" ق��ن��وات  م��ن��ظ��وم��ة  وت�����س��م 
600590000 وخدمة الدرد�سة املبا�سرة عرب املوقع االإلكرتوين والتطبيق 
جانب  اإىل   ،ask@mohre.gov.ae االإل���ك���رتوين  وال���ربي���د  ال��ذك��ي 
املكاملات  تتيح  "والتي  الب�سرية والتوطني  امل��وارد  "توا�سل" يف مكاتب  من�سة 
www.mohre. االلكرتوين  املتعاملني" واملوقع  مع  وال�سوتية  املرئية 
@ ف�سل عن ح�سابات ال��وزارة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي   gov.ae

اإن"  و"لنكد  و"في�سبوك"  و"اإن�ستغرام"  "تويرت"  على   mohre_uae
و"يوتيوب".

اأول جهة احتادية حت�سل على علمة التوثيق حل�سابها

»امل�ارد الب�سرية والت�طني« تطلق خدمة »وات�ساب« للت�ا�سل مع املتعاملني

�سلطان القا�سمي يقدم واجب العزاء 
يف وفاة ه�يدن مع�سد �سعيد الكتبي

•• ال�شارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة ، �سباح اأم�س االأربعاء واجب العزاء يف وفاة 

هويدن مع�سد �سعيد بن هويدن الكتبي.
واأعرب �سموه - خلل زيارته ملجل�س العزاء يف منطقة املدام - عن خال�س 
اأن  امل���وىل ع��ز وج��ل  .. داع��ي��اً  اإىل ذوي الفقيد  ت��ع��ازي��ه و���س��ادق م��وا���س��ات��ه 
اأهله وذويه ال�سرب  يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

وال�سلوان.

خلل االجتماع التن�سيقي الذي عقده مع جمعية ال�سارقة اخلريية

»اإك�سب� ال�سارقة« ي�ستعر�ض ا�ستعداداته ل�ست�سافة فعاليات مبادرة »نحن معكم«
توفري الدعم الإغاثة املت�سررين من الفي�سانات يف جمهورية باك�ستان االإ�سلمية 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س معايل خليفة �ساهني املرر وزير دول��ة، وفد االإم��ارات يف اجتماع املجل�س 
158، كما �سارك معاليه يف  ال��وزاري جلامعة الدول العربية يف دورته العادية 
االجتماع الت�ساوري لوزراء اخلارجية العرب الذي عقد اأم�س االأول قبيل انعقاد 
الق�سايا  ب�ساأن  املواقف  لتن�سيق  وذل��ك  اخلارجية،  وزراء  م�ستوى  على  ال��دورة 
املدرجة على جدول اأعمال الدورة، اإ�سافة اإىل عدد من القرارات املعنية بق�سايا 
واالجتماعية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  يف  امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي  العمل 

والقانونية وحقوق االإن�سان وال�سوؤون املالية واالإدارية.
ال��دورة، يف اجتماع اللجنة العربية  اأعمال هذه  كما �سارك معاليه، على هام�س 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  االإي��ران��ي��ة  التدخلت  ت��ط��ورات  مبتابعة  املعنية  ال��وزاري��ة 
للدول العربية، وت�سم هذه اللجنة اململكة العربية ال�سعودية رئي�ساً وع�سوية كل 
من دولة االإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين وجمهورية م�سر العربية 
واالأمني العام جلامعة الدول العربية، و�سارك معاليه يف اجتماع اللجنة العربية 
الوزارية املعنية مبتابعة التدخلت الرتكية يف ال�سوؤون الداخلية للدول العربية، 
والتي ت�سم يف ع�سويتها جمهورية م�سر العربية رئي�ساً ودولة االإمارات العربية 
جلامعة  العام  واالأم��ني  البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة 

الدول العربية.
و�سارك معاليه اأي�ساً يف اجتماع اللجنة الوزارية العربية املعنية بالتحرك لوقف 
االإجراءات االإ�سرائيلية يف مدينة القد�س املحتلة والتي ترتاأ�سها اململكة االأردنية 
الع�سو  ب�سفتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من  كل  وع�سوية  الها�سمية 
ال�سعبية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  االأم����ن، واجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة  ال��ع��رب��ي يف جمل�س 
واململكة العربية ال�سعودية ودولة فل�سطني ودولة قطر وجمهورية م�سر العربية 

واململكة املغربية واجلمهورية التون�سية ب�سفتها رئي�سة القمة العربية.
وتقدم معاليه يف كلمة له خلل االجتماع بال�سكر اجلزيل ملعايل اأحمد اأبو الغيط 
التاأبينية،  اجلل�سة  عقد  على  االأع�ساء  وال��دول  العربية  للجامعة  العام  االأم��ني 
للرتحم على فقيد دولة االإمارات واالأمتني العربية واالإ�سلمية ال�سيخ خلفية 
ين زايد اآل نهيان "رحمه اهلل"، واأكد اأن االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان "حفظه اهلل" تعيد التاأكيد على ا�ستمرار النهج الذي 
اأر�ساه املوؤ�س�سون، "رحمهم اهلل"، يف �سيا�ستها الداخلية واخلارجية، ويف علقاتها 

مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اإىل ما جاء يف كلمة �ساحب  وتطرق معاليه 
املا�سي،  يوليو   13 االإم���ارات يف  دول��ة  ل�سعب  "حفظه اهلل" التي وجهها  نهيان 
التاأكيد  خ��لل  من  الر�سيدة  القيادة  ثوابت  وج��دد  ر�سخ  �سموه  اأن  اإىل  م�سريا 
قيم  ت�ساركنا  التي  وال��ع��امل  املنطقة  دول  كل  اإىل  ال�سداقة  يد  مند  "اأننا  على 
دولة  واأن  ول��ه��م،  لنا  واالزده����ار  التقدم  لتحقيق  املتبادل  واالح���رتام  التعاي�س 
التعامل  را�سخة من ح�سن  اأ�س�س  على  العامل  دول  بنت علقاتها مع  االإم��ارات 

ا�سرتاتيجية نوعية  �سراكات  اإقامة  توا�سل  البناء و�سوف  والتعاون  وامل�سداقية 
ال�سيخ  ال�سمو  كلمة �ساحب  ورد يف  ما  اإىل  معاليه  واأ�سار  الدول".  مع خمتلف 
حممد بن زايد اآل نهيان "حفظه اهلل" باأن �سيا�سة دولة االإمارات �ستظل داعمة 
لل�سلم واال�ستقرار يف منطقتنا والعامل، وعونا لل�سقيق وال�سديق، وداعية اإىل 
ا�ستمرارا يف  ياأتي  واأن هذا  الب�سرية وتقدمها،  اأجل خري  احلكمة والتعاون من 
واملتوازنة  الفاعلة  والعلقات  واحل��وار  ال�سراكة  ج�سور  لتعزيز  الرا�سخ  نهجنا 
القائمة على الثقة وامل�سداقية واالحرتام املتبادل مع العامل لتحقيق اال�ستقرار 
واالزدهار للجميع. واأ�سار معاليه اإىل اأنه يف ظل اال�سطراب والتوتر املتزايد يف 
فاإن  ال��دويل،  النظام  واالنق�سام يف  اال�ستقطاب  وازدي��اد حالة  الدولية،  ال�ساحة 
الو�سع على  ه��ذا  تداعيات  ب�ساأن  قلقه  ال��دويل  املجتمع  ت�سارك  االإم���ارات  دول��ة 

ال�سلم واالأمن واال�ستقرار على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
وقال معاليه اإنه من الواجب اإعادة التاأكيد على ما نوؤمن به من اأهمية التم�سك 
الدولية،  وال�سرعية  املتحدة  االأمم  وميثاق  ال��دويل  القانون  وق��واع��د  مببادئ 
بالطرق  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ازع��ات  ت�سوية  م��ب��داأ  واح���رتام  االأط����راف،  متعدد  والعمل 
ال�سلمية، واحرتام �سيادة الدول وا�ستقللها وعدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية، 
حلل  واالأف�سل  الوحيدة  الو�سيلة  ت��زال  ال  الدبلوما�سية  ب��اأن  الرا�سخ  واالإمي��ان 
االأزمات، ودعم اللجوء اإىل احلوار واملفاو�سات كاأداة ال غنى عنها حلل ال�سراعات 

القائمة اإقليميا ودوليا.
ت�ساعف من  ال���دويل  امل�سهد  التوتر يف  وازدي���اد  اليقني  ع��دم  اأن حالة  واأو���س��ح 
التحديات غري امل�سبوقة التي تواجهها دولنا العربية، مما يتطلب تكثيف العمل 
اجلماعي وزيادة وترية التن�سيق والتعاون والعمل العربي امل�سرتك، واالإ�سراع يف 
حل االأزمات التي تعي�سها املنطقة، الإعادة التفاوؤل واالأمل اإىل ال�سعوب العربية 
ال�سلم  اأج��ن��دة  لدفع  اجل��ه��ود  تركيز  م��ن  انطلقا  اأف�سل،  م�ستقبل  اأج��ل  م��ن 

واال�ستقرار والتنمية واالزدهار.
الغذاء  واأزم��ة  تاأثري جائحة كوفيد19-،  التعايف من  اأن حتديات  واأك��د معاليه 
التغري  وكذلك  العربية،  ال��دول  على  امل��وؤمل��ة  وتداعياتها  العامل  يواجهها  التي 
واالإرهاب،  التطرف  وحماربة  واال�ستقرار  االأم��ن  وق�سايا  املياه،  و�سح  املناخي 
اإىل  واأ�سار  مبتكرة.  عقلنية  حلول  واإيجاد  جادا  م�سرتكا  عربيا  عمل  تتطلب 
دول��ن��ا يف  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  والفعالة  االإي��ج��اب��ي��ة  التنويه باجلهود  م��ن  ب��د  اأن���ه ال 
دولة  بني  التكاملية"  ال�سناعية  "ال�سراكة  فاتفاقية  التحديات  ه��ذه  مواجهة 
االإمارات العربية املتحدة واململكة االأردنية الها�سمية وجمهورية م�سر العربية 
ت�سكل منوذجا يحتذى به لتطوير العمل العربي امل�سرتك يف معاجلة متطلبات 
التنمية وحتديات التاأثريات ال�سلبية جلائحة كوفيد19-، كما اأن اجتماع القادة 
يف قمة العلمني يعد منوذجا بارزا يف التن�سيق والت�ساور العربي ملواجهة حتديات 

اال�ستقرار والتنمية يف املنطقة العربية.
االأطراف  م��وؤمت��ري  ا�ست�سافة  يف  عربيتني  دول��ت��ني  جن��اح  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
 "COP28"و "COP27" التفاقية االأمم املتحدة االإطارية للتغري املناخي

يعد جت�سيدا الإ�سهام الدول العربية يف دفع االأجندة الدولية يف معاجلة حتديات 
تغري املناخ. فا�ست�سافة جمهورية م�سر العربية ملوؤمتر "COP27" يف نوفمرب 
والتن�سيق الإجن���اح اجلهود  ال��دع��م  ك��ل  ي�ستحق  ال�سيخ  ���س��رم  ال��ع��ام يف  ه��ذا  م��ن 
 "COP28" ل�  االإم���ارات  دول��ة  ا�ست�سافة  وباملثل يف  ال�سدد.  امل�سرية يف هذا 
�سنة 2023، حيث نتطلع لدعم وم�ساركة اأ�سقائنا العرب يف اإجناح جهودنا يف 
مزيد من التقدم يف حتقيق تطلعاتنا وكذلك املجتمع الدويل يف معاجلة التغري 
املناخي". واأكد معاليه اأن هذه اأمثلة مل�ساحات م�سيئة يف العمل العربي امل�سرتك، 
اأن التوترات  اإىل  تدفعنا لتحقيق مزيد من االإجن��ازات يف هذه امل�سرية، م�سريا 
والعمل  املوقف  تعزيز  اأهمية  تن�سينا  اأال  يتوجب  ال��دويل  امل�ستوى  القائمة على 

العربي امل�سرتك للدفع بحلول �سيا�سية الأزمات املنطقة العربية امل�ستمرة.
ويف ه��ذا ال�سدد، ج��دد معاليه دع��وة دول��ة االإم���ارات الإي��ران اإىل ال��رد االإيجابي 
على مبادراتنا ودعواتنا املتكررة للحل ال�سلمي لق�سية اجلزر االإماراتية الثلث 
املفاو�سات  خ��لل  م��ن  م��و���س��ى،  واأب���و  ال�سغرى  وط��ن��ب  ال��ك��ربى  طنب  املحتلة، 

املبا�سرة اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية.
دولة  قيام  دع��م  يف  الثابت  االإم����ارات  دول��ة  موقف  على  التاأكيد  معاليه  وج��دد 
ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها  يونيو1967  من  الرابع  حدود  على  فل�سطينية 
وفقا لقرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سلم العربية وحل الدولتني، ودعم 
اإىل  و�سوال  ال�سلم،  بعملية  للدفع  املبذولة  والدولية  االإقليمية  اجلهود  كافة 

حتقيق �سلم عادل و�سامل.
واأكد معاليه دعم دولة االإمارات للدور الذي ت�سطلع به كل من م�سر واالأردن 
للو�سول اإىل نتائج تلبي تطلعات ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق وتتجاوز التحديات 
والتوتر  الت�سعيد  دوام��ة  لتكرار  جتنبا  وال�سلم،  اال�ستقرار  طريق  يف  القائمة 
اأك��د ���س��رورة احرتام  اأح��ادي��ة. كما  اإج����راءات  والعنف وامل��واج��ه��ات، ومنعا الأي��ة 
واالأوق��اف مبوجب  املقد�سات  ال�سقيقة يف رعاية  الها�سمية  االأردنية  اململكة  دور 
�سلحيات  ب�سلطة  امل�سا�س  وع��دم  القائم،  التاريخي  والو�سع  ال��دويل  القانون 

اإدارة اأوقاف القد�س و�سوؤون امل�سجد االأق�سى.
اتفق  ال���ذي  ال��رئ��ا���س��ي،  ال��ق��ي��ادة  بت�سكيل جمل�س  ال��رتح��ي��ب  ع��ن  معاليه  وع��رب 
العربية  الدور املحوري للمملكة  الهدنة، واأكد على  اليمنيون، وبا�ستمرار  عليه 
يف  وال��دخ��ول  ال��ن��ار،  الإط���لق  م�ستدام  �سامل  وق��ف  حتقيق  واأهمية  ال�سعودية، 
عملية �سيا�سية تف�سي اإىل حل �سيا�سي دائم للأزمة اليمنية. كما اأكد على دعم 
اإىل احلل  اإىل اليمن واجلهود االأخرى الهادفة  جهود االأمم املتحدة ومبعوثها 
بالهدنة وممار�سة  االلتزام  اإىل دعم  ال��دويل  املجتمع  اليمن، ودعا  ال�سيا�سي يف 
ال�سغط على ميلي�سيات احلوثي االإرهابية يجربها على االلتزام ب�سروط الهدنة 

وتلبية متطلبات ال�سلم واإنهاء معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق.
اإيجاد دور عربي فاعل يف جهود احلل  اأهمية  اأكد معاليه  ال�سورية،  ويف االأزم��ة 
التدخلت  ورف�س  العربي،  اإىل حميطها  العودة  �سوريا يف  وم�ساعدة  ال�سيا�سي 
دولة  اأن  اإىل  معاليه  اأ���س��ار  الليبي،  بال�ساأن  يتعلق  وفيما  ال��ب��لد.  يف  االإقليمية 

االإم��ارات اأدانت اأعمال العنف امل�سلحة االأخرية التي �سهدتها ليبيا يف اأغ�سط�س 
املا�سي، ودعت اإىل احلفاظ على �سلمة املدنيني واملقرات احلكومية واملمتلكات، 
وحثت على نبذ الفرقة واإعادة التهدئة واحلوار اجلاد، وتغليب امل�سلحة الوطنية، 
الإعادة االأمن واال�ستقرار يف ليبيا، كما جدد معاليه موقف دولة االإمارات الداعي 
اإىل احلل من خلل عملية �سيا�سية يقودها وميتلكها الليبيون، ودعمها الكامل 
يف  ال�سقيق  �سعبها  تطلعات  وحتقيق  ليبيا،  ووح���دة  وا�ستقرار  اأم��ن  يحفظ  مل��ا 

التنمية واال�ستقرار واالزدهار.
واأ�سار معاليه اإىل اأنه يف �سوء التطورات التي مير بها العراق ال�سقيق، توؤكد دولة 
بها، وتطلع  التي مير  التحديات  وت�سامنها معه يف مواجهة  االإم��ارات وقوفها 
الدولة اإىل عراق م�ستقر ومزدهر، ودعمها لكل ما يحقق اأمنه وا�ستقراره ووحدة 

اأرا�سيه و�سيادته وا�ستقلله، وتدعو اإىل عدم التدخل يف �سوؤونه الداخلية.
يف  االأو���س��اع  تطورات  تتابع  االإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليه  اأو�سح  ال�سودان،  وب�ساأن 
ال�سودان ال�سقيق، واأكد اأهمية ا�ستمرار جميع االأطراف يف احلوار للتو�سل اإىل 
تفاهم م�سرتك من �ساأنه اأن يدفع عجلة املرحلة االنتقالية اإىل االأمام، كما اأعرب 
والت�سامن  ال�سودان  الأ�سقائنا يف  وموا�ساتها  االإم��ارات  دولة  تعازي  عن خال�س 
البلد،  التي اجتاحت مناطق وا�سعة يف  ال�سيول واالأمطار  معهم جراء �سحايا 

موؤكدا ثقة دولة االإمارات بقدرة ال�سودان على جتاوز هذه االأو�ساع.
ويف ما يتعلق بال�سومال، اأو�سح اأن دولة االإمارات تهنئ ال�سومال ال�سقيق على 
الرخاء  لتحقيق  لها  وال�سداد  التوفيق  كل  متمنية  اجلديدة،  احلكومة  ت�سكيل 

واالزدهار لل�سعب ال�سومايل ال�سقيق.
واأكد معاليه على نهج دولة االإمارات الثابت يف موا�سلة العمل من اأجل حتقيق 
ال�سلم، ون�سر الت�سامح واالعتدال والتعاي�س بني ال�سعوب، ونبذ العنف والتطرف 
ال�سيا�سية بني  والكراهية، وتغليب لغة احلوار والعقل والدبلوما�سية واحللول 
الدول والرتكيز على البعد االإن�ساين، وبناء ج�سور التوا�سل والتفاهم، والقناعة 
الرا�سخة ب�سرورة العمل والتن�سيق العربي واالإقليمي من اأجل منطقة م�ستقرة 
الت�سدي  االإم���ارات على  دول��ة  اأن��ه يف ظل حر�س  اإىل  واأ�سار  وم�ستقبل مزدهر. 
للتحديات التي باتت االأ�سرة العربية تواجهها نتيجة بع�س االأفكار والتوجهات 
التي مت�س بكينونتها الطبيعية املتعارف عليها، واأهمية التنوع الثقايف يف اإثراء 
احل�سارة االإن�سانية وتطور االأمم وبناء ج�سور التوا�سل بني ال�سعوب املختلفة، 
فاإن دولة االإمارات توؤمن اأن االأ�سرة هي عماد املجتمعات، وهي النواة االأ�سا�سية 
املجتمع  حماية  �سبيل  يف  واحلماية  الرعاية  اأن���واع  بكل  حتظى  اأن  يجب  التي 
ب�سكل عام وتطوره، ومن هذا املنطلق، فاإنها تدعو الدول العربية للحفاظ على 
موؤ�س�سة االأ�سرة والزواج �سمن املفاهيم الطبيعية املتما�سية مع الفطرة الب�سرية 
ال�سليمة. وجدد معاليه يف ختام كلمته �سكره وتقديره ملا بذله جميع القائمني 
العربي  العمل  وال��دف��ع قدما مب�سرية  ال���دورة  ه��ذه  اأع��م��ال  م��ن جهود الإجن���اح 
امل�سرتك، والتطلع لتجاوز الظروف التي متر بها املنطقة لتنعم �سعوبنا العربية 

باالأمن واال�ستقرار واحلياة الكرمية.
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•• دبي - وام:

موؤ�س�سة  يف  ال�����س��ب��اب  جم��ل�����س  اأط���ل���ق 
ال�سحية  ل����ل����خ����دم����ات  االإم���������������ارات 
تهدف  ال��ت��ي  ال�ساملة  ا�سرتاتيجيته 
مواهبهم  و�سقل  ال�سباب  متكني  اإىل 
اللزمة  وامل��ه��ارات  ب���االأدوات  ورفدهم 
قطاع  يف  ف���اع���ل���ة  ع��ن��ا���س��ر  ل���ي���ك���ون���وا 
م�سموع  �سوت  لهم  ال�سحية  الرعاية 
انطلقاً  ذل��ك  ي��اأت��ي  م��وؤث��ر.  وح�سور 
االإ�ستثمار  على  املوؤ�س�سة  حر�س  م��ن 
الوطنية  الكفاءات  وحتفيز  بالعقول 
ال�سابة مبا يتنا�سب وتوجيهات وروؤى 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة وح���ك���وم���ة دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة.
تقدمي  اإىل  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ه��دف 
جتربة وظيفية فريدة ونوعية لل�سباب 
وداعمة  ���س��ح��ي��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ���س��م��ن 
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ال���ت���درج واالرت���ق���اء 
بامل�سار الوظيفي اخلا�س بهم وتفعيل 
م�ستقبل  م���لم���ح  ر����س���م  يف  دوره�������م 
رائدة  كجهة  دوره��ا  وتعزيز  املوؤ�س�سة 
الدولة  ال�سحية يف  الرعاية  يف قطاع 

واإ�سراكهم يف اإيجاد احللول للتحديات 
اع����ت����م����اداً ع���ل���ى ال��ت��ف��ك��ري االإب����داع����ي 
واملبتكر.  وقال �سعادة الدكتور يو�سف 
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ال�سركال  حممد 
ياأتي   : ال�سحية  للخدمات  االإم���ارات 
اإطلق ا�سرتاتيجية ال�سباب ان�سجاماً 
االإمارات  موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجيات  مع 
للخدمات ال�سحية وتر�سيخاً لروؤيتها 
يف  االإ�ستثمار  اإىل  الهادفة  ور�سالتها 

العمل  بيئة  وتعزيز  ال�سابة  الكفاءات 
اإمياناً  قدراتهم  تطوير  يف  ي�سهم  مبا 
من  ومتكينهم  دعمهم  ب�سرورة  منها 
امل�ساهمة الفعالة يف حتقيق االإجنازات 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  ي��ت��م��ا���س��ى  مب����ا 
يف  رئي�سية  ركيزة  بو�سفهم  الر�سيدة 
عمليات التنمية وتعزيز مكانة الدولة 
للخم�سني عاماً املقبلة.   بدورها اأ�سادت 
حمبة اآل �سالح رئي�سة جمل�س �سباب 

موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية 
اأبرز  م��ن  باإعتبارها  املوؤ�س�سة  بجهود 
ال�سباب  ال���رائ���دة يف مت��ك��ني  اجل��ه��ات 
ليكونوا رواداً فاعلني يف بناء م�ستقبل 
ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  االإم���ارات 
االأخرى  والقطاعات  املجاالت  و�ستى 
املوؤ�س�سة  اأه�������داف  اأن  اإىل   م�����س��رية 
توجيهات  ت��واك��ب  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
لتمكني  �سيا�سة  باإعتماد  اهلل"  "رعاه 
الدولة   ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  ال�����س��ب��اب يف 
واإب������راز ال��ن��م��وذج وال��ن��ه��ج االإم���ارات���ي 
يف ت��ك��ري�����س دوره����م وم�����س��اه��م��ت��ه��م يف 
قيادة ودفع عجلة التنمية امل�ستدامة.  
مبنية  ا�سرتاتيجية  املجل�س  ويتبنى 
ال�سباب"  مت��ك��ني  "دليل  اإط�����ار  ع��ل��ى 

ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه امل��وؤ���س�����س��ة االإحت���ادي���ة 
ل���ل�������س���ب���اب ب����ه����دف حت���ق���ي���ق اأه�������داف 
حماور   6 خ���لل  م��ن  ا�سرتاتيجيته 
ال�سباب" عرب  "�سوت  ت�سمل  رئي�سية 
على  والت�سجيع  امل�ساركة  و  التوا�سل 
والتحديات  واالآراء  االأف��ك��ار  م�ساركة 
القرارات  �سنع  يف  الفعالة  وامل�ساهمة 
جهودهم  ت��ث��م��ني  ع���رب  و"التقدير" 
االإنتاجية  ل���زي���ادة  احل���اف���ز  واإع���ط���اء 

بغر�س  "الغاية" وذلك  اإىل  باالإ�سافة 
وتعزيز  ل��دي��ه��م  االن���ت���م���اء  و  ال������والء 
ر���س��اه��م ال��وظ��ي��ف��ي.    ك��م��ا تت�سمن 
"االإر�ساد"  حم����ور  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ودعم  والتوجيه  االإ���س��راف  من خلل 
املهني  امل�ستوى  على  مهاراتهم  تنمية 
القدرات  يف  و"التطوير"  وال�سخ�سي 
مهارات  اك��ت�����س��اب  خ���لل  م��ن  واالأداء 
الوظيفي  اأدائ���ه���م  ج��دي��دة وحت�����س��ني 

بخلق  "الفر�س" وذل���ك  ع��ن  ف�����س��ًل 
التقدم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت��ك��اف��ئ��ة  ف���ر����س 
ال���وظ���ي���ف���ي وحت����م����ل امل�������س���وؤول���ي���ات.  
ال�سباب  متكني  ا�سرتاتيجية  و�سمن 
التي يقودها املجل�س مت اإطلق حزمة 
اإع�����داد وتنفيذ  م��ن امل���ب���ادرات ب��ه��دف 
منها  ومتكاملة  خا�سة  ا�سرتاتيجية 
اإطلق مبادرة "�سوتكم وا�سل" التي 
تخدم حمور �سوت ال�سباب من خلل 
م�ساركتهم الفعالة وتوا�سلهم املبا�سر 
قدراتهم  لتعزيز  املوؤ�س�سة  ق��ي��ادة  م��ع 
م�ساركة  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  ال��ق��ي��ادي��ة 
ومبادرة  التحديات  ح��ل  يف  اأف��ك��اره��م 
"منو" بغر�س تزويد ال�سباب باملهارات 
والدورات  العمل  ور���س  ال��لزم��ة عرب 
للم�ساهمة  املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�سبابية  الفر�س  من  مزيد  خلق  يف 
يف  بفعالية  امل�����س��ارك��ة  لهم  تتيح  ال��ت��ي 
مبادرة  اإىل  باالإ�سافة  القرار  �سناعة 
"عون" التي ت�ستند اإىل ت�سكيل فريق 
من املتطوعني ال�سباب لتوفري الدعم 
والفعاليات  امل���ب���ادرات  يف  وامل�����س��ارك��ة 

واالأن�سطة التي تنظمها املوؤ�س�سة.

•• نيويورك- وام:

�سلطان  ط��ارق  الدكتور  �سعادة  ت�سلم 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  خ����ادم  ب���ن 
املوارد  دائ��رة  رئي�س  ال�سارقة،  الإم��ارة 
لل�سارقة  الثانية  ال�سهادة  الب�سرية، 
االإع����اق����ة  ل������ذوي  ���س��دي��ق��ة  "مدينة 
قبل  م����ن  وال�سمعية"،  احل���رك���ي���ة 
ذلك  ج��اء  للمعاقني.  العاملي  االحت��اد 
ايدمبوم  ج��اك��ل��ني  ال�����س��ي��دة  ب��ح�����س��ور 
البيئية  ال��ت�����س��ه��ي��لت  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
لذوي االإعاقة يف االأمم املتحدة، على 
االقت�سادي  املجل�س  ان��ع��ق��اد  ه��ام�����س 
االج��ت��م��اع��ي مب��ق��ر االأمم امل��ت��ح��دة يف 
املتحدة  بالواليات  نيويورك،  مدينة 
االأم���ريك���ي���ة خ���لل ال���ف���رتة م���ن 29 
�سبتمرب   7 اإىل  امل��ا���س��ي  اأغ�����س��ط�����س 
احل��ايل. وح��ازت ال�سارقة على اللقب 
العاملي للمرة االأوىل، "مدينة �سديقة 
لذوي االإعاقة احلركية" قبل نحو 4 
�سنوات وحتديداً خلل �سهر نوفمرب 
بالعام 2018 قبل اأن ي�ساف اإليها يف 
ال�سهادة الثانية ذوي االإعاقة ال�سمعية. 
اإجن���ازه���ا اجلديد  االإم������ارة  وح��ق��ق��ت 
املقر  ف��وز  بعد  ال��دويل،  ال�سعيد  على 
للمعاقني  العاملي  للحتاد  الرئي�سي 
اللجنة  بع�سوية  باالإجماع  بال�سارقة 
االقت�سادي  للمجل�س  اال���س��ت�����س��اري��ة 

واالجتماعي يف االأمم املتحدة.
الإمارة  التاريخي  االإجن��از  هذا  وياأتي 
ال�����س��ارق��ة ت��ت��وي��ج��اً مل���ب���ادرات االإم�����ارة 
برعاية  االإعاقة  ذوي  لفئة  املتوا�سلة 

املعاقني" �ساحب  "ن�سري  وتوجيهات 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د 

االأعلى حاكم ال�سارقة.
و�سخرت ال�سارقة االإمكانيات واملرافق 
كافة خلدمة ذوي االإعاقة يف خمتلف 
املعايري  بتوفري  احلياتية،  اجل��وان��ب 
ال�سحية  امل���وؤ����س�������س���ات  يف  ال���دول���ي���ة 
املكانة  لتتبواأ  واخلدمية  والتعليمية 
العاملية املرموقة لها يف م�ساف املدن 

الداعمة لهذه الفئة املهمة واملوؤثرة.
على  ال�سارقة  اإم���ارة  ح�سول  وي�سكل 
للإمارة  مهماً  اإجن���ازاً  اجلديد  لقبها 
ب����وج����ه خ�����ا������س، ودول���������ة االإم�����������ارات 
و�سهادة  عام،  بوجه  العربية  واملنطقة 
االإن�ساين  البعد  على  مرموقة  عاملية 
للتجربة العربية يف رعاية هذه الفئة 
م�ساركتها  وت��ع��زي��ز  حقوقها  وك��ف��ال��ة 
حتقيق  عملية  ويف  امل��ج��ت��م��ع  ب��ن��اء  يف 

التنمية امل�ستدامة.
ورفع �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن 
خادم اأ�سمى اآيات التهاين اإىل القيادة 
ال�سارقة  واإم����ارة   ، ل��ل��دول��ة  ال��ر���س��ي��دة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  خا�سة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، 
حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  واإىل 
العهد  ويل  ال��ق��ا���س��م��ي،  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
املجل�س  رئي�س  ال�سارقة،  حاكم  نائب 
املواطنني  ج��م��ي��ع  وه���ن���اأ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي. 
الكبري  االإجن����از  ه��ذا  على  واملقيمني 
نتيجة  ال�سارقة  اإم��ارة  الذي ح�سدته 
ورعاية  ب���دع���م  امل��ت��وا���س��ل��ة  اجل���ه���ود 
لهذه  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
ال��ف��ئ��ة امل��ه��م��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع وتوفري 
اأف�سل  وت��ق��دمي  ك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
متوا�سل،  ب�سكل  وتاأهيلهم  اخلدمات 
ف��ع��ال ودجم��ه��م يف  ب�سكل  ي�سهم  مب��ا 

املجتمع، ليكونوا اأفراداً منتجني.
وق��ال " �سوف ن�سعى من اأج��ل تعميم 
جت����رب����ة ال�������س���ارق���ة يف ج���م���ي���ع م���دن 
العاملية، حيث  دول��ة االإم���ارات وامل��دن 
الأخ���ذ هذه  دول  ع���دة  ت��وا���س��ل��ت معنا 
ال���ت���ج���رب���ة ال���ف���ري���دة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
اأكرب  تهيئة  يف  ي�ساهم  مم��ا  ُم��دن��ه��م، 
عدد ممكن من االأماكن بيئياً لت�سهيل 

حياة االأ�سخا�س من ذوي االإعاقة".
ان التقييم يف االحتاد  واأ�سار اإىل اأن جلجِ
عدد  بزيارة  قامت  للمعاقني،  العاملي 
من املرافق اخلا�سة والعامة، قبل منح 
والحظت  الثانية،  ال�سهادة  ال�سارقة 
وال�سعي  اجل���ه���ود  ت��ظ��اف��ر  ق����رب  ع���ن 
االأماكن،  ه��ذه  م��ن  ال��ع��دي��د  لتطوير 
احلركية  االإع��اق��ة  ذوي  مع  لتتنا�سب 
نتائج  اأنه مت رفع  واأو�سح  وال�سمعية. 
التقييمات ملجل�س اإدارة االحتاد العاملي 
باعتماد  ب��دوره  ق��ام  ال��ذي  للمعاقني، 
عملت  ال��ت��ي  التقييم،  ���ان  جلجِ ت��ق��اري��ر 
على مدار عام كامل يف تقييم االأماكن 
املوؤهلة  اخل��دم��ي��ة  م��راف��ق��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
تقاريرها  ��ح�����س��ب  وبجِ االإع���اق���ة،  ل���ذوي 
مدينة  ال�سارقة  �سهادة  جت��دي��د  ج��اء 
احلركية،  االإع����اق����ة  ل����ذوي  ���س��دي��ق��ة 
من  ال�سمعية  االإع��اق��ة  ذوي  واإ���س��اف��ة 
خلل املبادرات التي قامت بها حكومة 

ال�سارقة بالن�سبة لهذه الفئة.
جديدة  ف��ئ��ة  اإ����س���اف���ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
جاء  لل�سهادة  االإعاقة  ذوي  فئات  من 
نتيجة تعاون كبري بني كافة اجلهات 
احلكومية واخلا�سة باالإمارة لتوفري 

العقبات  وت��ذل��ي��ل  االإم��ك��ان��ي��ات  جميع 
لكافة  �سكره  ع��ن  معرباً  الفئة  لهذه 
�ساهمت يف حتقيق هذا  التي  اجلهات 

االإجناز العاملي للمرة الثانية.
وت���وج���ه ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ط�����ارق بن 
العاملي  االحت�����اد  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  خ����ادم 
الذين  ول��ك��اف��ة اخل�����رباء  ل��ل��م��ع��اق��ني 
قاموا بالتقييم على ثقتهم يف قدرات 
الرفاهية  حتقيق  يف  ال�سارقة  اإم���ارة 
ل��ل��ف��ئ��ات امل���درج���ة ب��ال�����س��ه��ادة، وق���ال " 
اإ�سافة فئات  اأجل  �سنبذل جهدنا من 
العمل على توفري  جديدة من خلل 
كافة اخلدمات لهم ب�سهولة واأمان". 
االأ�سخا�س  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  وت����ويل 
ب��ارزاً حيث  من ذوي االإعاقة اهتماماً 
املنفردة  املبادرات  من  العديد  اأطلقت 
اإج������راءات خمتلفة يف  ال��ت��ي راف��ق��ت��ه��ا 
ت��ف��ع��ي��ل م�����س��ارك��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة املهمة 
كامل  ومنحها  ودجم��ه��ا  املجتمع  م��ن 
ح��ق��وق��ه��ا مم���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى حتقيق 
ال��ع��دي��د م��ن االإجن������ازات امل��ه��م��ة على 

امل�ستويني املحلي والدويل.
وحتر�س العديد من جهات القطاعني 
اإمارة ال�سارقة  احلكومي واخلا�س يف 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م امل��ت��وا���س��ل لهذه 
املجتمع،  يف  وامل����وؤث����رة  امل��ه��م��ة  ال��ف��ئ��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة اخلا�سة  امل��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق 
حيث  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  باالأ�سخا�س 
�سهادة  ال�����س��ارق��ة  يف  ج��ه��ة   75 ن��ال��ت 
اأن  بعد  االإعاقة"،  ل���ذوي  "�سديقة 
من  املو�سوعة  ال�سروط  كافة  حققت 

االحتاد للفوز ب�سهادة االعتماد.

•• دبي-الفجر

اأن برنامج دبي للتميز  ر بدبي  الق�سّ االأوق��اف و�سوؤون  ملوؤ�س�سة  العام  االأم��ني  املطوع  �سعادة علي  اأكد 
احلكومي جنح على مدار 25 عاماً يف حتقيق قفزات رائدة يف جودة اأداء و ممار�سات القطاع احلكومي 

وذلك بف�سل الدعم اللمتناهي من حكومة دبي.
واأ�ساف: واكب الربنامج خلل ربع قرن اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال االإجناز واالبتكار املوؤ�س�سي 
التميز  درج��ات  اأعلى  اإىل  و�سواًل  احلكومي   العمل  منظومة  تطوير  باجتاه  وحمركاً  دافعاً  لي�سكل 

واالإبداع والتي مت اإدراكها فعلياً من خلل قيا�س �سعادة وحتقيق ر�سا املتعاملني.  
وتابع: نفخر يف )اأوقاف دبي( باحل�سول على العديد من جوائز التميز احلكومي على كافة امل�ستويات 
اأبرزها جائزة اأف�سل نتيجة لر�سا املتعاملني، ومازلنا نتطلع اإىل حتقيق املزيد من االإجنازات التي 

تليق بنا كموؤ�س�سة يف منظومة حكومة دبي املتميزة.

•• دبي -وام:

اأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي "دبي للثقافة" اأن 
االحتفاء باليوبيل الف�سي الإطلق "برنامج دبي للتميز احلكومي" هو نتيجة 
الروؤية املتفّردة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف تاأ�سيل ثقافة التميز 

يف العمل احلكومي.
وقالت اإن الربنامج �سطر على مدار 25 عاماً ق�س�س جناح ملهمة يف حتقيق 
قيادي  فكر  بناء  يف  م�سهماً  ال�ساملة،  اجل��ودة  على  القائم  احلكومي  التميز 
عن  ف�سًل  املوؤ�س�سي،  التميز  جمال  يف  ا�ستثنائية  تطورات  وحتقيق  اإيجابي، 

خلق مناذج حكومية رائدة.

واأ�سافت " ج�سد برنامج دبي للتميز احلكومي، الفكر الريادي امللهم ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم الذي نه�س بروؤيته منظومة العمل 
احلكومي اإىل اأعلى م�ستويات التناف�سية العاملية، انطلقاً من متكني الكوادر 
الب�سرية باعتبارها جوهر العملية االإنتاجية. و�سّكل الربنامج، عرب ت�سجيعه 
احلكومي  القطاع  لتطوير  دافعة  قوة  اجلهود،  وتكامل  امل�ستدام  التميز  على 

بدبي، ومتكينه من تقدمي خدمات متمّيزة جلميع املتعاملني معه.
التميز  وثقافة  اأ�س�س  اإر���س��اء  يف  للثقافة" امل�سرية  "دبي  موا�سلة  اإىل  ولفتت 
الهيئة،  يف  واالإب����داع  للبتكار  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  والوظيفي  املوؤ�س�سي 
التح�سني  لتحقيق  اجل��ه��ود؛  وتكامل  الب�سرية  مل��واردن��ا  االأم��ث��ل  والتوظيف 
امل�ستمر يف االأداء واخلدمات، مبا ي�سهم يف تعزيز م�سرية االإمارة والدولة نحو 

الريادة العاملية يف اخلدمات احلكومية.

»دبي للثقافة«: برنامج دبي للتميز احلك�مي ق�ة دافعة لتط�ير القطاع احلك�مي يف الإمارةاأوقاف دبي: برنامج التميز احلك�مي 25 عامًا من اجل�دة والإجناز

•• دبي-وام:

جامعة  من  اإماراتي  فريق  فوز  عن  الدولية،  داي�سون  جيم�س  جائزة  اأعلنت 
االإمارات  دول��ة  يف  العام  لهذا  املحلي  امل�ستوى  على  باجلائزة  وات،  هرييوت 
العربية املتحدة، وذلك البتكارهم نظام FireOut من اأجل حماية احلياة 

الربية واالأرا�سي عرب اعتماد تقنيات �سديقة للبيئة.
وزاهد  را�سد،  واإمي��ان  ودينا �سباحات،  ن��وار،  ت�سنيم  وه��م:  الفائزون  واأب��دى 
ال��دول��ي��ة، حيث مت  باجلائزة  للفوز  ع��ن فخرهم  توجنيكر،  وزه���رة  رح��م��ان، 
فكرة  وانبثقت  الربية،  احلرائق  على  ال�سيطرة  بهدف  النظام  هذا  ت�سميم 
النظام من التغريات املناخية التي اأدت اإىل تفاقم حدوث حرائق الغابات يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
امل�سابقة يف االإمارات:  النقبي، ع�سو جلنة حتكيم  وقال الدكتور علي هلل 
ميثل الفوز بجوائز مبتكرة يف االإمارات العربية املتحدة، مثل جائزة جيم�س 
الت�سميم  مهند�سي  ت��دع��م  الأن��ه��ا  للطلب،  ق��وي��ة  ان��ط��لق  نقطة  داي�����س��ون، 
ال�سباب لتقدمي مزيد من االبتكارات، وتوفر لهم اعرتافاً واإ�سادة بقدراتهم 

بت�سمنه  العام  هذا  الفائز  االخ��رتاع  املرموقني، ومتيز  املهند�سني  كبار  بني 
عنا�سر الهند�سة واالبتكار ب�سكل ملفت.

امل�سابقة  حتكيم  جلنة  ع�سو  ال�سام�سي،  �سعاد  املهند�سة  ال��دك��ت��ورة  واأب���دت 
بالطلبة  �سعادتها  "وام" -  االإم���ارات  اأنباء  االإم���ارات - يف ت�سريح لوكالة  يف 
امل�سكلة،  طبيعة  حتديد  على  ال��ط��لب  ب��ق��درة  م�سيدة  ب��اجل��ائ��زة،  الفائزين 
اأهم ما مييز هذا االخ��رتاع كيفية تركيز  وت�سميم حل منا�سب ملنعها، ومن 
اأن  ميكن  تقنية  لتطوير  البيئية  والعوامل  اال�ستدامة  على  الطلب  فريق 

ت�ساعد يف حتديد ومكافحة احلرائق يف املناطق املعر�سة لها.
ومت اخرتاع FireOut من قبل فريق مكون من خم�سة طلب من جامعة 
هرييوت وات، والذين قاموا بتحديد املناطق التي تعاين من حرائق غابات 
ب�سورة متكررة يف مو�سم اجلفاف، والتي ال تتلقى كمية كافية من االأمطار 
االأمطار يف  الفريق على ت�سميم نظاٍم يخزن مياه  ال�ستاء، وعمل  يف مو�سم 

مو�سمها ال�ستخدامها يف ال�سيطرة على حرائق الغابات يف مو�سم اجلفاف.
وعربت املخرتعة اإميان را�سد، عن �سعور الفريق بالرعب لدى روؤيته حرائق 
الغابات املدمرة يف و�سائل االإعلم خلل ال�سنوات القليلة املا�سية، خا�سة يف 

اأ�سرتاليا، لذا بحث الفريق عن حاجة ما�سة التخاذ اإجراءات عاجلة للت�سدي 
لهذه امل�سكلة.

اإن العقبة االأوىل كانت جعل جميع املواد امل�ستخدمة يف  وقال زاهد رحمان، 
هذا النظام مقاومة للحريق وم�ستدامة قدر االإمكان، اأما التحدي االآخر فقد 
كان تخزين مياه كافية لكل قطعة اأر�س، مما خلق حتدياً اإ�سافياً يف حتديد 
م�سادر وتكلفة املواد. وكنا نهدف لتقدمي ت�سميم ينا�سب املوقع الذي �سيتم 

ا�ستخدامه فيه، واأن يكون ملئماً للأر�س وال�سكان املحليني.
اأبوظبي بوليتكنك؛ على لقب  وح�سل الفريق االإماراتي الثاين من جامعة 
عرب  الطعام،  ه��در  ملنع   YESCOMPOSTالخرتاعه "الو�سيف"، 
عبدالرحمن  الفريق:  وي�سم  البقالة،  ت�سوق  واإدارة  لتخطيط  ذكي  تطبيق 
وحمدان  املريخي،  وفاطمة  الرميثي،  ومهرة  اليماحي،  وحميد  ال�سام�سي، 
ملراقبة  املتكامل  االأ�سياء  اإنرتنت  "جهاز  وه��و  الثالث  االبتكار  اأم��ا  ال�سحي، 

احلالة ال�سحية لعمود نقل الطاقة".
الفائز  اخ����رتاع����ه  ع���ن  دره�����م   24،000 ع��ل��ى  االأول  ال���ف���ري���ق  وح�����س��ل 
هذا  تطوير  عملية  من  التالية  املرحلة  يف  ا�ستخدامه  ليتم   ،FireOut

الو�سيف  بلقب  الفائزين  االخ��رتاع��ني  م��ع  االخ���رتاع  و�سينتقل  االخ���رتاع، 
احلالة  ملراقبة  املتكامل  االأ�سياء  اإنرتنت  وجهاز   YESCOMPOST
جائزة  م��ن  الدولية  املرحلة  اإىل  ال�سيارة،  يف  الطاقة  نقل  لعمود  ال�سحية 
املتاأهلة  للم�ساريع  النهائية  القائمة  عن  االإع��لن  و�سيتم  داي�سون،  جيم�س 
للم�سابقة الدولية يف 12 اأكتوبر، بينما �سيتم االإعلن عن الفائزين يف هذه 

امل�سابقة يف 16 نوفمرب.
على  داي�سون  جيم�س  جائزة  عملت  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات  م��دى  وعلى 
حتدي رواد االأعمال من الطلب اجلامعيني وحديثي التخرج يف اخت�سا�سات 
"بت�سميم �سيء  املتحدة، ليقوموا  العربية  االإم��ارات  والت�سميم يف  الهند�سة 
يحل م�سكلة ما"، ويتم ت�سجيع امل�ساركني على تقدمي حلول وا�سعة النطاق 

ومفتوحة للم�ساكل العاملية امللّحة.
دول��ة ومنطقة حول   28 يف  تقام  داي�سون  م�سابقة جائزة جيم�س  اأن  يذكر، 
 ،2021 �سنة  بولندا  م��رة يف  اإطلقها الأول  االإم���ارات، وج��رى  العامل منها 
اإ�سرتليني  جنيه  مليون   100 من  باأكرث   2005 منذ  املوؤ�س�سة  و�ساهمت 

لدعم مفاهيم مبتكرة يف جمال التعليم وغريها من الق�سايا اخلريية.

طلبة اإماراتي�ن يف�زون بجائزة جيم�ض داي�س�ن 2022 لبتكارهم نظاما ذكيا ي�سيطر على احلرائق الربية

»الإمارات للخدمات ال�سحية« تطلق ا�سرتاتيجيتها لتمكني ال�سباب

الأمم املتحدة : ال�سارقة مدينة �سديقة لذوي الإعاقة احلركية وال�سمعية

•• دبي-وام:

ال�سيخ  �سمو  يرعاها  التي  العمالية  تقدير  جائزة  كرمت 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
بت�سليمهم  ع��ام��ل   68938 التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
بطاقة احل�سومات اخلا�سة بها تقديرا جلهودهم الرائعة 

وم�ساهمتهم يف بناء �سروح مدينة اإك�سبو.
الذي  اخل��ا���س  للتكرمي  ا�ستكماال  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وج����اءت 
املتميزين  واملقاولني  ال�سركات  13 من  ل�  اقامته اجلائزة 
وم����زودي اخل��دم��ات ال��ذي��ن ر���س��ح��وا ه����وؤالء ال��ع��م��ال لنيل 
تنفيذ  يف  وم�ساهمتها  ال�سركات  ل��ه��ذه  تقديرا  البطاقة 
م�ساريع اإك�سبو واظهارها االلتزام امل�ستمر ب�سمان رفاهية 
م�سالح  يخدم  مبا  معهم  العلقات  اأف�سل  وبناء  عمالهم 
وحقوق الطرفني وتطبيق اعلى معايري ال�سحة وال�سلمة 

واجلودة والبيئة.
وتتيح هذه البطاقة التي تعترب االأوىل من نوعها يف العامل 
الزرقاء  البطاقات  اأ�سحاب  من  العمال  ل�سريحة  املقدمة 
مليني  توفري  فر�سة  امل�ستحقني  املتميزين"  "العمال 
اأكرث من  �سكل ح�سومات خا�سة من  �سنويا على  الدراهم 

وموؤ�س�سة جتارية عاملة يف دبي. حمل   60
اللواء عبيد مهري بن �سرور نائب مدير عام  وقال �سعادة 
اللجنة  رئي�س  االأج��ان��ب  و���س��وؤون  للإقامة  العامة  االإدارة 
ت�سليم  اإن  اجلائزة  رئي�س  دبي  يف  العمال  ل�سوؤون  الدائمة 
بطاقة احل�سومات اخلا�سة لهوؤالء العمال هو جت�سيد حي 
الياقات  اأ�سحاب  م��ن  للعمال  وتقديرها  اجل��ائ��زة  ل��روؤي��ة 
الزرقاء و�سعيها امل�ستدام لن�سر ثقافة التميز �سمن قطاع 

العمالة يف دبي.
واإمياننا  ت��ق��ال��ي��دن��ا  م���ن  ج���زء  ه���و  ال��ت��ق��دي��ر  اأن  واأ����س���اف 
ب�سرورة االعرتاف بجهود من ي�ساهم معنا يف بناء نه�ستنا 
حمور  ه��و  االن�����س��ان  ف���اإن  هنا  وم��ن  التنموية  وم�ساريعنا 
اأ�سا�سي �سمن روؤية اجلائزة ومعايريها واأهدافها الرامية 

اىل تعزيز �سمعة دبي كاأف�سل مدينة للعي�س والعمل.
اإ���س��م��اع��ي��ل االأم����ني ال��ع��ام للجائزة  و���س��ل��ي��م امل��ق��دم خ��ال��د 
اإدارة  خ��ا���س نظمته  اح��ت��ف��ال  خ���لل  ل��ل��ع��م��ال  ال��ب��ط��اق��ات 
لتوا�سل  مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد  جممع  يف  اجل��ائ��زة 
العقول بح�سور حممد املازمي مدير اإدارة �سوؤون ال�سحة 
العقاري يف مدينة  والت�سليم  التطوير  اإدارة  وال�سلمة يف 

اإك�سبو وعدد من م�سوؤويل اجلائزة وال�سركات املعنية.
" �سلمنا البطاقات الأكرث من  وقال االأمني العام للجائزة 
واجلن�سيات  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  عامل  األ��ف   68
الذين �ساركوا يف بناء �سروح مدينة اإك�سبو وعملوا بتفاٍن 
املحدد  الوقت  العملق يف  امل�سروع  واإخل�س الإجن��از هذه 
وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت ه���ذه امل���ب���ادرة ع��رب��ون ت��ق��دي��ر جلهودهم 

واخل�سهم يف عملهم".
 140 اأك���رث م��ن  ال���راه���ن ي�ستفيد  ال��وق��ت  " يف  واأ����س���اف 
يرتفع  �سوف  وال��ع��دد  البطاقة  ح�سومات  م��ن  عمال  األ��ف 
التي  اجل��ائ��زة  م��ن  اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات  اختتام  م��ع 
�سيتم تكرمي ال�سركات والعمال املتميزين الفائزين بها يف 
نوفمرب املقبل". وتهدف جائزة تقدير التي اأطلقت دورتها 
العمال  العلقات بني  تعزيز  اىل   2016 العام  االأوىل يف 
وفق  الطرفني  وم�سالح  طموحات  يخدم  مبا  وال�سركات 

اأف�سل املعايري العمالية املطبقة يف االمارات والعامل.

جائزة »تقدير« تكرم اأكرث من 68 األف عامل 
اأ�سهم�ا يف تنفيذ م�ساريع مدينة اإك�سب�
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••  اأبوظبي -الفجر

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نفذت 
خلل قطاع تخطيط املدن– اإدارة 
حملة  وال�سلمة،  وال�سحة  البيئة 
ميدانية �سملت املواقع االإن�سائية يف 
اأبوظبي، بهدف رفع م�ستوى الوعي 
بتطبيق  اخلا�سة  باملتطلبات  العام 
وحماية  احلر  يف  ال�سلمة  معايري 
العمال من اأخطار التعر�س الأ�سعة 
االإجهاد  وم��ن  ال�سيف،  يف  ال�سم�س 
احلراري، وتطبيقاً للقرار رقم 42 
ل�سنة 2009 املتعلق بتطبيق نظام 
ال�����س��ح��ة وال�����س��لم��ة امل��ه��ن��ي��ة على 
والقرار  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  م�ستوى 
يف   )2015 ل�����س��ن��ة   401( رق����م 
���س��اأن حت��دي��د ���س��اع��ات ال��ع��م��ل وقت 
ال��ظ��ه��رية ال�����س��ادر م��ن ق��ب��ل وزارة 
والذي  والتوطني،  الب�سرية  امل��وارد 
وقف  ����س���اع���ات  حت����دد  اأن  ي��ق��ت�����س��ي 

ُت���وؤدى حتت  التي  ل��لأع��م��ال  العمل 
اأ�سعة ال�سم�س ويف االأماكن املك�سوفة 
حتى  ظ��ه��راً   12:30 ال�ساعة  م��ن 
ملدة ثلثة  وي�ستمر  ع�سراً،   3:00
اأ�سهر ابتداًء من 15 يونيو اإىل 15 

�سبتمرب �سنوياً.
اإدارة  يف  امل��خ��ت�����س��ون  ح��ر���س  وق����د 
خلل  وال�سلمة  وال�سحة  البيئة 
ال��زي��ارات على ت��ق��دمي ���س��رح عملي 
ل��ت��ذك��ري ال��ع��م��ال وال��ق��ائ��م��ني على 
ب�����س��اأن توقيت  االإن�����س��ائ��ي��ة  امل���واق���ع 
حظر العمل وقت الظهرية واأهمية 
ال��ق��رار حفاظاً على  ب��ه��ذا  االل��ت��زام 
العامة،  و�سحتهم  العمال  �سلمة 
تعد  التي  االإن�سانية  للقيم  وتعزيزاً 
االإم����ارات  اأول��وي��ة ق�سوى يف دول���ة 
�سهدت  ك���م���ا  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
الزيارات امليدانية �سرحاً عملياً حول 
بال�سوائل  ال��ع��م��ال  ت��زوي��د  ���س��رورة 
ب�سكل م�ستمر خلل �ساعات العمل 

باالإنهاك  االإ���س��اب��ة  خل��ط��ر  ت��ف��ادي��اً 
واجل�����ف�����اف وغ����ريه����ا م����ن االآث�������ار 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ن��ق�����س ال�����س��وائ��ل يف 
اأج�سام العمال، وقدم خمت�سو اإدارة 
�سرحاً  وال�سلمة  وال�سحة  البيئة 
ا�سرتاحة  العمال  منح  ب�ساأن  عملياً 
الن�ساط  جت���دي���د  يف  ت�������س���اع���ده���م 

اأج�سادهم  ك���ف���اءة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
و�سحتهم العامة.

التوعوية  جهودها  احلملة  ورك��زت 
ح���ول خم��اط��ر ال��ع��م��ل اأث���ن���اء فرتة 
الظهرية وق��ت ارت��ف��اع ح��رارة اجلو 
خلل ف�سل ال�سيف وطرق الوقاية 
منها، وكيفية التعامل مع احلاالت 

ال���رتك���ي���ز على  ك��م��ا مت  ال���ط���ارئ���ة، 
طرق العمل االآمن، و�سرورة توزيع 
العاملني  ع��ل��ى  ال���رتوي���ة  حم��ال��ي��ل 
اأعرا�س  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  امل���واق���ع  يف 
ك��م��ا تطرقت  االإج���ه���اد احل������راري، 
اأه��م��ي��ة االل���ت���زام بهذا  اإىل  احل��م��ل��ة 
ال�سلمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����ق����رار 
وال�سحة املهنية للعاملني يف مواقع 
ال��ب��ن��اء واالإن�����س��اء. اجل��دي��ر بالذكر 
اأوق����ات  ال��ع��م��ل يف  اأن ق���ان���ون وق���ف 
ُي��ع��د من  ال�سيف  ال��ظ��ه��رية خ���لل 
االإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي تتميز 
بها دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
اأج��م��ع، حيث يتم  ال��ع��امل  ب��ني دول 
خ�سو�ساً  ال�����س��رك��ات،  جميع  اإل����زام 
العمل  ب��وق��ف  امل����ق����اوالت،  ���س��رك��ات 
طوال  الظهرية  فرتة  خلل  متاماً 
فر�س  يتم  كما  اأ�سهر،  ثلثة  م��دة 
ال�سركات غري  على  كبرية  غرامات 

امللتزمة بالتعليمات والقوانني.

•• دبي-الفجر: 

ب��ن��ت خلفان  ال��ت��ق��ت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  ال�����روم�����ي 
احل���ك���وم���ي وامل�����س��ت��ق��ب��ل، ن��خ��ب��ة من 
قيادات الوزارات واجلهات احلكومية 
ال���ع���رب���ي���ة،  م�������س���ر  يف ج����م����ه����وري����ة 
"احلوكمة  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����س��ارك��ني 
الرقمي"،  الع�سر  يف  واال���س��ت��دام��ة 
اأطلقته كلية حممد بن را�سد  الذي 
�سعادة  بح�سور  احلكومية،  ل���لإدارة 
الدكتور علي بن �سباع املري الرئي�س 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  لكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

للإدارة احلكومية.
دول����ة  اأن  ال����روم����ي  ع���ه���ود  واأك��������دت 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  االإم��������ارات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
اهلل"،  "حفظه  ال������دول������ة  رئ���ي�������س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��وج��ي��ه��ات 
م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
تتبنى  اهلل"،  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
الهادفة  ال��دول��ي��ة  ال�����س��راك��ات  تعزيز 
اأف�سل، من خلل  ل�سمان م�ستقبل 
القدرات  وبناء  املعرفة  تبادل  تعزيز 
املمار�سات  اأف�سل  وتبني  الب�سرية، 

العمل احلكومي، باال�ستفادة من  يف 
جت��رب��ة دول���ة االإم����ارات يف التطوير 

والتحديث احلكومي.
وقالت اإن دولة االإمارات وجمهورية 
ت��ت��م��ت��ع��ان بعلقات  ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر 
خمتلف  يف  را���س��خ��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  الثنائية  ال�سراكة  واإن  امل��ج��االت، 
البلدين  ب��ني  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
العربي  ال��ت��ع��اون  مت��ث��ل من��وذج��اً يف 
وال����دويل ال��ه��ادف الإح����داث تطوير 
م�سرية  احلكومي،  العمل  يف  �سامل 
حماور  عدة  تغطي  ال�سراكة  اأن  اإىل 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م�����س��ارك��ة  منها 
وتطوير  احل����ك����وم����ي،  ال���ت���م���ي���ز  يف 
القدرات  وبناء  احلكومية  اخلدمات 

احلكومية.
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  ورح����ب����ت 
بامل�ساركني  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل��ك��وم��ي 
يف ال��ربن��ام��ج، واأ���س��ادت ب��ال��دور املهم 
ل��ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����س���د ل������لإدارة 
رئي�سي  ك���������س����ري����ك  احل����ك����وم����ي����ة 
بناء  االإم���������ارات يف  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
املعرفة  وتعميم  امل�ستقبل،  حكومات 
وتو�سيع  ال��ق��درات،  وبناء  احلكومية 
دولة  داخ��ل  البناءة  ال�سراكات  مدى 

االإمارات وخارجها.

عبد اهلل الفل�سي: تنفيذ توجيهات 
القيادة باالرتقاء باالأداء احلكومي

زايد  ب��ن  علي  اهلل  �سعادة عبد  واأك���د 
ال��ف��ل���س��ي، م��دي��ر ع��ام دائ���رة املوارد 
رئي�س  دب������ي  حل���ك���وم���ة  ال���ب�������س���ري���ة 
اأمناء كلية حممد بن را�سد  جمل�س 
تعمل  الكلية  اأن  ل��لإدارة احلكومية، 
القيادة  وروؤى  توجيهات  تنفيذ  على 
الر�سيدة الرامية اإىل االرتقاء باالأداء 
احلكومي وتعزيز تناف�سية احلكومة 
التناف�سية  م���وؤ����س���رات  خم��ت��ل��ف  يف 

امل�ستقبل، وذلك  وا�ست�سراف  العاملية 
وكوادرها  الكلية  ج��ه��ود  خ��لل  م��ن 
اإىل  ال��رام��ي��ة  والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة 
بناء القدرات احلكومية يف االإمارات 
�سعادته  و���س��ك��ر  وال���ع���امل.  وامل��ن��ط��ق��ة 
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان الرومي 
الربنامج،  اإط���لق  يف  امل�ساركة  على 
ما يوؤكد الدور الفاعل لكلية حممد 
بن را�سد ل��لإدارة احلكومية يف نقل 
جتربة دول��ة االإم����ارات ال��رائ��دة اإىل 
"برنامج  اإن  وق��ال  والعامل،  املنطقة 

الع�سر  يف  واال���س��ت��دام��ة  احل��وك��م��ة 
ن�سر  على  حر�سنا  يعك�س  ال��رق��م��ي 
اإىل حكومة  من���وذج دول���ة االإم�����ارات 
وخمتلف  العربية،  م�سر  جمهورية 
االإم�����ارات  لتبقى  ال�سقيقة  ال����دول 
منارة تقود املنطقة نحو امل�ستقبل". 
حممد  ك��ل��ي��ة  "متتلك  واأ�������س������اف: 
كافة  احلكومية  ل����لإدارة  را���س��د  ب��ن 
امل��ق��وم��ات ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��ا ل��ل��ع��ب دور 
االإم���ارات  حكومات  م�سرية  يف  اأك��رب 
ال�سنوات  خ���لل  وال��ع��امل  وامل��ن��ط��ق��ة 

املقبلة ملا لديها من خربات وجتارب 
الفارق يف  ق��ادرة على �سناعة  رائ��دة 
اجلهود  وم��واءم��ة  احلكومي  االأداء 
وازدهار  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
الربنامج  تنظيم  وج���اء  ال�سعوب". 
حممد  كلية  جهود  �سمن  التدريبي 
احلكومية  ل������������لإدارة  را������س�����د  ب�����ن 
اجلهات  يف  العاملة  ال��ك��وادر  لتاأهيل 
يف  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
االرتقاء  بهدف  واملنطقة،  االإم���ارات 
بالكوادر القيادية ورفدهم مبختلف 

اخل�������ربات وال����ت����ج����ارب ال���ع���امل���ي���ة يف 
جم�������االت ال����ع����م����ل، مب�����ا ي�������س���ه���م يف 
وال��ت��ط��ور يف  التنمية  م�����س��رية  دع���م 

املنطقة.

علي بن �سباع املري: تعزيز االأداء 
بالقدرات  واالرت��ق��اء  احلكومي 

لتنفيذ اخلطط التنموية 
�سباع  بن  علي  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
لكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل�����ري 
حممد بن را�سد للإدارة احلكومية: 
احلوكمة  برنامج  خلل  من  "نعمل 
الرقمي،  ال��ع�����س��ر  يف  واال����س���ت���دام���ة 
على تدريب نخبة من خرباء وكوادر 
العربية  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  ح��ك��وم��ة 
���س��م��ن ب��رن��اجم��ن��ا ل��ب��ن��اء ال���ق���درات 
احل��ك��وم��ي��ة، ���س��ع��داء ب���زي���ارة معايل 
لنا  داف��ع��اً  التي متثل  ال��روم��ي  عهود 
وتاأهيل  اإع��داد  يف  م�ساهمتنا  لتعزيز 
ال����ق����ادة احل���ك���وم���ي���ني يف االإم��������ارات 
واملنطقة والعامل". واأ�ساف الدكتور 
حممد  كلية  "تعمل  �سباع:  ب��ن  علي 
اإط���ار م��ن ال�سراكة مع  ب��ن را���س��د يف 
االإمارات  يف  املعنية  اجلهات  خمتلف 
تعزيز  اإىل  دائ��م��اً  وت�سعى  وخارجها، 
اأجل  والعاملية من  املحلية  ال�سراكات 

احلكومي  االأداء  تعزيز  يف  امل�ساهمة 
املنطقة  يف  احل����ك����وم����ات  مل���خ���ت���ل���ف 
قياداتها  بقدرات  واالرت��ق��اء  والعامل 
لتنفيذ كافة اخلطط التنموية خلل 
ال�سنوات املقبلة، ما يتحقق من خلل 
تقدمي املزيد من اخلربات والتجارب 
�سراكاتنا  �سبكة  وتو�سيع  االإماراتية 
دولة  روؤية  لن�سر  والعاملية  االإقليمية 
علمي  ق��ال��ب  يف  التنموية  االإم�����ارات 
ت��ق��دمي��ه من  ي��ت��م  وت��دري��ب��ي مبتكر 

خلل كوادر الكلية".

جل�سات وور�س عمل متخ�س�سة
العمل  ور����س  م��ن  ع���دد  تنظيم  ومت 
الربنامج  حماور  �سمن  املتخ�س�سة 
����س���م���ل���ت ور��������س عمل  ال����ت����دري����ب����ي، 
امل�ستقبل  ح��ك��وم��ة  ح���ول  وج��ل�����س��ات 
احلكومية،  واالإ�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
يف  واأدواتها  اال�سرتاتيجية  والقيادة 
ع�سر التحديات، واحلوكمة العاملية، 
احلوكمة  ومم����ار�����س����ات  وم���ف���اه���ي���م 
واالأه���داف  واال���س��ت��دام��ة  املوؤ�س�سية، 
العاملية للتنمية امل�ستدامة، والّتحول 
ال��ّرق��م��ي يف امل��وؤ���س�����س��ات، اإ���س��اف��ة اإىل 
ور����س���ة ع��م��ل ت��خ�����س�����س��ي��ة يف جمال 

التميز املوؤ�س�سي.

�سمن برامج كلية حممد بن را�سد للإدارة احلكومية

عه�د الرومي تلتقي قيادات حك�مية م�سرية م�ساركة يف برنامج احل�كمة وال�ستدامة يف الع�سر الرقمي

•• اأبوظبي-وام: 

بحث معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي - خلل ات�سال 
هاتفي - مع معايل توما�س باول غرودزكي رئي�س جمل�س ال�سيوخ البولندي 
ذات  الق�سايا  حيال  والتن�سيق  التوا�سل  تعزيز  واأهمية  الثنائي  التعاون 
بني  الربملانية  الدبلوما�سية  وتفعيل  تطوير  و�سبل  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام 
اجل��ان��ب��ني م��ن خ���لل ت��ب��ادل ال���زي���ارات، مب��ا ي��ع��زز ال��ع��لق��ات وتطويرها 
وال�سعبني  البلدين  م�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف 

ال�سديقني.
بداأت  والتي  البلدين  الثنائية بني  العلقات  اإن  وقال معايل �سقر غبا�س 
يف العام 1988، قد منت ب�سورة كبرية، واأ�سبحت دولة االإمارات العربية 

التعاون  �سياق  يف  العربي  ال��ع��امل  يف  لبولندا  الرئي�سي  ال�سريك  املتحدة 
االقت�سادي، م�سريا اإىل اأن زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، 
اإىل جمهورية بولندا يف عام 2015، كان لها االأثر الكبري حيث نتج عنها 
تو�سيع اآفاق التعاون الثنائي، ال �سيما يف القطاع االقت�سادي.. الفتا اإىل اأن 

هذه الزيارة �ساهمت يف دفع العلقات اإىل م�ستويات اأعلى.
واأكد حر�س املجل�س الوطني االحتادي على مواكبة توجهات الدولة وروؤيتها 
واال�ستقرار  واالأم��ن  ال�سلم  تعزيز  مقدمتها  ويف  الق�سايا  خمتلف  حيال 
مع  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  تفعيل  ع��ن  ف�سل  وال��ع��امل،  املنطقة  �سعوب  ل��دى 
دور  الأهمية  العاملية،  الربملانية  واملنظمات  واالحت��ادات  الربملانات  خمتلف 
الربملانات يف متثيل �سعوبها يف ظل ما ي�سهده العامل من تطور على خمتلف 

ال�سعد ال�سحية واالقت�سادية وال�سيا�سية وما يتطلب ذلك من دعم جلهود 
احلكومات يف التعامل مع خمتلف التداعيات الناجتة عنها.

ال�سداقة  ج�سور  م��د  على  تقوم  االإم����ارات  دول��ة  �سيا�سة  اإن  معاليه  وق��ال 
امل�سرتك  التعاون  مفاهيم  واإر�ساء  العامل،  دول  كافة  مع  التعاون  وتو�سيع 
كانت  اأي��ا  اخل��لف��ات  ونبذ  الت�سامح  اأ�س�س  على  والتفاهم  احل���وار  وت��ب��ادل 
واحللول  الدبلوما�سية  وتقدمي  والتعاي�س  الت�سامح  نهج  واتباع  طبيعتها، 
اأخ��رى. واأكد اجلانبان على  اأية اعتبارات  ال�سلمية يف حل ال�سراعات على 
النواب  وجمل�س  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  بني  الربملاين  التعاون  اأهمية 
البولندي، واإب��راز الدور االأ�سا�سي للربملانات يف تعزيز التعاون، مبا يخدم 
ذات  املجاالت  �ستى  تبادل اخلربات يف  اأهمية  اإىل  واأ�سارا  البلدين،  م�سالح 

االهتمام امل�سرتك وخا�سة تبادل املعرفة واملمار�سات الربملانية.

�سقر غبا�ض يبحث هاتفيا مع رئي�ض جمل�ض ال�سي�خ الب�لندي تعزيز العالقات الربملانية

•• اأبوظبي-الفجر:

واال���س��ت�����س��ارات يف موؤمتر  للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ���س��ارك 
معهد  نظمه  ال��ذي  االأو�سط"،  وال�سرق  الديني  "العنف 
يومي  م��دار  على  بوداب�ست  املجرية  العا�سمة  يف  ال��دان��وب 
اخلام�س وال�ساد�س من �سبتمرب اجلاري، حيث مثل املركز يف 
األك�سندر رئي�س ق�سم الدرا�سات  املوؤمتر الدكتور كري�ستيان 
حملت  بحثية  بورقة  و�سارك  "تريندز"،  يف  اال�سرتاتيجية 
الثقافية:  التعددية  و�سيا�سة  والتعاي�س  "الت�سامح  عنوان: 

كيفية مواجهة العنف الديني".
وتاأتي م�ساركة مركز تريندز يف هذا املوؤمتر يف اإطار تفعيل 
اتفاقية التعاون وال�سراكة التي وقعها املركز يف �سهر اأكتوبر 
تعزيز  اإىل  والهادفة  املجر،  يف  الدانوب  معهد  مع   2021

التعاون العلمي واملعريف بني اجلانبني، وامل�ساركة التبادلية 
يف املوؤمترات والندوات واملحا�سرات العلمية الدولية.

العنف الديني
الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  األك�سندر،  كري�ستيان  الدكتور  وقدم 
واال�ست�سارات،  للبحوث  تريندز  مركز  يف  اال�سرتاتيجية 
خلل اجلل�سة الثانية للموؤمتر، والتي جاءت حتت عنوان: 
"العنف الديني يف ال�سرق االأو�سط"، ورقة بحثية بعنوان: 
كيفية  الثقافية:  التعددية  و�سيا�سة  والتعاي�س  "الت�سامح 

مواجهة العنف الديني".
واأكد الدكتور كري�ستيان األك�سندر خلل اجلل�سة على فكرة 
ومكانتها  الثقافية  والتعددية  والتعاي�س  الت�سامح  ومفهوم 
املتبعة  الدبلوما�سية  واجل��ه��ود  "الناعمة"  االأ�ساليب  ب��ني 

ح��ال��ي��اً يف م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب وم��واج��ه��ة خ��ط��اب التطرف 
والعنف الديني، م�سرياً اإىل اأن اإحدى ال�سمات املميزة لهذه 
قلوب وعقول  لك�سب  اأنها م�سممة  الناعمة، هي  االأ�ساليب 
ن��ح��و التطرف  ي��ت��ح��ول��ون  اأو  ال��ذي��ن حت��ول��وا  االأ���س��خ��ا���س 
وال��ت��ع�����س��ب وامل���غ���االة وال��ت�����س��دد ب��ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ال��ي��ب غري 

ق�سرية.

التطرف العنيف
وذكر رئي�س ق�سم الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف مركز تريندز 
ل��ل��ب��ح��وث واال���س��ت�����س��ارات، اأن����ه ل��ط��امل��ا رك���ز امل���داف���ع���ون عن 
االأ�ساليب الناعمة على التدابري الوقائية، حيث اإن الفكرة 
التي تقوم عليها االأ�ساليب الناعمة هي اأن املتطرفني الذين 
با�ستخدام  فقط  حماربتهم  ينبغي  ال  العنف  اإىل  يلجوؤون 

الع�سكرية،  والو�سائل  ال�سرطة  اال�ستخبارات وقوات  اأجهزة 
بل يجب اأي�ساً معاجلة االأ�سباب الهيكلية للتطرف العنيف، 
والتهمي�س  احل��ك��وم��ات  وف�سل  الت�سامح  ع��دم  ذل��ك  يف  مب��ا 
خلل  ا�ستعر�س  كما  واالجتماعي،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 
اجلل�سة عدداً من احلاالت النموذجية التي طبقت مفاهيم 
الت�سامح ونهج التعاي�س و�سيا�سة التعددية الثقافية، بغر�س 
وحتققت  خمتلفة  اأ�ساليب  فيها  ا�ستخدمت  عينة  تقدمي 

فيها م�ستويات متفاوتة من النجاح.

جل�سات رئي�سية
ويعد موؤمتر "العنف الديني وال�سرق االأو�سط" هو احلدث 
الثاين ملعهد الدانوب يف بوداب�ست الذي يعقد �سمن م�سروع 
"العنف �سد املجتمعات  بحثي وا�سع النطاق، يحمل عنوان 

واملوؤ�س�سات امل�سيحية"، وتاألف هذا املوؤمتر، الذي امتد على 
�سبتمرب اجل��اري، من  وال�ساد�س من  م��دار يومي اخلام�س 
ثلث جل�سات رئي�سية م�سممة لتقدمي نظرة عامة و�ساملة 
تواجهه  اأو  له  تتعر�س  ال��ذي  الديني  العنف  ظاهرة  ح��ول 

املجتمعات واملوؤ�س�سات امل�سيحية يف ال�سرق االأو�سط.
وزير  اأزبج،  تري�ستان  األقاها  رئي�سية  كلمة  املوؤمتر  وت�سمن 
امل�سطهدين،  امل�سيحيني  م�ساعدة  ل�سوؤون  املجرية  الدولة 
ورئ��ي�����س ب��رن��ام��ج ه��ن��غ��اري��ا ل��ل��م�����س��اع��دة، ب��ح�����س��ور باحثني 
واأع�ساء يف معهد الدانوب، اإ�سافة اإىل جمموعة وا�سعة من 
االأكادمييني والباحثني واخلرباء من مراكز فكرية وبحثية 
دولية مثل منظمة  اإىل جانب ممثلني عن منظمات  ع��دة، 
العامل االإ�سلمي للرتبية والعلوم والثقافة "االإي�سي�سكو"، 

وموؤ�س�سات علمانية وكن�سية مقاّرها يف ال�سرق االأو�سط.

�سمن م�ساركته يف موؤمتر »العنف الديني وال�سرق االأو�سط« يف املجر

»تريندز« ي�ؤكد اأن »الت�سامح والتعاي�ض والتعددية الثقافية« اآليات فعالة مل�اجهة العنف الديني

•• عجمان -الفجر:

 نفذت موؤ�س�سة اخلدمات التجارية متمثلة بهيئة النقل - 
ا�ستهدفت  التي  " و  اأجمل معكم  عجمان مبادرة" �سيفنا 
الرتفيهية  امل��ب��ادرات  �سمن  ذلك  و  املوظفني  و  املتعاملني 
التي  اال�سرتاتيجية  خططها  �سمن  الهيئة  ت�سعها  التي 
تهدف اىل حتقيق روؤي��ة عجمان جمتمع �سعيد . واأقيمت 
املركبات، حيث  ت�سجيل  و  لفح�س  �سبيد  املبادرة يف مركز 
ت�سمنت توزيع املثلجات على املتعاملني و املوظفني و ذلك 
لتخفيف حرارة الطق�س و لك�سر روتني العمل و توفري بيئة 
اإيجابية من اجل تعزيز االأداء الوظيفي . و اأ�ساف ال�سيد 

اخلدمات  ملوؤ�س�سة  النفيذي  املدير  املطرو�سي  �سقر  احمد 
التجارية ان مثل هذه املبادرات الدورية  تهدف اىل توثيق 
العلقات بني املتعاملني و املوظفني يف اطار �سعي الهيئة 
ان  حيث  واملتعاملني  املوظفني  بني  ايجابي  ترابط  خللق 
على  املتعاملني  ي�ستقبل  امل��رك��ب��ات  لفح�س  �سبيد  م��رك��ز 
فرتتني �سباحية وم�سائية طيلة ايام اال�سبوع ووجود هذه 
املبادرات تخلق جوا اإيجابيا واي�سا يزودنا بالتغذية الراجعة 
واقرتاحاتهم خلل  با�ستماع ملحظاتهم  املتعاملني  من 
هذه الفعاليات   . و يف نهاية املبادرة �سكر التعاملني هيئة 
النقل على املبادرات املتنوعة التي تقيمها و التي ت�ستهدف 

خمتلف الفئات اجلماهريية من اأجل  اإ�سعادهم .

هيئة النقل – عجمان تنفذ »�سيفنا اأجمل معكم«

نظمت حملت توعوية ميدانية ب�ساأن متطلبات ال�سلمة يف احلر

بلدية مدينة اأب�ظبي: التقيد بقان�ن حظر العمل وقت الظهرية اإلزامي حلماية �سحة العمال و�سالمتهم
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بعد  الربيطانية مكافاأة  الدبلوما�سية  راأ�س  التعيني على  هذا 
الثابت لليز ترا�س خلل حملة اختيار خليفة لبوري�س  والئه 

جون�سون.
لكن جيم�س كليفريل يتوىل من�سبه يف وقت �سعب. فباالإ�سافة 
ب�سكل متزايد مع  املتوترة  والعلقات  اأوكرانيا  اإىل احلرب يف 
االأوروب���ي  االحت���اد  م��ع  امل��واج��ه��ة  اإدارة  عليه  �سيتعني  ال�سني، 
ب�ساأن و�سع اإيرلندا ال�سمالية بعد خروج بريطانيا من االحتاد 

االأوروبي.
اخلارجية  راأ���س  على  عملها  خ��لل  و�سعت  ترا�س  ليز  وكانت 
قانوًنا يعك�س هذه االأحكام اجلمركية، جمازفة باإطلق حرب 

جتارية مع املفو�سية االأوروبية.
قد يقو�س هذا اخللف الوحدة االأوروبية الن�سبية يف مواجهة 

 18 بعد  م�ساركا  رئي�سا  ث��م  امل��ح��اف��ظ  احل���زب  لرئي�س  نائبا 
ال�سابقة ترييزا ماي  ال��وزراء  ا�ستقالت رئي�سة  �سهًرا. وعندما 
يف 2019 تر�سح خللفتها داعيا “املحافظني” اإىل “تخطي 

جيل والت�سويت لع�سو جديد ن�سبًيا«.
لكنه ان�سحب بعد اأ�سبوع معرتًفا باأنه ال ميلك فر�سة للح�سول 

على دعم عدد كاٍف من النواب املحافظني.
قبل دخوله عامل ال�سيا�سة اأم�سى جيم�س كليفريل خريج اإدارة 

االأعمال من جامعة وي�ست لندن، حياته املهنية يف الن�سر.
وقد توىل خ�سو�سا اإدارة مواقع الكرتونية مل�ساعدة ال�سركات 

ال�سغرية على النمو.
الربي  االح��ت��ي��اط  ج��ي�����س  اإىل  ل��ط��ف��ل��ني،  االأب  ه���ذا  وي��ن��ت��م��ي 

الربيطاين منذ 1991.

•• لندن-اأ ف ب

رئي�سة  اختارت  للخارجية،  وزي��را  كليفريل  جيم�س  بتعيينها 
لكن غري  لها،  �سخ�سية وفية  ترا�س  ليز  الربيطانية  ال��وزراء 
معروفة يف اخلارج، خللفتها يف هذا املن�سب الدبلوما�سي يف 

فرتة م�سطربة على ال�ساحة االأوروبية والدولية.
وللمرة االأوىل ال ي�سغل رجل اأبي�س اأيا من املنا�سب الرئي�سية 
املولودة  برافرمان  �سويل  تتوىل  حيث  التنفيذية  ال�سلطة  يف 
حقيبة  اأ�سود  اأول  كوارتنغ  وكوا�سي  الداخلية  وزارة  الهند  يف 

اخلزانة مثل كيلفريل وزير اخلارجية.
عاما   53 العمر  من  البالغ  لربيك�ست  املوؤيد  لهذا  وبالن�سبة 
ي�سكل  �سرياليون،  م��ن  واأم���ه  لندن  �سرق  جنوب  م��ن  وال��ق��ادم 

التي  الطاقة  باأزمة  اأ�سا�سا  املهددة  الأوكرانيا،  الرو�سي  الغزو 
اأم�سى ه��ذا اجل��ن��دي االح��ت��ي��اط يف اجلي�س  ال��ق��ارة.  مت��ر بها 
عامني ب�سفته �سكرتري دولة يف وزارة اخلارجية بعد اأن �سغل 

من�سًبا يف الوزارة التي اأدارت بريك�ست.
ال�سهرين  يف  الربيطانية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  ع��رف  وق��د 
املا�سيني بعد تعيينه وزيرا للتعليم يف اأوائل متوز-يوليو، وبعد 
موجة اال�ستقاالت التي تلت رحيل بوري�س جون�سون من رئا�سة 

احلكومة.
 2015 انتخب جيم�س كليفريل يف الربملان للمرة االأوىل يف 
ممثًل الإي�سيك�س �سمال �سرق العا�سمة. وكان قد عمل �سابقا 
لبوري�س  حليًفا  واأ���س��ب��ح  ل��ن��دن،  جمل�س  يف  ���س��ن��وات  ل��ث��م��اين 
جون�سون الذي كان رئي�سا لبلدية العا�سمة. يف 2018 اأ�سبح 

 وزير خارجية بريطانيا اجلديد �سخ�سية غري معروفة

•• عوا�شم-وكاالت

���س��خ�����س يف  26 م���ل���ي���ون  ي����واج����ه 
املفرط  اجل�����وع  خ��ط��ر  ال�����س��وم��ال 
 ،2023 ف��رباي��ر-���س��ب��اط  ب��ح��ل��ول 
مم��ا ي��ه��دد ح��ي��اة م��ئ��ات االآالف من 
�سكان  الب�سر. ويعاين قرابة ن�سف 
ال�����س��وم��ال ال���ب���ال���غ ع���دده���م 7.1 
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة م���ن ان���ع���دام االأم���ن 
ال�ستة  االأ�سهر  احل��اد. ويف  الغذائي 
عدد  ارت���ف���ع   ،2022 م���ن  االأوىل 
ي��ت��ل��ق��ون العلج  ال���ذي���ن  االأط���ف���ال 
يف   300 بن�سبة  التغذية  �سوء  من 
املتحدة  االأمم  لبعثة  ووفقاً  املائة. 
معدالت  تعد  ال�����س��وم��ال،  مل�ساعدة 
�سوء التغذية من اأعلى املعدالت يف 

العامل.
ن�����س��ره��ا معهد  درا�����س����ة  وب��ح�����س��ب 
ب�����ح�����وث ال�������س���ي���ا����س���ة اخل����ارج����ي����ة 
الباحثة  األك�سندر،  راي��ن��ا  للباحثة 
للمعهد  التابع  اأفريقيا  برنامج  يف 
ا�ستمرار  ���س��اه��م  ف��ق��د  االأم���ري���ك���ي، 
اجل��ف��اف وال��ع��ن��ف ال��داخ��ل��ي وعدم 
والغزو  االق���ت�������س���ادي  اال����س���ت���ق���رار 
الغذاء  اأزم��ة  يف  الأوكرانيا  الرو�سي 
املت�ساعدة. وال يهدد انعدام االأمن 
االأ�سا�سية  االإن�سان  حقوق  الغذائي 
وط���ول ال��ع��م��ر ف��ح�����س��ب، ب��ل ي�سكل 
اال�ستقرار  اأم�����ام  حت���دي���ات  اأي�������س���اً 
م����ن خماطر  وي����زي����د  ال�����س��ي��ا���س��ي 

االإرهاب.
واأك�����دت ال���درا����س���ة اأن����ه ع��ل��ى املدى 
اإج�����راءات  ات��خ��اذ  ال��ق�����س��ري، يتعني 
االإن�سانية  الكارثة  لتفادي  �سريعة 
اال�ستقرار  و����س���م���ان  ال���و����س���ي���ك���ة 
ال���ق���رن  م���ن���ط���ق���ة  ال�������س���ي���ا����س���ي يف 
امل���دى الطويل،  االأف��ري��ق��ي. وع��ل��ى 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ع���ل���ى  ي��ن��ب��غ��ي 
الزراعي  اال�ستثمار  دعم  و�سركائها 
مكافحة  وجهود  ال���واردات  وتنويع 

للتخفيف  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال���ف�������س���اد 
املناخية  ال�����ك�����وارث  ع����واق����ب  م����ن 
احلوكمة  �سعف  واأزم��ة  امل�ستقبلية 

يف ال�سومال.

اآثار اجلفاف
القرن  اأن  ال���درا����س���ة  واأو����س���ح���ت 
االأفريقي مير باأ�سد الظروف جفافاً 
م��ن��ذ اأرب��ع��ة ع��ق��ود، مم��ا اأ���س��ف��ر عن 
احليوانات  ونفوق  املحا�سيل  ف�سل 
ويف  ال�سوماليني.  مليني  وي��اأ���س 
االأمطار  تهطل  مل  املناطق،  بع�س 
ا�ستمرار  وي�����س��اه��م  ���س��ن��وات.  م��ن��ذ 
انعدام  ازدي��اد  القاحلة يف  الظروف 
املناف�سة  وت�ساعد  الغذائي،  االأم��ن 
الداخلي  وال����ن����زوح  امل��������وارد،  ع��ل��ى 
البلدان  اإىل  )غ���ال���ب���اً  وال���ه���ج���رة 
املجاورة، مبا فيها كينيا واإثيوبيا(.

واأدى الغزو الرو�سي الأوكرانيا اإىل 
ت��ف��اق��م ان���ع���دام االأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف 
اآثار  له  وك��ان  العامل،  اأنحاء  جميع 
وت�سببت  ال�����س��وم��ال.  ع��ل��ى  ����س���ارة 
تقلبات االأ�سعار العاملية وا�سطرابات 
�سل�سل االإمداد بزيادة اأ�سعار ال�سلع 
الدرا�سة  واأو����س���ح���ت  االأ���س��ا���س��ي��ة. 
وتعطل  االأ���س��ع��ار  ا�ستقرار  ع��دم  اأن 
حلياة  ت��ه��دي��داً  ي�سكلن  ال�����واردات 
املليني يف القرن االأفريقي. ومنذ 
وال�سومال  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  اأواخ������ر 
حتتاج اإىل معونات غذائية م�ستمرة 
اأن  كما  ال��ظ��روف.  اأف�����س��ل  حتى يف 
التحويلت النقدية - وهي ال�سكل 
الرئي�سي من اأ�سكال امل�ساعدة التي 
 - العاملي  االأغذية  برنامج  يقدمها 
االأ�سواق.  بتقلبات  ال��ت��اأث��ر  �سديدة 
فمنذ مار�س )اآذار( املا�سي ت�ساعف 
�سعر كيلو البطاط�س يف ال�سومال، 
ومن املتوقع اأن ي�سهد �سعر معجون 
ال��ف��ول ال�����س��وداين امل��ن��ق��ذ ل����لأرواح 
الذين  ل���لأط���ف���ال  ُي��ع��ط��ى  وال�����ذي 

فاإن “حركة ال�سباب اأ�سبه بجماعة 
اأن  واإم����ا  تطيعها  اأن  ف��اإم��ا  م��اف��ي��ا. 

تغلق ن�ساطك. ال توجد حرية«.
ووف����������ق ال�������درا��������س�������ة، ف����ق����د ي����رى 
ع�سوية  املحرومون  ال�سوماليون 
دخل.  كم�سدر  ال�سباب”  “حركة 
�سهرّياً  راتباً  يتقا�سون  فاملجندون 
للو�سع  ون����ظ����راً  م���ال���ي���ة.  وم����زاي����ا 
الراهن  واالق��ت�����س��ادي  االجتماعي 
كثريون  �سوماليون  يعي�سه  ال��ذي 
وان���ع���دام ال��ف��ر���س االق��ت�����س��ادي��ة يف 
ت�سبح حركة  قد  الزراعي،  القطاع 
اأك��رث اإغ���راًء ل��لأف��راد ذوي  ال�سباب 
ال��ف��ر���س امل���ح���دودة. ف��امل��ج��ن��دون يف 
حركة ال�سباب ال تزيد اأعمارهم عن 
املائة  يف   70 وج���ود  م��ع  �سنة،   14
 24 اأع��م��اره��م ع��ن  م��ن بينهم تقل 
�سنة. ويف ال�سومال، التي يبلغ فيها 
تعترب  �سنة،   17 االأعمال  متو�سط 

اجتاهات التجنيد مدعاة للقلق.

اجلهود االأمريكية
 لتجنب االأزمة

باأزمة  االأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  واع�����رتف 
اأف��ري��ق��ي��ا يف بيان  ���س��رق  ال���غ���ذاء يف 
-حزيران،  ي��ون��ي��و   28 يف  اأ����س���دره 
الوكالة  تعهدت  التايل  ال�سهر  ويف 
االأمريكية للتنمية الدولية بتقدمي 
1.2 مليار دوالر كمعونات اإ�سافية 
ملكافحة  وكينيا  واإثيوبيا  لل�سومال 
اأزمة الغذاء املتزايدة. وعلى الرغم 
من اأهمية اجلهود الدولية الفورية 
االأرواح،  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  الإن��ق��اذ 
تنفيذ  �����س����رورة  ال���درا����س���ة  ت���وؤك���د 
للتخفيف  االأم������د  ط��وي��ل��ة  ح���ل���ول 
والتقلبات  املناخ  تغري  خماطر  من 
ال�سوقية العاملية وانعدام اال�ستقرار 
ال�سيا�سي وازدياد االإرهاب االإقليمي. 
ك���م���ا ي���ع���ت���رب ال�������س���غ���ط االإ������س�����ايف 
م��ن امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ع��ل��ى رو�سيا 

ارتفاعاً  التغذية،  �سوء  من  يعانون 
اجتياح  ومنذ  املائة.  يف   16 بن�سبة 
رو�سيا الأوكرانيا هذا العام، ارتفعت 
 160 بن�سبة  الغذائية  املواد  اأ�سعار 

يف املائة يف بع�س املناطق.

خماطر العنف 
وحركة ال�سباب

ملوؤ�سر  ت���ق���ري���ر  الأح��������دث  ووف�����ق�����اً 
اأفريقيا  ت��ع��د  ال���ع���امل���ي،  االإره��������اب 
ج��ن��وب ال�����س��ح��راء م��رك��ز االإره����اب 

ال�سرائب،  وي���ج���ب���ون  ال���ري���ف���ي���ة، 
ال�سحية  اخل����دم����ات  وي���ق���دم���ون 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ق�������س���ائ���ي���ة، مما 
الوالية.  ح��ك��وم��ة  �سرعية  ي��ق��و���س 
ت�ستغل  ال���������س����وم����ال،  ع����م����وم  ويف 
احل����رك����ة ال�������س���رك���ات وال����ع����ق����ارات 
والبناء، ف�سًل عن املدار�س املحلية 
والعيادات واملحاكم املتنقلة واأق�سام 
اأحد  ق��ال��ه  م��ا  وبح�سب  ال�����س��رط��ة. 
يدفعون  الذين  ال�سركات  اأ�سحاب 
�سنوّياً،  دوالر  اآالف   4 للم�سلحني 

املائة  48 يف  ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث مت��ث��ل 
ب��االإره��اب- املرتبطة  الوفيات  م��ن 

ال����ن����اج����م����ة ع�����ن االإره�������������اب ح����ول 
املرتبة  ال�سومال  وحت��ت��ل  ال��ع��امل. 
عاملّياً  والثالثة  اأفريقيا  يف  االأوىل 
ب���و����س���ف���ه���ا االأك��������رث ت���������س����رراً من 
االإره��اب، وباإمكان جماعات عديدة 
تنظيم  ف��ي��ه��ا  مب���ا  ال�������س���وم���ال،  يف 
ا�ستغلل  ال�سومال،  يف  “داع�س” 
اأزمة الغذاء املتنامية. لكن “حركة 
اإث��ارة للقلق،  هي االأك��رث  ال�سباب” 

اإرهابي يف  اأكرب تهديد  حيث متثل 
عن  امل�سوؤولية  وتتحمل  ال�سومال 
الوفيات  م��ن  امل��ائ��ة  يف   90 ق��راب��ة 
املرتبطة باالإرهاب يف ال�سومال يف 

.2021
من  اأك���رث  ع��ل��ى  احل��رك��ة  وت�سيطر 
غالبيتها  البلد،  من  املائة  يف   20
والو�سطى  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
)منطقة مب�ساحة والية تك�سا�س(. 
اآالف ع�����س��و يف   7 وه��ن��اك ح����وايل 
“حركة ال�سباب” يحكمون املناطق 

اأمراً  ال�سادرات  با�ستقرار  لل�سماح 
االأزمة  من  للتخفيف  اأي�ساً  حتمّياً 
ال�سومال  اع��ت��م��اد  ل��ك��ن  ال��راه��ن��ة. 
ال���ك���ام���ل ع��ل��ى ال��ق��م��ح االأوك�������راين 
ب���ل���دان �سجل  وال���رو����س���ي - وه��م��ا 
تاريخاً من ال�سراع ال�سيا�سي وعدم 
مواطن  م���ن  ي���زي���د   - اال����س���ت���ق���رار 

ال�سعف اجليو�سيا�سية.

تنويع ال�سركاء
واأك�����دت ال��درا���س��ة اأن����ه ي��ت��ع��ني على 
لتنويع  االأولوية  اإعطاء  ال�سومال 
ومنا�سدة  ال���ت���ج���اري���ني  ال�������س���رك���اء 
الدعم  لتقدمي  االإقليمية  امل�سادر 
اجلهود  ت��رك��ز  اأن  وي��ن��ب��غ��ي  امل����ايل. 
االأم����������د على  ال�����دول�����ي�����ة ط����وي����ل����ة 
الزراعية  احل���ل���ول  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
كالبذور  ال�������س���وم���ال،  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
للجفاف،  املقاومة  والتكنولوجيات 
امل��ح��اف��ظ��ة على  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
االأعمال  ري�����ادة  وم����ب����ادرات  امل���ي���اه، 
من  املحلي  املجتمع  اإىل  امل�ستندة 
ال�سومال  اإن��ت��اج��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اأج����ل 

واكتفائها الذاتي.
يف نهاية املطاف، تقول الدرا�سة، اإن 
امل�سوؤولة  هي  احلكم  يف  االإخفاقات 
عن  فالعجز  ال�سومال.  اأزم���ة  ع��ن 
ت��وف��ري امل����وارد االأ���س��ا���س��ي��ة، وتاأمني 
املناطق احلدودية، وحتقيق اقت�ساد 
متنوع، يخلق اأر�ساً خ�سبة للن�ساط 
االإره�����اب�����ي. ون����ظ����راً ل���ع���دم وج���ود 
ال���دول���ة ال�����س��وم��ال��ي��ة، ف��ق��د ت���وؤدي 
املنطقة  يف  االأمريكية  ال��ق��وات  قلة 
اإىل خلق فراغ يف ال�سلطة يزيد من 
االإرهابية  املنظمات  اأم���ام  الفر�س 
لتو�سيع رقعة اأرا�سيها، وزيادة عدد 
هجماتها ومعدل تكرارها، وتكثيف 
جهود التجنيد. ومع ذلك فالتدخل 
حل  املتقطع  االأم��ري��ك��ي  الع�سكري 

غري م�ستدام لقمع التمرد.

عدم ا�ستقرار االأ�سعار وتعطل الواردات ي�سكلن تهديدًا حلياة املليني 

خطر اجل�ع املفرط .. م�ؤ�سرات تنذر بكارثة يف ال�س�مال

اأوكرانيا ت�ؤيد ن�سر ق�ة دولية حلفظ ال�سالم يف حمطة زاب�ريجيا 
 •• كييف-اأ ف ب

اإىل  ال�سلم  حلفظ  جنود  باإر�سال  االأرب��ع��اء  اأوك��ران��ي��ا  طالبت 
حمطة زابوريجيا للطاقة النووية التي ت�سيطر عليها رو�سيا 
اإقامة  اإىل  دعا  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  تقرير  غ��داة 

املحطة. يف  نووي  حادث  اأي  اأمنية” لتجنب  “منطقة 
النووية  املحطة  يف  ال��و���س��ع  اإن  تقريرها  يف  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اأن ي�ستمر”. وك��ان فريق خرباء  “ال ميكن  اأوروب���ا  االأك��رب يف 

تابع للوكالة قد تفقد املوقع االأ�سبوع املا�سي.
يف  ال�سلح  منزوعة  اأمنية  منطقة  اإق��ام��ة  اإىل  التقرير  ودع��ا 
الرو�س  عليها  �سيطر  والتي  اأوكرانيا  بجنوب  الواقعة  املن�ساأة 

يف اآذار/مار�س.
وقالت �سركة اإنرغواأتوم االأوكرانية امل�سغلة للمحطة االأربعاء 
اإنها توؤيد ن�سر قوات حلفظ ال�سلم يف املن�ساأة ودعت الن�سحاب 

اجلنود الرو�س.

بثها  ت�سريحات  ك��وت��ني يف  ب��ي��رتو  اإن��رغ��واأت��وم  رئي�س  واأع��ل��ن 
التلفزيون االأوكراين اأن “اإحدى �سبل اإقامة منطقة اأمنية يف 
)املن�ساأة( ميكن اأن تكون بن�سر قوة حفظ �سلم هناك و�سحب 

القوات الرو�سية«.
تتبادل اأوكرانيا ورو�سيا االتهامات بق�سف املن�ساأة الذي توا�سل 

الثلثاء رغم ن�سر تقرير الوكالة.
النووي  االأمن  امل�سوؤولة عن  االأوكرانية  الوكالة  رئي�س  وحذر 
من اأن وقوع حادث نووي يف املحطة ميكن اأن يوؤثر على بلدان 

جماورة.
اأ�سرار يف  لل�سحافيني يف حال حدوث  كوريكوف  اأوليغ  وقال 
قلب املفاعل “�ستكون هناك عواقب لي�س على اأوكرانيا وحدها 

بل وبو�سوح، عواقب خارج احلدود«.
واأكد الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني االأربعاء اإن رو�سيا مل 
“يثق  اأن��ه  م�سيفا  زابوريجيا  حمطة  يف  ع�سكريا  عتادا  تن�سر 

بالتاأكيد” يف تقرير الوكالة.

لكن مو�سكو كانت قد طلبت يف وقت �سابق “تو�سيحات” من 
الوكالة.

وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي ���س��ريغ��ي الف����روف لوكالة 
اإ�سافية،  “هناك حاجة للح�سول على تو�سيحات  انرتفاك�س 
ع��دًدا من علمات اال�ستفهام )...( طلبنا  التقرير ي�سّم  الأن 

تو�سيحات من املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
زار فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية �سّم 14 خبريا 
حمطة زابوريجيا االأ�سبوع املا�سي، ومن املقرر اأن يبقى اثنان 

منهم على االأقل ب�سكل دائم ل�سمان �سلمة املن�ساأة.
لكن ُف�سل املفاعل االأخري الذي كان يعمل عن ال�سبكة االثنني 

بعد اأن ت�سبب ق�سف يف ا�ستعال حريق.
االإ�سعاع  من  احلماية  معهد  رئي�سة  هريفيو  كارين  وح��ذرت 
م�سابه  “�سيناريو  خطر  م��ن  فرن�سا  يف  ال��ن��ووي��ة  وال�����س��لم��ة 
عام  اليابانية  النووية  الكارثة  اإىل  اإ���س��ارة  يف  لفوكو�سيما”، 

.2011

•• عوا�شم-وكاالت

لتجاوز  ال����ع����امل  ي���ك���اف���ح  ب��ي��ن��م��ا 
ت��داع��ي��ات اأزم��ت��ي ك��ورون��ا واحلرب 
الرو�سية االأوكرانية، �سربته كارثة 
اقت�سادات  �سل  �ساأنها  من  جديدة 
الغذاء  اأزم��ة  وتعميق  عظمى  دول 

واإمدادات الطاقة.
ففي ظل كارثة التغري املناخي التي 
وال�سني،  واأوروب���ا  اأمريكا  اأ�سابت 
باجلفاف،  نهرا مهددا   71 اأ�سبح 
مما ينذر بعواقب وخيمة حمتملة 
والطاقة  وال�سحن  ال�سناعة  على 
وال��زراع��ة و�سل�سل  الغذاء  واإن��ت��اج 

التوريد وتوليد الكهرباء.

ماذا يحدث؟
بال�سني  ال���ي���ان���غ���ت�������س���ي  ن���ه���ر   •
كبري  ب�سكل  ت��دف��ق��ات��ه  انخف�ست 
الأول مرة منذ 157 عاما، ف�سل 
اآخ��ر باجلفاف  نهرا   65 تاأثر  عن 
مما  ���س��ي��ن��ي��ة،  م��ق��اط��ع��ة   34 يف 
وبالتايل  النهري  ال�سحن  ي�سرب 

التجارة واالقت�ساد.
6 دول  ال��ذي يعرب  نهر الراين   •
اأوروبية، انخف�س من�سوبه مبقدار 
النقل  خ��ف�����س  م����ا  وه�����و  ال���ث���ل���ث، 

النهري بن�سبة 30 باملائة.
فرن�سا  يف  االأط������ول  ل�����وار  ن��ه��ر   •
من�سوبه  يف  ح���ادا  انخفا�سا  �سهد 
بعد اأن جفت رواف��ده، وهو ما اأثر 
ال���زراع���ة وال�����س��ي��اح��ة و�سيد  ع��ل��ى 
حمطات   4 وت����اأث����رت  االأ����س���م���اك، 
مياهه  ت�ستخدم  النووية  للطاقة 
يف ت��ربي��د م��ف��اع��لت��ه��ا، مم���ا قلل 

اإنتاج الكهرباء.
• نهر بو الذي يتدفق عرب �سمال 
 650 على  ت��زي��د  مل�سافة  اإيطاليا 

حادا  انخفا�سا  يواجه  كيلومرتا، 
منذ  م��رة  الأول  مياهه  من�سوب  يف 
ري  على  يوؤثر  ما  وه��و  عاما،   70

املحا�سيل ومياه ال�سرب.
• ال���دان���وب، اأط���ول مم��ر م��ائ��ي يف 
مياهه  انخف�ست  الغربية،  اأوروب��ا 
مل�����س��ت��وى ق��ي��ا���س��ي، وه����و م���ا فاقم 

م�ساكل عبور �سفن ال�سحن.
• نهر ك��ول��ورادو االأم��ريك��ي الذي 
يزود غرب الواليات املتحدة باملياه 
ويتدفق اإىل املك�سيك، اأ�سبح يعاين 

انخفا�سا حادا يف من�سوب املياه.
االإ�سبانية  “اأتالري”  جملة  تقول 
�سّكل  الرئي�سية  االأنهار  جفاف  اإن 
واقت�سادية  ل��وج�����س��ت��ي��ة  م�����س��ك��ل��ة 
ارتفاع  ل��ق�����س��اي��ا  ت�����س��اف  دول���ي���ة، 
ال��غ��ذاء يف  اأ�سعار  وغ��لء  الت�سخم 
عدة بلدان، كما فاقم اأزمة الطاقة 

الناجتة عن احلرب االأوكرانية.
واأ���س��ارت يف تقرير، االأح��د، اإىل اأن 
جفاف  موجة  اأ���س��واأ  ي�سهد  العامل 
اأح��دث��ت دم��ارا يف عدة  منذ عقود، 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ك��م��ا خلقت  اأن���ه���ار 
بع�س  ب���ت���وري���د  ك���ب���رية  م�������س���اك���ل 

املنتجات وال�سلع.

اأ�سرار كبرية الأوروبا
امل��ن��اخ��ي يهدد  ال��ت��غ��ري  اأ���س��ب��ح   •
�سرايني املياه يف اأوروبا بعد ارتفاع 
درجات احلرارة ب�سكل قيا�سي، مما 
كبرية  اأنهار  مياه  تبخر  يف  ت�سبب 
دوالر  مليار   80 بخ�سائر  واأن����ذر 
القارة،  يف  النهري  النقل  بحركة 
جفاف  م��وج��ة  اأ����س���واأ  ت�سهد  ال��ت��ي 

رب���ع  اإىل  م���ن�������س���وب���ه���ا  ان���خ���ف�������س 
“�سينخوا”  وك��ال��ة  وف��ق  حجمها، 

ال�سينية احلكومية.
وتقول اخلبرية يف ال�سوؤون البيئية 
وت��غ��ري امل��ن��اخ ���س��ارة ال�����س��اوي، اإن 
م�ستوى  يف  اأث������رت  احل����ر  م���وج���ة 
املمرات املائية العاملية املهمة ب�سكل 
الو�سع  على  ين�سحب  مم��ا  �سلبي، 
بالغرب  واالق���ت�������س���ادي  ال���غ���ذائ���ي 

وال�سني.
“�سكاي  مل��وق��ع  اخل��ب��رية  وت�سيف 
كانت  “اأوروبا  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
على  كبري  ب�سكل  االع��ت��م��اد  ت��ن��وي 
االأنهار كجزء من جهودها ملكافحة 
انبعاثات  وتقليل  املناخي،  التغري 
باملئة بحلول   25 الغازات مبقدار 
“مفارقة  اإىل  م�سرية   ،”2030
االآن من  ي���ح���دث  م���ا  م���ع  ك���ب���رية 
بدرجات  تاريخي  وارت��ف��اع  جفاف 
مل  “العامل  وت��اب��ع��ت:  احل������رارة«. 
ال�سلبية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  ي�ستفق 
ل���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا ح���ت���ى ج����اءت 
ال���ت���ي �سلت  احل�����رب االأوك����ران����ي����ة 
اقت�ساده، واأعقبهما جفاف االأنهار 
الوقود  اإم���������دادات  ���س��ح��ن  وت����اأث����ر 
بو�سط  ال���غ���ي���ار  وق���ط���ع  وال���ف���ح���م 
اأوروب�������ا وخم��ت��ل��ف ال�����س��ل��ع وامل�����واد 
العاملية  للوجهات  ال��لزم��ة  اخل��ام 

وتاأثر اإنتاج الكهرباء«.
تقرير  اأن  اإىل  ال�����س��اوي  واأ����س���ارت 
“اجلفاف  بعنوان  املتحدة  ل��لأمم 
اأكد اأن حاالت  يف اأرق��ام 2022”، 
العامل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  اجل����ف����اف 
واأن  اأك��رث تواترا وط��وال،  اأ�سبحت 
1970 و2019،  ع��ام��ي  ب��ني  م��ا 
واملناخ  ال��ط��ق�����س  خم��اط��ر  ���س��ك��ل��ت 
وامل����ي����اه 50 ب���امل���ائ���ة م���ن ك����وارث 

العامل.

منذ نحو 500 عام.
• مركز االحتاد االأوروبي للبحوث 
ح��ذر م��وؤخ��را من اأن ارت��ف��اع درجة 
يوؤديان  رمب���ا  واجل���ف���اف  احل�����رارة 
اإىل انخفا�س اإنتاج احلبوب بن�سبة 

ما بني 8 و9 باملائة عامليا.
النهري  ال��ن��ق��ل  ت���اأث���رت ح��رك��ة   •
اأ����س���ع���ار ال�����س��ح��ن بنحو  وارت���ف���ع���ت 
هيئة  ب��ي��ان��ات  ح�سب  ب��امل��ائ��ة،   30

“يورو�ستات«.
ملراقبة  االأوروب������������ي  امل���ر����س���د   •
ثلثي  ق���راب���ة  اإن  ي���ق���ول  اجل���ف���اف 
للجفاف،  االأوروبية عر�سة  القارة 

• بيانات وزارة الطوارئ ال�سينية 
خلل اأغ�سط�س املا�سي اأظهرت اأن 
ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة يف يوليو 
املا�سي، اأدى اإىل خ�سائر اقت�سادية 
مبا�سرة بلغت قيمتها 400 مليون 

دوالر.
• ق��ل��ة امل��ي��اه يف ال��ن��ه��ر ق��د ت�سبب 
اأزم�������ة ج������وع، وت����وؤث����ر ع���ل���ى عمل 
ك��ه��روم��ائ��ي��ة مب���ا فيها  حم���ط���ات 
اأك���رب  الثلث”،  امل����م����رات  “�سد 

حمطة كهرباء بالعامل.
اأحوا�س  اأح����د  ب��وي��ان��غ  ب��ح��رية   •
اليانغت�سي،  لنهر  املهمة  الفي�سان 

اأرا�سيها  م���ن  ب��امل��ائ��ة   54 ون��ح��و 
يوليو  ب��ح��ل��ول  للجفاف  تعر�ست 

املا�سي.

خ�سائر اأمريكية
نهر  يجري  املتحدة،  الواليات  ويف 
يف  وي�سب  البلد  غربي  كولورادو 
املك�سيك، حيث يعتمد على مياهه 
نحو 40 مليون �سخ�س يف املك�سيك 
بينها  م���ن  اأم��ريك��ي��ة  والي�����ات  و7 
وكولورادو  وكاليفورنيا  اآري���زون���ا 
وتوليد  والزراعة  لل�سرب  ونيفادا، 

الكهرباء.

تاأثرت  اأم���ريك���ي���ة  ت��ق��اري��ر  ووف�����ق 
اأري����زون����ا، ومن  زارع�����ة اخل�����س يف 
املرجح اأن تفقد الوالية ما يقارب 
التي حت�سل  املياه  باملائة من   21
اجلفاف  نتيجة  النهر  م��ن  عليها 

وتغري املناخ.

ال�سني اأكرب املت�سررين
• يثري اجلفاف ال��ذي �سرب 66 
مبنطقة  م��ق��اط��ع��ة   34 يف  ن���ه���را 
ت�سونغت�سينغ جنوبي غرب ال�سني، 
اإم��دادات ال�سلع  خماوف من قطع 

بني املقاطعات.

مايل تطلب رفع 
العق�بات الإفريقية 

•• لومي-اأ ف ب

التي  ال��ع��ق��وب��ات  طلبت م��ايل رف��ع 
بعد  االإفريقية  املنظمات  فر�ستها 
غ�سون  يف  ع�����س��ك��ري��ني  ان��ق��لب��ني 
الذي  التقدم  عامني، م�سددة على 
احلاكم  الع�سكري  املجل�س  اأح���رزه 
باجتاه عودة املدنيني اإىل ال�سلطة. 
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل���ايل عبد 
“اإحدى  اإن  ل��وم��ي  يف  دي����وب  اهلل 
للحكومة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأول����وي����ات 
انتخابات  تنظيم  تبقى  االنتقالية 
م�سداقية  وذات  و���س��ف��اف��ة  ح����رة 
د�ستوري  نظام  اإىل  ال��ع��ودة  بهدف 
�سهًرا”   24 خ���لل  واآم����ن  �سلمي 

اعتبارا من اآذار/مار�س 2022.
وكان ديوب يتحدث اأمام جمموعة 
ح������ول م������ايل اأن���������س����اأه����ا االحت������اد 
اأثر  ع��ل��ى   2020 يف  االأف���ري���ق���ي 

االنقلب الع�سكري االأول.
اإىل  امل��دن��ي��ني  ع����ودة  م��وع��د  واأدى 
ال�سلطة يف هذا البلد الذي يعاين 
اأمنية  واأزم��ة  من �سغوط جهادية 
االنقلب  منذ  خطرية  و�سيا�سية 
 2020 اآب/اأغ�����س��ط�����س  يف  االأول 
اإىل مواجهة م�ستمرة منذ عامني 
بني مايل ومن جهة وجريانها يف 
االأ�سرة  م��ن  وج���زء  اإفريقيا  غ��رب 
االأفريقي  االحت��اد  وعلق  الدولية. 
وامل��ج��م��وع��ة االق��ت�����س��ادي��ة ل���دول 
بعد  م��ايل  ع�سوية  اإفريقيا  غ��رب 
اأخرى  م��رة  ث��م   ،2020 ان��ق��لب 
�سلطة  ع�����زز  ث�����ان  ان����ق����لب  ب���ع���د 
الع�سكريني يف اأيار/مايو 2021.

بعد ك�رونا وحرب اأوكرانيا.. اأزمة ثالثة تق�ض م�ساجع العامل

08

عربي ودويل



اخلميس   8  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13641  
Thursday    8    September    2022   -  Issue No   13641 عربي ودويل

09

اإىل  اأعربت وزيرة اخلارجية الفرن�سية كاثرين كولونا خلل زيارة 
اأثينا عن “قلق” فرن�سا من التوّترات املتزايدة بني اليونان وتركيا، 

اخل�سمني التاريخيني والع�سوين يف حلف �سمال االأطل�سي.
وقالت كولونا لل�سحافيني يف اأعقاب حمادثات اأجرتها مع نظريها 
توّترات،  اإىل  بحاجة  لي�س  “املنطقة  اإّن  دنديا�س  نيكو�س  اليوناين 
زيارة  خلل  االإثنني  قالت  كولونا  وكانت  تهدئة«.  اإىل  بحاجة  اإّنها 
على  اأوغلو  ت�ساو�س  مولود  الرتكي  نظريها  ت  ح�سّ اإّنها  اأنقرة  اإىل 
الرئي�س  وك���ان  ذل����ك«.  غ��ري  اأو  لفظياً  اأك����ان  ت�سعيد،  “اأّي  جت��ّن��ب 
الرتكي رجب-طّيب اأردوغان اّتهم يف نهاية االأ�سبوع املا�سي اليونان 
ب�”احتلل” جزر تقع يف بحر اإيجه وتخ�سع لل�سيادة اليونانية لكن 
ال ميكن الأثينا اأن تن�سر فيها جنوداً عمًل مبعاهدات اأبرمت يف نهاية 
احلرب العاملية االأوىل. وال�سبت هّدد اأردوغ��ان اليونان بدفع “ثمن 
مّتهماً اإّياها بانتهاك املجال اجلوي الرتكي وب�”م�سايقة”  باهظ”، 

الطائرات الرتكية فوق بحر اإيجه.
وقال الرئي�س الرتكي خماطباً اليونانيني اإّن “احتللكم جلزر )بحر 
اإيجه القريبة من تركيا( ال ُيلزمنا. حني تاأتي اللحظة، �سنفعل ما 
اإّن ت�سريحات  يلزم. قد ن�سل فجاأة ليًل”. والثلثاء قال دنديا�س 
“�سائنة وغ��ري مقبولة”،  ف��اأك��رث  اأك���رث  ب��ات��ت  االأت����راك  امل�����س��وؤول��ني 

حمّذراً من اأّن اجلي�س اليوناين “قادر على الدفاع عن وطننا«.

�سيجتمع الرئي�سان الرو�سي وال�سيني يف 15 و16 اأيلول-�سبتمرب 
اأعلنت  ح�سبما  اإقليمية،  قمة  مبنا�سبة  اأوزبك�ستان  يف  �سمرقند  يف 
اإىل  اأول رحلة ل�سي جينبينغ  الرو�سية، يف  االأربعاء وزارة اخلارجية 

اخلارج منذ بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت  ديني�سوف، ح�سبما  اأن��دري  بكني  الرو�سي لدي  ال�سفري  وق��ال 
من  اأق�����ّل  “خلل  ل���لأن���ب���اء،  و”تا�س”  نوفو�ستي”  “ريا  وك��ال��ت��ا 
�سنغهاي  منظمة  قمة  يف  لقادتنا  جديد  لقاء  �سيح�سل  اأي��ام،  ع�سرة 

للتعاون«.
ونعمل  القائدْين  بني  وكامل  ج��اد  اجتماع  لعقد  “نخطط  واأ���س��اف 
م�سرًيا اإىل اأن القادة  على اأجندة مف�سلة مع �سركائنا ال�سينيني”، 
“لديهم الكثري للحديث ب�ساأن الق�سايا الثنائية وامل�ساكل الدولية«.

اآ�سيا  وت�سّم منظمة �سنغهاي للتعاون ال�سني ورو�سيا واأربع دول يف 
وطاجك�ستان(  واأوزب��ك�����س��ت��ان  وق��رغ��ز���س��ت��ان  )ك��ازاخ�����س��ت��ان  الو�سطى 

والهند وباك�ستان.
و�ستعقد قّمتها املقبلة يف 15 و16 اأيلول-�سبتمرب يف مدينة �سمرقند 

يف اأوزبك�ستان، وهي حمطة �سابقة على طريق احلرير.
بعد اأن ُفر�ست عليها عقوبات غربية غري م�سبوقة مذ �سنت هجوًما 
اإىل تعزيز علقاتها مع الدول  اأوكرانيا، �سعت رو�سيا  ع�سكرًيا على 

ا ال�سني. االآ�سيوية وخ�سو�سً
 

االأ�سلحة  من  كبرية  كميات  ب�سراء  رو�سيا  املّتحدة  الواليات  اّتهمت 
انتهاك  اأوكرانيا، يف  ال�سمالية ال�ستخدامها يف  والذخائر من كوريا 

حمتمل للحظر االأممي املفرو�س على بيونغ يانغ.
لل�سحفيني  راي���در  ب��ات  اجل���رال  البنتاغون  با�سم  امل��ت��ح��ّدث  وق���ال 
ال�سمالية  كوريا  مع  توا�سلت  رو�سيا  اأّن  مفادها  معلومات  “لدينا 

لطلب ذخائر منها«.
واأ�ساف “هذا االأمر يدّل على الو�سع الذي جتد فيه رو�سيا نف�سها يف 

ما يتعّلق باللوج�ستيات واالإمدادات«.
وتابع “نعتقد اأّن االمور ت�سري ب�سكل �سّيء بالن�سبة لرو�سيا على هذا 

ال�سعيد«.
واأتى ت�سريح املتحّدث با�سم البنتاغون بعد اأن كان م�سوؤول اأمريكي 
قال ب�سرط عدم ن�سر ا�سمه اإّن “وزارة الدفاع الرو�سية حت�سل على 
�سواريخ وقذائف مدفعية مبليني ال��دوالرات من كوريا ال�سمالية 

ال�ستخدامها يف �ساحة املعركة يف اأوكرانيا«.
اجلي�س  اأّن  على  “تدّل  ه��ذه  ال�����س��راء  عمليات  اأّن  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف 
التي  العقوبات”  جزئياً  �سببه  ح��اّداً  نق�ساً  يواجه  ي��زال  ال  الرو�سي 
 24 يف  اأوك��ران��ي��ا  قواتها  غ��زو  بعد  مو�سكو  على  الغربيون  فر�سها 

�سباط/فرباير.

عوا�شم

اأثينا

مو�سكو

وا�سنطن

 ملفات عن القدرات الن�وية 
لدولة اأخرى يف منزل ترامب 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ذكرت �سحيفة وا�سنطن بو�ست االأمريكية  اأم�س االأول الثلثاء اأن اإحدى 
الوثائق ال�سرية التي �سادرها مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( يف 
للقدرات  تت�سمن و�سفا  ترامب يف فلوريدا،  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  مقر 

النووية والدفاعات الع�سكرية لقوة اأجنبية.
وقالت ال�سحيفة نقل عن م�سادر مطلعة على الق�سية مل ت�سمها، اإن بع�س 
الوثائق التي ُعرث عليها يف مقر اإقامة ترامب يف ماراالغو كانت �سرية جدا، 
 ]r ،اإىل درجة اأن الرئي�س وم�سوؤويل احلكومة اأو من م�ستوى قريب لذلك

ُي�سمح لهم بتفوي�س م�سوؤولني حكوميني اآخرين االإطلع عليها.
ومل ي��ذك��ر ا���س��م ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ال��وث��ي��ق��ة ع��ن ق��درات��ه��ا الدفاعية 

والنووية.
ت�ساريح  تتطلب  النوع  امل�ستندات من هذا  اأن  بو�ست”  “وا�سنطن  وذك��رت 
خا�سة ت�ستند اإىل �سرورة احلاجة اإىل املعرفة بداًل من ت�سريح عادي لرفع 
ال�سرية. ومل تك�سف تفا�سيل عن مكان وجود هذه املواد احل�سا�سة يف املنزل 

الذي ي�ستخدم اأي�سا كناد خا�س، وال عن االأمن الذي اأحيطت به.
اأن  ال��ع��دل  وزارة  ذك��رت  فقد  م��ت��زاي��دة.  قانونية  ت��رام��ب �سغوًطا  وي��واج��ه 
وثائق “�سرية للغاية” كانت “خمباأة على االأرجح” لعرقلة حتقيق مكتب 
التحقيقات الفدرايل يف �سوء معاجلة حمتمل من قبل ترامب ملواد �سرية.

اأحد ال�سواهد على اإجرام تنظيم داع�س االإرهابي 

امل��سل.. غ�سب عارم بعد ردم »حفرة امل�ت« على جثث �سحايا داع�ض

 اإدارة بايدن ترف�ض ت�سنيف رو�سيا »راعية لالإرهاب« اأردوغان يتهم الغرب ب� »اتباع �سيا�سة ا�ستفزازية« �سد رو�سيا 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اعتربت االإدارة االأمريكية اأّنه من غري املجدي يف الو�سع الراهن ت�سنيف رو�سيا “دولة راعية للإرهاب”، راف�سة بذلك 
دعوات بهذا ال�سدد وّجهتها اإليها كييف وبرملانيون اأمريكيون.

وكان الرئي�س االأمريكي جو بايدن اكتفى باالإجابة ب�”كل” على �سوؤال بهذا ال�سدد طرحه عليه �سحافيون االإثنني.
واأنهت اإجابة بايدن املقت�سبة هذه �سهوراً من الت�سويف االأمريكي يف هذا املو�سوع، اأقّله يف العلن.

والثلثاء، قالت املتحدثة با�سم البيت االأبي�س كارين جان-بيار يف معر�س �سرحها لل�سحافيني جواب الرئي�س بايدن، 
اإّن ت�سنيف رو�سيا دولة راعية للإرهاب “لي�س الو�سيلة االأكرث فعالية اأو االأقوى ملحا�سبتها” على غزوها اأوكرانيا.

واأو�سحت اأّن مثل هكذا خطوة قد ت�سّر كذلك بجهود اإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية اإىل اأوكرانيا.
“تقوي�س  اإىل  اأي�ساً  ي��وؤّدي  اأن  الراعية للإرهاب ميكن  للدول  االأمريكية  القائمة  رو�سيا على  ا�سم  اإدراج  اأّن  واأ�سافت 
)التحالف( املتعّدد االأطراف وغري امل�سبوق والذي كان فّعااًل للغاية يف حما�سبة )الرئي�س الرو�سي فلدميري( بوتني، 

وكذلك اأي�ساً تقوي�س قدرتنا على دعم اأوكرانيا” يف املفاو�سات.

الغرب يّتبع �سيا�سية تقوم على ا�ستفزاز” 
رو�سيا.

هذه  مثل  �سّن  حت��اول��ون  “طاملا  واأ���س��اف 
من  تتمكنوا  فلن  اال���س��ت��ف��زازي��ة،  احل���رب 

احل�سول على النتائج املن�سودة«.
تركيا، حافظنا على  “نحن كدولة  وتابع 
�سيا�سية التوازن بني رو�سيا واأوكرانيا. ... 

و�سنوا�سل اتباع �سيا�سة التوازن هذه«.
تزود كييف مب�سريات  اأنقرة  اأن  ويف حني 
اإىل  االن�سمام  رف�ست  اأنها  اإال  ع�سكرية، 
الغربية من حيث فر�س عقوبات  ال��دول 

على رو�سيا على خلفية غزوها الأوكرانيا.
و�سبق اأن اأرجع الرئي�س الرتكي الثلثاء 
العقوبات  اإىل  اأوروب�����ا  يف  ال��ط��اق��ة  اأزم����ة 
امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى رو����س���ي���ا، م����ك����ّرًرا حجة 

الكرملني.
ما  حت�سد  “اأوروبا  اأن  اأن��ق��رة  م��ن  واأك���د 
“الرئي�س  اأوروب����ا ح��ي��ال  زرع��ت��ه. م��وق��ف 
عقوباتها،  ب��وت��ني،  فلدميري”  ال��رو���س��ي 
للقول:   - ال  اأم  برغبته  ���س��واء   - دف��ع��ت��ه 
“من  ف���������س����اأق����وم  ب������ذل������ك،  ق���م���ت���م  اإذا 

جهتي”بذاك«.

 •• بلغراد-اأ ف ب

اّت����ه����م ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
اأردوغان خلل زيارة اإىل بلغراد االأربعاء، 
الدول الغربية ب�”اتباع �سيا�سة تقوم على 

ا�ستفزاز” رو�سيا.
رًدا ع��ل��ى ����س���وؤال ح���ول اأزم�����ة ال��ط��اق��ة يف 
اأوروب���ا، ق��ال اإردوغ���ان يف موؤمتر �سحفي 
األك�سندر فوت�سيت�س،  مع نظريه ال�سربي 
“ميكنني اأن اأقول ب�سكل علني اأنني ال اأجد 
اأن ال�سلوك احلايل للغرب ... �سحيح. اإن 

•• بغداد-وكاالت

فيما كان االآالف من ذوي �سحايا حفرة اخل�سفة يف 
رفات  ت�سلم  ينتظرون  العراق  �سمايل  املو�سل  مدينة 
على  احلفرة  ردم  عن  باأنباء  اجلميع  فوجئ  اأبنائهم، 
يد جمهولني، بينما اأعلنت جلنة برملانية فتح حتقيق 
الع�سكرية  العمليات  وت��وق��ف��ت  ال�����س��ادم.  احل���ادث  يف 
�سد تنظيم “داع�س” يف حمافظة نينوى التي ت�سم 
العميقة  2017، وكانت احلفرة  بنهاية عام  املو�سل 
بها  األقى  ال��ذي  التنظيم،  اإج��رام  على  ال�سواهد  اأح��د 

جثث اآالف املدنيني والع�سكريني ممن قتلهم.
وتقع احلفرة يف منطقة ذات تربة ه�سة جنوبي املو�سل، 
ويزيد قطر  وي�سميها االأهايل كذلك “حفرة اجلن”، 
فوهتها على 40 مرتا، بينما ي�سل عمقها الأكرث من 
اأي  ت�سحب  م��رتاك��م��ة  رم���ال  وحتيطها  م���رتا،   150

ج�سم ثقيل اإىل داخلها.

ماذا حدث؟
• ا�ستغل “داع�س” احلفرة وحولها اإىل مقربة لدفن 
جثامني ال�سحايا الذين يقتلهم، وكان يجمع ال�سكان 
لروؤية عمليات القتل ثم رمي جثث ال�سحايا داخلها.

• بعد انتهاء العمليات الع�سكرية جرت عدة حماوالت 
النت�سال اجلثث من الهوة ال�سحيقة.

واج��ه��ت ف��رق االإن��ق��اذ وال�سليب االأح��م��ر حتديات   •
كبرية وخماطر حتيط مبحاوالت انت�سال اجلثث من 

احلفرة، ب�سبب عمقها الكبري واإمكانية تهدمها.
بكاملها  املنطقة  فتح  اإن  العراقية  تقول احلكومة   •
اإزالة  يف  كبرية  وم�ساعدات  دولية  جهود  اإىل  يحتاج 
• على  واالنهيارات.  الت�سققات  اأكرب قدر ممكن من 
ينتظرون  ال�سحايا  ذوو  كان  املا�سية،  ال�سنوات  مدار 
اأ�سيبوا ب�سدمة بعدما  اأبنائهم، لكنهم  انت�سال رفات 

ال��ت��ح��ق��ي��ق اجل����دي واإ�سراك  امل��ع��ن��ي��ة  وع��ل��ى اجل��ه��ات 
املدينة،  التي ه��زت  ال���ردم  واق��ع��ة  ال���دويل يف  املجتمع 
ينتظرون  ال�سحايا  ذوي  من  اآالف��ا  هناك  اأن  خا�سة 
لدفنها،  تبقى منها  ما  اأو  اأبنائهم  ا�ستخراج جثامني 
لننتظره«.  �سيء  هناك  يبق  مل  اخل�سفة  بتهدم  لكن 
وح�سب مدير الدفاع املدين العميد ح�سام خليل، فاإن 
مع  للتعامل  االإمكانيات  متتلك  ال  املخت�سة  “الفرق 
االأحمر  ال�سليب  حتى  ج��دا،  كبرية  لكونها  احل��ف��رة 
اأو الفرق الدولية مل تتمكن من ذلك بعد اأع�وام من 
“ال�سباح”  �سحيفة  نقلت  وفقما  املدينة”،  حترير 

العراقية.

اأحد  العبيدي، وهو  ويقول رحيم  ردم احلفرة.  اأُعلن 
عام  �سقيقه  قتل  “داع�س”  تنظيم  اإن  املو�سل،  �سكان 

2017 بتهم التعاون مع قوات االأمن اآنذاك.
“بعد  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  العبيدي  وق��ال 
الرامية  املحاوالت  بداأت  الع�سكرية،  العمليات  انتهاء 
 6 نحو  وم��ن��ذ  اخل�سفة،  ح��ف��رة  جثث  ا���س��ت��خ��راج  اإىل 

�سنوات نحن ننتظر االإجراءات احلكومية. 
و�سلت عدة فرق اإىل املوقع لكنها مل تتمكن من فعل 
�سيء كبري”، م�سريا اإىل اأن “العائلة اأ�سيبت ب�سدمة 

عندما علموا بتهدم احلفرة«. 
االأركان،  “ما ح�سل جرمية كاملة  اأن  املتحدث  واأكد 

حتقيق نيابي
ال�سهداء  اأعلنت جلنة  االأزم���ة،  لتطويق  يف م�سعى   •
وال�سحايا وال�سجناء ال�سيا�سيني يف الربملان العراقي 

فتح حتقيق ب�ساأن ما تعر�ست له حفرة اخل�سفة.
التقى  اجلبوري،  اأحمد  الربملان  يف  اللجنة  رئي�س   •
وبحث  اجلماعية،  املقابر  دائ���رة  م��دي��ر  ك��رمي  �سياء 

ملف املقابر التي اأعدها تنظيم “داع�س«.
التقرير اخل��ا���س مبقربة  ك��ذل��ك  االج��ت��م��اع بحث   •
اخل�سفة، والت�سوير اجلوي وخرائط “غوغل” منذ 
عام 2002 حتى 2017، واأبعادها وقطرها ومراحل 
تطورها، واالطلع على الدرا�سة املقدمة من جامعة 

املو�سل ب�ساأن املقربة وطبيعة االأر�س اجليولوجية.
بفتح  للبدء  عملية  خطة  اإع����داد  على  ات��ف��اق  وق��ع   •
احل���ف���رة ب��ع��د االج���ت���م���اع ب��اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 
الدويل  التحقيق  وفريق  الدولية،  واجلهات  العلقة 
الدولية  وال��ل��ج��ن��ة  ال���ع���راق،  يف  “داع�س”  ب��ج��رائ��م 

لل�سليب االحمر، ف�سل عن وزارة الدفاع.

»كارثة” بحق ال�سكان
واأكد ع�سو جمل�س حمافظة نينوى ح�سن �سبيب، اأن 
ال�سحايا، فبدل  اأهايل  “ما ح�سل ميثل كارثة بحق 
تعوي�سهم وموا�ساتهم والعمل على ت�سليمهم جثامني 

اأبنائهم، ي�سابون ب�سدمة اأخرى وينقطع اأملهم«.
نيوز عربية”،  “�سكاي  ملوقع  �سبيب يف حديثه  واأ�سار 
وواق���ع  ت��اري��خ  ت�����س��ت��ه��دف  جم��ه��ول��ة  “جهات  اأن  اإىل 
املخت�سة  واجلهات  باحلكومة  املفرت�س  كان  املدينة. 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإب���ق���اء ه���ذا امل��وق��ع ���س��اه��دا ع��ل��ى اإج����رام 
داع�س«. واأ�ساف اأن “املطلوب االآن معرفة الفاعل )يف 
واقعة ردم احلفرة( وتقدميه اإىل العدالة، والعمل من 
جديد وفق خطة على انت�سال جثث ال�سحايا الإنهاء 

هذا امللف«.

الد�ستوري احلر يعلن »يوم غ�سب«:

عبري م��سي: »لن نعرتف بالنتخابات الت�سريعية«
•• الفجر -تون�س

    اأعلنت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
ع��ب��ري م��و���س��ي ع���دم اع��رتاف��ه��ا مبا 
الت�سريعية  ب��االن��ت��خ��اب��ات  ي�سمى 
بها”،  معنيني  ن��ك��ون  “لن  ق��ائ��ل��ة 

ح�سب تعبريها 
ن����دوة     واأو�����س����ح����ت م���و����س���ي، يف 
�سحفية عقدتها اأم�س االأربعاء، اأن 
اال�ستحقاق  يف  ي�سارك  لن  حزبها 
االن��ت��خ��اب��ي ال���ق���ادم يف ����س���ورة ما 
جديد  انتخابي  قانون  اإ���س��دار  مت 

يخرق املعايري الدولية.
   واأ�سافت اأن االنتخابات الت�سريعية 
واإمنا  انتخابات  ت��ك��ون  ل��ن  املقبلة 
تتم  ج��دي��دة  حتيل  عملية  �ستكون 
فيها تزكية ا�سمية ملجل�س لن يكون 
واإمن��ا برملان  ال�سعب  جمل�س نواب 

اخللفة، وفق تو�سيفها.
�سعّيد  “قي�س  اأن  مو�سي،  وقالت    
ل����ن ي���وا����س���ل احل���ك���م ع����ن طريق 
املرور بقوة والدو�س على املنظومة 

القانونية والكونية«.
الدولة  رئي�س  اأن  اإىل  واأ����س���ارت     
لقاءات يف غرف مظلمة،  يعقد يف 
ح�سب قولها، معتربة اأن “القانون 
االنتخابي اجلديد �سيكون جرمية 
وخمالفا  التون�سي  ال�سعب  حق  يف 

للمعايري الدولية«.
   وقالت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
حزبها  اإن  م���و����س���ي  ع���ب���ري  احل�����ر 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  “’�سي�سقط 

قي�س �سعيد«.
ل�سعّيد  م���ت���وج���ه���ة  وت����اب����ع����ت     
“�سُن�سقطك بالقانون كما اأ�سقطنا 

منظومة االخوان ».

   واأ�سافت “كما توجهت للغنو�سي 
بك  ن��ع��رتف  “ال  ل��ه  وق��ل��ت  �سابقا 
بقوة  و�سن�سقطك  للربملان  رئي�سا 
القانون... اأتوجه ل�سعّيد واأقول له 
“�سنتوجه  �سن�سقطك«.    وتابعت 
لتحميله  ال���������دويل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

امل�سوؤولية القانونية«.
الد�ستوري  احلزب  رئي�سة  واأعلنت 
 17 ي��وم  اأن حزبها �سينظم  احل��ر، 
���س��ب��ت��م��رب اجل�����اري ي���وم غ�����س��ب يف 
تنديدا  ال����ب����لد  ج���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
ب���غ���لء االأ�����س����ع����ار وت���ه���دي���د قوت 

التون�سيني.
�سيوؤطر  اأّن حزبها  اإىل  واأ���س��ارت     
التحركات االجتماعية، داعية اىل 
ع��دم االن��خ��راط يف اأع��م��ال العنف 
العمومية  امل���ن�������س���اآت  وت���خ���ري���ب 
حلركة  واال����س���ت���ع���داد  واخل���ا����س���ة 

الكفاح الوطني وثورة التنوير من 
اأجل حترير البلد، وفق تعبريها.

رئ����ي���������س����ة احل������زب  واع�������ت�������ربت     
�سعّيد  “قي�س  اأن  احلر  الد�ستوري 
ال�سرعية  خ������ارج  ت���ون�������س  ي��ح��ك��م 

الدولية والد�ستورية«.

رئي�س  اأع��ل��ن  مت�سل،  �سياق  ويف     
اأحمد  ال��وط��ن��ي،  اخل��ل���س  جبهة 
جنيب ال�سابي، يف ندوة �سحفية اأن 
اجلبهة قّررت مقاطعة االنتخابات 

الت�سريعية املقبلة.
االنتخابي  القانون  اأن  واأ���س��اف     

الذي ينفرد قي�س �سعّيد ب�سياغته 
�سّدد  كما  اإق�سائي.  �سياق  يف  ج��اء 
�سامل  ح���وار  تنظيم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
لو�سع  االأط�����راف  خمتلف  يجمع 
اإخراج  ت��ه��دف اىل  خ��ارط��ة ط��ري��ق 

البلد من االأزمة.

رغم توقف املعارك يف املدن ال�سورية

الألغام يف �س�ريا.. �سبح امل�ت يهدد العائدين لديارهم
•• عوا�شم-وكاالت

رغم توقف املعارك يف املدن ال�سورية، 
اإال اأن تبعاتها مل تتوقف عن ح�سد 
االأل��غ��ام من  امل��دن��ي��ني. وت��ع��د  اأرواح 
التي  اأ�سد خملفات احلرب خطورة 
عودة  وتعرقل  املدنيني  حياة  تهدد 

النازحني ملنازلهم.
يف  االثنني،  اأم�س  اأول  اأول  اأ�سقاء،  اأطفال   4 و�سقط 
�سمال �سرقي  بن�س  بلدة  داخ��ل منزل يف  انفجار لغم 
مدينة اإدلب، بعد انتقالهم مع اأ�سرتهم النازحة اإىل 

املنزل الواقع �سمال غربي �سوريا، منذ اأ�سبوعني.
ومل يكن هذا احلادث هو االأول خلل العام اجلاري، 
حيث قتل 11 مدنيا من بينهم ن�ساء واأطفال وجرح 
لغم  انفجار  عقب  يونيو،  يف  �سخ�سا   30 م��ن  اأك��رث 
ب�����س��اح��ن��ة ���س��غ��رية ب��ري��ف درع����ا ال�����س��م��ايل، جنوبي 

�سوريا.
 29 وج��رح  طفل   12 بينهم  م��ن  مدنيا   29 وقتل 
اآخ��ري��ن يف ان��ف��ج��ارات األ��غ��ام خ���لل م��ار���س، و�سقط 
37 خلل  16 طفل وجرح  33 اآخرين من بينهم 

فرباير.
وت�سببت االألغام الكامنة يف احلقول والطرق واملنازل، 

يف �سقوط 124 �سخ�سا، منذ مطلع العام اجلاري.

مع�سلة �سائكة
االأزمة يف ملف االألغام تكمن يف مطالبة بع�س الدول 
ال��ن��ازح��ني ال�سوريني اإىل  ب��ع��ودة  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف 

ديارهم.
االأك���رث عر�سة ملخاطر  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ال��ن��ازح��ون  يعد 
واملجال  ب��ال��زراع��ة  ال��ع��ام��ل��ني  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأل���غ���ام، 

االإن�ساين وطلب املدار�س والعاملني يف البناء.
الرو�سي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ���س��دد  اأغ�سط�س،   23 يف 
يف  للو�سع  تقييمات  اإج���راء  على  الف���روف،  �سريغي 
�سوريا لعودة النازحني. يف 16 اأغ�سط�س، اأعلن وزير 
االأعمال  ت�سريف  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ل��ب��ن��اين  امل��ه��اج��ري��ن 
لتذليل  دم�سق  م��ع  التوا�سل  ال��دي��ن،  ���س��رف  ع�سام 
عقبات عودة اأكرث من 839 األف نازح �سوري. يف 21 

قتل   ،2021 اإىل   2011 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  خ���لل 
و277  اأط��ف��ال،   605 بينهم  م��ن  م��دن��ي��ا،   2637
الدفاع  العاملني يف  م��ن  اإع��لم��ي��ني، و6  ام���راأة، و9 
املر�سد  بح�سب  ال��ط��ب��ي��ة،  ال���ك���وادر  م��ن  و8  امل����دين، 
�سوريا  غ��رب  �سمال  ك��ان  االإن�����س��ان.  حلقوق  ال�سوري 
ت�سجيل  االأكرث  وحلب  الرقة  حمافظتي  وباالأخ�س 
50.5 يف  الن�سبة هناك  ال�سحايا، حيث بلغت  لعدد 

املئة.
تقارير املنظمات الدولية توقعت باأن 10.3 مليني 
انفجار  ج���راء  خلطر  معر�سون  ���س��وري��ا  يف  �سخ�س 

ل�سوؤون  املتحدة  االأمم  مفو�سية  ممثل  اأ�سار  يونيو، 
هناك  اأن  اإىل  لوكلري،  فيليب  تركيا،  يف  اللجئني 
تركيا  م��ن  لبلدهم  ي��ع��ودون  �سوريا  الجئا  اآالف   8
اأ�سبوعيا، م�سددا على اأن ظروف �سوريا غري منا�سبة 

لزيادة االأعداد.

ما تركته احلرب
يف عام 2021، �سقط نحو 241 قتيل، من بينهم 
114 طفل و19 امراأة، وجرح 128 اآخرين منهم 

60 طفل بجروح خطرية.

غري  وب�سكل  مبا�سر،  ب�سكل  االألغام 
االنفجارات  �سظايا  نتيجة  مبا�سر 
والتلوث، خا�سة اأن االألغام الكامنة 
امل�سادة  االألغام  �سملت  االأرا�سي  يف 
العنقودية  واالأل����غ����ام  ل��ل��م��رك��ب��ات، 
النا�سفة  وال��ع��ب��وات  املنفلقة،  غ��ري 
االألغام  اإىل  اإ�سافة  ال�سنع،  حملية 

الع�سكرية التقليدية.

حتديات املهمة
اإزال���ة خملفات احل��رب يف ع��دم دقة  تتمثل حت��دي��ات 
�سوريا،  يف  االأل��غ��ام  انت�سار  مناطق  ح��ول  امل��ع��ل��وم��ات 
و�سعوبة الك�سف عنها واإزالتها يف املدن، التي مل تتم 

اإعادة اإعمارها بعد<<
ونزع  م�سح  لعملية  الباهظة  التكلفة  اإىل  اإ���س��اف��ة   
خم��ل��ف��ات احل����رب م��ن االأرا����س���ي وامل���ب���اين املهدمة. 
ت���وؤرق الدولة  اأزم���ة  اإىل  ن��زع االأل��غ��ام  حت��ول��ت مهمة 
االأرا�سي  اأن  خ�سو�سا  امل��ج��ت��م��ع،  وت��ه��دد  ال�����س��وري��ة 
ال�����س��وري��ة ���س��ه��دت ا���س��ت��ب��اك��ات ك���ب���رية ب���ني اجلي�س 
زرع  اإىل  عمدت  التي  االإرهابية  واجلماعات  ال�سوري 
ب�سوريا، ح�سب  االألغام واملتفجرات يف مناطق كثرية 

املحلل ال�سيا�سي ال�سوري غ�سان يو�سف.

حماوالت للحل
ي�����س��ري امل��ح��ل��ل غ�����س��ان ي��و���س��ف، خ���لل ح��دي��ث��ه ملوقع 
ال�سورية  ال��دول��ة  جهود  اإىل  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
وزير  بقيادة  االأل��غ��ام  لنزع  الوطنية  اللجنة  بت�سكيل 

اخلارجية في�سل املقداد، منذ نحو 3 اأ�سهر.
اأن ه��ذه اجل��ه��ود تتطلب دع��م��ا م��ن رو�سيا  وي��و���س��ح 
ال��دول��ي��ة، الأن هذا  ال��ع��امل وامل��ن��ظ��م��ات  وج��م��ي��ع دول 
اخل��ط��ر ي��ه��دد ح��ي��اة جم��ت��م��ع ب��اأك��م��ل��ه، م���وؤك���دا على 
اآمنة  لعودة  �سيوؤدي  اجل�سيمة  املهمة  ه��ذه  جن��اح  اأن 

للجئني واملهاجرين.
اإزال��ة اأكرث من 50 األف  جنحت اللجنة ال�سورية يف 
األف قذيفة غري  األف لغم، و84  عبوة نا�سفة، و45 
املناطق  األف هكتار من   55 منفجرة، وتطهري نحو 

ال�سورية من االألغام.

عبري مو�سي يف الندوة ال�سحفية
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•• الفجر -خرية ال�شيباين
   ا�سبحت ليز ترو�س رئي�سة وزراء اململكة املتحدة. 
معروفة ب�سراحتها ومقاربتها الراديكالية، �سيتعني 
عليها اإدارة اأزمة اقت�سادية واجتماعية تاريخية، 
الربيك�سيت، وتدارك  ما بعد  والتفاو�س على فرتة 
تخّلف املحافظني يف �سوء االنتخابات. هذا ما ميكن 

توقعه منها يف 5 نقاط.
اأو  تات�سر،  مارغريت  منوذجها  مثل  مرنة،  غري     
م�ساغبة، مثل معلمها بوري�س جون�سون؟ يف داونينغ 
ب�سمتها  اأن ترتك  ليز ترو�س  �سيكون على  �سرتيت، 

اخلا�سة -يف بلد م�سطرب.
ان��ت��خ��ب ح����زب امل��ح��اف��ظ��ني وزي�����رة اخل��ارج��ي��ة 
املحافظني  حزب  لرئا�سة  االثنني  يوم  الربيطانية 

لت�سبح ثالث رئي�سة وزراء بريطانية.
ليز ترو�س تات�سر جديدة

رئي�سة وزراء اململكة املتحدة املنتخبة

ا�سرتاتيجية، حتديات: كيف �ستبدو ولية ليز ترو�ض...؟
من التحديات: اللحاق بحزب العمل املتقدم بحوايل 10 نقاط قبل االنتخابات العامة

�����س����ي����ع����ط����ي
ت�������س���ك���ي���ل   
ح���ك���وم���ت���ه���ا 
امل�������وؤ��������س�������ر

االأول 
لل�سرتاتيجية 
امل������خ������ت������ارة مهمة �سعبة مل�ستاأجرة 10 داوننغ �سرتيتجون�سون قد يكون قوة ازعاج

- لن تتمتع ليز ب�س�هر ع�س�ل و�سيتعني عليها اأن تعالج ب�س�رعة الأزم�ة اخلطرية التي تهز اململكة
- تريد ليز ترو�ض التخل�ض من الل�ائح الأوروبية مع املخاطرة باإثارة حرب جتارية مع بروك�سل

باملائة   4 فا�سل   57 على  ح�سلت 
م��ن االأ���س��وات، وف���ازت على ري�سي 
باملائة(.   6 ف��ا���س��ل   42( ���س��ون��اك 
ومت�سيا مع التقاليد، �سّلم بوري�س 
امللكة  اإىل  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  ج��ون�����س��ون 
االأول  اأم�������س  ال��ث��ان��ي��ة  اإل���ي���زاب���ي���ث 
ذلك  بعد  ا�ستقبلت  التي  الثلثاء، 
ال��زع��ي��م��ة اجل����دي����دة. ف��م��ا ال���ذي 
ميكن توقعه بعد الفرتة املحمومة 

ل�سلفها؟

-كيف �ستقود؟  1
   وعدت ليز ترو�س، 47 عاًما، بعد 
اإع���لن ف��وزه��ا اأن��ه��ا �ستفعل م��ا هو 
بالوعود”...  و�ستفي  متوقع منها، 
بنت  اجل���دي���دة،  ال�����وزراء  فرئي�سة 
���س��ورة امل��ج��ت��ه��دة وال�����س��ادق��ة التي 
تفعل م��ا ت��ق��ول.    ك��ان��ت بداياتها 
عرفها  ط���وي���ل���ة،  ل���ف���رتة  ����س���اق���ة. 
خطاباتها  ب�������س���ب���ب  اجل����م����ه����ور 
الروبوتية، مما حّولها اإىل مو�سوع 
�سخرية على ال�سبكات االجتماعية. 
ن��ائ��ب ع���ن ن���ورف���ول���ك، ع��م��ل��ت ليز 
منذ  احل��ك��وم��ات  ت��رو���س يف جميع 
عام 2012 اىل ان �سغلت من�سب 
وزيرة اخلارجية. ومع ذلك، “اإنها 
تقول  للغاية”،  دبلوما�سية  لي�ست 
كاثرين مار�سال، اأ�ستاذة الدرا�سات 
�سريجي  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
وعنادها  �سراحتها  اإن  ب��ب��اري�����س. 
التي  تات�سر،  مب��ارغ��ري��ت  ي��ذّك��ران 
احل���ادة  وع��ب��ارات��ه��ا  �سيغها  ت��ب��ن��ت 

واأ�سلوب لبا�سها.
اأنف�سنا  جن����د  ب������اأن  »���س��ن��ن��ت��ه��ي     
جون  يعتقد  جديد”،  بجون�سون 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  كريت�س، 
يف ج��ام��ع��ة ���س��رتاث��ك��لي��د، ال���ذي 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  ي���لح���ظ 
�سمات  “لديها  “اإيجابيتهما”. 
�سيا�سية  وخ�����س��ائ�����س  ���س��خ�����س��ي��ة 

الت�سريعية.  االنتخابات  يعادل  ما 
اأق�ساه  م��وع��د  يف  ت��ع��ق��د  اأن  ي��ج��ب 
يناير 2025، ولكن يجوز لرئي�سة 
ال��وزراء عقدها يف اأقرب وقت تراه 
منا�سباً. “�ستحتاج اإىل وقت الإعداد 
حزب  تقدم  م��ن  وال��ت��اأك��د  حملتها، 
مرتا�سة”،  �سفوف  يف  املحافظني 

تعدد كاثرين مار�سال.
متنح  احل������������ايل،  ال������وق������ت  يف     
تاأخرا  احل��زب  ال��راأي  ا�ستطلعات 
ع����ن ح���زب  ن����ق����اط   10 ب����ح����وايل 
اأجرته  ال�ستطلع  ووف��ًق��ا  العمل. 
يوغوف موؤخًرا، يتوقع 52 باملائة 
فرتة  ت��ك��ون  اأن  الربيطانيني  م��ن 
عملها �سيئة ان مل تكن مرعبة. من 
الليرباليون  ي��اأم��ل  اأخ���رى،  ناحية 
من  اال�ستفادة  يف  الدميقراطيون 

هروب “املكتئبني” املعتدلني.
العماليني ال  اأن  احلقيقة  تبقى     
ُيقلعون، على الرغم من مغامرات 
ج��ون�����س��ون واالأح�����داث ال��ت��ي تدعم 
باأنه  العمال  اُتهم حزب  مطالبهم. 
�سلبي يف مواجهة االأزمة، الأنه قدم 
مقرتحاته )جتميد اأ�سعار الطاقة( 
“�سيء ال ي�سدق،  يف وقت متاأخر. 
اأكرث  امليدان  العّماليون  يحتل  اأال 
ه���ذا ال�����س��ي��ف، ان���ه ال ُي�����س��م��ع لهم 
املحافظون  اأه�����دى  ب��ي��ن��م��ا  ����س���وت 
كاثرين  تعلق  لُي�سربوا”،  الع�سا 

مار�سال.
زعيمهم  ظهر  كاريزماتي،  غري     
كري �ستارمر حذًرا جًدا يف مواجهة 
ا���س��ت��ي��اء ال�������س���ارع. وق����د ط��ل��ب من 
امل���ق���رب���ني م��ن��ه ع����دم امل�������س���ارك���ة يف 
االع���ت�������س���ام���ات خ���وف���ا م���ن تنفري 
يفتقر  ال��ع��م��ل  “حزب  ال��ن��اخ��ب��ني. 
اإىل عمود فقري، توا�سل الباحثة، 
لكنه قد يكون قادًرا على اال�ستفادة 
املحافظني،  ال�سائد جتاه  امللل  من 

يف ال�سلطة منذ 12 عاًما«.

اإىل حد كبري �سمات بوري�س  ت�سبه 
رون�سلي،  اأن��درو  اأ�سار  جون�سون”، 
ال��ك��ات��ب يف ���س��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان، 
ال�سعبوي  ب��خ��ط��اب��ه��ا  م�����س��ت�����س��ه��دا 
“�سهيتها  االأح���ي���ان،  م��ن  ك��ث��ري  يف 
ال�سرهة للدعاية الذاتية”، وميلها 

اإىل عدم اال�ستماع اإىل الن�سيحة.
الذي  “بوجو”،  ع��ك�����س  وع��ل��ى     
النهاية،  ح��ت��ى  ل��ه  خمل�سة  ظ��ل��ت 
باملبادئ  م��ق��ت��ن��ع��ة  ت����رو�����س  ت���ب���دو 
املحافظة التقليدية. اال انها ولدت 
وهي  ي�سارية،  ميول  ذات  عائلة  يف 
ليربالية  دمي���ق���راط���ي���ة  ن��ا���س��ط��ة 
اإىل  االن�سمام  قبل  درا�ستها  اأثناء 
ليز  اإىل  وينظر  املحافظني،  ح��زب 
اأن��ه��ا متقّلبة  اأح��ي��اًن��ا ع��ل��ى  ت��رو���س 
كالرياح. عام 2016، �سوتت �سد 
واحدة  ت�سبح  اأن  قبل  الربيك�سيت 
و”االأمر  عنه.  املدافعني  اأ�سد  من 
حمرّي للغاية بالن�سبة للجمهور”، 

ت�سري كاثرين مار�سال. 

ال�سيا�سة  هي  -ما   2
التي �ستتبعها؟

بناًء  بحملتها  ترو�س  ليز  قامت     

املتحم�سني.  الربيك�ست  واأن�����س��ار 
“لقد دعموها لكنهم �سيطالبونها 
مار�سال.  كاثرين  تتنباأ  بفاتورة”، 
جزء  ب�سرعة  “�ستواجه  وت�سيف: 
ال�سعبي،  واال���س��ت��ي��اء  احل����زب  م���ن 
اأن وعودها ال ميكن  ت��درك  عندما 
االأول:  وامل����وع����د  بها”.  ال����وف����اء 
وموؤمتر  الطوارئ  ميزانية  درا�سة 
و�سيعطي  اأك���ت���وب���ر.   5 يف  احل����زب 
االأول  امل��وؤ���س��ر  ح��ك��وم��ت��ه��ا  ت�سكيل 

لل�سرتاتيجية املختارة.
بوري�س  اآخ�����ر:  ه���ن���اك جم���ه���ول     
قوة  ي��ك��ون  اأن  “ميكن  ج��ون�����س��ون. 
كاثرين  حت������ذر  ره����ي����ب����ة،  ازع��������اج 
اإذا  معها  ودوًدا  يكون  لن  مار�سال. 
و  ل�����س��احل��ه.  تعمل  ل��ن  اأن��ه��ا  �سعر 
اىل  الربيطانية  ال�سحافة  ت�سري 
املحافظني،  ب���ني  البائع”  “ندم 
جون�سون  ت��رك  على  ندموا  الذين 

يرحل.

االأوفر هي  -هل   5
 حظا يف االنتخابات؟

   التحدي االأخ��ري: اللحاق بحزب 
اأي  العمل قبل االنتخابات العامة، 

يف ال�سيا�سة املثرية للجدل لرتحيل 
وفيما  روان��دا.  اإىل  اللجوء  طالبي 
بالبيئة، حتافظ على هدف  يتعلق 
بحلول  ال��ك��رب��وين  احل��ي��اد  حتقيق 
ا  عام 2050 ... ولكنها تدعو اأي�سً
وا�ستغلل  ال�����س��خ��ري  ال���غ���از  اإىل 
روا���س��ب ال��ن��ف��ط اجل��دي��دة يف بحر 

ال�سمال.

من موقف  اأي   3
 فرن�سا واوروبا؟

للمان�س،  القانوين  غ��ري  العبور     
بعد  م��ا  م��ل��ف��ات  ال�����س��ي��د،  ح�س�س 
العلقة  ت��ده��ورت  الربيك�سيت... 

بني لندن وباري�س.
 وزي����������ارة ل���ي���ز ت�����رو������س االأخ�������رية 
-رف�ست  م�����اك�����رون  الإمي����ان����وي����ل 
تعتربه  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  االإف�������س���اح 
تدفع  -ال  عدًوا”  اأم  “�سديًقا 

االأوروبيني للتفاوؤل.
ب���ج���م���ي���ع ه����ذه  ي���ت���ع���ل���ق     ف���ي���م���ا 
ليز  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  اخل����لف����ات، 
بوري�س  من  عدوانية  اأك��رث  ترو�س 
كتابة  اإع��ادة  تريد  فهي  جون�سون: 
ال�سمالية  اإي���رل���ن���دا  ب���روت���وك���ول 

تخفي�سات  م��ف��اده��ا:  ر���س��ال��ة  ع��ل��ى 
اليوم  “من  ���س��خ��م��ة  ���س��ري��ب��ي��ة 
امل�ساعدة.  م����ن  ب�������داًل  االأول”، 
منا�سرة للتجارة احلرة: اإنها تريد 
حكومة اأقل، و�سرائب اأقل، ولوائح 
اأقل. لكن هذه االإعفاءات ال�سريبية 
التي تبلغ 30 ملياًرا يتم انتقادها 
م�����ن ق���ب���ل اخل���������رباء وامل���ع���ار����س���ة 
باعتبارها  �سوناك،  ري�سي  واأن�سار 
اململكة  خ��زائ��ن  الأن  واق��ع��ي��ة  غ��ري 
ف��ارغ��ة، والأن ه��ذه االإج�����راءات لن 
ه�سا�سة.  الربيطانيني  اأك��رث  تفيد 
وت��ع��ت��ق��د ك���اث���ري���ن م����ار�����س����ال، اأن 
الثات�سري  املحافظ  ك��ان  “�سوناك 
يف  ا  تناق�سً ه��ن��اك  الأن  احل��ق��ي��ق��ي، 

امليزانية عند ترو�س«.
   ول���ئ���ن وع�����دت م����رة اخ�����رى يوم 
خلف�س  جريئة  “خطة  ب�  االثنني 
االأم���ر  ان��ت��ه��ى  ف��ق��د  ال�سرائب”، 
خطابها  يف  االع��ت��دال  اإىل  برتو�س 
ملمو�س،  ب�سكل  نيتها  خ��لل  م��ن 
وف���ًق���ا ل��و���س��ائ��ل االإع�������لم، جتميد 

اأ�سعار الطاقة.
ا التخل�س     تريد ليز ترو�س اأي�سً
اللوائح االأوروب��ي��ة، وال ت�سكك  من 

�سيمر  اأك�����ت�����وب�����ر،  يف  ال�����ط�����اق�����ة. 
ال�سنوية  االأ����س���رة  ف���ات���ورة  م��ع��دل 
اإ�سرتليني  ج��ن��ي��ه   1.971 م���ن 
اإ�سرتلينًيا،  ج��ن��ي��ًه��ا   3549 اإىل 
ربع  م���ن  ي��ق��رب  م���ا  اأن  درج����ة  اىل 
عدم  يف  ي���ف���ك���رون  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
ال��ت��دف��ئ��ة ه���ذا ال�����س��ت��اء، وف��ًق��ا مل�سح 
حديث. باالإ�سافة اإىل ذلك، هناك 
اإ�سرابات �سخمة وعدت ليز ترو�س 
ال�سحافة  وت�����س��ت��خ��دم  ب��ك�����س��ره��ا. 
يف  ال�سخط”  “�سيف  ت���ع���ب���ري 
يف  ال�سخط”  “�ستاء  اإىل  اإ����س���ارة 
-1978 تات�سر  م��ارغ��ري��ت  ع��ه��د 

احل����رب يف  ع���ن  ن��اه��ي��ك   .1979
اأوك����ران����ي����ا، ورغ���ب���ة ا���س��ك��ت��ل��ن��دا يف 
االحتاد  مع  واملواجهة  اال�ستقلل، 

االأوروبي.
اأمامها  االآخ���ر  التحدي  �سيكون     
الذي  املحافظني،  تهدئة حزب  هو 
غيت”  “بارتي  ج�������راء  ي�����س��ت��ع��ل 
وحملة عا�سفة. لن تكون الزعيمة 
و�ستمن�سرت،  يف  موالية  اأر���س  على 
حيث ف�سل نواب حزب املحافظني 
عليها  و����س���ي���ت���ع���ني  م���ن���اف�������س���ه���ا. 
املعتدل  اجلناح  التفاو�س بني هذا 

ال�سمالية  باأيرلندا  املتعلق  )اجلزء 
املخاطرة  م���ع  ال��ربي��ك�����س��ي��ت(  م���ن 
بروك�سل.  مع  جتارية  باإثارة حرب 
ومن املحتمل اأن تختار ليز ترو�س 
موقًفا اأكرث اإيجابية مبجرد توليها 
على  �ستلعب  اأن��ه��ا  اأو   ... املن�سب 
لربوك�سل  املناه�سة  ال��ورق��ة  ه��ذه 
وب��اري�����س، وال��ت��ي ت��ك��ون ف��ع��ال��ة مع 

ناخبيها املوؤيدين للربيك�سيت.

حتدياتها؟ هي  –ما   4
ب�سهر  ت��رو���س  ل��ي��ز  تتمتع  »ل���ن      
مار�سال.  ك��اث��ري��ن  ت��ق��ول  ع�سل”، 
�سيتعني على امل�ستاأجرة اجلديدة ل� 
ب�سرعة  تعالج  اأن  داونينغ �سرتيت، 
االأزمة اخلطرية التي تهز اململكة. 
باملائة   10.1 الت�سخم  بلغ معدل 
خلل عام واحد، وهو االأعلى منذ 
40 عاًما، وميكن اأن يرتفع اإىل 22 
�ساك�س،  ج��ول��دم��ان  ل���  وف��ًق��ا  باملائة 
ويتوقع بنك اإجنلرتا حدوث ركود 
خماوف  يثري  مما  العام،  نهاية  يف 

من “الركود الت�سخمي«.
ارتفاع  ب�����س��ب��ب  االأ�����س����ر  ت��خ��ت��ن��ق     
اأ�سعار  وارت���ف���اع  امل��ع��ي�����س��ة  ت��ك��ال��ي��ف 

الأزمة الأوكرانية.. ملاذا ترف�ض وا�سنطن التفاو�ض؟
•• عوا�شم-وكاالت

زادت  بوقف اإمدادات الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا عرب خط “نورد �سرتمي 1”، 
االأوكرانية  احل��رب  تداعيات  تفاقم  من  االحت��اد  دول  بع�س  ل��دى  املخاوف 
اأكرث على القارة العجوز، لذا تعالت االأ�سوات جمددا داخل التكتل االأوروبي 
للمطالبة بعودة املفاو�سات وجتنب �سيا�سة الت�سعيد التي تتبنها الواليات 

املتحدة طوال الوقت يف االأزمة االأوكرانية.
ورغم دعوة اأملانيا وفرن�سا االأخرية للعودة اإىل طاولة املفاو�سات مع رو�سيا، 
على  يوؤكد  االأزم���ة، مما  يف  للتهدئة  ا�ستعداد  اأي  املتحدة  ال��والي��ات  تبدجِ  مل 

رغبتها يف مد اأجل احلرب االأوكرانية والت�سعيد جتاه رو�سيا.
ب�ساأن  مو�سكو  م��ن  طلبات  الأي  وا�سنطن  ت�ستجب  مل  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
االأوكرانية،  للقوات  االأ�سلحة  �سخ  ا�ستمرار  ب�ساأن  حتذيرات  اأو  املفاو�سات، 

األك�سندر  الرو�سية،  باخلارجية  ال�سمالية  اأمريكا  اإدارة  مدير  طالب  حيث 
زيلينك�سي  ف��ول��ودمي��ري  االأوك�����راين  الرئي�س  ب��اإج��ب��ار  وا���س��ن��ط��ن،  دار���س��ي��ف، 
امل�سوؤولون  روج  االأوك��ران��ي��ة،  احل��رب  بداية  منذ  للتفاو�س.  اجللو�س  على 

االأمريكيون الأن احلرب االأوكرانية �ست�سبح “حربا طويلة«.
“ت�ستعد حلرب  اإن رو���س��ي��ا  ق��ال��ت اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة  10 م��اي��و،  يف 
موؤكدة على مد اأوكرانيا باالأ�سلحة لتجهيزها ل�”�سراع اأطول«. ا�ستنزاف”، 
الواليات املتحدة ت�سدرت قائمة الدول االأكرث دعما الأوكرانيا، وقدم البيت 
االأبي�س نحو 6.3 مليارات دوالر كم�ساعدات ع�سكرية الأوكرانيا منذ مطلع 

العام اجلاري.
الفرتة  لكييف  كم�ساعدات  دوالر  مليار   40 االأم��ريك��ي،  الكونغر�س  اأق���ر 
املقبلة. اأر�سلت وا�سنطن اإىل كييف، �سواريخ “جافلني” م�سادة للدبابات، 
وقذائف “كاليرب” عيار 155 ملم، ومروحيات هليكوبرت قتالية، و�سواريخ 

ال�سيا�سي،  امل��ح��ل��ل  “هاوتزر«.  وم��داف��ع  ل��ل��ط��ائ��رات،  م�����س��ادة  “�ستينغز” 
اأن “لدى الواليات  م�سطفى الطو�سة، اأو�سح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
املتحدة مقاربة خمتلفة عن اأوروبا يف االأزمة االأوكرانية ل�سببني، لذا تتجنب 

التفاو�س وت�سعى اإىل ا�ستمرار احلرب الأطول وقت ممكن«.
ب�”اقتناع الواليات املتحدة باأن نظام الرئي�س الرو�سي  ال�سبب االأول يتعلق 
االحت���اد  ���س��ق��ط  ك��م��ا  االأوك�������راين،  امل�ستنقع  يف  �سي�سقط  ب��وت��ن  ف��لدمي��ري 
االأوراق  وا�سنطن كل  ا�ستغلت  لذا  االأفغاين،  امل�ستنقع  �سابًقا يف  ال�سوفييتي 
لك�سر  والدبلوما�سية  والع�سكرية  واال�سرتاتيجية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

ح�سب حديث الطو�سة. املنظومة الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا”، 
وبالنظر  اأوروب��ا،  بتحقيق م�سالح على ح�ساب  “يرتبط  الثاين  ال�سبب  اأما 
لنتائج احلرب ي�سبح االقت�ساد االأمريكي هو امل�ستفيد الوحيد بت�سدير الغاز 
والنفط لدول اأوروبا، وت�سدير احلبوب واالأ�سلحة الأوكرانيا واأوروبا اأي�سا، 

لذا ي�سبح توقف م�سار املفاو�سات خدمة الأجندة االقت�ساد االأمريكي«.

العودة للتفاو�س
رغم الت�سعيد بني اجلانبني الغربي والرو�سي، عادت اأوروبا، ويف مقدمتها 

باري�س وبرلني، للحديث عن اأهمية املفاو�سات وا�ستمرار احلوار مع بوتن.
االأوروبية  االأ���س��وات  “تعايل  اإىل  الطو�سة  اأ���س��ار  امل��ف��او���س��ات،  توقيت  ع��ن 
والت�ساوؤالت حول اإمكانية الت�سحية باالقت�ساد واالأمن يف مقابل حرب تبدو 
خا�سرة للأوروبيني، مما دفع �سا�سة للتنديد بالعقوبات التي انخرط فيها 
االحتاد االأوروبي مع وا�سنطن«. التوجه يف اأوروبا اأ�سبح االآن “اأخذ م�سافة 
ا�سرتاتيجية بعيدا عن االأجندة االأمريكية، الإعادة النظر يف تداعيات احلرب، 
ورمبا هذا التوجه لي�س لدى االأغلبية، لكن مع مرور الوقت �ستتغري نظرة 

بح�سب الطو�سة. االأوروبيني يف احلرب”، 

•• طرابل�س-وكاالت  خريطة جديدة للميلي�سيات يف العا�سمة الليبية

املا�سية،  االأي��ام  خلل  طرابل�س  الليبية  العا�سمة  �سهدتها  التي  اال�ستباكات  بعد 
واأع���ادت  ال��ب��لد،  يف  ال�سلطة  على  املتناحرة  امليلي�سيات  انت�سار  خريطة  ت��غ��ريت 

متركزها من اأجل ال�سيطرة على املواقع اال�سرتاتيجية.
وتخ�سع طرابل�س ل�سيطرة حكومة الدبيبة، املدعومة من عدة ملي�سيات م�سلحة 
وهما من اأقوى امللي�سيات،  على غرار “ جهاز دعم اال�ستقرار” و”قوات الردع”، 
التي  جنزور”  “فر�سان  كتيبة  و  واالنتخابات”  الد�ستور  “دعم  ق��وة  جانب  اإىل 
املقابل،  ت��اج��وراء.  يف  مبنطقة  الدروع”  “رحبة  وكتيبة  العا�سمة  تتمركز غرب 
حتظى حكومة فتحي با�ساغا بدعم كتيبة 777 التي يقودها هيثم التاجوري و 

كتيبة “النوا�سي«.
تغري خريطة امليلي�سيات

رغم عدم م�ساركتها بقوة يف اال�ستباكات االأخرية، لكن اأ�سبحت ملي�سيا “الردع” 
الفائز االأكرب يف االأحداث االأخرية، وذلك بعد �سيطرتها على مواقع كان ينت�سر 

فيها خ�سومها يف كتيبة النوا�سي وكتيبة التاغورري املدعومتني من حكومة فتحي 
با�ساغا. وامتد نفوذ ملي�سيا الردع اإىل ما اأبعد من مطار معتيقة الدويل وحميطه 
وموؤ�س�سات  مناطق  م��ن  يحتويه  وم��ا  االأن��دل�����س  ح��ي  ك��ام��ل  اإىل  متتد  واأ�سبحت 
“دعم  ملي�سيات  اأما  للنفط.  الوطنية  املوؤ�س�سة  ومقر  ال��وزراء  رئا�سة  مثل  حيوية 
مل يتغري انت�سارها اجلغرايف ب�سكل كبري، ولكنها عززت مواقفها يف  اال�ستقرار”، 
تلقته من  امليلي�سيا مبا  واكتفت هذه  �سليم،  اأبو  اله�سبة اخل�سراء وحي  منطقة 
دعم مايل كبري، وبحجم اأكرب من “الردع”، مما جعلها القوة ال�ساربة التي ُيعول 
والتي  الوالية،  منتهية  الدبيبة  احلميد  عبد  حلكومة  املوؤيدة  القوات  بني  عليها 
ت�ستقوي بعدد من امليلي�سيات يف ا�ستمرارها يف ال�سلطة وعدم ت�سليمها اإىل حكومة 
الزاوية  املنتخبة من الربملان. وظهرت ملي�سيا جديدة من مدينة  با�ساغا  فتحي 
قبل  غربها  اإىل  ليبيا  �سرقي  م��ن  ه��رب��وا  ال��ذي��ن  امل�سلحني  اآالف  وت�سم  الليبية 

االإرهابية  التنظيمات  على  الق�ساء  يف  الليبي  الوطني  اجلي�س  جناح  بعد  �سنوات 
علقة  على  امللي�سيا  ه��ذه  اأن  ليبيا”  “اأخبار  ملوقع  م�سادر  وت��وؤك��د   ،2014 ع��ام 
وثيقة بتنظيم االإخوان االإرهابي و�سديدة التطرف اأيديولوجياً. ويرى مراقبون 
اأن تغيري خريطة امليل�سيات يف ليبيا �سيعزز من موقف عبد احلميد الديبية، ورمبا 

ي�سبح رجل ليبيا القوي بعد فوزه اأتباعه يف معركة طرابل�س االأخرية.

تغيري موازين القوى
مبوازين  وا�سح  تغيري  ح��دوث  التكبايل  علي  الليبي  النواب  جمل�س  ع�سو  وراأى 
قوى تلك امليلي�سيات املتمركزة بالعا�سمة، وقال يف تغريدة له “اإن كل من ملي�سيا 
املعادلة كونهما مطاردين حالياً، فيما  اأ�سبحا خارج  و”التاغوري”  “النوا�سي” 
ت��زاي��دت اأ���س��ه��م دع��م اال���س��ت��ق��رار وال����ردع، وخ��ا���س��ة بعد احل�����س��ول م��ن غنائم من 

املتوقع اأن تزيد من تغول قوتيهما«. فيما توقع رئي�س موؤ�س�سة �سليفوم للدرا�سات 
والتي �سكل  “الردع اخلا�سة”،  اأ�سهم قوات  واالأبحاث الليبي جمال �سلوف تزايد 
املعركة،  قوى  موازين  من  غ��رّيت  مفاجاأة  الدبيبة  جانب  اإىل  بالقتال  انخراطها 
ب��ال��وق��وف على احلياد  ك��اره  ال����روؤوف  ورئي�سها عبد  ال��ق��وات  تلك  يف ظ��ل حر�س 
م�ستقبلياً  قيامها  اإمكانية  مرجحاً  موؤخراً،  ن�سبت  التي  ال�سراعات  كل  خ�سم  يف 
بخو�س معارك لتثبيت �سلطتها املنفردة على العا�سمة، يف ظل ما يردد عن دعمها 
من دول غربية كربى«. واأو�سح �سلوف يف ت�سريحات ل�”ال�سرق االأو�سط” اأن تلك 
ال�سلوكيات تظهر اأن الهدف الرئي�سي لهوؤالء هو االرتزاق واحل�سول على الغنائم 
ما  وهو  باخل�سوم،  املعنوي  التنكيل  ذلك  الطرق، مبا يف  �سلوك قطاع  ي�سابه  مبا 

ترجم يف و�سع �سيارة التاغوري ال�سخ�سية اأمام حديقة احليوان بطرابل�س.
وتكرث �سكاوى املنظمات احلقوقية الليبية من تزايد حاالت القب�س على مواطنني 
من قبل جمموعات م�سلحة ال يعرف على وجه الدقة تبعيتها الأي جهاز اأمني مما 
يعوق جهود مبا�سرة الق�سية ومعرفة التهم املوجهة للمواطن ومتي �سيتم عر�سه 

على النيابة، اأو متابعة اأو�ساعه ومعرفة مكان احتجازه لعدة اأ�سهر.

تدارك تقدم حزب العمل بزعامة كري �ستارمر
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تقدم البل�سفية 
ال����ق����وم����ي����ة 
على رو����س���ي���ا 

ح�سن  اأن���ه���ا   
ال�����������ع�����������امل 
االأرث��وذك�����س��ي 
وت����ق����ال����ي����ده 
����س���د ال���غ���رب

ي���ظ���ل دوغ����ني 
بارزة  �سخ�سية 
ال��ق��وم��ي��ة  يف 
ال����رو�����س����ي����ة 
والراديكالية 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
امل����ع����ا�����س����رة

ل ي�سعى التيار الأورا�سي املعا�سر اإىل ف�سل 
رو�سيا عن احل�سارات الأوروبية والآ�سي�ية القائمة

األك�سندر دوغني معروف قبل كل �سيء بالبعد 
اجلي��سيا�سي الذي يراه يف الأورا�سية اجلديدة

�سخ�سية ذات م�سرية فكرية راديكالية ومعقدة

من البل�سفية الق�مية اإىل الأورا�سية، من ه� األك�سندر دوغني حًقا؟
•• الفجر -اأدريان نوجنون 

ترجمة خرية ال�شيباين
   يف 20 اأغ�سط�س 2022، اختفت داريا دوغينا، 
ابنة املنظر الرو�سي األك�سندر دوغني،  29 عاًما، 

يف هجوم غام�س للغاية. 

بارتكاب  اأوكرانيا  الرو�سية  املخابرات  واأتهمت 
اأي  االأخ��رية  ه�����ذه  نف����ت  وق����د  الهج����وم، 

تورط لها.
األك�سندر  املقدمة  اإىل  احللقة  ه��ذه  اأع���ادت     
دوغني، �سخ�سية ذات م�سرية فكرية راديكالية 
على  املفرت�س  تاأثريها  اأدى  وال��ت��ي  ومعقدة، 

فلدميري  على  وحت��دي��دًا  الرو�سية  ال�سلطة 
وتبالغ  للغاية،  متناق�سة  حتليلت  اإىل  بوتني، 
بع�س و�سائل االإعلم بو�سوح يف تاأثري فكره يف 

دوائر ال�سلطة يف الكرملني.
ابنته،  )مث������ل  دوغ�����ني  اأن  هو  املوؤك��������د،      
ي�سمى  ملا  ال�ساع�������دة  النجم����ة  اأقل،  بدرجة 

�سخ�سية  اجل��دي��دة(  االأورا�س������ية  باحلركة 
يف  ن�سبًيا،  هام�س�������ية  كانت  واإن  ب�������ارزة، 
الفكرية  احل��ي��اة  م��ن  االأخ���رية  ع��اًم��ا  الثلثني 

الرو�سية.
   من هو بال�سبط، وما هي االأورا�سية اجلديدة، 

التي كان بطلها لعدة عقود؟

ت�سييع جنازة داريا دوغينا، التي قتلت بانفجار �سيارتهادوغني لي�س را�سبوتني بوتني

التنجيم واجلغرافيا 
ال�سيا�سية: بدايات 

األك�سندر دوغني
ولد  دوغ��ني  جيلفيت�س  األك�سندر     
1962 يف م��و���س��ك��و. ج���اء من  ع���ام 
املجتمع  يف  مت��اًم��ا  مندجمة  عائلة 
انف�سل  فقد  ذلك  ومع  ال�سوفياتي، 
يف  الهند�سية  درا���س��ت��ه  اأث���ن���اء  عنها 
والتي  ل���ل���ط���ريان،  م��و���س��ك��و  م��ع��ه��د 
تخلى عنها ل�سالح العلوم االإن�سانية 
-انتهى به االأمر مبناق�سة اأطروحة 
رو�ستوف  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف��ل�����س��ف��ة  يف 
 ،1980 ع����ام  م���ن   .2000 ع����ام 
يوجين�سكي  دائ���رة  ي��رتدد على  ك��ان 
من  ا���س��م��ه��ا  اأخ����ذت  )ال��ت��ي  املن�سقة 
بول�سوي  ل�������س���ارع  ال���ق���دمي  اال����س���م 
تاأ�س�ست  ح���ي���ث  ب��االت�����س��ي��ف�����س��ك��ي 
الكاتب  اأ���س�����س��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة(، 
يوري ماملييف.    وعلى الرغم من 
الدائرة قد ت�ساءلت بطرد  اأن هذه 
ال�سوفياتي  االحت���اد  م��ن  ماملييف 
الدائرة  ه���ذه  اأن  اإال   ،1974 ع���ام 
ا�ستمرت يف اأن�سطتها حتى منت�سف 
روح  حملتها  وال��ت��ي  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات، 

البريي�سرتويكا التحررية.
اأ�سبح  الطليعية،  البيئة  ه��ذه  يف     
دوغ�������ني، ال������ذي ���س��ج��ع��ه، م����ن بني 
يفغيني  ال��ت��ن��ج��ي��م  ع����امل  اآخ����ري����ن، 
ال�سوفية  وال��ف��ل�����س��ف��ة  ج���ول���وف���ني 
باملوؤلفني  م��ه��ت��ًم��ا  ج���م���ال،  ج���ي���دار 
رينيه  الفرن�سي  م��ث��ل  التقليديني 
جينون 1886-1951 واالإيطايل 

يوليو�س اإيفوال 1898- 1974.
“االإمرباطورية  مب��ف��ه��وم  ُط��ب��ع     
هذا  ب����ل����وره  ال�������ذي  الع�سوية”، 
�سبابه  يف  دوغ������ني  ط�����ور  االأخ��������ري، 
وال  االأمل��اين،  الفكر  لتيارات  جاذبية 
املحافظة.  االأمل��ان��ي��ة  ال���ث���ورة  �سيما 
وعلى الرغم من ح�سا�سيته لكتابات 
العامل اجليو�سيا�سي كارل هو�سوفر 
و�سع  ال���ذي   ،”1946-1869“
الف�ساءات  اأه���م���ي���ة  ع����ن  ن���ظ���ري���ة 
فاإنه  القوة،  تاأكيد  اإط��ار  الكربى يف 
ا ملا ي�سمى باأفكار  اأوىل اهتماًما خا�سً
مولر  الأرث�����ر  الثالث”  “الطريق 
وفان دن بروك “1925-1876” 
اإرن�ست  القومية  البل�سفية  ومنظر 
وكل   ،”1967-1889“ نيكي�س 
وال�سيوعية،  لليربالية  معاد  منهم 
م�سري  ذي  جديد  “ملجتمع  وموؤيد 

اجتماعي وقومي«.
   اإن كل هذه املجموعة االأدبية التي 
�سمحت  ب�سرامة،  ويجمعها  يقراأها 
اليمني  داخ��ل  ب�سرعة  باالرتقاء  له 
ال��رو���س��ي اجل��دي��د ال���ذي ال ي���زال يف 
مرحلة الن�سوء يف نهاية الثمانينات، 
ا للح�سول على عدد من  ولكن اأي�سً
ال��ع��لق��ات على اجل��ان��ب االآخ���ر من 

ال�ستار احلديدي.
ال�سحفي  مثل  -مت��اًم��ا  ا  حري�سً    
ال����ق����وم����ي امل����ت����ط����رف األ���ك�������س���ن���در 
 ”1938 “من مواليد  بروخانوف 
ان��ت��زاع اليمني ال��رو���س��ي من  -ع��ل��ى 
والتنظيمية  ال���ن���ظ���ري���ة  اأ����س���ول���ه 
دوغني  األك�سندر  �سيلتقي  القدمية، 
منذ عام 1989 بالعديد من كوادر 
اليمني الفرن�سي اجلديد مثل اآالن 
�ستيكرز  وروب������رت  ب��ي��ن��وي�����س��ت.  دي 
و�سي�سبح  ت����ريي����ارت،  ج����ان  وح���ت���ى 
القومية  للحركة  رو�سيا  يف  املمثل 
التحرير  ج��ب��ه��ة  اأوروب���������ا:  ل��ع��م��وم 

االأوروبية.

التجربة القومية البل�سفية
   موؤلف وحما�سر، دخل 

األك�سندر دوغني ال�سيا�سة 
ر�سمًيا عام 1990.

    ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ان�����س��م��ام��ه يف 
البداية اإىل حركة باميات )الذاكرة( 
اليمينية املتطرفة، اإال اأنه كان يفتقر 
تويل  ال  منظمة  داخ���ل  ال��دع��م  اإىل 
لل�سيا�سة  ل��ق��راءت��ه  ك��ب��رًيا  اهتماًما 

القائمة جزئًيا على الباطنية.
    ويف وقت كانت املعار�سة القومية 
يف  للظهور  �سعوبة  جت��د  الرو�سية 
امل�سهد ال�سيا�سي ل� “العقد االأ�سود”، 
مع   ،1993 م���اي���و   1 يف  اأ����س�������س 
الكاتب اإدوارد ليمونوف “1943-

اف���رتا����س���ًي���ا،  حت���ال���ًف���ا   ،”2020
اجل��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ب��ل�����س��ف��ي��ة، ومت 
حتت  ب��ع��ام��ني  ذل���ك  ب��ع��د  ت�سجيلها 

ا�سم احلزب القومي البل�سفي.
   مت تقدمي احلزب القومي البل�سفي 
تاأكيد  يف  ترغب  جتديدية  كحركة 
نف�سها يف فرتة من عدم اال�ستقرار 
ال�����س��ي��ا���س��ي -مت���ي���زت ب�����س��ك��ل خا�س 
يلت�سني  بوري�س  الرئي�س  بانقلب 
اأكتوبر  يف  ال��رو���س��ي  ال���ربمل���ان  ���س��د 
2003. واحلزب القومي البل�سفي، 

والدوائر  املحافظني  االأوك��ران��ي��ني 
بالتقاليد  ��ا  اأي�����سً امل��ت��اأث��رة  القومية 
ال�سفة  وب��ه��ذه  املحافظة.  وال��ث��ورة 
معينني  اأع�����س��اء   2011 ع���ام  دع���ا 
م��ن ال���ن���ادي ال��ت��ق��ل��ي��دي االأوك�����راين 
�سيا�سية  وراء  م��ا  ط��لب��ي��ة  )دائ�����رة 
اجلديدة  الفكرية  الطليعة  جتمع 
موؤمتره  اإىل  االأوك��ران��ي��ة(  للقومية 
�سد ع��امل م��ا بعد احل��داث��ة، نظمه 
مركز التقاليد، الذي اأداره حتى عام 

2014 يف جامعة لومونو�سوف.
   م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ع��م��ل دوغني 
القرن  من  االأول  العقد  اأوائ��ل  منذ 
احل���ايل ع��ل��ى ال��ت��ق��ارب م��ع الزعيم 
ال�����ق�����وم�����ي االأوك����������������راين دم����ي����رتو 
برات�سفو  وح��رك��ت��ه  كورت�سين�سكي 
توجهها  اأك������د  ال���ت���ي   ، )االخ����������وة( 
االأورواآ�سي املبكر الرغبة يف التعاون 
بني القوميني الرو�س واالأوكرانيني 
ومن  وت��اأث��ريه.  الغربي  العامل  �سد 
كورت�سين�سكي  ت���وىل  امل��ن��ظ��ور،  ه���ذا 
كع�سو   2006 ع��ام  من�سبه  م��ه��ام 
ال�سباب  الحت���اد  االأع��ل��ى  املجل�س  يف 

االأورا�سي.
   وم���ع ذل���ك، ف��ق��د ت��وق��ف التعاون 
بعد   2007 ع����ام  م��ف��اج��ئ  ب�����س��ك��ل 
قاموا  اأورا���س��ي��ني  ن�سطاء  ا���س��ت��ف��زاز 
القومي  التذكاري  الن�سب  بت�سويه 
االأوك�����راين ال��واق��ع ع��ل��ى ق��م��ة جبل 
البلد(.  يف  نقطة  )اأع��ل��ى  ه��وف��رال 
قاد كورت�سين�سكي يف �سنوات ما بعد 
امل���ي���دان، جم��م��وع��ة ب��ات��ي��ل��ون �سانت 
عار�ست  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  م�����اري 
االأوكرانيني  واالنف�ساليني  الرو�س 
جمهورية  يف  ل���رو����س���ي���ا  امل�����وال�����ني 
وجمهورية  ال�����س��ع��ب��ي��ة  دون��ي��ت�����س��ك 
�سرق  يف  ال�������س���ع���ب���ي���ة  ل���وغ���ان�������س���ك 

اأوكرانيا.

داريا دوغينا: تقليدية 
اأفلطونية حديثة

   اأ�سبحت داريا دوغينا يف ال�سنوات 
من  املحظور  االأب  و�سيط  االأخ���رية 
االأرا�سي االأوروبية. واإذا كان فكرها 
جزًء من املبادئ الكربى للأورا�سية 
والدها  ع��ن  متيزت  فقد  اجل��دي��دة، 
الفل�سفة  يف  اأك��������رث  ب���ال���ت���ن���ق���ي���ب 

القدمية.
لفرتة  فرن�سا  در���س��ت يف  اأن  ب��ع��د     
ا�سا�سي  ب�سكل  تخ�س�ست  ق�سرية، 
-و�ستاأخذ  االأفلطونيني  درا�سة  يف 

“بلتونوفا” كا�سم م�ستعار لها.
 2015 ع���ام  م��ن��ذ  ق��اده��ا عملها     
اإىل االهتمام باالإمرباطور جوليان، 
فل�سفته  �������س  اأ����سّ ان����ه  ت��ع��ت��رب  ال�����ذي 
الدين،  ال���س��ت��ع��ادة  ك��م��ح��اول��ة  لي�س 
و�سيا�سية  ميتافيزيقية  كمن�سة  بل 
ال��روح، وثلثية  اإث��ر ثلثية  تقتفي 
ال������دول������ة ب���امل���ع���ن���ى االأف������لط������وين 
للنظرية  حت��دي��ث  اإن���ه  للم�سطلح. 

ال�سيا�سية للتقليد.
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف  م���واج���ه���ة     يف 
ا�ستلهمت  امل��ت��اأخ��رة،  االأف��لط��ون��ي��ة 
كتابات  خ����ا�����س  ب�������س���ك���ل  دوغ����ي����ن����ا 
دومينيك  ال�سوي�سري  الفيل�سوف 
عامل  عمل  ا  اأي�سً ولكن  اأوم���ريا،  ج. 
دوميزيل  ج����ورج  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ل��غ��ة 
تعد  ال�����ذي   ”1986-1898“
الوظائف  ث���لث���ي���ة  ع����ن  ن��ظ��ري��ت��ه 
ال���ه���ن���دو-اأوروب���ي���ة ال��ي��وم ج����زًء من 
لليمني  االأي��دي��ول��وج��ي��ة  ال�����س��رائ��ع 

املتطرف.
ي�سكل  ال���ع���م���ل  ه�����ذا  ك�����ان  واإذا     
احلركة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  م�ساهمتها 
االأورا����س���ي���ة اجل����دي����دة، ف��ق��د �سعت 
ا اإىل غر�س مفهوم  داريا دوغينا اأي�سً
بقراءة  االأقطاب”  متعدد  “العامل 
اإث��ارة مواجهة  عن�سرية من خ��لل 
حيث  واأورا�سيا  الغرب  بني  وجودية 
جماعية  اإب���ادة  دونبا�س  يف  ال�سراع 
يرتكبها الغربيون �سد االأورا�سيني.

وم�سريته  م�سهب،  اأي��دي��ول��وج��ي     
متناغمة  هي  ما  بقدر  منطية  غري 
مع التاريخ الرو�سي خلل الثلثني 
ع���اًم���ا امل��ا���س��ي��ة، ي��ظ��ل دوغ����ني على 
ال��رغ��م م��ن ال��ع��لق��ات ال��زائ��ف��ة مع 
�سخ�سية  اإل��ي��ه،  املن�سوبة  ال�سلطة 
ال���رو����س���ي���ة  ال����ق����وم����ي����ة  ب�����������ارزة يف 

والراديكالية ال�سيا�سية املعا�سرة.
حتى  امل��م��ك��ن  م���ن  ي��ك��ن  مل  واإذا     
ل�سرح  م�������س���ار  اأي  ت��ف�����س��ي��ل  االآن 
االن��ف��ج��ار ال���ذي ق��ت��ل اب��ن��ت��ه، ورمبا 
ك����ان ي�����س��ت��ه��دف��ه، ف��م��ن امل���رج���ح اأن 
هذا احل��دث، بقدر ما هو ماأ�ساوي، 
����س���ي���م���ن���ح���ه ج����م����اه����ريّي����ة م�����ا بني 

مواطنيه.
*طالبة دكتوراة يف التاريخ، 

املعهد الوطني للغات واحل�سارات 
ال�سرقية “اإينالكو« 

هو حزب غري متجان�س يجمع بني 
ع��ن��ا���س��ر م���ن ح���رك���ة ال���ب���ان���ك مثل 
اإي��ج��ور ليتوف م��ن حليقي  امل��ط��رب 

الروؤو�س وقدماء املوؤمنني.
   اأن�سطته متعددة. يف الواقع، انت�سر 
ال�سارع  البل�سفي يف  القومي  احلزب 
ويف  اال�ستباقي،  الن�ساط  خلل  من 
ك��م�����س��روع طليعي  ال��ث��ق��ايف،  امل��ج��ال 
ي��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ع���ل���ى ال�����روح 
اأن����درغ����راون����د، حتى  واجل���م���ال���ي���ات 
ل���و ك���ان ذل���ك ي��ع��ن��ي اال���س��ت��ف��زاز اأو 

االرباك.
“منجل  رم����زه����ا  ك�����ان  وب���ي���ن���م���ا     
خلفية  ع���ل���ى  ������س�����وداء  وم����ط����رق����ة 
من  م�����س��ت��وح��ى  وحمراء”  ب��ي�����س��اء 
ال���ق���م���ي�������س ال�������ذي ارت����������داه غ����اري 
مطرب  دور  لعب  عندما  اأول���دم���ان 
يف فيلم �سيد ونان�سي، فان �سحيفة 
ا�سم  على  )�سميت  ليمونكا  احل��زب، 
ليمونوف(، ت�ستخدم رموز الواقعية 
الهولندية  وامل��در���س��ة  اال���س��رتاك��ي��ة 
لن�سر  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ع�سرينات  يف 
اال�ستفزازية.  ل��ي��م��ون��وف  ق�����س��ائ��د 
وم���ت���اأث���راً مب��ج��ت��م��ع ال��ف��رج��ة لغي 
دي���ب���ور، ���س��ج��ع دوغ����ني ع��ل��ى تنظيم 

التظاهرات ال�سيا�سية. 
  متعددة االأبعاد، ت�ستند اأيديولوجية 
احلزب القومي البل�سفي اإىل كتابات 
هيكلتها  مت���ت  ول���ك���ن  ل���ي���م���ون���وف، 
األك�سندر  ق��ب��ل  م��ن  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 

دوغني نف�سه.
اأواًل،  ه��ي،  القومية  البل�سفية  اإن    
واالألفي،  االأخ�����روي  للفكر  ���س��دى 
االأ�سطورة  م���ن  اأ����س���ا����ًس���ا  امل�����س��ت��م��د 
التي  الثالثة”  “روما  ال��رو���س��ي��ة 
تقدم رو�سيا على اأنها ح�سن العامل 
الغرب.  �سد  وتقاليده  االأرثوذك�سي 
ت�سميم  مت  اأخ���������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
ال���ق���وم���ي���ة ح�����ول فكرة  ال��ب��ل�����س��ف��ي��ة 
فكرة  وك��ذل��ك  اجلديد”،  “الرجل 

الثورة القومية وال�سعبية.
����ا يف     دخ����ل����ت االأورا������س�����ي�����ة اأي���������سً
البل�سفي  ال��ق��وم��ي  احل���زب  ب��رن��ام��ج 
فكرة  ليمونوف  اأي���د   ،1996 ع��ام 
ال��ف�����س��اء ال���ق���اري ال����ذي مي��ت��د من 
اإىل ج��ب��ل ط���ارق،  ف��لدي��ف��و���س��ت��وك 
االحتاد  �سعوب  على  �سيتعني  حيث 

اجليو�سيا�سي  ب��ال��ع��امل  اه��ت��م��ام��ه 
هنتنغتون(  ���س��م��وئ��ي��ل  االأم���ري���ك���ي 

وح�سارًيا.
اخللفية  ه�����ذه  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر      
اأوك���ران���ي���ا مكانة  ال��ن��ظ��ري��ة، حت��ت��ل 
فباعتبارها  دوغ��ني.  عمل  يف  مهمة 
الورا�سيا،  مهًما  ا�سرتاتيجًيا  قفًل 
طبيعي  ب�������س���ك���ل  ت����ع����ود  اأن  ي���ج���ب 
وق���د هاجم  ال���رو����س���ي.  ال���ع���امل  اإىل 
اال�ستقلل  ب�����س��دة   ،1997 ع����ام 
اأ�سا�سيات  ك���ت���اب���ه  يف  االأوك�����������راين 

اجلغرافيا ال�سيا�سية:
   »ال�سيادة االأوكرانية �سلبية للغاية 
ال�سيا�سية  ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
اأن  ميكن  اأن��ه��ا  درج���ة  اىل  الرو�سية 
اإىل  النظرية،  الناحية  م��ن  ت���وؤدي، 
ال  ك��دول��ة  “...”اأوكرانيا  ����س���راع. 
ثقافية  اأهمية  لها  لي�س  لها.  معنى 
اأو  ج���غ���راف���ي���ا  مت����اي����زا  وال  ع���امل���ي���ة، 
ا�ستقاق  ميكن  عرقية.  خ�سو�سية 
من  الأوك��ران��ي��ا  التاريخية  االأه��م��ي��ة 
من  “اأوكرانيا”  تاأتي كلمة  ا�سمها. 
اأو  “اوكراينا”  ال��رو���س��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة 
املطلقة  احل��ت��م��ي��ة  اإن  “احلزام”. 
الرو�سية على  ال�سيا�سية  للجغرافيا 
�سيطرة  هي  االأ�سود  البحر  �سواطئ 
مو�سكو الكاملة وغري املحدودة على 
وبالكامل،  بطولها  ال�سواطئ  ه��ذه 

من اأوكرانيا اإىل اأبخازيا«.
اأوكرانيا     روؤي���ة دوغ���ني وا���س��ح��ة. 
�سيكون  رو�سيا.  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زء 
ه���ذا امل���وق���ف اأك����رث رادي��ك��ال��ي��ة كما 
ت����وؤك����ده ال����ث����ورة ال���ربت���ق���ال���ي���ة عام 
مرور  اأن  م��ن��ه  واع���ت���ق���اًدا   .2004
ميثل  االأطل�سي  املع�سكر  اإىل  كييف 
رغبته  يكرر  فاإنه  لرو�سيا،  تهديًدا 
اجلديدة  رو���س��ي��ا  اإن�������س���اء  روؤي�����ة  يف 

)نوفورو�سيا( يف �سرق اأوكرانيا.
   ومع ذلك، ظل دوغني، حتى حركة 
ميدان واندالع احلرب عام 2014، 
���س��خ�����س��ي��ة ج���ذاب���ة اإىل ح���د م���ا يف 
االأوكرانيني.  م��ن  معني  ع��دد  نظر 
-2004 ال�����ف�����رتة  ه�������ذه  خ�������لل 
اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى   ،2014
ال�سباب االأورا�سي دافع ب�سدة  احتاد 
ع���ن اأط���روح���ات���ه ال���وح���دوي���ة، فقد 
بع�س  دوغ��ني من  األك�سندر  اق��رتب 

كيان واحد.
   بعد خم�س �سنوات فقط من وجوده، 
البل�سفي.  ال��ق��وم��ي  احل����زب  ت�����ذّرر 
-يف�سل  احل������زب  الجت������اه  راف�������س���ا 
املعار�سة  على  ال��رتك��ي��ز  ليمونوف 
االأم����ام����ي����ة امل���ب���ا����س���رة ب��ي��ن��م��ا يرى 
�سيكون  ال��دخ��ول  تكتيك  اأن  دوغ��ني 
اأكرث ملءمة -و�سع الرجلن حًدا 
االنف�سال،  هذا  اأ�سعفه  لتعاونهما. 
ظل احلزب القومي البل�سفي بقيادة 
 ،2007 ليمونوف وحده حتى عام 
عندما مت حظره. من جانبه، اأ�س�س 

دوغني حركة اأورا�سيا عام 2001.

مكانة اأوكرانيا يف الكتابات 
االأورا�سية اجلديدة لدوغني

���ا مل�����ب�����ادئ ال����ث����ورة     ظ�����ل خم���ل�������سً
امل����ح����اف����ظ����ة، وا�������س������ل األ���ك�������س���ن���در 
مبفهوم  م�����س��رت���س��ًدا  عمله  دوغ���ني 
غر�سه  ال����ذي  الثالث”  “الطريق 
خلل  االأورا�سية  االأيديولوجية  يف 
اجلامعة  داخ��ل  كاأكادميي  م�سريته 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة وال�������س���ي���ا����س���ي���ة ال���دول���ي���ة 
امل�������س���ت���ق���ل���ة.    ���س��ل��ط ال�������س���وء على 

حول  تتحد  اأن  ال�سابقة  ال�سوفياتي 
ال�����رو������س. م���ق���دم���ة ل��ف��ك��ر دوغ����ني 
احلايل، ت�ستند هذه املفاهيم جزئًيا 
ال��ذي مت  ال�سكيثي  االأعلى  املثل  اإىل 
تطويره يف رو�سيا يف القرن التا�سع 
ع�سر، والذي مت ا�ستعادته الحًقا من 

قبل االأورا�سيني االأ�سليني.
زم����ن  يف  االأورا�������س������ي������ة  ن���������س����اأت     
احل�����روب ال��ن��اب��ل��ي��ون��ي��ة، وه����ي قبل 
املتعلق  ل��ل��رتدد  ا�ستجابة  ���س��يء  ك��ل 
راف�سا  لرو�سيا.  احلقيقية  بالهوية 
هذا  االآ�سيوي،  الغربي  اال�ستقطاب 
الفكر الذي طوره بيوتر ت�ساداييف 
اأعيد اكت�سافه   ”1856-1794“
ثم تغذيته من قبل الهجرة الرو�سية 
البي�ساء يف بداية القرن العا�سر، وال 
بريداييف  نيكوال�س  قبل  من  �سيما 
عك�س  ع��ل��ى   .”1948-1874“
االأورا�سي  التيار  ي�سعى  ال  �سابقيه، 
امل��ع��ا���س��ر ب�����اأي ح����ال م���ن االأح������وال 
احل�سارات  ع��ن  رو���س��ي��ا  ف�����س��ل  اإىل 
بل  القائمة؛  واالآ�سيوية  االأوروب��ي��ة 
يلعب  ف��ه��و  ذل���ك،  م��ن  العك�س  ع��ل��ى 
على هذه االزدواجية ليوحدهما يف 

وال��ب��اط��ن��ي��ة، ف���اإن األ��ك�����س��ن��در دوغني 
بالبعد  �����س����يء،  ك����ل  ق���ب���ل  م����ع����روف 
اجل���ي���و����س���ي���ا����س���ي ال��������ذي ي��������راه يف 
االأورا����س���ي���ة اجل���دي���دة. م��ن منظور 
ث���ورة ع��امل��ي��ة ���س��د ال��ع��امل احلديث، 
ي��ت��خ��ي��ل دوغ������ني من����وذًج����ا الحت����اد 
“تيلوكوقراطي”اأي  اإم���رباط���وري 
معار�سا  “االأر�س”  ب��ل��دان  يجمع 
)دول  ال���ث���اال����س���وق���راط���ي���ة  ل��ل��ق��وى 
الواليات  راأ���س��ه��ا  على  “البحر”(، 

املتحدة.
تاأثري  اأ�سا�سي  ب�سكل  وجدنا  واإذا     
-1888“ �سميت  ك����ارل  ن��وم��و���س 
وال����ب����ح����ر،  واالأر��������������س   ”1985
تتميز  دوغ���������ني  ن�����ظ�����ري�����ات  ف���������اإن 
ماكيندر  ه��ال��ف��ورد  ب��ك��ت��اب��ات  ��ا  اأي�����سً
ونيكوال�س   ”1947-1861“
 ”1 9 4 3 -1 8 9 3 ن” �سبيكما
للغزو  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ر���س��م  ال��ت��ي 
)هارتلند(  الأورا���س��ي��ا  ال��ت��دري��ج��ي 
من خلل اال�ستيلء على هوام�سها 
)رميلند(. وي�سرح دوغني يف كتابه 
هذا  اأن  العظمى”،  القارات  “حرب 
�سيمتد لقرون )كما يظهر  ال�سراع 

الي�سار  ع��ق��ي��دة  رب���ط  اإىل  احل���اج���ة 
ال�سعبوي  اليمني  بعقيدة  ال��ث��وري 
 2012 ع��ام  ون�سر  للثورة،  امل��ع��ادي 
والتي  الرابعة،  ال�سيا�سية  النظرية 
ال ت�����زال ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذا واح����دة 
ت�سمح  التي  الرئي�سية  االأعمال  من 

بتعريف فكره.
االأ�سليني  ب���امل���ف���ك���ري���ن  م�����س��ب��ع     
كانوا  -���س��واء  -البل�سفية  للقومية 
نيكوالي  م��ث��ل  رو������س  اأو  غ��رب��ي��ني 
 ”1937-1890“ اأو�سرتيالوف 
-1933“ اأجور�سكي  ميخائيل  اأو 
1991” -عار�س دوغني “املجتمع 
الفيل�سوف  و�سفه  ال���ذي  املفتوح” 
ال��ن��م�����س��اوي ك�����ارل بوبر  ال��ي�����س��اري 
يقرتح،  اإن��ه   .”1994-  1902“
م���ن خ����لل االأورا�����س����ي����ة اجل���دي���دة، 
“�سوبر اأيديولوجيا” م�سرتكة بني 
للنموذج  الراف�سة  ال�سعوب  جميع 
جذورهم  ب��ا���س��م  ال���غ���رب���ي  ال���ث���ق���ايف 
عاملي  نظام  عن  ف�سًل  وتقاليدهم، 

جديد متعدد االأقطاب.
   وب�سرف النظر عن هذه املفاهيم 
بالروحانية  امل�سوبة  االأنطولوجية 

روؤية دوغني وا�سحة: اأوكرانيا جزء ال يتجزاأ من رو�سيا ومرور كييف اإىل املع�سكر االأطل�سي ميثل تهديًدا لرو�سيا

م�سرح جرمية اغتيال دوغينارفيق دربه قبل االنف�سال الكاتب اإدوارد ليمونوف

الأوكرانيا مكانة خا�سة يف فكر دوغني
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

املغربي للتعهدات االلكرتونية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1048433 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الربكان 

للمقاوالت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2721781 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلوهرة االأنيقة لتجميل ال�سيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3959615 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تو�سيلة 

خلدمات الو�ساطة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3730890 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العيناوي للدواجن الطازجه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4189330 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا فيوليتا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3019960 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فود ارت للتدبري املنزيل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2171440 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

حممد ح�سني باد لزينة االفراح
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1114388 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اتيرتيب 

لل�ست�سارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3026734 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

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

اال�سم التجاري:�سركة الثائر للو�ساطة التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة زايد منطقة الظفرا دائرة ال�سوؤون البلدية ال�سناعية 

رقم االر�س 160 حمل رقم 1
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1153134 

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/18  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205018911  

تاريخ التعديل:2022/09/6
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة امل�سفي املعني 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بن مرعى الكثريى للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 1037828 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بو�سو مياه ليت عبدالكرمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد احمد مرعى خمي�س الكثريى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ بن مرعى الكثريى للمقاوالت العامة

BIN MAREY AL KATHEERI GENERAL CONTRACTING

اإىل/ �ستون بيلر للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

STONE .PILLAR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :جيلك�سيجون للمقاوالت العامة و جبل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الو�سول   رخ�سة رقم : 3906408 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر من�سور على نا�سر النعيمى

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

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف املقاوالت وال�سيانة واالأعمال املتعلقة بها  50042

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال الرتكيب وال�سيانة واالإ�سلح  20008

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :خياط فورمل للرجال  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3754719 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سيف عبيد حممد �سلوم الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف هلل حممد هلل البلو�سي 
دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
بي�ساكي  :�سالون  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال  رخ�سة رقم:3928260 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل علي عثمان علي املهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل عبدالوهاب ابراهيم كروع الفلحي 
دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم الزاهد

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1193936 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة اليف �سليمان حمو�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عو�س ح�سن فرحان ح�سن البلو�سي 
دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :معهد مودرا للمو�سيقى 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4578748 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عنود �سامل �سعيد �سامل املظاوي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سلطان �سامل حممد بومقرييعه املن�سوري 
دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعلن 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة �سرور تعيب لقطع غيار ال�سيارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: امل�ستعملة ذ م م   رخ�سة رقم : 1134451 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد �سليمان �سليمان نور مياه من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سليمان �سليمان نور مياه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سرور تعيب عبيد �سرور القبي�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة �سرور تعيب لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م
SUROUR TEAIB USED AUTOMOTIVE PARTS CO. L L C

اإىل/ اتوموتور لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
OTTO MOTOR USED SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :عبداهلل غنيم ال�سحي للمحاماه واال�ست�سارات 

القانونية - فرع اأبو ظبي 1   رخ�سة رقم : CN 2437744 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل بن على بن حممد بن �سالح ال�سحى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد احمد غنيم ال�سحى

تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ عبداهلل غنيم ال�سحي للمحاماه واال�ست�سارات القانونية - فرع اأبو ظبي 1

ABDULLA GHUNAIM ALSHEHHI LAWYER & LEGAL - BRANCH OF ABU DHABI  1

اإىل/ عبداهلل علي ال�سحي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

ABDULLAH ALI ALSHAHI LAWYER AND LEGAL CONSULTANS -

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
درا�سات اجلدوى  و  لل�ست�سارات  :كنرتول  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

االقت�ساديه   رخ�سة رقم : CN 2192065 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ابو النور احمد ال�سغري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ابو النور احمد ال�سغري

تعديل وكيل خدمات / حذف ا�سامه جعفر احمد ال�سيبانى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ كنرتول لل�ست�سارات و درا�سات اجلدوى االقت�ساديه

CONTROL FOR CONSULTANCY ECONOMICAL & FEASIBILITY STUDIES

اإىل / كنرتول لل�ست�سارات و درا�سات اجلدوى االقت�ساديه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CONTROL FOR CONSULTANCY ECONOMICAL & FEASIBILITY STUDIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سوبرمي للخدمات املتميزة - �سركة ال�سخ�س الواحد 

ذ.م.م   رخ�سة رقم : CN 2821943 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد خلفان حممد احمد القمزى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة التكنولوجيا العلمية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SCIENTIFIC TECHNOLOGY COMPANY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة رماح العاملية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
REMAH INTERNATIONAL GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خلفان حممد احمد القمزى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبرمي للخدمات  املتميزة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SUPREME PROFESSIONAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / �سوبرمي للخدمات املتميزة ذ.م.م
 SUPREME PROFESSIONAL SERVICES L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ساط / حذف التجارة باجلملة  10048

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

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



اخلميس   8  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13641  
Thursday    8    September    2022   -  Issue No   13641

13

املال والأعمال
القطاع البحري ثاين اأكرب م�ساهم يف عائدات م�انئ اأب�ظبي

القطاع  ويوفر  البحرية.   اإىل اخلدمات  باالإ�سافة  امل��اء؛  �سطح  حتت 
ولوج�ستية  جت��اري��ة  حتتية  بنية  م��ع  تناف�سية  جت��اري��ة  بيئة  البحري 
واحللول  اخلدمات  كفاءة  من  تعزز  املعايري  وعاملية  متطورة  وتقنية 
وا�سعة  حمفظة  القطاع  ه��ذا  وي�سم  واملتعاملني،  لل�سركاء  املقدمة 
وخم�س�سة  متكاملة  خ��دم��ات  تقدم  وال��ت��ي  ل��ه  التابعة  ال�سركات  م��ن 
جمموعة  مثل  خارجها،  اأو  املياه  داخ��ل  املتعاملني  احتياجات  لتلبية 
���س��ف��ني، و���س��ف��ني ف��ي��درز، و���س��ف��ني الإع����ادة ال�����س��ح��ن، و���س��ف��ني اأوف�سور، 
واأوفكو، واأكادميية اأبوظبي البحرية، باالإ�سافة اإىل اأبوظبي البحرية، 
اجلهة امل�سوؤولة عن تنظيم املمرات املائية واإدارة املنظومة البحرية يف 
االإمارة. ويركز القطاع على توفري قدرات جديدة يف جميع املجاالت، 
اإىل جانب تو�سيع االأ�سطول واال�ستثمار يف  وخدمة قطاعات جديدة، 
القيادة،  ذاتية  القطر  ق��وارب  مثل  ال�سفن  خلدمات  جديدة  ابتكارات 

العاملية  ال�سحن  خطوط  م�سغلي  من  متعامليها  اأع��م��ال  بدعم  تقوم 
الرئي�سية، اإىل جانب متكني حركة التجارة يف املنطقة من خلل زيادة 
اأكرث كفاءة يف املنطقة وخارجها.  ربط املوانئ وتوفري خدمات �سحن 
وتتيح ال�سركة خدماتها املزيد من الكفاءة وال�سرعة يف عملية تبادل 
حاويات ال�سحن بني �سفن احلاويات الكبرية واأ�سطول ال�سركة الذي 
العربية  االإم����ارات  م��ن  ك��ل  يف  رئي�سية  اإقليمية  م��وان��ئ  ت�سعة  ي��خ��دم 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والبحرين باالإ�سافة اإىل باك�ستان 
وغربي الهند. كما توؤدي دوراً الفتاً �سمن �سوق �سحن احلاويات العاملي 
الذي �سهد العديد من اال�سطرابات خلل الفرتة املا�سية، ما ي�سمن 
ا�ستمرارية �سل�سلة التوريد وحركة واال�سترياد والت�سدير للب�سائع يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي والدول 

املجاورة لها.

•• اأبوظبي-وام:

حقق القطاع البحري اأحد القطاعات التابعة ملجموعة موانئ اأبوظبي، 
جناحا متميزاً خلل الربع الثاين من عام 2022 لي�سبح ثاين اأكرب 
النمو  اإىل  ي�ساف  للمجموعة  بالن�سبة  العائدات  حتقيق  يف  م�ساهم 
جديدة  اأع��م��ال  يف  التو�سع  بف�سل  املا�سيني  العامني  خ��لل  ال��لف��ت 
اأ�سطول ال�سفن التي ي�سمها، حيث قامت املجموعة بتاأ�سي�س  وتعزيز 
جم��م��وع��ة ���س��ف��ني وه���ي اجل��ه��ة ال���رائ���دة يف ت��وف��ري خ��دم��ات ال�سحن 
اللوج�ستي والعمليات البحرية املتكاملة، وتعد اأحد اأهم ال�سركات التي 
عدة  على  اأعمالها  وترتكز  البحري،  القطاع  منو  حتقيق  يف  �ساهمت 
واإعادة  والعاملي  واالإقليمي  ال�ساحلي  ال�سحن  ت�سمل  رئي�سية  عنا�سر 
ال�سحن البحري؛ وخدمات حقول النفط والغاز البحرية واخلدمات 

واخلدمات حتت �سطح البحر مع القيام يف ذات الوقت بتعزيز معايري 
اجلودة والكفاءة. وت�سم جمموعة �سفني فريقاً من اأف�سل املوظفني 
ي��وؤدون عملهم  450 موظفا  اأكرث من  املدربني واملوؤهلني يبلغ عدده 
�سمن اأف�سل معايري ال�سلمة والتميز العاملية، ما �ساهم يف ت�سنيفها 
�سمن اأف�سل مزودي اخلدمات البحرية يف املنطقة من حيث ال�سلمة 

ومراعاة �سروط اال�ستدامة البيئية. 
وتتيح خدمات ال�سحن االإقليمي واإعادة ال�سحن التي توفرها جمموعة 
�سفني اإمكانية نقل ب�سائع ال�سب على منت اأكرب ال�سفن ما ي�سهم يف 
اأف�سل  ت��وف��ري  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  لل�سحن  التقديرية  الكلفة  تخفي�س 
اخلدمات اللوج�ستية التي ت�سهم يف تعزيز تناف�سية اأعمال املتعاملني. 
دوراً   2020 ع��ام  تاأ�سي�سها  مت  التي  فيدرز”  “�سفني  �سركة  وت���وؤدي 
حم���وري���اً يف دع���م ت��ك��ام��ل اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��ج��م��وع��ة حيث 

�س�ق احلراج بال�سارقة ي�سهد اإقباًل على ال�سيارات الكهربائية وال�سيارات ذات املحركات ال�سغرية 

اأدنيك تعتمد ه�ية م�ؤ�س�سية جديدة لتعزيز ح�س�رها يف قطاعي �سياحة الأعمال والرتفيه ودعم التن�ع القت�سادي يف اأب�ظبي

»خزنة« تتعاون مع جمم�عة بيئة لإن�ساء
 مركز بيانات من الفئة الثالثة يف ال�سارقة

دبي وجهة �سيفية ترفيهية عاملية ومثالية للعائالت

احتياجات التربيد وبا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية ة�سيقلل 
ا من االنبعاثات املرتبطة با�ستهلك الطاقة  امل�سروع اأي�سً
احلركة  وم�ست�سعرات  الذكية  الليد  امل�سابيح  و�ست�ساعد 
البيانات  مركز  و�سيكون  الطاقة  توفري  على  ال��داخ��ل  يف 
م�ستوى  على  الطاقة  ا�ستهلك  يف  ك��ف��اءة  اأك���رث  اجل��دي��د 
القطاع مبعّدل ي�سل اإىل 1.5 كما مّت ت�سميمه مع مراعاة 
ا�ستخدام مياه  اإعادة  اأنظمة  املياه بف�سل  ا�ستهلك  تقليل 

ال�سرف ال�سحي وتدويرها.
و ت��ن�����س��ج��م م���وا����س���ف���ات م���رك���ز ال���ب���ي���ان���ات اجل����دي����د مع 
�سنرت”  دات���ا  “خزنة  يف  اأوال”  “امل�ستقبل  ا�سرتاتيجية 
ال��ك��رب��وين ع��رب جميع  اإىل حتقيق احل��ي��اد  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
اأي�ساً مع هدف  2050 كما تن�سجم  من�ساآتها بحلول عام 
�سركة “بيئة الرقمية” املتمثل بت�سريع التاأثري امل�ستدام يف 

املجتمعات اعتماًدا على احللول الرقمية القوية .
“�سفر  و�سهادات  معايري  ا  اأي�سً البيانات  مركز  و�سيعتمد 
اال���س��ت��دام��ة يف دولة  اأج���ن���دة  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  نفايات” 

االإمارات ومع اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
داتا  “خزنة  ل���  التنفيذي  الرئي�س  النقبي  ح�سن  ق��ال  و 
�سنرت” لوكالة اأنباء االإم��ارات/ وام / : “ يتوّجه تركيزنا 
يف /خزنة/ نحو مزيد من اال�ستثمارات يف البنية التحتية 
ل��دول��ة االإم�����ارات لتمكني ع��م��لءن��ا احل��ال��ي��ني واجل���دد يف 
ال�سارقة من تقدمي خدماتهم مبهنية عالية حيث اأ�سبحت 
اأ�سا�سياً لتمكني االبتكار وحتفيز منّو  مراكز البيانات ركناً 
ال�سركات �سمن جمموعة من القطاعات وتوّفر هذه املراكز 
ا لدعم االأعمال الرقمية وان�سيابية االت�ساالت التي  فر�سً
والتو�ّسع  تقنياتها  تطوير  موا�سلة  على  ال�سركات  ت�ساعد 
قادًرا  اجلديد  البيانات  مركز  و�سيكون  عملياتها  بنطاق 
لعملئها  املقّدمة  التجارب  تعزيز  يف  ال�سركات  دعم  على 
واإطلق القيمة الكامنة للتكنولوجيا واإحراز تقّدم ملمو�س 
نحو اأهداف احلّد من االنبعاثات الكربونية للحفاظ على 

البيئة وااللتزام مبعايري اال�ستدامة«.

على اأ�سا�س �سنوي بنحو %0.61 مقارنة بنحو 428.1 
اأن  واأو�سحت االإح�ساءات   .2021 مليار درهم يف يونيو 
 95.4 اإىل  االإ�سلمية و�سل  البنوك  ا�ستثمارات  اإجمايل 
مليار درهم يف نهاية يونيو املا�سي، موزعة بواقع 63.2 
مليار درهم يف �سندات حمفوظة حتى تاريخ اال�ستحقاق، 
ديون  متثل  التي  املالية  االأوراق  يف  دره��م  مليار  و19.3 
ع��ل��ى ال��غ��ري / ���س��ن��دات ال��دي��ن / و2.6 م��ل��ي��ار دره����م يف 

االأ�سهم، و10.3 مليار درهم ا�ستثمارات اأخرى.
وعلى �سعيد البنوك التقليدية العاملة يف الدولة، و�سل 
اإجمايل اأ�سولها اإىل 2.84 تريليون درهم يف نهاية يونيو 
مقارنة   8.9% بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س  على  بزيادة  املا�سي 
 ،2021 يونيو  نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.607 بنحو 
وبارتفاع بنحو %4 خلل ال�ستة اأ�سهر االأويل من العام 
نهاية  يف  دره���م  تريليون   2.73 بنحو  م��ق��ارن��ة  اجل���اري 
البنوك  ت�ستحوذ  االإح�����س��اءات،  ووف���ق  امل��ا���س��ي.  دي�سمرب 
التقليدية على نحو %82.3 من اأ�سول اجلهاز امل�سريف 
البالغة  االإ���س��لم��ي��ة  امل�����س��ارف  ح�سة  مقابل  ال��دول��ة،  يف 

.17.7%
اإىل  التقليدية  للبنوك  امل�سريف  االئتمان  اإجمايل  وو�سل 
على  بزيادة  املا�سي  يونيو  بنهاية  دره��م  تريليون   1.47
اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %6.4، فيما زادت الودائع امل�سرفية 
يف البنوك التقليدية اإىل 1.661 تريليون درهم بنهاية 

يونيو املا�سي بنمو على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة 12.2%.
 391 اإىل  التقليدية  البنوك  ا�ستثمارات  اإجمايل  وارتفع 
مليار درهم بنهاية يونيو املا�سي، موزعة بواقع 256.2 
مليار درهم يف االأوراق املالية التي متثل ديون على الغري 
/�سندات الدين/، و86 مليار درهم يف �سندات حمفوظة 
االأ�سهم،  يف  دره��م  مليار  و14.4  اال�ستحقاق  تاريخ  حتى 

و34.4 مليار درهم ا�ستثمارات اأخرى.

••ال�شارقة-وام:

البيانات  ملراكز  االأك��رب  امل��زّود  �سنرت”  دات��ا  “خزنة  اأعلنت 
ال��ت��ج��اري��ة يف ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا و�سركة 
التكنولوجية  االبتكارات  يف  �سة  املتخ�سّ الرقمية”  “بيئة 
بيئة عن  والتابعة ملجموعة  امل�ستقبلية  الرقمية  وامل�ساريع 
 One«  - �سنرت  دات���ا  “ون  م�سمى  حت��ت  �سركة  تاأ�سي�س 
يف  بيانات  مركز  اأول  بتطوير  تعنى   Data Center
لتعزيز   /Tier 3/ الثالثة  الفئة  م��ن  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
ال�سريع  التحّول  باالإمارة يف ظّل  الرقمية  التحتية  البنية 
ملراكز البيانات اإىل ركيزة اأ�سا�سية للمدن الذكية و�سمانة 
ال�ستمرارية االأعمال واإجناز العمليات الرئي�سية والتحكم 

يف البيانات وحفظها.
و���س��ي��ت��م جت��ه��ي��ز امل��رك��ز اجل��دي��د ب��اأن��ظ��م��ة ع��ال��ي��ة التقنية 
ل��لأم��ان والتحكم يف احل��رائ��ق م��ع م��راع��اة احل��ف��اظ على 
البيئة واال�ستدامة وقدرات الوفرة الكاملة ملوا�سلة تنفيذ 

العمليات بان�سيابية.
الرئي�سي  املقر  يف  امل�سروع  على  التوقيع  مرا�سم  واأقيمت 
الرئي�س  النقبي  ح�سن  بح�سور  بال�سارقة  بيئة  ملجموعة 
التنفيذي ل� “خزنة داتا �سنرت” وخالد احلرميل الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة بيئة.
و�سيدعم مركز البيانات جهود حكومة ال�سارقة الطموحة 
اأنحاء  يف  املوؤ�س�سات  امل�����س��روع  و�سيمكن  الرقمي  للتحول 
الرقمية  العمليات  متابعة  من  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
وتوفري  للتطوير  وقابلة  االأداء  عالية  خدمات  تقدم  التي 
وظ��ائ��ف وف��ر���س جت��اري��ة ج��دي��دة اإىل ج��ان��ب تعزيز ر�سا 

العملء.
وع���ن���د ت�����س��غ��ي��ل م���رك���ز ال��ب��ي��ان��ات اجل���دي���د ���س��ت��ب��ل��غ �سعته 
م�سارات  من  بالعديد  تزويده  مع  ميجاوات   9 الت�سغيلية 
الطاقة والتربيد مبا يعزز وقت الت�سغيل ويحّد من تكاليف 
ال�سيانة والطاقة كما �سيتم اعتماد تقنيات حديثة لتقليل 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  يف  العاملة  االإ�سلمية  امل�سارف  اأ���س��ول  جت��اوزت 
600 مليار درهم بنهاية الن�سف االأول من العام  حاجز 

اجلاري، وفق اأحدث اإح�سائيات امل�سرف املركزي.
واأظهرت اإح�سائيات امل�سرف املركزي، اأن اأ�سول امل�سارف 
االإ�سلمية و�سلت اإىل 608.8 مليار درهم يف نهاية يونيو 
املا�سي بزيادة بن�سبة %3.13 اأو ما يعادل 18.5 مليار 
درهم خلل ال�ستة اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري مقابل 

نحو 590.3 مليار درهم يف نهاية دي�سمرب 2021.
االإ�سلمية  امل�سارف  اأ���س��ول  اأن  االإح�سائيات  واأو���س��ح��ت 
 10.4 ت��وازي   1.74% بن�سبة  اأ�سا�س �سهري  زادت على 
مليار درهم مقابل 598.4 مليار درهم يف مايو املا�سي، 
وارتفعت على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %1.21 اأو ما يعادل 
7.3 مليارات درهم مقابل 601.5 مليار درهم يف يونيو 

.2021
وارت���ف���ع االئ��ت��م��ان امل�����س��ريف ل��ل��م�����س��ارف االإ���س��لم��ي��ة اإىل 
بزيادة على  املا�سي  يونيو  نهاية  درهم يف  395.4 مليار 
اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %2.1 اأو ما يوازي 8.1 مليار درهم 
مقابل نحو 387.3 مليار درهم يف يونيو 2021، فيما 
1.5 مليار  %0.4 توازي  اأ�سا�س �سهري بن�سبة  زاد على 
ال�ستة  خ��لل  وارت��ف��ع  املا�سي،  مايو  ب�سهر  مقارنة  دره��م 
اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري بن�سبة %3.2 اأو ما يعادل 
يف  دره��م  مليار   383 بنحو  مقارنة  دره��م  مليار   12.4

نهاية دي�سمرب من العام املا�سي.
وارت��ف��ع��ت ال���ودائ���ع يف امل�����س��ارف االإ���س��لم��ي��ة ع��ل��ى اأ�سا�س 
�سهري بن�سبة %3 تعادل 12.6 مليار درهم لت�سل اإىل 
430.7 مليار درهم يف نهاية يونيو املا�سي مقارنة بنحو 
زادت  فيما  عليه،  ال�سابق  مايو  يف  دره��م  مليار   418.1

هذا احلدث ال�سنوي ت�سمن برناجماً حافًل من العرو�س الرتفيهية كاحلفلت 
املو�سيقية والعرو�س الرتويجية والتخفي�سات الكربى يف مراكز الت�سوق واملحلت 
املجوهرات  والذهب  كال�سيارات  قيمة  بجوائز  الفوز  وفر�س  امل�ساركة  التجارية 
الرئي�سيني  والرعاة  االإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  بالتعاون مع عدد من  التي قدمت 
العائلت  با�ستح�سان  حظيت  التي  العديدة  التجارب  م��ن  جمموعة  جانب  اإىل 
واجلمهور .  واأو�سح اأن دورة هذا العام من املفاجاآت متكنت من ا�ستقطاب 962 
مدار  على  املقدمة  العرو�س  يف  �ساركت  جت��اري��اً  حم��ًل  و3257  جتارية  علمة 
لهذا  املتاجر  واأ�سحاب  ال�سركاء  يوليها  التي  الثقة  على مدى  يدل  ما  يوما   66
احلدث ال�سنوي.   ومن حيث امل�سابقات واجلوائز، ذكر اخلاجة اأنه مت االإعلن عن 
اليوم  “ حتى   2022 “مفاجاآت �سيف دبي  3500 فائز يف �سحوبات  اأك��رث من 
فيما �سيتم االإعلن عن املزيد من الفائزين خلل الفرتة املقبلة .  واأ�سار اإىل اأن 
احلدث ت�سمن العديد من العرو�س املذهلة والتخفي�سات املفاجئة باالإ�سافة اإىل 
تخفي�سات متنوعة و�سلت اإىل 90 باملائة على اأهم العلمات التجارية الرائدة يف 
خمتلف اأنحاء املدينة.   ونوه باأن من اأهم الفعاليات التي حظيت باإقبال كبري من 
الذي يعد اأحد اأكرب الوجهات الرتفيهية والتثقيفية  العائلت “عامل مده�س” - 

التي تقام داخل القاعات املغلقة واملكيفة يف املنطقة .

•• دبي -وام:

به من  ملا حتفل  للعائلت نظرا  ترفيهية عاملية ومثالية  دبي وجهة �سيفية  تعد 
ووجهات  ف��اخ��رة  ت�سوق  وم��راك��ز  مذهلة  وترفيهية  ترويجية  وع��رو���س  فعاليات 
ت�سهدها  التي  ال�سيفية  الفعاليات  اأهم  .  ومن بني  االأعمار  كافة  تنا�سب  داخلية 
املدينة وجتذب اجلمهور من داخل الدولة وخارجها “مفاجاآت �سيف دبي” احلدث 
للمهرجانات  دب��ي  موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي  املميز  ال�سنوي  والرتفيهي  الرتويجي 
والتجزئة حيث لعب هذا احلدث دوراً حيوياً يف تطوير وتعزيز قطاعي التجزئة 
والرتفيه يف دبي على مدار ال� 25 عاًما املا�سية و�ساهم يف تعزيز مكانة دبي كاأهم 
التي ا�ستمرت  وجهات الت�سوق العاملية.  وقدمت “مفاجاآت �سيف دبي 2022” - 
�سبتمرب اجل����اري - جم��م��وع��ة متنوعة من  م��ن  ال��راب��ع  واخ��ت��ت��م��ت يف  ي��وم��ا   66
العرو�س الرتويجية املميزة على م�ستوى املدينة �سملت عرو�س االإقامة الفندقية 
هذه  جذبت  حيث  وغريها  والرتفيهية  ال�سياحية  واملعامل  واملطاعم  واملنتجعات 
العرو�س املت�سوقني والعائلت من املقيمني والزوار .  وقال اأحمد اخلاجة املدير 
“وام”  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة   - والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اإن   -  25 ال�  واختتام دورتها  “مفاجاآت �سيف دبي”  ل�  الف�سي  اليوبيل  مبنا�سبة 

التي تن�سط فيها ال�سركة، بو�سفها 
ت�ستقطب  رائ���دة  �سياحية  وج��ه��ات 
اأك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن ال�����زوار من 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل م���ن خلل 
التي  امل���ت���ف���ردة  ال���ت���ج���ارب  ت���وف���ري 
ُتتيح لهم ا�ستك�ساف هذه الوجهات 
واال����س���ت���م���ت���اع مب����ا ت���زخ���ر ب����ه من 

عوامل اجلذب.
 وتتحقق هذه االأهداف من خلل 
ت�سم  ال��ت��ي   ،365 �سياحة  �سركة 
وكابيتال  لل�سفر  كابيتال  �سركات 
للعطلت،  وكابيتال  اإك�سبريين�س، 

وكابيتال درايف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ك�سفت 
هويتها  ع��ن  )اأدن���ي���ك(  للمعار�س 
ُخطوة  يف  اجل����دي����دة،  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
تهدف اإىل تعزيز ح�سور القطاعات 
الرئي�سية  ال�������س���ت���ة  ال����ت����ج����اري����ة 
املعار�س  فيها مراكز  لل�سركة، مبا 
الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  وامل����وؤمت����رات 
واخلدمات  وال��ط��ع��ام  وال�����س��ي��اف��ة 
الفعاليات  ب���اإق���ام���ة  امل��خ�����س�����س��ة 

والفنادق وال�سياحة الرتفيهية. 
بف�سل  اأدنيك،  وت�ساهم جمموعة   
�سياحة  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة  مكانتها 
يف  الرتفيهية  وال�سياحة  االع��م��ال 
اأبوظبي يف حتقيق مردود اجتماعي 
اإدارة  واقت�سادي، وذلك من خلل 
جمموعة من ال�سركات التي توفر 
اأف�����س��ل امل���راف���ق واخل����دم����ات وفق 
يف  املتخ�س�سة  امل��وا���س��ف��ات  اأع��ل��ى 

هذه القطاعات احليوية.

االأنظمة  وم��ع��ر���س��ي  )ن��اف��دك�����س(، 
واملحاكاة  )يومك�س(  املاأهولة  غري 
واملعر�س  )�سيمتك�س(،  والتدريب 
ال���وط���ن���ي ودرء  ل����لأم����ن  ال�������دويل 
والكونغر�س  )اآي�����س��ن��ار(،  امل��خ��اط��ر 
العاملي للإعلم، ومعر�س اأبوظبي 
الدويل للقوارب، ومعر�س اأبوظبي 

الدويل للأغذية.
الثالث  االأع����م����ال  ق���ط���اع  وي�����س��م 
�ستة  متتلك  التي  للفنادق  اأدن��ي��ك 
وُتقدم  م���رم���وق���ة،  ع��امل��ي��ة  ف���ن���ادق 
الأغرا�س  للم�سافرين  خ��دم��ات��ه��ا 
�سواء،  والرتفيه على حد  االأعمال 
وهي األوفت لندن اإك�سل، ودبل تري 
واألوفت  اإك�سل،  لندن  هيلتون  باي 
اأب���وظ���ب���ي، واأن�������داز ك��اب��ي��ت��ال جيت 
اأب��وظ��ب��ي، واأن��ان��ت��ارا ج��زي��رة �سري 
اأبوظبي، وق�سر ال�سراب  بني يا�س 
اأنانتارا،  ب���اإدارة  ال�سحراء  منتجع 
ا�ستحواذها  ج���ان���ب  اإىل  وذل������ك 
مثل  ال��ف��ن��ادق  ببع�س  ح�سة  ع��ل��ى 

�سانغريل قرية الربي، وفريمونت 
باب البحر، و فندق غراند حياة اأبو 
اإىل  اأبوظبي،  روتانا  وب��ارك  ظبي، 
جانب فندق تريدرز، قرية الربي. 
وي�ستمل القطاع الرابع على اأدنيك 
ل��ل��خ��دم��ات، ال��ت��ي ت��ق��دم جمموعة 
وا�سعة من احللول املخ�س�سة والتي 
ال�سوتي  واالإنتاج  الت�سميم  ت�سمل 
واملقاوالت  االأجنحة  وبناء  واملرئي 
وال��ط��ب��اع��ة ك���اف���ة ال��ت��ج��ه��ي��زات يف 

جمال �سناعة الفعاليات. 
للطعام  اأدن���ي���ك  ت��خ��ت�����س  ح���ني  يف 
ُت��ق��دم خدمات  وال�����س��ي��اف��ة وال��ت��ي 
اأنحاء  والطعام يف جميع  ال�سيافة 
دولة االإمارات، ف�سًل عن ت�سغيلها 
ل�����س��رك��ة االحت����اد خل��دم��ات توريد 

الطعام.
اأدن�����ي�����ك ل��ل�����س��ي��اح��ة على  وت����رك����ز 
اإىل  ب��ه��دف  الرتفيهية،  ال�سياحة 
ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة اأب����وظ����ب����ي ودول�����ة 
االإم�������ارات وغ���ريه���ا م���ن االأ����س���واق 

 وتعك�س الهوية املوؤ�س�سية اجلديدة 
روؤية املجموعة ور�سالتها املُتجددة، 
ب��ي��ن��م��ا ت�����س��ع��ى ل��ل��ت��و���س��ع م���ن حيث 
نطاق االأعمال واحل�سور اجلغرايف 

على حّد �سواء. 
يف  دوراً حم���وري���اً  اأدن���ي���ك  وت��ل��ع��ب 
االقت�سادي  التنوع  م�ساعي  تعزيز 
دعمها  ع���ن  ف�����س��ًل  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
االإي�����ج�����اب�����ي ل���ل���ج���ه���ات ال���داع���م���ة 
مل�����س��رية ت���ط���ور وازده��������ار االإم������ارة 
ودولة االإم��ارات. ومن جانب اآخر، 
ال���دوام  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  ت�ستك�سف 
ابتكاراً  واأك���رثه���ا  ال���ط���رق  اأح�����دث 
اأبوظبي  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ل��ت�����س��ل��ي��ط 
بو�سفها وجهة ديناميكية و�سريعة 
ال���ن���م���و ل����لأع����م����ال وال�������س���ي���اح���ة. 
املركز  اأدنيك”،  مركز”  ويتمتع 
ا�ست�سافة  الرائد يف جمال  العاملي 
بف�سل  الكربى  العاملية  الفعاليات 
البنية التحتية اال�ستثنائية وفريق 
متطورة  ومرافق  متخ�س�س  عمل 

للمجموعة، لتحقيق قيمة م�سافة 
ع���ل���ى اق���ت�������س���اد اإم���������ارة اأب���وظ���ب���ي 
تطلعات  وف�����ق  وذل������ك  وال�����دول�����ة، 
للأعوام  الر�سيدة  قيادتنا  وروؤي���ة 

اخلم�سني املقبلة«.
هذه  “ُت�سلط  الظاهري:  واأ���س��اف 
جمموعتنا  على  ال�����س��وء  اخل��ط��وة 
التجارية  ال�سركات  من  باعتبارها 
يف  اأن�سطتها  متتد  والتي  ال��رائ��دة، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة واأمل����ان����ي����ا، مبا 
م�����ع خطط  ب���ال���ك���ام���ل  ي���ن�������س���ج���م 
اعتمدناها  التي  امل�ستقبلي  النمو 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة يف دول������ة االإم��������ارات 
واأوروبا  االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
ع��ل��ى ح���ّد ���س��واء. ون��وف��ر خدماتنا 
الأغرا�س  وامل�����س��اف��ري��ن  ل��ل�����س��رك��ات 
الرتفيه مبا يعود بفائدة اقت�سادية 
واجتماعية ملمو�سة على اأبوظبي، 
وي�ساهم بالتنمية امل�ستدامة لقطاع 

ال�سياحة يف االإمارة«.

كما  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  ت�سمن 
ت���ق���دم جم���م���وع���ًة م����ن اخل���دم���ات 
ال�سركات  االأ�سا�سية، عرب عدد من 
الوجهات  اإدارة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سياحية وتوفري خدمات ال�سيافة 

والطعام والفنادق وغريها.
وق������ال ح��م��ي��د م���ط���ر ال���ظ���اه���ري، 
ال����ع���������س����و امل�����ن�����ت�����دب وال����رئ����ي���������س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأدن����ي����ك: “ 
اجلديدة  املوؤ�س�سية  الهوية  تعك�س 
للمجموعة ا�سرتاتيجيتنا الرامية 
ل���ت���ن���وي���ع ع���م���ل���ي���ات���ن���ا م�����ن خ���لل 
القطاعات  من  ع��دد  على  الرتكيز 
االقت�سادية واال�ستثمارية الواعدة 
����س���ي���اح���ة االأع����م����ال  يف ���س��ن��اع��ت��ي 
وحتقيق  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ة 
الذي  االأم���ر  بينها،  فيما  التكامل 
على  تناف�سيتنا  تعزيز  �سي�ساهم يف 
ال�����س��ع��ي��دي��ن االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
والغري  املبا�سرة  امل�ساهمات  وزي��ادة 
التابعة  االأعمال  لوحدات  املبا�سرة 

م��ظ��ل��ة جمموعة  وت��ن��ط��وي حت���ت 
اأدن�������ي�������ك ع��������دد م������ن ال���������س����رك����ات 
بان�سجام  تعمل  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
رئي�سية،  اأع��م��ال  جم���االت  �ستة  يف 
املعار�س  مل��راك��ز  اأدن��ي��ك  تت�سدرها 
باأجندات  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  وامل���وؤمت���رات 
التخ�س�سية  الفعاليات  من  غنية 
الرائدة. ومتتلك املجموعة وُت�سّغل 
ثلثة مراكز دولية بارزة، مبا فيها 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
واإك�سل  للموؤمترات  العني  ومركز 

لندن. 
االأعمال  ق��ط��اع��ات  ث���اين  وي�����س��م��ل 
لتنظيم  اأدن����ي����ك  ال�������س���رك���ة  ل�����دى 
بتنظيم  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�سعيدين  البارزة على  الفعاليات 
امل���ح���ل���ي وال����������دويل، مب����ا يف ذل���ك 
ُتنّظمها  دول��ي��ة  م��ع��ار���س  ث��م��ان��ي��ة 
وموؤمتر  معر�س  وه��ي  املجموعة، 
ال������دف������اع ال����������دويل )اآي�����دك�����������س(، 
وم�����ع�����ر������س ال��������دف��������اع ال����ب����ح����ري 

•• ال�شارقة-الفجر:  

ي�سهد �سوق احلراج بال�سارقة، اأحد 
ال�سارقة  ل�سركة  التابعة  امل�ساريع 
الإدارة االأ�سول، الذراع اال�ستثمارية 
قبل  اإقبااًل من  ال�سارقة،  حلكومة 
جتار ال�سيارات والعملء من داخل 
دول����ة االإم��������ارات وخ���ارج���ه���ا، على 
ال�سيارات الكهربائية والهجينة ذات 
واالقت�سادية،  ال�سغرية  املحركات 

للبنزين  ا���س��ت��ه��لك��ه��ا  ي��ق��ل  ال��ت��ي 
مقارنة بال�سيارات الكبرية.

وقال �سعيد مطر ال�سويدي، مدير 
اأول �سوق احلراج:” اأن هناك اإقبال 
امل���رك���ب���ات اجلديدة  �����س����راء   ع��ل��ى 
اقت�سادية  تعترب  ال��ت��ي  الهجينة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، الأن���ه���ا توفر  و���س��دي��ق��ة 
ال���وق���ود وتخف�س  ا���س��ت��ه��لك  م��ن 
الكربونية، م�سرياً  الغازات  اندفاع 
ذات  الكهربائية  ال�سيارات  اأن  اإىل 

يعد  ال�سويدي:  واأ���س��اف  املقبلة.  
���س��وق احل�����راج ب��ال�����س��ارق��ة، وجهة 
وع�ساق  ومت�سوقني  لتجار  ب���ارزة 
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  ال���������س����ي����ارات، 
االإ�سغال يف �سوق احلراج بال�سارقة 
العام  م����ن  االأول  ال����رب����ع  خ�����لل 
يوؤكد  م���ا  وه����و   99% اجل������اري  
كواحد  احل���راج  ���س��وق  مكانة  على 
م���ن اأه�����م واأك������رب االأ������س�����واق على 
رئي�سية  ووجهة  املنطقة،  م�ستوى 

اأ�سبحت  ال�������س���غ���رية  امل����ح����رك����ات 
متزايد  باهتمام  وحتظى  متوفرة 
الذين  وال��ت��ج��ار  امل�ستهلكني  م��ن 
من  ال�����ت�����ح�����ّول  اإىل  ي���ت���ط���ل���ع���ون 
االحرتاق  ذات حمركات  ال�سيارات 
الداخلي اإىل ال�سيارات الكهربائية 
و�سطية،  ح���ل���ول  ع���ن  وي��ب��ح��ث��ون 
�سيارة  ب��دوره��م  يختارون  ول��ذل��ك 
كهربائية هجينة، والتي نتوقع باأن 
الفرتة  خ��لل  اأك���رب  اإق��ب��ال  ت�سهد 

لبيع و�سراء ال�سيارات يف ال�سارقة، 
كما  اال���س��رتات��ي��ج��ي،  ملوقعه  ن��ظ��راً 
اأن����ه ي�����س��ه��م يف دع���م ق��ط��اع جتارة 
ال���������س����ي����ارات وت���ن�������س���ي���ط احل���رك���ة 
ويتما�سى  االإم��ارة،  يف  االقت�سادية 
م���ع خ��ط��ط��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
كل  ي�سم  خم�س�س  م��وق��ع  اإن�����س��اء 
واملرافق  واخل��دم��ات  الت�سهيلت 
املهتمني  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي 

ب�سوق ال�سيارات.

اأ�س�ل امل�سارف الإ�سالمية يف الدولة 
تتجاوز 600 مليار درهم بنهاية الن�سف الأول

م�ساريع  تطلق  العقارية  »اإمكان« 
دي�سرتكت  ميكرز  يف  ج��دي��دة 
2022 خ������الل  واجل��������رف 

•• اأبوظبي-وام:

العقارية،  “اإمكان”  �سركة  اأعلنت 
ملجموعة  التابعة  ال�سركات  احدى 
اأب���وظ���ب���ي ك���اب���ي���ت���ال ج�������روب، عن 
خطتها الإطلق عدد من امل�ساريع 
اجلديدة قبل املوعد املحدد خلل 
ال��ن��م��و القوي  ال���ع���ام يف ظ���ل  ه���ذا 
وتزايد الطلب يف ال�سوق العقارية 

بدولة االإمارات.
امل�ساريع  ع���ن  االإع�������لن  و���س��ي��ت��م 
و”ميكرز  “اجلرف”  يف  اجلديدة 

دي�ستكرت” خلل 2022.
والعاملي  املحلي  الطلب  اأن  ي��ذك��ر 
�سارع  اأن  بعد  االرت��ف��اع  يف  ا�ستمر 
امل�����س��ت��ث��م��رون ل�����س��راء ال��ع��ق��ارات يف 
ب��ع�����س امل���واق���ع االأك�����رث رواج������اً يف 
ال��ب��لد، حيث مت اإج���راء اأك��رث من 
العقارية  امل��ع��ام��لت  م��ن   74%
االإم���ارات  دول��ة  م��ن قبل مواطني 
يف االأ���س��ه��ر ال���� 24 امل��ا���س��ي��ة، ومت 
 18 مل�سرتين من  حتقيق مبيعات 

دولة يف اآ�سيا وال�سرق االأو�سط.
وق���ال ���س��وي��دان ال��ظ��اه��ري، املدير 
مبيعاتنا  �ساهمت  اإم��ك��ان:  ل�  العام 
تعزيز  ال���ع���ق���ارات يف  م���ن  ال��ق��وي��ة 
مكانة االإمارات كوجهة عاملية، كما 
اأبوظبي كواحدة من  عززت �سمعة 

اأف�سل اأ�سواق العقارات يف العامل.
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اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :معهد 7 �ستيت لتدريب املحا�سبة

رخ�سة رقم : CN 4448833 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الئبه اقبال عمري احمد خان  %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ملك الناهريه ب�سري احمد  %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ معهد 7 �ستيت لتدريب املحا�سبة

  STATE FOR 7 ACCOUNTING TRAINING INSTITUTE
اإىل معهد 7 �ستيت لتدريب املحا�سبة ذ.م.م

STATE FOR 7 ACCOUNTING TRAINING INSTITUTE L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�سفح م 26 202101444415 الراحه للحا�سب االيل ذ.م.م اإىل 

اأبوظبي الدانة �سرق 3 202202123976 202202123976 حممد عمري يو�سف احمد
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :تابليك�س لتكنولوجيا االجهزة االمنية

رخ�سة رقم : CN 1370969 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/تابليك�س لتكنولوجيا االجهزة االمنية 

TABLIX TECHNOLOGY SECURITY EQUIPMENTS 

اإىل /اأويلك�س للتكنلوجيا
OILX TECHNOLOGIES

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ت�سميم نظم وبرامج احلا�سب االأيل 6201001
تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ست�سارات تقنية املعلومات 6202003

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ت�سميم مواقع ال�سبكة املعلوماتية 6201005
تعديل ن�ساط / حذف بيع اجهزة ومعدات االنذار واملراقبة - بالتجزئة 4773912

تعديل ن�ساط / حذف تركيب و�سيانة معدات اأنظمة االت�ساالت ال�سلكية والل�سلكية 3320003
تعديل ن�ساط / حذف تركيب �سبكات االإت�سال الداخلي و�سيانتها 4321013

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مكتب البارون للإ�ست�سارات القانونية - 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم : 3755191 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مكتب البارون للإ�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL BAROON LEGAL CONSULTING OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /البارون للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

ALBARON ADVOCATES & LEGAL CONSULANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مكاتب املحاماة 6910001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
ال�سخ�س  ال�سادة :م�سبغة المري - �سركة  باأن /  التنمية االإقت�سادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م  رخ�سة رقم : 1134540 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة المري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

 LUMERE LUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/اوربت بقالة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ORBIT GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بقالة 4711003
تعديل ن�ساط / حذف كي امللب�س 9601001

 تعديل ن�ساط / حذف غ�سيل امللب�س 9601002
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :كومبو للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 2834032 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد اح�سان �سعيد �سادق %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر را�سد عبيد عي�سى الكعبى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كومبو للمقاوالت العامة
COMBO GENERAL CONTRACTING

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

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

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :كافيه �سيكيور ذ.م.م

  رخ�سة رقم : CN 1818850 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سوجاهن بوثوكودى بوثوكودي �سوبى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سوجاهن بوثوكودى بوثوكودي �سوبى من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني �سامل ح�سني �سالح الربيكى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيه �سيكيور ذ.م.م

CAFE SECURE L.L.C

اإىل/ كافيه ومطعم �سيكيور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SECURE CAFE & RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 

�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :فيلجيو لل�ست�سارات االدارية

  رخ�سة رقم : CN 3733544 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة رامي�س اوىل

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ماهر امللحم %100
تعديل وكيل خدمات / حذف ح�سن �سعد حممد �سعدين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماهر مروان امللحم

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فيلجيو لل�ست�سارات االدارية

VILLAGGIO MANAGEMENT CONSULTING

اإىل/ فيلجيو لل�ست�سارات والدرا�سات االدارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
VILLAGGIO ADMINISTRATIVE CONSULTANCY AND STUDIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيدلية علياء ذ.م.م

  رخ�سة رقم : CN 1032884 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عقيل احمد جول احمد برنى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عقيل احمد جول احمد برنى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد رحمه ح�سني اخلورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية علياء ذ.م.م

ALIYA PHARMACY L.L.C

اإىل/ �سيدلية علياء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALIYA PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميلنيوم 

CN �سكوالته رخ�سة رقم:3992901 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بروكول 

CN لزينة ال�سيارات رخ�سة رقم:1147735 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :فريندز خلدمات الطباعة 

والت�سوير رخ�سة رقم:CN 3697207 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمد يو�سف احمد حممد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف جمعه عبداهلل جمعه حممد احلو�سني 

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

االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

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

اال�سم التجاري:اأكادميية ايكلز لكرة القدم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
19 وحدة عو�س مو�سى هزمي- الدرع  32-2 ق  عنوان ال�سركة:امل�سفح م 

الذهبي للعقارات
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2436254 

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

 ، احل�سابات  لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  حممد  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/29  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

230F9CD1DB36448F80B:بالرقم
تاريخ التعديل:2022/09/7

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:296/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليها برد ا�سول ال�سيكات التي ت�سلمتها الخللها بالتزاماتها وعدم ا�ستحقاقها 
ح�سابية  بخربة  اال�ستعانة  ي�ستدعي  االم��ر  ا�ستجلء  ان  وحيث  الدعوى  مو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  ثالثاً:واحتياطيا  لها. 
متخ�س�سة يف جمال اعمال ا�ست�سدار تذاكر ال�سفر والتاأ�سريات واذونات الدخول وذلك للطلع على امل�ستندات واملرا�سلت 
املدعي عليها  ا�ستلم  املتبادلة وحقيقة  العلقة بني الطرفني واالتفاق وااللتزامات  املتبادلة بني االط��راف لبيان طبيعة 
بعد االطلع  نلتم�س ندب خبري حما�سبي تكون مهمته  لذا  الن�ساط  واقع  ال�سيكات من  تلك  املدعني و�سبب  ل�سيكات من 
على ملف الدعوى وما �سيقدمه له اطرافها من م�ستندات بيان طبيعة العلقة بني املدعني واملدعي عليها وبيان التزامات 
االطراف فيها وبيان الطرف املخل يف العلقة وحتديد ال�سيكات امل�سلمة من املدعني اىل املدعي عليها عددا وقيمة وبيان 
برد  عليها  املدعي  ال��زام  وبالنتيجة  عدمه  من  عليها  للمدعي  منها  امل�سلمة  ال�سيكات  ا�سرتداد  يف  املدعية  ا�ستحقاق  مدى 
اأ�سول ال�سيكات التي ت�سلمتها الخللها بالتزاماتها وعدم ا�ستحقاقها لها - رابعا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:را�سد عبد الوهاب ابراهيم كلداري - واخرون

ال�ساد�س - مكتب رقم  الطابق  رق��م/3  املبنى   - العاملي  امل��ايل  دب��ي  زاي��د - مركز  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 
605 - رقم مكاين:2682589680

املطلوب اإعلنه :  1- ترافيل �سبوت للو�ساطة التجارية  -  �سفت : مدعي عليه 
التي ت�سلمتها  ال�سيكات  املدعى عليها برد ا�سول  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��لن  مو�سوع 
الخللها بالتزاماتها وعدم ا�ستحقاقها لها. ثالثاً:واحتياطيا وقبل الف�سل يف مو�سوع الدعوى وحيث ان ا�ستجلء االمر 
ي�ستدعي اال�ستعانة بخربة ح�سابية متخ�س�سة يف جمال اعمال ا�ست�سدار تذاكر ال�سفر والتاأ�سريات واذونات الدخول وذلك 
وااللتزامات  واالتفاق  الطرفني  بني  العلقة  طبيعة  لبيان  االط��راف  بني  املتبادلة  واملرا�سلت  امل�ستندات  على  للطلع 
املتبادلة وحقيقة ا�ستلم املدعي عليها ل�سيكات من املدعني و�سبب تلك ال�سيكات من واقع الن�ساط لذا نلتم�س ندب خبري 
حما�سبي تكون مهمته بعد االطلع على ملف الدعوى وما �سيقدمه له اطرافها من م�ستندات بيان طبيعة العلقة بني 
املدعني واملدعي عليها وبيان التزامات االطراف فيها وبيان الطرف املخل يف العلقة وحتديد ال�سيكات امل�سلمة من املدعني 
اىل املدعي عليها عددا وقيمة وبيان مدى ا�ستحقاق املدعية يف ا�سرتداد ال�سيكات امل�سلمة منها للمدعي عليها من عدمه 
وبالنتيجة الزام املدعي عليها برد اأ�سول ال�سيكات التي ت�سلمتها الخللها بالتزاماتها وعدم ا�ستحقاقها لها - رابعا:الزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/9/12  ال�ساعة 
09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  546/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 703/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1167719( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي اال�سلمي �س.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - املبنى الرئي�سي لبنك دبي اال�سلمي مقابل 

دناتا رقم مكاين:3148494432
املطلوب اإعلنه : 1- حم�سار عبداهلل �سعيد عمر التميمي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1167719.000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3418/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/5914 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )250583( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بيبني فارغي�س فاداكارا فيليب�س فارغي�س
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع االبراج - منطقة اخلليج التجاري - باي �سكوير - 

بناية رقم 12 - الطابق 3 - مكتب رقم 303 - 304 - رقم مكاين:2687286633
املطلوب اإعلنه : 1- �سيخ برفيز �ساند - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعلن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )250583(  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  247/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار الكائن بامارة دبي - من نوع ار�س يف منطقة احلمريه رقم االر�س 43 رقم البلدية 
الكائن  والعقار   11.412.01 املربع  بالقدم  الكلية  امل�ساحة   -  1060.21 املربع  باملرت  الكلية  امل�ساحة   313-450
بامارة دبي - من نوع ار�س يف منطقة منخول - رقم االر�س 606- رقم البلدية 466-317 امل�ساحة الكلية باملرت املربع 

املدعي للبنك  واملرهون   16.000.01 املربع  بالقدم  الكلية  امل�ساحة   -  1486.45
طالب التنفيذ:م�سرف عجمان �س.م.ع 

عنوانه :االمارات - امارة عجمان - �سارع امليناء - بناية امليناء - �سندوق بريد 7770 عجمان 
املطلوب اإعلنه : داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب 

606 )317-466( مكاين  رق��م  - قطعة  الفندقية  لل�سق  ك���راون  ل��ن��دن   -  18 ���س��ارع  امل��ن��خ��ول   - ب��ردب��ي   - دب��ي  :ام����ارة  ع��ن��وان��ه 
n@e - 05624562645 - 043517711:2821893988 - هاتف رقم:043511119-0507666677-فاك�س
مو�سوع االإعلن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/9/21 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خلل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :1- نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة 
1486.45 مرت مربع - التقييم:50.000.000  446-317 - امل�ساحة  606- رقم البلدية  منخول - رقم االر�س 
درهم ويباع العلى عطاء 2- نوع العقار ار�س يف منطقة احلمرية  - رقم االر�س 43 - امل�ساحة 1060.21 مرت مربع 

القيمة التقديرية:40000000 درهم ويباع العلى عطاء
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:233/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31

واالنهاء  االت��ف��اق  امل���وؤرخ 2018/4/4 مب��وج��ب عقد  ال��ت��ج��اري  االم��ت��ي��از  ف�سخ عقد  اث��ب��ات  دع���وى   : ال��دع��وى  مو�سوع 
التجاري )كبابجى �سبحي  ا�سم املدعي عليها من العلمة  املوؤرخ 2020/11/17 مع احلكم ب�سطب وحمو  بالرتا�سي 
وزارة  ب��ت��اري��خ:2018/5/16 من  وامل�سجلة حتت رقم 292264   )  SOBHY KABER SINCE 1996 كابر 
االقت�ساد وال�سجل التجاري ونقلها با�سم املدعي او من يفو�سه ومنع املدعي عليها من ا�ستخدام العلمة التجارية 
املوؤرخ  بالرتا�سي  واالن��ه��اء  االت��ف��اق  عقد  واحل��اق  بها  الكرتونية خا�سة  مواقع  او  منتجات  او  اي حمل جت��اري  على 
2020/11/17 مبح�سر اجلل�سة وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي طبقا للبند العا�سر من عقد االتفاق مع �سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل . 
املدعي:�سبحي ال�سيد عطوه يو�سف

ب��ن را���س��د - رقم  ب��ردب��ي - بوليفارد ال�سيخ حممد  ب��ردب��ي - ام���ارة دب��ي - منطقة  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - ام���ارة دب��ي - 
مكاين:2609288186 - برج بوليفارد بلزا 2 - مكتب رقم 1903 - وميثله.رو�سة علي بلل احمد البلو�سي

املطلوب اإعلنه :  1- مطعم ويلدن انرتنا�سيونال ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
اعله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/15 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : االإع��لن  مو�سوع 
ل�سالح/املدعية بف�سخ اتفاقية االمتياز املوؤرخ 2018/4/4 بني طريف الدعوى مع �سطب وحمو ا�سم املدعي عليها من 
العلمة التجارية )كبابجى �سبحي كابر SOBHY KABER SINCE 1996( وامل�سجلة حتت رقم 292264 
بتاريخ:2018/5/16 من وزارة االقت�ساد وال�سجل التجاري ونقلها با�سم املدعي او من يفو�سه ومنع املدعي عليها من 
او مواقع الكرتونية خا�سة بها والزمت املدعي عليها  او منتجات  التجارية على اي حمل جتاري  ا�ستخدام العلمة 
الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545

/ارميليتا  امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، �����س����اوزو  ج���ال���و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P495701B(  رق���������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0503146186

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو /هاينا كابانتوج 
ال���ف���ل���ب���ني     ، دي�����ج�����ن�����وم�����و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P3129178B(  رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0563760663

فقدان ج�از �سفر

/�سليمان  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�ستان     ، خ���ان  ان���ور  ���س��اه 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)FJ5157852(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0563793286

فقدان ج�از �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /ح���ل���ي���م���ه 
ب��اخ��رددن��وف��ن��ا ال��ي��و���س��وف��ا ، 
اوزبك�ستان   اجلن�سية - جواز 
)FA1106759( سفره رقم� 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0565625191

فقدان ج�از �سفر

ف������ق������د امل���������دع���������و /ن����ب����ي����ل 
حم�����م�����ود ������س�����امل ب�����رب�����ر ، 
جواز   - اجلن�سية  االردن   
)Q992880( رق��م   �سفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0557929282

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو /حممد يا�سني 
باك�ستان     ، ا���س��رف  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)bh6803613(  رق���������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0507726536

فقدان ج�از �سفر

ف��ق��د امل���دع���و /ر�����س����اء اهلل 
باك�ستان     ، ���س��ري��ف  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)HS2445982(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

.0504105423

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو /روجن��ون بي�سوا�س 

�����س����و�����س����ي����ن����درو ب����ي���������س����وا�����س ، 

جواز   - اجلن�سية  بنجلدي�س   

)A00408544( سفره رقم� 

من يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0551585123.

فقدان ج�از �سفر

ف��ق��د امل��دع��و /اح��م��د �سيف 
ال������دول������ه اح����م����د خ���ل���ي���ل ، 
ال�سودان   اجلن�سية - جواز 
)p07488642( سفره رقم� 

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

.0503187899

فقدان ج�از �سفر
ف���ق���د امل����دع����و /ا�����س����وان����ت دا�����س 

بارامو  �ساتيادا�سان  �ساتيادا�سان 

، ال���ه���ن���د   اجل��ن�����س��ي��ة - ج����واز 

)R5972606( رق��م   �سفره 

من يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0555689339.

فقدان ج�از �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

جمعه  عبداهلل  �سامح   / ال�سيد  با�سم  اأ�سهم  �سهادة  ُفقدت 

كرم القبي�سي  �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة 

. )ASMAK( )االأ�سماك )اأ�سماك

   ASMAk171327 :رقم ال�سهادة

الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعله . 
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املال والأعمال
»بروج« ت�ا�سل ت��سعها عرب �سراكات ا�سرتاتيجية يف م�سر

•• اأبوظبي-وام:

توا�سل �سركة بروج للبرتوكيماويات الرائدة يف توفري حلول البويل اأوليفينات املبتكرة واملتنوعة تعزيز 
�سراكاتها احلالية يف �سل�سلة القيمة من خلل العديد من امل�ساركات الهادفة اإىل اكت�ساف فر�س جديدة 
يف م�سر التي تعترب �سوقاً ا�سرتاتيجيا مهماً بالن�سبة لل�سركة بف�سل علقاتها التاريخية الطويلة التي 
اأ�س�ستها يف هذا البلد. كما �ساهمت بروج يف دعم اأكرث امل�ساريع التنموية اأهمية وتاأثرياً يف م�سر والتي 

ت�ساهم يف زيادة الطلب على حلولها لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.
واحلافل من  الطويل  تاريخها  اإىل  ا�ستناداً  ت�سويقية يف م�سر  �سركة  بروج  اأ�س�ست   ،2020 عام  ففي 
علقات التعاون مع عملئها من امل�سّنعني امل�سريني املحليني خلل العقدين املا�سيني ومبا يتما�سى 
مع ا�سرتاتيجيتها التنموية وحر�سها على تلبية كافة احتياجات عملئها يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا. وقامت بروج يف عام 2002 بت�سدير اأوىل �سحناتها من املنتجات اإىل م�سر وا�سعة 

بذلك حجر اأ�سا�س قوي لعلقة �سراكة طويلة االأجل مع عملئها الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم.

مليارات درهم مكا�سب الأ�سهم املحلية يف جل�سة منت�سف الأ�سب�ع  10

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ن���دوق  اأع����ل����ن 
برنامج  اإط��لق  عن  ر�سمياً  امل�ساريع 
م�سّرعات التجارة االإلكرتونية؛ وهو 
تطوير  اإىل  يهدف  تدريبي  برنامج 
لدى  االإلكرتونية  التجارة  م��ه��ارات 
رواد االأعمال ومتكني قدراتهم، مما 
يعزز جناح م�ساريعهم وجني االأرباح، 
علمتهم  انت�سار  تو�سيع  يف  وي�سهم 
العملء  واإقبال  وبروزها  التجارية 
م�سرعات  برنامج  و�سي�ستمر  عليها. 
املتمثل بور�سة  االإلكرتونية  التجارة 
ع��م��ل يف ب��ن��اء ال���ق���درات ع��ل��ى مدى 
للتواريخ  م��واف��ق��ة  متفرقة  اأي���ام   5
�سبتمرب، و4  21 و22 و28 و29 
تقييم  اإج���راء  خللها  يتم  اأك��ت��وب��ر، 
جمال  يف  االأع���م���ال  رواد  جل��اه��زي��ة 
وتعليمهم  االإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
ك��ي��ف��ي��ة اإن�������س���اء م��ت��ج��ر اإل����ك����رتوين 
و�سبل  الت�سغيلي،  منوذجه  وتطوير 

لزيارة  امل�ستهدفني  العملء  ج��ذب 
امل��ت��ج��ر وزي�����ادة ف��ر���س رواج�����ه، كما 
من  اأي�����س��اً  االأع���م���ال  رواد  �سيتمكن 
التعرف على الو�سائل املثلى لتقييم 
الت�سويقية،  واأدوات����ه����م  مبيعاتهم 
اإمكاناتهم   اإظ��ه��ار   لهم  و�سيت�سنى 
يف التجارة االإلكرتونية، مما �سيتيح 
م��ن��ه��م فر�سة  ل��ل��ج��دي��ري��ن  الح���ق���اً 
بربنامج  االل���ت���ح���اق  اإىل  دع���وت���ه���م 

تدريبي ا�ستكمايل.
����س���ع���ادة علياء  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
امل����زروع����ي، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
برنامج  “يوفر  خ��ل��ي��ف��ة:  ���س��ن��دوق 
االإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  م�����س��رع��ات 
ف���ر����س���ة ف����ري����دة ل��������رواد االأع����م����ال 
التجارة  خ��رباء  خلله  م��ن  ي�سارك 
امل�ساركني  مع  ورواده��ا  االإلكرتونية 
خرباتهم ومعارفهم. وقد �سهد قطاع 
البيع بالتجزئة يف ال�سنوات االأخرية 
ع��ن تطور  نتجت  ت��غ��ريات ج��ذري��ة، 
يف  وتوظيفها  الرقمية  التكنولوجيا 

�سوق البيع بالتجزئة؛ مما ا�ستدعى 
االأع���م���ال بها  اإح��اط��ة رواد  ���س��رورة 
وتعلمها وتطبيقها يف اإدارة اأعمالهم 
وت�سويقها. وقد اأ�سبح تعلم الرقمنة 
واأدواتها من اأ�سا�سيات دخول ال�سوق، 
بعد اأن كانت تقت�سر على عدد قليل 
الكربى؛  االبتكارية  املوؤ�س�سات  من 
لذلك نلتزم ب�سفتنا موؤ�س�سة تطوير 
م�ساريع رائدة يف الدولة مب�سوؤوليتنا 
وتزويدهم  االأع��م��ال  رواد  اإع���داد  يف 
وم�سادرها،  ال��رق��م��ي��ة  ب���������االأدوات 
واإح���اط���ت���ه���م ب�����س��ب��ل ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا من 
خ��لل ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ربام��ج وما 

ي�سابهه«.
اإىل  “اأتطلع  ���س��ع��ادت��ه��ا:  واأ����س���اف���ت 
حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة م���ن هذا 
ال��ربن��ام��ج االب��ت��ك��اري ال���ذي ي�سجع 
رواد االأعمال على حتقيق م�ساريعهم 
عليها.  وال���ت���ف���وق  ال��ق��ط��اع  مل��ع��اي��ري 
امل�ساركون،  االأع��م��ال  رواد  و�سيتلقى 
من  ع���اٍل  مب�ستوى  يتمتعون  مم��ن 

اخلربة والتميز يف اإدارة م�ساريعهم، 
تدريبي  ب���رن���ام���ج  حل�������س���ور  دع������وة 
ا�ستكمايل بهدف متكينهم من تنمية 

م�ساريعهم، مدته 8 اأ�سابيع«.
بالن�سخة  االلتحاق  قبول  اأن  ُيذكر 
ب��رن��ام��ج م�سرعات  االف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن 
يتطلب  االإل����ك����رتون����ي����ة  ال����ت����ج����ارة 
رواد  من  الطلبات  مقدمي  ا�ستيفاء 
االأعمال ملعايري مدرو�سة بعناية، من 
اأهمها حجم امل�سروع، ونوع املنتجات 
ال�سابقة  واخل�������ربة  ب��ي��ع��ه��ا  امل����ق����رر 
ب���ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة وب���ري���ادة 

االأعمال عموماً.
 �سيظل باب تقدمي الطلبات مفتوحاً 
و�سيتم  �سبتمرب،   14 ت��اري��خ  ح��ت��ى 
طلباتهم  بنتيجة  امل��ق��دم��ني  اإع����لم 
بداية  ت��اري��خ  قبل  �سبتمرب،   15 يف 
ال����ربن����ام����ج امل�����واف�����ق ل����ت����اري����خ 21 
الطلب،  ق���ب���ول  ح����ال  يف  ���س��ب��ت��م��رب. 
350 درهم مرة  �سريتب دفع مبلغ 

واحدة.  

بهدف تعزيز االإمكانات الرقمية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

�سندوق خليفة يطلق ر�سميًا برنامج م�سرعات التجارة الإلكرتونية

جمل�ض ال�سباب العربي للتغري املناخي يطلق �سل�سلة لقاءات مت�يل امل�ستقبل امل�ستدام
•• اأبوظبي-وام: 

ال��ت��اب��ع ملركز  امل��ن��اخ��ي  للتغري  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب  ن��ظ��م جمل�س 
امل�ستدام”  امل�ستقبل  “متويل  ل��ق��اءات  اأوىل  العربي  ال�سباب 
�سمن �سل�سلة من احللقات النقا�سية التي ينظمها بالتعاون مع 
منظمات دولية وموؤ�س�سات حكومية ومالية و�سركات وم�ساريع 
نا�سئة و�سغرية ومتو�سطة وم�سرعات اأعمال، لتعريف ال�سباب 
التي  التمويلية  والفر�س  املالية  واخلدمات  املنتجات  باأف�سل 
امل�ستقبل  يف  واق��ع  اإىل  اال�ستدامة  اأف��ك��ار  حتويل  من  متكنهم 

القريب.
العربي  ال�سباب  م��رك��ز  مقر  يف  عقد  ال���ذي   - ال��ل��ق��اء  و�سلط 
النا�سئة  ال�سركات  يف  اال�ستثمار  على  ال�سوء   - اأب��وظ��ب��ي  يف 
“بو�سترييتي”  م��ع��ه��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���ن���اخ  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
ومب�ساركة  �سي”،  ب��ي  اأ����س  “اأت�س  م�سرف  م��ع  وبال�سراكة   ،
نخبة  وب��ح�����س��ور  اال���س��ت��دام��ة  ل�����س��وؤون  التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء 
النا�سئة  امل�ساريع  يف  املتخ�س�سني  االأعمال  ورواد  ال�سباب  من 

القائمة على تقنيات �سديقة للبيئة واملناخ.
ويف هذا االإطار اأكدت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب، نائب رئي�س مركز ال�سباب العربي 
على اأهمية توعية ال�سباب مبختلف منتجات وخيارات متويل 
امل�ستقبل امل�ستدام، كال�سندات اخل�سراء، والتي جتاوزت قيمتها 

500 مليار دوالر عام 2021 بح�سب مبادرة �سندات املناخ.
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  اأف��ك��ار  “تلقي   : واأ���س��اف��ت 
واملوؤ�س�سات املالية وم�سرعات االأعمال يف ف�ساء مفتوح وم�ساحة 
حرة لتبادل االأفكار واالقرتاحات مب�ساركة فاعلة من ال�سباب 

لتحفيز  ج��دي��دة  ف��ر���س��ا  ي�سنع   ، التخ�س�سات  خمتلف  م��ن 
متويلت خ�سراء حتول االأفكار ال�سبابية امل�ستقبلية الواعدة 
وت�سرع  واالأخ�����س��ر،  ال��دائ��ري  االق��ت�����س��اد  ت��دع��م  م�ساريع  اإىل 
امل�ستويني  على   2030 امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق 

املحلي والدويل«.
وال  حقيقيا،  حت��دي��ا  امل��ن��اخ��ي  التغري  ملف  “ي�سكل   : وق��ال��ت 
ميكن الأي جهة اأن تعمل مبعزل عن االأخرى خ�سو�سا عندما 
يرتبط العمل يف جمال متكني ال�سباب وتعزيز اإ�سهاماتهم يف 
للقيام  العربي  ال�سباب  مركز  ي�سعى  ما  وه��ذا  املناخي،  العمل 
ال�سورة  لفهم  البع�س  ببع�سها  النقاط  رب��ط  خ��لل  م��ن  ب��ه 
االأكرب وو�سع ال�سباب كلعب اأ�سا�سي يف تقدمي احللول �سواء 
وقطف  التنفيذ  اإىل  و�سوال  والتخطيط  التفكري،  مراحل  يف 

ثمار العمل امل�سرتك«.
متخ�س�سة  وك����االت  ت��ق��دي��رات  “ت�سري  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ���س��اف��ت 
التمويل  االإجمالية ل�سوق  القيمة  اأن  اإىل  بال�ساأن االقت�سادي 
عام  يف  دوالر  تريليون   35 ح��اج��ز  جت���اوزت  العاملي  امل�ستدام 
اال�ستثمار  من  النوع  هذا  اأن  على  جتمع  والتوقعات   ،2021
تداعيات  ملواجهة  وذلك  القريب  امل�ستقبل  يف  النمو  �سيوا�سل 
، وهذه  اليوم  العامل واقعا  التي يعي�سها  املناخي  التغري  اأزم��ة 
يف  التوجه  لل�سباب لل�ستفادة من هذا  م�سبوقة  فر�سة غري 
واحد.”  اآن  يف  والتنمية  اال�ستدامة  التي حتقق  اأف��ك��اره  ط��رح 
من جانبه اعترب حممد املرزوقي، رئي�س اخلدمات امل�سرفية 
اأن فر�س التمويل  االإم���ارات،  اإ���س بي �سي”  “اإت�س  العاملية يف 
اإذا ما  امل��ال اجل��ريء واع��دة ومتنوعة، خا�سة  راأ���س  مب�ساركة 
دعم  اإىل  التمويل  وبيوت  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  ب��ادرت 

لتنطلق  العالية  االقت�سادية  اجلدوى  ذات  ال�سبابية  امل�ساريع 
وتنمو وتتو�سع«.

ال�سباب  HSBC مع جمل�س  اأن �سراكة بنك  املرزوقي  واأكد 
امل�ستقبل  مت��وي��ل  ل��ق��اءات  �سل�سلة  يف  املناخي  للتغري  العربي 
امل�ستدام ت�سهم يف دعم ال�سباب يف الدولة واملنطقة لتعريفهم 
لتحويل  لهم  اللزم  التمويل  واآليات احل�سول على  بخيارات 
اأفكارهم املبتكرة اإىل م�ساريع نوعية حتقق تطلعاتهم وت�ساهم 
امل��وارد وحتفيز فر�س جديدة يف قطاعات  ا�ستدامة  يف تعزيز 

اقت�سادية كاالقت�ساد االأخ�سر والدائري.
وت�سكل اال�ستثمارات اخل�سراء يف قطاعات حيوية يف منطقة 
اأن  وميكنها  للفر�س،  منجما  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
ت�ساهم يف الدخل الوطني لدول املجل�س باأكرث من 2 تريليون 
اأك���رث من  ت��وف��ري  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،2030 ع��ام  بحلول  دوالر 
مليون فر�سة عمل بف�سل اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف �سوق 

التمويل امل�ستدام الواعد.
وت�سهد اجلل�سة النقا�سية املغلقة االأوىل �سمن �سل�سلة لقاءات 
متويل امل�ستقبل امل�ستدام م�ساركات من منظمة االأمم املتحدة، 
املناخي  وال��ت��غ��ري  م��ن وزارت����ي االقت�ساد  وال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 
و”هب  للم�ستقبل  دب��ي  وموؤ�س�سة  االإم���ارات،  دول��ة  يف  والبيئة 
ومن القطاع الدويل جمموعة البنك الدويل ومكتب   ،”71
املن�سقة املقيمة للأمم املتحدة يف دولة االإمارات، ومن القطاع 
اأ�س بي �سي”  “اأت�س  العاملي، وم�سرف  اأبوظبي  �سوق  امل�سريف 
وم�سرف اأبوظبي االأول، ومن القطاع اخلا�س �سركة بيب�سيكو 
باالإ�سافة اإىل م�ساركني من القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات املالية 

وامل�ساريع النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة.

مليار   1.68 من  باأكرث  �سيولة  املحلية  االأ�سهم  وا�ستقطبت 
اأبوظبي  ���س��وق  1.37 م��ل��ي��ار دره���م يف  ب��واق��ع  دره���م م��وزع��ة 
التداول على  دبي، وجرى  �سوق  درهم يف  و197.15 مليون 
 15.3 على  يربو  ما  تنفيذ  عرب  �سهم  مليون   255.1 نحو 

األف �سفقة.
و�سعد موؤ�سر �سوق اأبوظبي “فاكد�س 15” بن�سبة 0.63% 
ليغلق عند 9714.39 نقطة مدعوماً مبكا�سب اأ�سهم القطاع 
 3382.31 العام م�ستوي  دبي  �سوق  بلغ موؤ�سر  امل��ايل، فيما 

نقطة.
م��ل��ي��ون درهم   110.6 ن��ح��و  االأج���ان���ب  امل�����س��ت��ث��م��رون  و���س��خ 
م�سرتيات  حتقيقهم  بعد  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  يف  ���س��راء  كمح�سلة 

 195.2 بنحو  مبيعات  مقابل  دره��م  مليون   305.9 بقيمة 
اأ�سهم  ب��ارت��ف��اع  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأداء  وت���ع���زز  دره�����م.  م��ل��ي��ون 
ت�سدره  م���ع   2.58% بن�سبة  القاب�سة”  “العاملية  م��ث��ل 
كما  دره����م،  م��ل��ي��ون   374 ج����اوزت  ب�سيولة  ال��ن�����س��اط  ق��ائ��م��ة 
 0.82% و”طاقة”   0.77% االأول”  “اأبوظبي  �سعد 
و”ملتيبلي” %0.47 و”اأبوظبي االإ�سلمي” 0.34%.

بن�سبة  الوطني”  دب���ي  “االإمارات  ارت���ف���ع  دب����ي،  ���س��وق  ويف 
قائمة  ت�����س��دره  م��ع   1.26% امل�سرق”  و”بنك   1.92%
درهم،  مليون   118.8 بنحو  �سيولة  ا�ستقطابه  بعد  الن�ساط 
2.57 درهم م�ستقطباً  دون تغيري عند  “ديوا”  فيما ا�ستقر 

اأكرث من 10.5 مليني درهم.

•• اأبوظبي-وام: 

ربحت اأ�سواق االأ�سهم املحلية ما يربو على 10 مليارات درهم 
�سرائية  عمليات  و���س��ط  االأ���س��ب��وع،  منت�سف  جل�سة  خ��ت��ام  يف 
للم�ستثمرين االأجانب ا�ستهدفت االأ�سهم القيادية يف القطاع 

املايل ب�سوق اأبوظبي.
وارت���ف���ع راأ�����س امل����ال ال�����س��وق��ي ل��لأ���س��ه��م امل���درج���ة م��ن 2.62 
تريليون درهم يف نهاية جل�سة اأم�س اإىل 2.63 تريليون درهم 
درهم  تريليون   2.067 ب��واق��ع  م��وزع��ة  ام�س  جل�سة  بنهاية 
و563.8  املالية  ل��لأوراق  اأبوظبي  �سوق  املدرجة يف  للأ�سهم 

مليار درهم للأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي املايل.

اأمني القد�سي: الإمارات عززت مكانتها كاأف�سل 
وجهة للم�س�تثمرين واأ�سح�اب روؤو�ض الأم���ال 

مركز البح�ث والتط�ير التابع ل� » كهرباء 
دبي« يخترب م�سروع »حتليل ال�سبكة الذكية«

•• دبي - وام:

التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي م�سروع  والتطوير  البحوث  يخترب مركز 
“حتليل ال�سبكة الذكية” القائم على نتائج قيا�س التيار واجلهد الكهربائي 
يف حمطات الكهرباء الرئي�سية للتنبوؤ واكت�ساف اأعطال �سبكة الكهرباء ذات 
اإجراء ال�سيانة اال�ستباقية  اجلهد املتو�سط قبل وقوعها مبا يتيح للهيئة 
اأع��ل��ى معايري  وال��وق��ائ��ي��ة ال��لزم��ة ل�سمان ا���س��ت��م��راري��ة االإم�����دادات وف��ق 
باختبار  اأي�ساً  املركز  ويقوم  والتوافرية.  واملوثوقية  واملرونة  االعتمادية 
» التي توفر حتليلت ب�سرية قوية و�ساملة حول   dInsight  « من�سة 

ال�سبكة واالأحمال واالإمدادات.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي اإن الدور اجلوهري الذي يوؤديه مركز البحوث والتطوير 
التابع للهيئة يف تطوير اأنظمة وبرامج وحلول م�ستدامة وفعالة وا�ستباقية 
للتحديات التي تواجه خمتلف قطاعات الهيئة ل�سمان موا�سلة التح�سني 
امل�ستمر لعمليات الهيئة االأ�سا�سية باالعتماد على البحوث واالبتكار وتر�سيخ 
مكانة الهيئة الريادية العاملية وحتقيق روؤيتها يف اأن ت�سبح موؤ�س�سة رائدة 

عاملياً م�ستدامة ومبتكرة.
را�سد  بن  حممد  جمّمع  �سمن  والتطوير  البحوث  مركز  يدعم  واأ���س��اف 
وتطوير  امل�ستقبل  ال�ست�سراف  الهيئة  جهود  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 
اخلطط اال�ستباقية بعيدة املدى ملواكبة الثورة ال�سناعية الرابعة وابتكار 
تعزز  امل�ستوى  عاملية  خدمات  توفري  على  تعمل  التي  االإحللية  التقنيات 

جودة احلياة يف دبي. 

واإم���ارة عجمان  11.2 مليار دره��م،  بلغت  ب��ت��داوالت 
6.2 مليار درهم اإىل جانب املبايعات  بتداوالت بلغت 
الدولة، معرباً  اإم��ارات  بقية  العقارية يف  التداوالت  و 
االإيجابي لقطاع  االأداء  يتوا�سل هذا  اأن  توقعاته  عن 

العقارات حتى نهاية العام اجلاري.
العقاري  القطاع  ان  القد�سي  واأك��د 
يف ال���دول���ة م���ا ي����زال ي��ح��اف��ظ على 
�سركات  ب�������ادرت  ح���ي���ث  ج���اذب���ي���ت���ه، 
اإط�����لق  اإىل  ال����ع����ق����اري  ال���ت���ط���وي���ر 
من  عدد  يف  نوعية  عقارية  م�ساريع 
امل��ن��اط��ق وال���وج���ه���ات امل��ت��م��ي��زة، مما 
ال�سكنية  ال���وح���دات  ب��ي��ع  يف  ���س��اع��د 
بف�سل  ق�������س���رية  زم���ن���ي���ة  م������دة  يف 
امل�ستثمرين  وث��ق��ة  ال��ك��ب��ري،  الطلب 
بجدوى  النهائيني  وامل�ستخدمني 
العقارات  وا���س��ت��ث��م��ار  ومت��ل��ك  ���س��راء 

بالدولة.
ال�سوق  اأن  اإىل  ال��ق��د���س��ي  واأ�����س����ار 
ال��ع��ق��اري يف دول����ة االم�����ارات ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى جاذبيته 
الذي  االأم����ر  ع��وائ��د منا�سبة  وي��ح��ق��ق  اال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
بغر�س  ���س��واء  ال�سكنية  ال��وح��دات  ���س��راء  على  ي�سجع 

اال�ستثمار اأو اال�ستخدام النهائي.

•• اأبو ظبي-الفجر: 

للعقارات  االأو���س��ط  ال�سرق  واي��د  ني�سن  �سركة  اأف���ادت 
اأداءاً  االإم��ارات قد �سجل  العقاري يف دولة  القطاع  اأن 

اإيجابياً متميزاً خلل الن�سف االأول 
من العام اجلاري، حيث بلغ اإجمايل 
ال���ت���داوالت ال��ع��ق��اري��ة يف ال��دول��ة ما 

يقارب 210 مليار درهم اإماراتي.
التداوالت  ازدي��اد  ال�سركة  واأرج��ع��ت   
ال����ع����ايل  ال����ط����ل����ب  اإىل  ال����ع����ق����اري����ة 
ال�سكنية  ال��وح��دات  على  واملتوا�سل 
الكبري  وال��زخ��م  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف 
ال����ذي ���س��ّج��ل��ه م��ع��ر���س اإك�����س��ب��و دبي 
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مليون زائر.
ال�سيد  ق����ال  اخل�����س��و���س،  ه����ذا  ويف 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ق��د���س��ي  اأم�����ني 
االأو�سط  ال�سرق  وايد  ني�سن  ل�سركة 

دبي  اإم��ارة  العقارية يف  ال��ت��داوالت  اأن قيمة  للعقارات 
خلل الن�سف االأول من العام احلايل قد بلغت 167 
باإجمايل  اأبوظبي  اإم���ارة  تلتها  اإم��ارات��ي،  دره��م  مليار 
تداوالت 22.5 مليار درهم اإماراتي، و اإمارة ال�سارقة 

بعد مرور �ستة اأ�سهر على اإطلقها

مبادرة »دبي تبادر« لال�ستدامة حتقق اأهدافها بتقليل ا�ستهالك العب�ات البال�ستيكية ذات ال�ستخدام ال�احد
العاملي،  امل����ايل  دب���ي  دب����ي، وم���رك���ز 
ودوالر  االإ�����س����لم����ي،  دب����ي  وب���ن���ك 
ل��ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات، وم���رك���ز دبي 
القاب�سة،  ودب���ي  امل��ت��ع��ددة،  لل�سلع 
وبلدية  ���س��ي��ت��ي،  ف�����س��ت��ي��ف��ال  ودب����ي 
دب���������ي، وم�����رك�����ز دب�������ي ال����ت����ج����اري 
وبنك  وال���ك���رتول���وك�������س،  ال���ع���امل���ي، 
واإعمار،  ال��وط��ن��ي،  دب���ي  االإم������ارات 
وات�ساالت، وجومبوك، وجمموعة 
وجراندفو�س،  للت�سويق،  اخلليج 
وه���������������واوي، وجم�����م�����وع�����ة م���اج���د 
لل�ستثمار،  ومرييك�س  الفطيم، 
وبراي�س  وب��ي��ب�����س��ي��ك��و،  ون���خ���ي���ل، 
الطرق  وهيئة  كوبرز،  ووترهاو�س 
القاب�سة،  و���س��م��ال  وامل���وا����س���لت، 
�سبكة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  وط���ل���ب���ات، 
ال�سريك  االإذاع��ة العربية بو�سفها 
االإع�����لم�����ي.  وق����د ع����رّب ع����دد من 
ملبادرة  الراعية  واجلهات  ال�سركاء 
عن  ل��ل���س��ت��دام��ة،  تبادر”  “دبي 
التي  املبادرة  هذه  بدعم  اإعتزازهم 
حققت جناحا باهرا خلل االأ�سهر 

ال�ستة املا�سية.

•• دبي-الفجر: 

تبادر”  “دبي  م�����ب�����ادرة  ح���ق���ق���ت 
اأن  منذ  كبرياً  جناحاً  لل�ستدامة 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأط��ل��ق��ه��ا 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م���ك���ت���وم، يف 
ف��رباي��ر م��ن ال��ع��ام اجل����اري، حيث 
مت��ك��ن��ت امل����ب����ادرة ع��ل��ى م�����دار �ستة 
اأكرث  ا���س��ت��خ��دام  تقليل  م��ن  اأ���س��ه��ر 
بل�ستيكية  عبوة  مليون   3.5 من 
ذات اال�ستخدام الواحد �سعة 500 
على  بناًء  تقديرها  مت  والتي  م��ل، 
ا�ستهلكها  مت  ال��ت��ي  امل���ي���اه  ك��م��ي��ة 
ال�سرب  ملياه  املجانية  املحطات  من 

املوزعة يف خمتلف اأرجاء دبي. 
وكجزء من املبادرة مت تركيب 46 
النقية  ال�سرب  مياه  لتوزيع  جهازاً 
يف خمتلف اأنحاء دبي، مبا يف ذلك 
وال�سواطئ،  ال���ع���ام���ة،  امل��ن��ت��زه��ات 
وم����ن����اط����ق اجل���������ذب ال�������س���ي���اح���ة، 
واالأم���اك���ن ال��ع��ام��ة مب�����س��اع��دة من 
اجلهات املعنية والراعية وال�سركاء. 
حيث تتوافر تلك املحطات حالياً يف 
واأبراج  مارينا،  ودب��ي  بيت�س،  كايت 
ب��ح��ريات ج��م��ريا، وو���س��ط مدينة 
دبي، ودبي هاربر، ومدينة جمريا، 
واخلوانيج،  �سيتي،  ف�ستيفال  ودبي 

وغريها.

�سراكة متميزة
ويف تعليق له على ذلك، قال يو�سف 
للتطوير  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه، 
االقت�ساد  دائ�����رة  يف  واال���س��ت��ث��م��ار 
مع  “متا�سياً  ب���دب���ي:  وال�����س��ي��اح��ة 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 

والعمل والزيارة. وتتما�سى مبادرة 
ا�سرتاتيجية  م���ع  تبادر”  “دبي 
اال�ستدامة يف االإمارة، حيث ي�سكل 
الرتكيز على العبوات البل�ستيكية 
اأوىل  ال����واح����د  اال����س���ت���خ���دام  ذات 
جميع  ت�سمل  التي  املبادرة  مراحل 
م���ن���اط���ق دب�������ي، وب����ال����ت����زام����ن مع 
الإجراءات  القوي  الزخم  ا�ستمرار 
اال�ستدامة، فقد دخل احلظر على 
البل�ستيكية  االأك��ي��ا���س  ا���س��ت��خ��دام 
ال���ت���ي ت�����س��ت��ع��م��ل مل����رة واح�����دة حيز 
التنفيذ يف االأول من يونيو، �سمن 
اإط�����ار م���ب���ادرة اأو����س���ع ن��ط��اق��اً على 
م�����س��ت��وى دول����ة االإم�������ارات، تهدف 
من  واحل������د  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���م���اي���ة  اإىل 
“دبي  م��ب��ادرة  وحظيت  ال��ن��ف��اي��ات. 
م��ن جمموعة  ق��وي  بدعم  تبادر” 
املعنية  اجل������ه������ات  م������ن  وا�����س����ع����ة 
والراعية وال�سركاء من القطاعني 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س، مب��ا يف ذلك 
جم��م��وع��ة اأك����ور، وم��غ��ام��رات اإت�س 
كيو، وال�سركال، وديل تكنولوجيز، 
ومياه  كهرباء  وهيئة  واأت��لن��ت�����س، 

اإىل  للو�سول  الواعي  اال�ستهلكي 
ا����س���ت���دام���ة.  وتهدف  اأك�����رث  ع����امل 
لل�ستدامة  تبادر”  “دبي  م��ب��ادرة 
اإىل موا�سلة اإحداث تغيريات بيئية 
والزوار  ال�سكان  واإل��ه��ام  اإيجابية، 
�سديقة  خيارات  التباع  وال�سركات 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة. وق����د اأب������دى ال��ك��ث��ري من 
ال�سركاء، واجلهات الراعية واملعنية 
وال�سياحة  االأع����م����ال  ق��ط��اع��ي  يف 
لتوزيع  اأجهزة  برتكيب  التزامهم 
مياه ال�سرب النقية، وذلك للو�سول 
اإىل الهدف املتمثل بو�سع اأكرث من 
ال�سرب  م��ي��اه  ل��ت��وزي��ع  50 ج��ه��ازاً 
االإم���ارة  اأرج����اء  خمتلف  يف  النقية 
 ،2022 دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر  ب��ح��ل��ول 
وهو ما يعطي املواطنني واملقيمني 
ال��ف��ر���س��ة الإع������ادة تعبئة  وال������زوار 
ق���واري���ر امل��ي��اه اخل��ا���س��ة ب��ه��م. كما 
فاعل  ب�سكل  امل��ب��ادرة  جهود  ت�سهم 
اأهداف  بتحقيق  دب��ي  التزام  بدعم 
حددتها  ال��ت��ي  امل�ستدامة  التنمية 
تعزيز  وك���ذل���ك  امل���ت���ح���دة،  االأمم 
للحياة  مف�سلة  كوجهة  مكانتها 

وذلك  وناجحة،  جديدة  م�ستويات 
فيه جهوداً  نبذل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
اأهداف اال�ستدامة  حثيثة لتحقيق 

يف املدينة ب�سكل عام«.

ت�سجيع
امل����ب����ادرة على  ي��ق��ت�����س��ر جن����اح  ومل 
ال�سرب  مياه  توزيع  اأجهزة  توفري 
بل  فقط،  املدينة  اأرج���اء  يف  النقية 
قوارير  �سراء  على  النا�س  �سجعت 
التعبئة  الإع��������ادة  ال���ق���اب���ل���ة  امل����ي����اه 
ذلك  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���س��ت��خ��دام��ه��ا. 
ال�سركات  م����ن  ال����ع����دي����د  ق����ام����ت 
هذه  و�سع  يف  باال�ستثمار  اخلا�سة 
لت�سجيع  م��ك��ات��ب��ه��ا،  يف  االأج����ه����زة 
قوارير  ا���س��ت��خ��دام  على  موظفيها 
التعبئة،  الإع�������ادة  ال��ق��اب��ل��ة  امل���ي���اه 
العبوات  ا���س��ت��ه��لك  م���ن  واحل�����د 
اال�ستخدام  ذات  ال��ب��ل���س��ت��ي��ك��ي��ة 
الواحد. كما �سجعت املبادرة �سكان 
دولة االإمارات العربية املتحدة على 
�سلوكياتهم،  يف  ت��غ��ي��ريات  اإج�����راء 
النهج  ات������ب������اع  ع����ل����ى  وح����ّث����ت����ه����م 

ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اإىل  الرامية  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
ج��ع��ل دب���ي وج��ه��ة رائ����دة يف جمال 
’دبي  م��ب��ادرة  اال���س��ت��دام��ة، جنحت 
تقدم  بتحقيق  لل�ستدامة  تبادر‘ 
كبري خلل االأ�سهر ال�ستة املا�سية، 
ون����ح����ن �����س����ع����داء ب����ه����ذا االإجن��������از 
بت�سجيع  اأ�سهمت  اأنها  كما  املتميز. 
على  وال���زوار  واملقيمني  املواطنني 
اأ�سلوب  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  اإح�������داث 
حتقيق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ح��ي��ات��ه��م، 
ه���دف���ه���ا ال���رئ���ي�������س���ي وامل���ت���م���ث���ل يف 
الوجهة  لت�سبح  دبي  مكانة  تعزيز 
املف�سلة للعي�س والعمل يف العامل، 
ومب�����ا ي���ت���واف���ق م����ع رك����ائ����ز خطة 
ومتثل   .2040 احل�����س��ري��ة  دب���ي 
القطاعني  ب��ني  املتميزة  ال�سراكة 
اأحد  ال���ع���ام واخل���ا����س يف االإم������ارة 
اجلوانب االأ�سا�سية ل�سمان حتقيق 
ا�سرتاتيجية دبي لل�ستدامة، كما 
ت�سكل اأي�سا منوذجاً ُيحتذى به يف 
مببادرة  ب��االرت��ق��اء  ي�سهم  التعاون 
اإىل  ل���ل����س���ت���دام���ة  تبادر‘  ’دبي 

»ال�سري مارين« ت�ا�سل تعزيز 
قدراتها يف قطاع ال�سحن الدويل

•• اأبوظبي -وام: 

مارين”،  “ال�سري  البحرية  وال��ت��وري��دات  للمعدات  ال�سري  �سركة  اأعلنت 
بلك”،  “نجِت  مع  تعاون  اتفاقية  اإب��رام  القاب�سة،  العاملية  لل�سركة  التابعة 
يف  وذل��ك  �سنغافورة،  ومقرها  البحرية  واخلدمات  احللول  يف  املتخ�س�سة 
اإطار جهودها املبذولة لرتجمة م�ستهدفات ا�سرتاتيجيتها للنمو وتو�سيع 

نطاق حمفظتها من خدمات ال�سحن الدولية.
من  وا���س��ع��ة  جمموعة   ،2015 ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  بلك”،  “نت  وتبا�سر 
واال�ست�سارات  ال�سفن  وت��اأج��ري  التجارة  ذل��ك  يف  مب��ا  التجارية،  االأن�سطة 
ال�سحن  �سركات  م��ن  لعملئها  ال�سحن  خ��دم��ات  توفر  وه��ي  واال�ستثمار، 

وم�ستاأجري ال�سفن يف جميع اأنحاء العامل.
االأو�سط  ال�سرق  ال�سركتان على منطقة  االتفاقية، �سرتكز  ومبوجب هذه 
التحديات  ع��ل��ى  التغلب  ال��ع��م��لء يف  و���س��ت��دع��م  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط  واآ���س��ي��ا 
�سل�سلة  منظومة  يف  اليقني  وع��دم  ال�سك  حالة  عن  النا�سئة  وال�سعوبات 
التوريد، من خلل التعاون مع 10 �سفن خم�س�سة للأغرا�س التجارية، 
كما تتبّنى ال�سري مارين خططاً للتو�سع وزيادة اأ�سطولها من ال�سفن من 
خلل ال�سراكات اأو �سفقات اال�ستحواذ امل�ستقبلية. ومن املتوقع اأن ي�ساهم 
هذا التعاون يف �سحن 5 مليني طن من الب�سائع ال�سائبة اجلافة خلل 

عام واحد، مع توقعات باأن ت�سل قيمة الب�سائع اإىل 100 مليون دوالر.
“اأظهرت  مارين:  ال�سري  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  نيفينز،  ج��اي  وق��ال 
حتليلت التوجهات ال�سائدة يف ال�سوق ات�ساع اآفاق النمو يف جتارة الب�سائع 
�سحن  خدمات  على  الطلب  يف  زي��ادة  �ست�ساحبه  ما  وهو  اجلافة،  ال�سائبة 
نتطلع  اإذ  بلك’،  ’نجِت  �سركة  مع  تعاوننا  اأهمية  ت��ربز  هنا  وم��ن  الب�سائع. 
تنفيذ  يف  املبذولة  جهودنا  مع  متا�سياً  �سنغافورة،  يف  قدراتنا  تعزيز  اإىل 
ا�سرتاتيجيتنا طويلة االأجل على م�ستوى قطاع ال�سحن من خلل تد�سني 
ملواجهة  جت��اري��ة،  �سفن  م��ع  ال��ت��ع��اون  وت��اأم��ني  رئي�سية  اإقليمية  م��ب��ادرات 
’نجِت  وكفاءة  الطويلة  خرباتنا  وبف�سل  التوريد.  االإم��داد  �سل�سلة  حتديات 
بلك’ يف اإدارة الب�سائع، �ستتمكن �سركتنا من تقدمي حلول لوج�ستية رائدة 
جمموعة  اإىل  عملئها  و�سول  �ستوؤّمن  كما  ال�سحن  قطاع  م�ستوى  على 

وا�سعة من اخلدمات واحللول ال�سريعة«.
اأعلنت، خلل وقت  ال�سري مارين كانت قد  اأن �سركة  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
مبا  دره��م،  مليون   883 بقيمة  اأرب���اح  ت�سجيل  املا�سي،  ال�سهر  من  �سابق 
ميّثل زيادًة بواقع ال�سعف مقارنًة بالفرتة ذاتها من العام املا�سي. وجاءت 
هذه النتائج املالية القوية مدعومًة باال�ستثمارات اال�سرتاتيجية لل�سركة 

وخدمات االإدارة واملنتجات املتنوعة يف حلول ال�سحن للب�سائع.
البحرية،  عاملياً يف جمال اخلدمات  رائ��دة  �سركة  مارين”  “ال�سري  وُتعد 

وتوا�سل تو�سعها بوترية مت�سارعة يف قطاع ال�سحن التجاري.
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حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:جنران لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م  
، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف :87546.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما من تاريخ اعلنك/اإعلنكم 
بهذا االخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة 

ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 70197
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0001205 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / تريازو املحدودة �س.ذ.م.م - العنوان:9463409
�ساندرا�سيكاران جاناباتي ا�ساري - العنوان:9463410 

بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:احلكم  �س.ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  جنران   / ل�سالح  اأعله 
درهم   )70934.64( وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  االوىل  عليها  املدعي  احل�سوري/بالزام 
�سبعون الفا وت�سعمائة واربعة وثلثون درهما واربعة و�ستون وفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
املبلغ املق�سي به والزمت املدعي عليها  ال�سداد على اال تتعدى ا�سل  رفع الدعوى وحتى متام 
بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ورف�س مازاد عن ذلك من طلبات 

حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مارتا ليواندوي�شكا
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004332/ 

اإىل املحكوم عليه : مارتا ليواندوي�سكا
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك ات�س 
اأن  ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبي  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، ومبا 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف :106606 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - كويريكو جيوفاين بوالنف�شو�س توديو
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004333/ 

اإىل املحكوم عليه : كويريكو جيوفاين بوالنف�سو�س توديو
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك ات�س 
اأن  ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبي  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، ومبا 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف :109608 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ار بي بارامرتيك للنظمة �س.ذ.م.م 

اخلارجية  والتجارة  لل�ستثمار  العربي  امل�سرف  ملك   04/02-2201 رقم  مكتب   : العنوان 
م�سوؤولية حمدودة   ذات  :�سركة   القانوين  ال�سكل    ، الرقة   - دي��رة   - امل�سرف )م�ساهمة عامة( 
916839 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1524718 مبوجب هذا تعلن  ،  رقم الرخ�سة : 
دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة 
ل��دى كاتب  وامل��وث��ق   2022/9/1 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع���له  امل��ذك��ورة 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2022/9/1  وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي 
امل�سفي املعني ابي حما�سب قانوين ، العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف 
عبدالكرمي دروي�س - ديرة - القرهود - هاتف:044252890 - فاك�س: ، م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : منتجع كوزموميديكا الطبي �س.ذ.م.م 

العنوان : فيل رقم B9  ملك ار ا�س ام بي هولدجنز �س.ذ.م.م - ام �سقيم 3 ،  ال�سكل القانوين 
:�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�سة : 953465 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي  دائ��رة  156177 مبوجب هذا تعلن   :
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعله  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  التجاري لديها  ال�سجل 
بتاريخ 2022/9/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/1  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة  ، العنوان : مكتب رقم 
كافة  معه  م�سطحباً   ، فاك�س:042973071   - هاتف:042973060   - بور�سعيد   -

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سوبر نوفا لل�سناعات �س.ذ.م.م

  ، 123 ملك ال�سيخ احمد بن �سعيد ال مكتوم - القوز االوىل - بردبي  العنوان : مكتب رقم 
القيد  رقم   903140  : الرخ�سة  رقم    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   :�سركة   القانوين  ال�سكل 
دبي  يف  وال�سياحة  االإق��ت�����س��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1510502  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل 
وذلك   ، اأع���له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/2  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام 
لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 ، م�سطحباً 

معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : البوادي للن�ساء والتعمري �س.ذ.م.م

1002 ملك �سركة عي�سى بن عبداللطيف ال�سركال - ديره - بور�سعيد  العنوان : مكتب رقم 
587171 رقم القيد  ،  ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حم��دودة  ،  رقم الرخ�سة : 
باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1015527  : التجاري  بال�سجل 
وذل��ك مبوجب   ، اأع��له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت 
ق���رار حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2022/8/21 وامل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي بتاريخ 
2022/8/21  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام 
لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 ، م�سطحباً 

معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : امي�سرتي�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

العنوان : مكتب 520 ملك ال�سيخ �سلطان بن خليفه بن زايد - املركز التجاري االول ،  ال�سكل 
679220 رقم القيد بال�سجل  ،  رقم الرخ�سة :  القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حم��دودة  
التجاري : 1105187 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعله  ال�سركة املذكورة  باإنحلل  ال�سجل التجاري لديها  يف 
2022/8/25  وعلى  2022/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
دي��رة -  ال�سباب -  914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب رقم   ،
بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ابي حما�سب قانوين 
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س - ديرة 

- القرهود - هاتف:044252890 - فاك�س:   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  ����س.ذ.م.م  للنظمة  بارامرتيك  بي  ار  لت�سفية  اأع���له 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/1 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2022/9/1 وعلى من 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�سفية منتجع كوزموميديكا الطبي �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/1 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�سفية �سوبر نوفا لل�سناعات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/2 وعلى  2022/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  ���س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم  والتعمري  البوادي للن�ساء  لت�سفية  اأع��له 
بتاريخ 2022/8/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/21 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�سفية امي�سرتي�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/25 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع

 اخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا(
يف الق�شية التنفيذية رقم 127 ل�شنة 2018 

اإىل املنفذ �سده / علي خلفان علي خلفان ال�سويدي 
ل�سالح املنفذ له / البنك التجاري الدويل �س.م.ع

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اعله اعلمكم بانه مت توقيع احلجز التنفيذي 
على العقار املو�سح بياناتها ادناه:العقار رقم 709 ملك مبنطقة �سمنان بامارة ال�سارقة - ح�ستني من 
ا�سل 12 ح�سة يف العقار رقم 841 ملك مبنطقة جويزع بامارة ال�سارقة - ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف 
العقار رقم 382 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية بامارة ال�سارقة - ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف العقار 
رقم 630 ملك مبنطقة ال�سهباء بامارة ال�سارقة - ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف العقار رقم 3102 ملك 

مبنطقة ال�سناعية 4 بامارة ال�سارقة
خلل  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  االحتادية  االبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك 
امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  ويف  اعرتا�س  اي  وجود  حال  يف  االعلن  تاريخ  من  ايام  �سبعة 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر اجراءات البيع يف غيابكم . 
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بالن�شر

 رقم )2022/150554(
املنذر عبدالرحمن اكيول تركي اجلن�سية

املنذر اليهما:1- خالد �سامل با�سليمان - �سعودي اجلن�سية
 2- فوزية حممد با�سليمان - �سعودية اجلن�سية

ومبوجب هذا االنذار فان املنذر يخطر املنذر اليهما وينبه عليهما ب�سرورة القيام بادخال الغاز 
الطبيعي للمحل التجاري اململوك له واملوؤجر على الغري لغر�س ا�ستخدامه مطعم وتزويد املنذر 
�ستلحق  التي  املحققة  املزيد من اال�سرار  لتفادي  الغاز  بتمديدات  الفنية اخلا�سة  بالر�سومات 
30 يوم من تاريخ االع��لن بهذا االن��ذار واال �سوف يقوم املنذر  باملنذر وذل��ك يف موعد غايته 
باالجراءات القانونية اللزمة واللجوء اىل �ساحات الق�ساء بغية الزام املنذر اليهما بطلبه وفقا 

و�سندا ملا �سيورده من اأ�سباب امام الق�ساء .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3175 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سدهم / 1- �سهيل حممد ح�سن �سياء انني 2- حممد ح�سن ا�سداله �سياء انني 

باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن   - �س.م.ع  التجاري  دبي  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�سالح 
�سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة 
واأو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   2022/9/21 املوافق  االأربعاء  يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية 

العقارات على النحو التايل : 
العقار رقم 499 ملك مبنطقة الرفاعة بامارة ال�سارقة - ب�سعر التثمني 3.645.000 درهم ثلثة مليني و�ستمائة 
وخم�سة واربعون الف درهم و�سعر العر�س بعد التخفي�س:2.187.000 درهم وذلك العلى عطاء والعقار عبارة عن 

فيل ار�سي + اول + �سور
املقدر للعقار.   الثمن  الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من  يتوجب على 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  للإمارات 

التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثلثة اأيام على االأقل. 
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004148 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد راجاز خان راجا حممد فريد خان - جمهول حمل االإقامة 
بناء على طلب املدعي/ا�سد اهلل خان جميد

وعنوانه:ال�سارقة - �سناعية 6 رقم الهاتف:971504995321 .
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/5 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خلل مدة ال 

اعله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/7  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

جنود طالب العامري 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بالن�شر 

اإعالن �شحيفة الطعن رقم 2022/929 بوكالة املحامي/احمد املزروعي  

اىل 1- �سوخرات كوميلجونوف 2- روبرت روميليفيت�س توختايف
ليكن معلوما لديكم باأن احلكم اال�سئناف رقم 2017/729 جتاري ال�سادر 
الطاعن/ طرف  من  بالنق�س  عليه  الطعن  مت  قد  بتاريخ:2022/5/24 
وعليكم  اعله  اليه  امل�سار  الطعن  يف   ، واخرين  بهوجواين  جايك�سني  بركا�س 
ايداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات 
ع�سر  اق�ساه خم�سة  الدعوى يف موعد  ادارة  لدى مكتب  تقدميها  يرى  التي 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.  
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
املحكمة االحتادية العليا

70535

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
     املو�شوع: االأ�شماء

 تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة بان املدعو/ �سعيد حممد مطر 
)�سعيدي(  الرابع  املقطع  ا�سافة  بطلب  تقدم   ، بورقيبه اخلاطري 
 ، حمد  �سعيد  امل��دع��وة/م��وزة  لزوجته  )النعيمي(  القبيلة  وم�سمى 

ليكون ا�سمها بعد اال�سافة/موزة �سعيد حمد �سعيدي النعيمي.   
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س على ذلك ان يتقدم خلل خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ االعلن امام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة را�س 

اخليمة االبتدائية.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية

عبداللطيف احمد القونى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087289 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر
بطاقة  ويحمل  الهند  اجلن�سية   - ديال  ديوى  كومار  ال�سيد:اي�سور  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  رقم:784195910393974  هوية 
100% وذلك اىل رامان كومار فيمال براكا�س فيمال ، اجلن�سية الهند ، ويحمل بطاقة هوية 
رقم:784199613298639 يف الرخ�سة امل�سماه )مغ�سلة الهندي( والتي تاأ�س�ست بامارة 
 - بال�سارقة  االقت�سادية  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   22820 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

تعديلت اخرى تنازل �ساحب الرخ�سة الخر .
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087247 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

االأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة.

البالغة  ح�سته  عن  االمارات  اجلن�سيه   - النقبي  عبداهلل  را�سد  حممد  :را�سد  االأول  الطرف  من 
  %100

اإىل الطرف الثاين :مرمي خلفان حممد الغاوى النقبي - اجلن�سية االمارات 
باال�سم التجاري )موؤ�س�سة الرو�سة للمقاوالت(  ن�ساط الرخ�سة )مقاوالت بناء فئة رابعة( 

واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 141804 
ال�سادرة  بتاريخ  1997/7/9 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3191/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 216/2022 نزاع جتاري 
وقدره )17071( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سنع يف اي بي للخياطة واالزياء الوطنيه وخياطة البدالت الع�سكرية ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - ال�سناعية - العني - مبنى م�سنع يف اي بي للخياطة واالزياء - رقم 

الق�سيمه 24-6-006-29
املطلوب اإعلنه: 1- حممد �سبحان للتجاره العامة �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17071( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5232/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 936/2022 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)34080( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : حممد فادي احمد ن�سرت قاووق

 - مقره:دبي  الكائن  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  احمد  عبدالرحمن  املختار/مكتب  عنوانه:حمله 
- مكتب 1101  احل��ادي ع�سر  الطابق   - التاأمني  واع��ادة  للتاأمني  الوطنية  دب��ي  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة 

اىل 1104
املطلوب اإعلنه: 1- مبارك احمد مبارك بن جذنان - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34080( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021
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•• دبي-وام:

يد�سن املو�سم الريا�سي الحتاد االإمارات للكرة الطائرة مو�سمه 
�ساحب  ك��اأ���س  بطولة  ب��ان��ط��لق   2023  -  2022 اجل��دي��د 
يوم  املحلي،  املو�سم  اأوىل بطوالت  الدولة،  رئي�س  نائب  ال�سمو 

ال�سبت املقبل املوافق 10 �سبتمرب اجلاري.
ن��ادي عجمان، وهم  7 ف��رق، بعد اعتذار  وت�سارك يف البطولة 
�سباب االأهلي والن�سر وبني يا�س والعني يف املجموعة االأوىل، 
ال��ث��ان��ي��ة، وت�ستمر  امل��ج��م��وع��ة  وال��و���س��ل وح��ت��ا واجل���زي���رة يف 
مناف�ساتها حتى 8 اأكتوبر املقبل موعد اإقامة املباراة النهائية.

واأك����د ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ل��م��ان، االأم����ني ال��ع��ام الحت���اد االإم����ارات 
ا�ستعد النطلقة متميزة للمو�سم  اأن االحتاد  للكرة الطائرة، 

�ساحب  ك��اأ���س  لبطولة  التجهيز  خ��لل  م��ن  املحلي  الريا�سي 
التي  الر�سمية  البطوالت  اأوىل  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  ال�سمو 
اللعبني  بقيد  اخل��ا���س��ة  اجل��دي��دة  ال��ل��وائ��ح  تطبيق  �ست�سهد 

االأجانب يف �سفوف االأندية.
املحلي  املو�سم  ملناف�سات  قوية  انطلقة  وق��ال: نرتقب جميعا 
الدولة،  رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولة  خ��لل  من 
خا�سة بعد التح�سريات التي اأوالها احتاد الكرة الطائرة من 
�سبيل  اأوىل يف  ملو�سم قوي يكون مبثابة خطوة  التجهيز  اأج��ل 

اإعادة لعبة الكرة الطائرة اإىل رونقها.
واأ�ساف: �ست�سهد البطولة التطبيق الر�سمي االأول لتعديلت 
لوائح قيد اللعبني االأجانب، والتي مت اإقرارها �سعيا لتطوير 
وبعد  الوطنية،  واملنتخبات  االأن��دي��ة  م�سلحة  وحتقيق  اللعبة 

االأن���دي���ة وور�����س ع��م��ل، وق��ي��ام االأندية  م�����س��اورات مكثفة م��ع 
بت�سجيل العبيها فعلياً وفق هذه التعديلت مع ما ترتب عليه 
ناأمل ان ينعك�س ب�سكل مميز على  اأو�ساع، وهو ما  من تعديل 

م�ستوى الفرق واملناف�سات.
واأو�سح االأمني العام الحتاد الطائرة اأن البطولة �ستقام بنظام 
الدوري من دور واحد يف كل جمموعة، حيث تقام املباريات على 
ملعب حمايدة، ويتاأهل اأول وثاين كل جمموعة اإىل الدوري 
النهائية،  املباراة  اإىل  الفائزان  يتاأهل  اأن  على  النهائي،  ن�سف 

املقرر لها 4 اأكتوبر املقبل.
اعتذار  بعد  تغيري  اأي  عليه  يجر  مل  البطولة  نظام  اأن  واأك��د 
ي�����س��ارك �سمن املجموعة  اأن  امل��ق��رر  ك���ان م��ن  ال���ذي  ع��ج��م��ان، 

الثانية، ولكنه �سي�سارك يف باقي بطوالت املو�سم املحلي.

•• اأبوظبي-وام:

يبداأ فريق اأبوظبي للزوارق ال�سريعة 
ال���ي���وم اخل��م��ي�����س رح��ل��ت��ه ن��ح��و حتد 
ج���دي���د يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل�����زوارق 
الفريق  يتوجه  حيث  ؛  فورموال2- 
الربتغالية  ري����ب����ادورو  م��دي��ن��ة  اإىل 
�سباح غد للم�ساركة باجلولة الثالثة 
فعاليات  وت��ن��ط��ل��ق  ال���ب���ط���ول���ة.  م���ن 
ه��ذه اجل��ول��ة مبدينة ري��ب��ادورو غدا 
اجل��م��ع��ة وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم االأح���د 
املقبل يف حمطة جديدة ومهمة على 
طريق التحدي القوي واملناف�سة على 

لقب البطولة ملو�سم 2022.
وي��ت��ط��ل��ع ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ل���ل���زوارق 
ال�سريعة اإىل موا�سلة نتائجه املميزة 

يف رحلة الدفاع عن لقب البطولة.
نا�سر  ال����ف����ري����ق  ب���ع���ث���ة  وي������رتاأ�������س 

املت�سابقني  م��ع��ه  وت�����س��م  ال��ظ��اه��ري، 
القمزي  ورا���س��د  امل��ن�����س��وري  من�سور 

والطاقم االإداري.
وت�ست�سيف الربتغال اجلولة الثالثة 
الرابعة  اجل���ول���ة  ث���م  ري�����ب�����ادورو  يف 
اخلتامية يف االأ�سبوع التايل مبا�سرة 
مبدينة فيلفيلها يف تكرار ل�سيناريو 
املو�سم املا�سي بعد اأن احت�سنت نف�س 

املدن اآخر جوالت البطولة.
بقيادة   36 اأبوظبي  زورق  ويت�سدر 
م��ن�����س��ور امل��ن�����س��وري ال��رتت��ي��ب العام 
نقطة   35 بر�سيد  حاليا  للبطولة 
هاجن  �ستيفان  االأمل���اين  ثانيا  ويحل 
ثالثا  ياأتي  فيما  نقطة،   32 بر�سيد 
�سيليو  ���س��ام��ي  ال�����س��ارق��ة  زورق  ق��ائ��د 

بر�سيد 22 نقطة.
لفريق  احل��ال��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  وحت���م���ل 
اأب��وظ��ب��ي حت��دي��ا ق��وي��ا ح��ي��ث ي�سعى 

م��ن�����س��ور امل��ن�����س��وري ل��ل��ح��ف��اظ على 
�سدارة الرتتيب العام واملناف�سة بقوة 
على لقب البطولة، ويتطلع القمزي 
حامل اللقب، و�ساحب املركز ال�سابع 
حاليا لتح�سني ترتيبه ورفع ر�سيده 
من النقاط خلل هذه اجلولة بعدما 

اجلولتني  يف  ع���اث���ر  حل���ظ  ت��ع��ر���س 
االأوىل والثانية للبطولة.

الكبري  الفني  املن�سوري تفوقه  واأكد 
م���ن خ����لل امل�����س��ت��وى ال���ق���وي ال���ذي 
واح�����رازه  االأوىل  اجل���ول���ة  يف  ق��دم��ه 
له  من�سة  اأول  لتكون  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

تفوقه  وا�سل  ثم  اأبوظبي،  مع فريق 
يف اجلولة الثانية وحقق لقب اجلولة 
بجدارة  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  ل��ي��ت�����س��در 
الثالثة  اجلولة  اهتمامه يف  ويتحول 
اإىل املناف�سة بقوة على لقب البطولة 

هذا املو�سم.

االأوىل  ال��ق��م��زي يف اجل��ول��ة  وع��ان��ى 
م���ن ���س��ي��ن��اري��و غ���ري م��ت��وق��ع ب��ع��د اأن 
كان مت�سدرا لل�سباق قبل اأن ي�سطر 
ل���ل���خ���روج م��ن��ه اث����ر خ���ط���اأ م���ن اأح���د 
املركز  يف  ح��ل  ث��م  املناف�سة،  ال����زوارق 
ليتجمد  ال��ث��ان��ي��ة  ب��اجل��ول��ة  ال���راب���ع 

ر�سيده عند 9 نقاط من اجلولتني، 
ذل���ك من  تعوي�س  ي��رغ��ب يف  ول��ك��ن��ه 

خلل اجلولتني الثالثة  
بعثة  رئي�س  ال��ظ��اه��ري  نا�سر  ووج��ه 
القمزي  م��ان  ورادي���و  اأبوظبي  فريق 
ال�سكر اإىل ال�سيخ حممد بن �سلطان 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
للريا�سات  اأب���وظ���ب���ي  ن������ادي  اإدارة 
البحرية، موؤكدا على عزمية الفريق 
يف  كبرية  م�ستويات  لتقدمي  القوية 

التحدي الثالث بالبطولة.
وق�����ال: ال��ف��ري��ق ج��اه��ز وع��ل��ى اأهبة 
املو�سم،  اخ��ت��ب��ارات  لثالث  اال�ستعداد 
يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  مف�سلية  ج��ول��ة  وه���ي 
اللقب؛  املناف�سني على  حتديد هوية 
�ستكون  اأب��وظ��ب��ي،  ل��ف��ري��ق  بالن�سبة 
هو  االأول  ج��ان��ب��ني؛  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة 
اال�ستمرار يف ال�سدارة وزيادة ر�سيد 

النقاط بالن�سبة للمن�سوري، والثاين 
للعودة  القمزي  خ��لل حم��اول��ة  م��ن 
لنزيف  تعر�س  اأن  بعد  الواجهة  اإىل 
اجلولتني  يف  م���ت���وق���ع  غ����ري  ن���ق���اط 

املا�سيتني.
الكبري  االإرتياح  عن  الظاهري  وعرب 
يف ال��ف��ري��ق مل��ا ق��دم��ه امل��ن�����س��وري من 
م���واه���ب خ���لل امل��و���س��م احل����ايل ويف 
وقدرته  الفريق  مع  له  مو�سم  ث��اين 
وت�سدر  االأب�����ط�����ال  م���ق���ارع���ة  ع���ل���ى 

الرتتيب العام.
وق�������ال: امل���ن�������س���وري م�������س���روع بطل 
على  قويا  اإ�سما  و�سيكون  بقوة  ق��ادم 
ال�سريعة  ال���زوارق  بطوالت  م�ستوى 
اجلولة  يف  مهمته  و���س��ت��ك��ون  ق��ري��ب��ا، 
ال���ث���ال���ث���ة ه����ي احل����ف����اظ ع���ل���ى نف�س 
النقاط  ر�سيده من  وزي��ادة  امل�ستوى 

قبل االنتقال للجولة اخلتامية.

••  اأبوظبي-الفجر

اللواتي  الطائرة  ك��رة  العبات  قالت   
اأكادميية  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف  ���س��ارك��ن 
للكرة  اخلليجية  مبارك  بنت  فاطمة 
الطائرة لل�سيدات، اإن املناف�سات متثل 
ف��ر���س��ة م��ذه��ل��ة الك��ت�����س��اب اخل���ربات 
باإقامة  اأملن  كما  امل�ستوى،  وتطوير 
دورات اأخرى من البطولة يف امل�ستقبل 
من اأجل امل�ساهمة يف تطور الريا�سة 

الن�سائية.
البطولة  من  االأوىل  الن�سخة  وكانت 
قليلة  اأي���������ام  ق���ب���ل  اخ���ت���ت���م���ت  ال����ت����ي 
م�ساركة  ����س���ه���دت  ق����د  اأب����وظ����ب����ي  يف 
والكويت  االإم��������ارات  م���ن  ف����رق  ���س��ت��ة 
جانب  واإىل  والبحرين.  وال�سعودية 
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  فريق 
فريق  املناف�سات  يف  �سارك  لل�سيدات، 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي ل��ل��م��راأة، ونادي 
ال�سباح  ����س���ل���وى  ون�������ادي  ال����و�����س����ل، 
ال�سعودي،  ن�����ورة  ون������ادي  ال��ك��وي��ت��ي، 
ون����ادي ال��ب��ح��ري��ن ال����ذي اأح����رز لقب 
م�ساركته  اأن���ه���ى  ب��ع��دم��ا  ال��ب��ط��ول��ة 

اأي  دون  االن��ت�����س��ارات  م���ن  ب�سل�سلة 
يف  اأقيمت  التي  املناف�سات  يف  هزمية 

�سالة جوجيت�سو اأرينا.
ونظمت اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة 
ا�ستمرت على مدار خم�سة اأيام بهدف 
ت��وف��ري ال��ف��ر���س ل��ل�����س��ي��دات م��ن اأجل 
امل�����س��ارك��ة يف امل��ن��اف�����س��ات، وق��د �سهدت 
عايل  اأداًء  وال��ف��رق  اللعبات  تقدمي 
امل�������س���ت���وى، واأك�������دت ال���لع���ب���ات على 
���س��ع��ادت��ه��ن ب��ك��ون��ه��ن ج�����زءا م���ن هذا 
اأتاح الفر�سة  احلدث االإقليمي الذي 
املباريات  يف  اخل����ربة  الك��ت�����س��ب  ل��ه��ن 
فيها  وتناف�سهن  فيها  ���س��ارك��ن  ال��ت��ي 
اأم�������ام الع����ب����ات م����ن خم��ت��ل��ف اأرج������اء 

املنطقة.
فريق  العبة  الها�سمي،  اآالء  واأع��رب��ت 
امل��رك��ز الثالث  اأح����رز  ال����ذي  ال��و���س��ل 
امتنانها  ع�����ن  ال����ب����ط����ول����ة،  ����س���م���ن 
التي  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  الأك��ادمي��ي��ة 
ن��ظ��م��ت احل����دث، ك��م��ا اأك����دت ع��ل��ى اأن 
املناف�سة من خمتلف  الفرق  مواجهة 
تطوير  ي�����س��اه��م يف  امل��ن��ط��ق��ة  اأرج������اء 

بال�سكر  اأت���ق���دم  اأن  "اأود  امل�����س��ت��وى: 
اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت  اإىل  اجل��زي��ل 
م��ب��ارك وال�����س��رك��اء وامل��ت��ط��وع��ني على 
دوره���م يف اإجن���از ه��ذا احل���دث. كانت 
جيداً،  ت��ن��ظ��ي��م��اً  م��ن��ظ��م��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
من  متميزة  ف��رق  ع��دة  �ساركت  حيث 
من  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

املناف�سات التي �سهدتها". 
مل�ساركتي  حقاً  فخورة  "اأنا  واأ�سافت: 
امل���ب���اري���ات ه��ن��ا، وي�����س��ع��دين وجود  يف 

الكرة  م����ن الع����ب����ات  ع������اٍل  م�����س��ت��وى 
اأم��ر جيد الأن��ه ي�ساعد  الطائرة، وهو 
يف ت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة. ت���ت���زاي���د اأع�����داد 
�سعيدة  واأن��ا  ي��وم  بعد  يوماً  اللعبات 
الثالث  اإح��راز املركز  "اإن  بذلك.  حقاً 
بالن�سبة  امل��ع��ت��ادة  االأ���س��ي��اء  م��ن  لي�س 
االأول  املركز  ما نحرز  عادة  الأننا  لنا، 
يف امل�سابقات التي ن�سارك فيها. ولكن 
كل بطولة خمتلفة، وهذا احلدث مل 
يكن �سهًل على االإطلق. كانت جميع 

املباريات �سعبة، ولكن االأهم من ذلك 
اأننا ا�ستمتعنا بها جميعاً".

من  البلو�سي،  رقية  اللعبة  وك��ان��ت 
مبارك،  بنت  فاطمة  اأكادميية  فريق 
�سعيدة بخو�س املناف�سات التي اأتاحت 
�سمن  قدراتها  الختبار  الفر�سة  لها 
يكون  اأن  اأملت  كما  تناف�سية،  اأج���واء 
احلدث دائماً �سمن قائمة الفعاليات 
الريا�سية ال�سنوية: "كانت هذه املرة 
االأوىل التي نلعب فيها �سمن الفريق 

يف  �ساركنا  لقد  اإقليمية.  بطولة  يف 
املناف�سات بعد خو�س مع�سكر تدريبي 
جهدنا  ق�سارى  وبذلنا  اأ���س��ب��وع،  مل��دة 

وقدمنا جميعاً اأداًء جيداً".
ب���داي���ة  جم������رد  "اإنها  واأ������س�����اف�����ت: 
الفر�س  من  املزيد  تتوفر  اأن  ون��اأم��ل 
للم�ساركة يف مناف�سات مماثلة كل عام 
اأو كل عامني. وال �سك اأن املناف�سة يف 
الكثري  �ستمنحنا  ه��ذه  مثل  بطوالت 
من  الكثري  و�ستك�سبنا  امل��ه��ارات،  م��ن 

امل�سي  يف  �سي�ساعدنا  وه���ذا  اخل���ربة، 
الهدار،  ي��ون�����س  ق���ال  ب����دوره  قدماً". 
اإن احلدث  ال��ب��ح��ري��ن،  ن����ادي  م����درب 
كان حا�سماً يف امل�ساعدة على ن�سر هذه 
الريا�سة يف جميع اأنحاء املنطقة مع 
�ستحظى  التي  الفائدة  على  الرتكيز 
كانت  "لقد  الوطنية:  املنتخبات  بها 
لفريق  ج����ي����دة  ف���ر����س���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
امل�ساركة،  ال��ف��رق  وجلميع  البحرين 
وناأمل اأن تقام مرة اأخرى العام املقبل 

الكت�ساب  رائعة  فر�سة  اأت��اح��ت  الأنها 
اخلربة وامل�ساركة يف املباريات الهامة 
يف مواجهة اأهم اللعبات يف املنطقة. 
ن��ح��ن يف ال��ف��ري��ق ن��ل��ع��ب ال��ك��ث��ري من 
النوع  ال��ب��ح��ري��ن وه����ذا  امل��ب��اري��ات يف 
تطوير  يف  �سي�ساعد  ال��ب��ط��والت  م��ن 
املنتخبات الوطنية". وكانت اأكادميية 
املنظمة  اجلهة  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
تعاون  علقات  اأق��ام��ت  قد  للبطولة، 
اأنحاء  جميع  يف  رائ��دة  موؤ�س�سات  مع 
�سبيل  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
����س���م���ان ال���ن���ج���اح ب��ت��ن��ظ��ي��م احل�����دث. 
الريا�سي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  وك�����ان 
ال�����س��ري��ك ال���داع���م، واحت����اد االإم����ارات 
للكرة الطائرة و�سركة الروؤية العاملية 
يف  الر�سمي  ال�سريك  لل�ستثمارات، 
الريا�سية  اأبوظبي  البطولة، وقنوات 
وديوان  الر�سمي،  االإعلمي  ال�سريك 
البلتيني،  ال�������س���ري���ك  ال����رئ����ا�����س����ة 
النقل  �سريك  االإم����ارات  وم��وا���س��لت 
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  ال��ر���س��م��ي، 
ال�سريك الذهبي، فيما كان م�ست�سفى 

برجيل ال�سريك الطبي الر�سمي.

•• دبي-الفجر:

اجلماعية"  ل��لأل��ع��اب  ال�سيفية  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س  "دورة  اختتمت 
�سباب  ه��ي:  االأرب��ع��ة  دب��ي  اأن��دي��ة  ف��رق  مب�ساركة  كبري  بنجاح  مناف�ساتها 
االأهلي، الن�سر، الو�سل، حتا، والتي ت�سمنت ثلثة األعاب جماعية لفئتي 

ال�سباب والنا�سئني هي: الكرة الطائرة، وكرة ال�سلة، وكرة اليد. 
و�سهدت الدورة مناف�سات قوية بني الفرق يف خمتلف االألعاب، وتوج فريق 
�سباب االأهلي ب� 5 األقاب، حيث فاز باملركز االأول يف بطولة كرة ال�سلة )فئة 
ال�سباب(، كما فاز باملركز االأول يف بطولة اليد )فئتي ال�سباب والنا�سئني(، 
ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة يف )ف��ئ��ت��ي ال�سباب  ب��امل��رك��ز االأول يف ب��ط��ول��ة  ��ا  اأي�����سً وف���از 
)فئة  ال�سلة  بطولة  يف  االأول  باملركز  الن�سر  فريق  فاز  بينما  والنا�سئني(، 

النا�سئني(.
االأجواء  توفري  على  عملت  كما  ال��دورة  مناف�سات  دب��ي  اأندية  وا�ست�سافت 
حيث  الر�سمية،  للمناف�سات  مطابق  ج��و  يف  للتناف�س  للعبني  املنا�سبة 
اأقيمت مناف�سات بطولة كرة ال�سلة يف �سالة را�سد بن حمدان بنادي الن�سر 
را�سد  ال�سيخ  �سالة  يف  اليد  ك��رة  بطولة  مناف�سات  اأقيمت  كما  الريا�سي، 
الكرة  بطولة  مناف�سات  اأقيمت  فيما  الو�سل،  بنادي  مكتوم  اآل  مكتوم  بن 
باملمزر،  االأه��ل��ي  �سباب  ب��ن��ادي  مكتوم  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  �سالة  يف  الطائرة 

واأجريت مناف�سات البطوالت الثلث وفًقا للوائح املعمول بها يف احتاد كل 
لعبة مدرجة.

وجاء تنظيم الدورة ال�سيفية للألعاب اجلماعية انطلًقا من خطة جمل�س 
النا�سئني وحت�سري  لتطوير قطاع  ال�ساعية  اال�سرتاتيجية  الريا�سي  دبي 
فئة  م��ن  للعبني  الفر�سة  واإع��ط��اء  الر�سمية،  للم�سابقات  االأن��دي��ة  ف��رق 
ال�سباب والنا�سئني للم�ساركة يف اأكرب عدد من املباريات اخلا�سة بهم لزيادة 
االحتكاك بني خمتلف امل�ستويات املهارية مبا يك�سبهم خربة اأكرث، كما تعد 
الدورة اإعداد مبكر للفرق واللعبني بال�سكل امللئم للمو�سم الريا�سي مبا 

ي�ساعدها على حتقيق اأهدافهم للو�سول اإىل من�سات التتويج.
هذه  من  الفنية  االأج��ه��زة  ا�ستفادة  على  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ويحر�س 
اأجل  ال��لع��ب��ني م��ن  الفنية جت��رب��ة  ل��لأج��ه��زة  ال����دورة  ال����دورة حيث تتيح 
االن�سجام  وحتقيق  التح�سني  موا�سع  واإي��ج��اد  م�ستوياتهم  على  التعرف 
املناف�سات  املطلوب بني اللعبني من خلل مباريات الدورة قبل انطلق 

الر�سمية.
والنا�سئني  ال�سباب  بقطاع  كبرًيا  اهتماًما  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وي��ويل 
اإمياًنا منه باأهمية الدور الذي تلعبه فرق املراحل ال�سنية باأندية دبي كونها 
يف  وتفوقها  لنجاحها  اأ�سا�ًسا  وتعد  باالأندية  االأوىل  للفرق  االأول  الرافد 

امل�سابقات الر�سمية.

كاأ�ض نائب رئي�ض الدولة للطائرة ينطلق ال�سبت مب�ساركة 7 فرق

الي�م.. »اأب�ظبي للزوارق ال�سريعة« يبداأ رحلته يف املحطة الثالثة مل�نديال ف�رم�ل - 2 

العبات دول جمل�س التعاون اخلليجي ياأملن تنظيما �سنويا لبطولة كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك اخلليجية للكرة الطائرة لل�سيدات  

 مب�ساركة �ستة فرق من الإمارات والك�يت والبحرين وال�سع�دية و 72 لعبة يف �سالة ج�جيت�س� اأرينا باأب�ظبي

دورة جمل�ض دبي الريا�سي ال�سيفية لالألعاب اجلماعية تختتم مناف�ساتها بنجاح
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الفجر الريا�ضي

•• لندن-وام:

االإجنليزي  ت�سيل�سي  ن����ادي  اأع��ل��ن 
لكرة القدم اأم�س االأربعاء عن ف�سخ 
االأمل��اين توما�س توخيل  تعاقده مع 

املدير الفني للفريق.
بعد  توخيل  مع  التعاقد  ف�سخ  ياأتي 
زغرب  دينامو  اأم��ام   1-0 الهزمية 
الثلثاء  االول  اأم�������س  ال���ك���روات���ي 
يف اف���ت���ت���اح م�����س��رية ال���ف���ري���ق ب���دور 

املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا.
واأو�سح ت�سيل�سي يف بيان على موقعه 
االإلكرتوين اأن امللك اجلدد للنادي 
ي���رون اأن���ه ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب التخاذ 

هذه اخلطوة.
واأ�سار البيان اإىل اأن املجموعة املالكة 
للنادي ت�سعى، منذ ا�ستحواذها على 
التقدم  اإىل  يوم،   100 النادي قبل 

بالنادي نحو االأمام.
واأ������س�����اف: ن��ي��اب��ة ع���ن اجل��م��ي��ع يف 
امتنانه  ال���ن���ادي  ي���وؤك���د  ت�����س��ي��ل�����س��ي، 
طاقمه  اأف��������راد  وج���م���ي���ع  ل��ت��وخ��ي��ل 
ع��ل��ى جهودهم  امل���ع���اون  ال��ت��دري��ب��ي 

خلل فرتة تواجدهم بالنادي.
الفريق  تدريب  ت��وىل  توخيل  وك��ان 
 2021-2020 مو�سم  و���س��ط  يف 
اأوروبا  اأب��ط��ال  ب��دوري  وق��اده للفوز 

بنف�س املو�سم بعد �سهور قليلة على 
توليه امل�سوؤولية كما توج معه بلقب 

كاأ�س العامل للأندية.

الهزيلة  النتائج  كانت  ه��ذا،  وبرغم 
الفريق  م�����س��رية  ب��داي��ة  يف  للفريق 
بالدوري االإجنليزي هذا املو�سم ثم 

الهزمية يف مباراة اأم�س االول اأمام 
النادي  الإدارة  دافعا  زغ��رب  دينامو 

اإىل ف�سخ التعاقد معه.

•• دبي-وام:
نظمت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ، بالتعاون مع 
الهيئة لكرة قدم  كاأ�س معايل رئي�س  القدم قرعة بطولة  االإم��ارات لكرة  احتاد 
ال�ساالت، مب�ساركة 12 فريقا ميثلون عدداً من اإدارات الهيئة املختلفة يف اإمارات 

الدولة خلل الفرتة من 20 �سبتمرب احلايل حتى 24 نوفمرب املقبل.
املوؤمتر ال�سحفي، الذي عقدته اللجنة املنظمة، مبقر احتاد  اأعلن عن ذلك يف 
االإمارات لكرة القدم بدبي، بح�سور العميد طارق �سامل بن ربيعة رئي�س اللجنة 
لكرة  االإم���ارات  العام الحت��اد  االأم��ني  الظاهري  ه��زام  املنظمة، وحممد عبداهلل 

القدم، واملقدم جابر جا�سم املهريي مدير البطولة.
على  امل�ساركة  الفرق  لتوزيع  البطولة  قرعة  �سحب  وقائع  املوؤمتر  بعد  وج��رت 
جمموعتني، حيث �سارك يف اإجراء القرعة جنم منتخب االإمارات ال�سابق في�سل 

خليل، وعبداهلل ال�سحي رئي�س اللجنة الفنية بالبطولة.
ويف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء االإمارات "وام" اأكد العميد طارق �سامل بن 
ربيعة ان تنظيم هذه البطولة يج�سد الدور املجتمعي الهيئة االحتادية للهوية 
الأفراد  الريا�سة  قيمة ممار�سة  ويعزز من  املنافذ،  واأم��ن  واجلمارك  واجلن�سية 
" تعد هذه هي الن�سخة الثانية من البطولة التي تنظمها  املجتمع ككل. وقال 
للهيئة، لكن اجلديد يف هذه الن�سخة هو التعاون مع احتاد االإمارات لكرة القدم، 
بالريا�سة  للنهو�س  �سعيا  االحت���اد  يقدمه  ال��ذي  الكبري  ل��ل��دور  تقدير  وذل��ك 
التي يتمتع  الكبرية  القدم حتديداً، ولل�ستفادة من اخلربات  االإماراتية وكرة 
بها االحتاد". واأ�ساف " ن�سعى من خلل تنظيم هذه البطولة اإىل توطيد اأوا�سر 
العلقات بني اإدارات الهيئة املختلفة، خا�سة اأن كل الفرق امل�ساركة متثل عدد من 
امل�ستوى البدين وال�سحي للعاملني من  هذه االإدارات، ويف نف�س الوقت تعزيز 

خلل ممار�سة كرة قدم ال�ساالت وابراز االأجواء التناف�سية االإيجابية بينهم".

احلدث  لي�ست  ال�����س��االت،  ق��دم  ك��رة  بطولة  اأن  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأو���س��ح 
الريا�سي الوحيد الذي حتر�س الهيئة على تنظيمه وامل�ساركة فيها، ولكن هناك 
العام، مثل  م��دار  الهيئة على  ت�سارك فيها  االألعاب  اأح��داث ريا�سية يف خمتلف 

دورة االألعاب احلكومية وغريها.
من جانبه رحب حممد عبداهلل هزام الظاهري، بالتعاون مع الهيئة االحتادية 
للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ، وا�ست�سافة قرعة البطولة.. وقال " 
يويل احتاد االإمارات لكرة القدم هذه البطولة اهتماماً كبرياً �سعياً منه اإىل تعزيز 
تعاونه الدائم مع املوؤ�س�سات الوطنية، خا�سة اأن هذه التعاون يعد جزء اأ�سا�سي 
من ا�سرتاتيجية االحتاد، ونحن من�سي قدًما ملد ج�سور التعاون مع موؤ�س�ساتنا 

التي ت�سهم ب�سكل كبري يف دعم منظومة كرة القدم بكل تخ�س�ساتها".
واأعرب عن ثقته يف قدرة هذه البطولة على اإ�سافة الكثري من الفوائد اإىل لعبة 
كرة قدم ال�ساالت يف الدولة، وجعلها ن�ساطاً ريا�سياً ي�ستحق االهتمام واملتابعة، 

وت�سهم يف التو�سع يف اإقامة بطوالت مماثلة.
البطولة،  يف  الثانية  تعد  الن�سخة  هذه  اأن  املهريي  جا�سم  جابر  املقدم  واأو�سح 
بعد تغيري نظامها لتقام ب�سكل جممع بعدما كانت تقام �سابقاً يف كل اإمارة من 

اإمارات الدولة.
وقال " �سيقام الدور التمهيدي من دوري من دور واحد بني فرق كل جمموعة، 

على اأن يتاأهل اول وثاين الرتتيب للدور ن�سف النهائي".
واأ�سفرت مرا�سم القرعة عن تق�سيم الفرق ال�12 على جمموعتني، حيث �سمت 
االأوىل فرق اأبوظبي، وراأ�س اخليمة، واملوارد الب�سرية، واالإقامة و�سوؤون االأجانب، 

واأمن املنافذ، والفجرية.
و�ستجمع املباراة االفتتاحية للبطولة بني فريقي اأبوظبي وراأ�س اخليمة �سمن 
الثلثاء  ي��وم  اأبوظبي  يف  اإقامتها  املقرر  امل��ب��اراة  يف  االأوىل  املجموعة  مناف�سات 

املوافق 20 �سبتمرب يف حني �ستقام مباريات الدور التمهيدي يف دبي.

بعد الهزمية اأمام دينامو زغرب الكرواتي 

ت�سيل�سي يف�سخ تعاقده مع املدرب الأملاين ت�خيل

12 فريقا يتناف�س�ن على لقب بط�لة رئي�ض الهيئة الحتادية لله�ية واجلن�سية لكرة ال�سالت

•• دبي - وام:

اإىل  ي��ن��ت��م��ون  الع���ب���ا   37 ي��ت��ط��ل��ع 
اإثبات  اإىل  خمتلفة،  جن�سيات   9
ج��دارت��ه��م خ���لل م�����س��ارك��ات��ه��م مع 
املقبلة لبطولة  فرقهم يف اجل��والت 
لكرة  ل��ل��م��ح��رتف��ني  اأدن�������وك  دوري 
القدم، اأمل يف احل�سول على فر�سة 
كاأ�س  يف  بلدهم  منتخبات  لتمثيل 

العامل 2022 .
وم���ن ب���ني امل��ح��رتف��ني االأج���ان���ب يف 
ال��ذي��ن ميثلون  اأدن����وك،  ف��رق دوري 
العبا   37 ي��ت��واج��د  جن�سية،   28
اإىل  ب����لده����م  ت���اأه���ل���ت م���ن���ت���خ���ب���ات 
نهائيات كاأ�س العامل 2022 بقطر، 
واإ�سبانيا  ه��ول��ن��دا  منتخبات  وه���ي 
وال����ربت����غ����ال واإي����������ران وال�����ربازي�����ل 
وتون�س  وامل�����غ�����رب  واالأرج�����ن�����ت�����ني، 

والكامريون.
 ، ال�37  ال��لع��ب��ني  ه����وؤالء  وب��ع�����س 

بالفعل،  ب��لده��م  منتخبات  م��ث��ل��وا 
اإىل  للن�سمام  يتطلعون  واآخ���رون 

منتخبات بلدهم الفرتة املقبلة.
وي���اأت���ي ال��لع��ب��ون ال��ربازي��ل��ي��ون يف 

����س���دارة ال���لع���ب���ون امل�������س���ارك���ون يف 
دوري املحرتفني ب�13 العباً.

منتخب  ت�������س���ك���ي���ل���ة  اأن  وب������رغ������م 
ال���ربازي���ل غ��ال��ب��اً م��ا ت�����س��م العبني 

اأوروب���ا وال��ربازي��ل، كانت  يلعبون يف 
ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي  ال��لع��ب  جتربة 
للعديد  ري��ب��ريو حم��ف��زا  اإي��ف��رت��ون 
م���ن ال���لع���ب���ني االأج����ان����ب ب����دوري 

ان�سم  حيث  االإم��ارات��ي؛  املحرتفني 
لت�سكيلة منتخب بلده عام 2015 
عرب ارتداء قمي�س �سباب االأهلي يف 

ذلك الوقت.
وت�سم القائمة 9 العبني برتغاليني، 
م���ن ب��ي��ن��ه��م الع��ب��ني م��ث��ل منتخب 
���س��اب��ق��ا وهما  ب��ال��ف��ع��ل  ال���ربت���غ���ال 
�سيلفا،  دا  ادري�����ان  ال���وح���دة  م��داف��ع 
ي�سارك  كما  لوي�س ميجيل،  وزميله 
معظمهم  امل��غ��رب،  م��ن  الع��ب��ني   5
اأ�سرف  مثل  بالفعل  ال��دول��ي��ني  م��ن 
و�سفيان  اجلزيرة،  �سرقي العب  بن 
و�سفيان  ال����ع����ني،  الع�����ب  رح���ي���م���ي 
اأزراو  ووليد  الو�سل  الع��ب  بوفنتي 

العب عجمان.
العبو  ال�����راب�����ع  امل����رك����ز  يف  وي�����اأت�����ي 
االأرجنتني، ويبلغ عددهم 3 العبني 
منتخب  مت���ث���ي���ل  ل���ه���م  ي�����س��ب��ق  مل 
العبان  ي���اأت���ي  وب���ع���ده���م  ب����لده����م، 
رايحي  حممد  منهما  ه��ول��ن��دا  م��ن 

العب الظفرة الذي �سبق له متثيل 
عاما"،   22 "حتت  هولندا  منتخب 

دويل  اأحدهما  تون�س  م��ن  والع��ب��ان 
العب  بالعربي  ف��را���س  حممد  وه��و 

عجمان، واالآخر هو الدويل ال�سابق 
وليد القروي العب الظفرة.

الإماراتي املحرتفني  دوري  عرب   2022 مب�نديال  امل�ساركة  لفر�سة  يتطلع�ن  لعبا   37

�سارك وفد احتاد االإمارات لكرة القدم  يف ور�ستي عمل نظمها احتاد غرب 
املحا�سرين  من  نخبة  اإ���س��راف  االأردنية" عّمان" حتت  العا�سمة  يف  اآ�سيا 
الوطنية  االحت���ادات  ممثلي  وبح�سور  االآ�سيوي،  االحت��اد  ل��دى  املعتمدين 
االأع�ساء . و�سارك عدنان الزعابي رئي�س ق�سم تطوير وتراخي�س االأندية 
يف ور�سة ترخي�س االأندية الن�سوية التي تناولت عدداً من املوا�سيع اخلا�سة 
املعتمدة  واملعايري  واالأ�س�س  الن�سوية  االأندية  ترخي�س  وتعليمات  ب�سروط 

لدى االحتاد القاري يف هذا ال�ساأن. 
اإعداد  ور�سة  الكرة يف  املباريات باحتاد  الكثريي مراقب  �سامل  �سارك  فيما 
مراقبي املباريات، والتي �سهدت حما�سرات نظرية وتطبيقات عملية ،اإىل 
حيث  من  املباريات،  مبراقبة  املتعلقة  املحاور  من  العديد  مناق�سة  جانب 
يف  املراقبني  تواجه  التي  وال�سعوبات  والتحديات  وامل�سوؤوليات  التعليمات 

خمتلف املباريات. 

الزعابي والكثريي ُي�ساركان يف ور�ستي عمل احتاد غرب اآ�سيا

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام 
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االأربعاء املوافق 14 �سبتمرب 2022 والثلث االأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو 

بزيارة املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
1 2016  4190/2022   12094 R 21000    
2 2012  4188/2022   13463 1 7000     
3 2016  4192/2022   79668 6 65000      
4 2018  4189/2022   49932 V 40000        
5 2020  4191/2022   51569 2 37000    
6 2013  4489/2022   29426 N 30000   
7 2009  4483/2022   89501 E 12000   
8 2018  4484/2022   80460 V 48000    
9 2012  4486/2022   92025  22500    

10 2015  4462/2022   29556 16 12000       
11 2013  4488/2022   76151 M 26000 . 
12 2013  4487/2022   95927 M 14000    
13 2009  4485/2022   79695 L 10000   
14 2015  4463/2022   84176 1 13000    
15 2019  4461/2022   22735 B 47000 .  
16 2013  4460/2022   2643  19000   
17 A6 2019 4422/2022   89285 13 110000   
18 2013  4420/2022   69270 1 18000   
19 2016  4421/2022   85348 17 34000    
20 2013  4419/2022   29313 B 16000    
21 2016  4416/2022   81045 15 17000    
22 2015  4418/2022   13172  A 13000 . 

Date 8/ 9/ 2022  Issue No : 13641

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

Instance Court Case No. SHCFICIREA2022/0004148 Civil/ Partial
To Defendant: Muhammad Rajaz Khan Raja Muhammad Fareed 
Khan,Unknown place of residence:
Upon the request of Asadullah Khan Majeed,Address: Sharjah, Industrial 
6, Mob. 971504995321
You are requested to attend the hearing on 05/10/2022 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin 
office 3) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 
along with all documents within 10 days of the date of publication in 
order to consider the above-mentioned case in your capacity as defendant. 
Notification by Publication for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office/Najod Talib Alamri 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 8/ 9/ 2022  Issue No : 13641
Dubai Courts of First Instance          

Notification by Publication (Appeal)
In the Case No.:63/2022/32-real estate appeal

Considered at: Appeal & Urgent Matters Department No. 190
Subject of Case: Complaint on the judgment issued in the order on a petition No. 
(30/2022)real estate, fees and expenses.
Complainant: Al Owais and Al Matrooshi Advocates and Legal Consultants
Address:Emirate of Dubai Airport Street Port Saeed areal Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0506335560 Email: al matrooshi@omalc.ae 
Makkani:3244594826 IBAN: AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee: Wasinee Jeffery, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the said complaint which is an objection on the 
judgment issued in the order on a petition No. (30/2022)-real estate, fees and 
expenses.A remotely session is set on Tuesday corresponding to 04-10-2022 at 09:30 
am in the litigation hall. You should submit all your memos and documents to the 
court at least three days before the session, otherwise, the court will issue its judgment 
in presence.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472
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•• نيويورك-وام:

الكربى،  االأرب��ع  �سلم"  "جراند  بطوالت  يف  التاريخ  �سناعة  جابر  اأن�س  التون�سية  التن�س  العبة  وا�سلت 
"فل�سينج  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  يف  النهائي  لن�سف  تتاأهل  وعربية  اأفريقية  العبة  اأول  واأ�سبحت 

ميدوز" خلل الع�سر املفتوح للتن�س.
وبهذا، �ست�ستعيد اأن�س جابر املركز الثاين يف الت�سنيف العاملي ملحرتفات التن�س، والذي �سبق لها اأن 

احتلته يف وقت �سابق من العام اجلاري.
وت�ستعيد اللعبة موقعها يف املركز الثاين بالت�سنيف العاملي خلل الن�سخة اجلديدة من الت�سنيف، 

واملقررة يوم االإثنني املقبل عقب انتهاء فعاليات البطولة احلالية.
وتاأهلت اأن�س جابر "28 عاما" امل�سنفة اخلام�سة للبطولة اإىل ن�سف النهائي بفوزها 6-4 و7-6 على 

االأ�سرتالية اآيل تومليانوفيت�س يف دور الثمانية.
لتكون ثاين  املو�سم احلايل  ال�43 يف  انت�سارها  بهذا  التون�سية  اللعبة  وحققت 
2022، وال تتفوق عليها  اأكرث اللعبات املحرتفات حتقيقا للنت�سارات يف 

�سوى البولندية اإيجا �سواتيك امل�سنفة االأوىل عامليا.
وخلل املباريات اخلم�سة التي خا�ستها اأن�س جابر يف الن�سخة احلالية 
واحدة  جمموعة  �سوى  تخ�سر  مل  االآن،  حتى  ميدوز  فل�سينج  من 
الفرن�سية  مع  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  اأن�س جابر  وتلتقي  فقط. 
لهذا  تاأهلت  والتي  للبطولة،  ال�17  امل�سنفة  جار�سيا  ك��ارول��ني 
الدور اأي�سا بالفوز على االأمريكية كوكو جوف امل�سنفة ال�12 
للبطولة 6-3 و6-4 يف مباراة اأخرى بدور الثمانية �سباح 

ام�س االأربعاء "بتوقيت االإمارات" .
وكانت اأن�س جابر بلغت نهائي بطولة اإجنلرتا املفتوحة 
اأ�سابيع، وتتطلع االآن للفوز  "وميبلدون" قبل عدة 
لبلوغ  النهائي  ن�سف  يف  جار�سيا  ك��ارول��ني  على 
�سلم"  "جراند  بطوالت  يف  لها  الثاين  النهائي 

االأربع الكربى.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن جار�سيا �ستخو�س الدور 
بطوالت  يف  االأوىل  للمرة  النهائي  ن�سف 
االأرب��ع الكربى حيث مل  �سلم"  "جراند 
اأي  يف  الثمانية  دور  اجتياز  لها  ي�سبق 
البطوالت.  ه���ذه  م��ن  ���س��اب��ق��ة  ن�سخة 
عاما" ثالث   28" جار�سيا  واأ�سبحت 
العبة فرن�سية تبلغ ن�سف النهائي يف 
فل�سينج ميدوز بعد اإمييلي موري�سمو 
يف 2002 و2006 وماري بري�س يف 

.  2005
ال���ف���وز على  اإىل  ج��ار���س��ي��ا  وت��ط��م��ح 
اأن�س جابر لت�سبح اأول فرن�سية تبلغ 
 .2005 م��ن��ذ  م��ي��دوز  فل�سينج  ن��ه��ائ��ي 
وا�سل  ال��رج��ال،  مناف�سات  م�ستوى  وع��ل��ى 
ال��رو���س��ي ك���اري���ن خ��ا���س��ان��وف امل�����س��ن��ف ال�27 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ان��ط��لق��ت��ه يف ال��ن�����س��خ��ة احل��ال��ي��ة من 
بالفوز  النهائي  ن�سف  الدور  وبلغ  فل�سينج ميدوز 
للبطولة  ال�23  امل�سنف  ك��ريي��و���س  االأ���س��رتايل  على 
7-5 و4-6 و7-5 و6-7 و6-4 . ويلتقي خا�سانوف يف 
ن�سف النهائي مع الرويجي كا�سرب رود امل�سنف اخلام�س 
االإيطايل  على  و6-7  و4-6   1-6 فاز  وال��ذي  للبطولة، 

ماتيو بريتيني امل�سنف ال�13 يف دور الثمانية.

•• اأبوظبي -الفجر

الها�سمي  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ���س��ع��ادة  ث��م��ن   
رئي�س االحتادين االإماراتي واالآ�سيوي 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
اليوم  ل��ق��ائ��ه  خ����لل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
االإ�سرتاتيجيني  وال�سركاء  بالرعاة 
للجوجيت�سو،   االم����������ارات  الحت������اد 
دوره��������م ال���ك���ب���ري يف حت���ق���ي���ق روؤي�����ة 
واأن�سطته  ب��راجم��ه  واإجن����اح  االحت���اد 
وبطوالته املحلية والقارية والعاملية، 
وتقدمي الدعم للمنتخب الوطني يف 
له  ك��ان  وال��ذي  اخلارجية  م�ساركاته 
وبنات  باأبناء  الو�سول  يف  االأث��ر  بالغ 
الوطن اإىل من�سات التتويج العاملية. 
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د ع���ن بعد 
ملن�سة  املرئي  االت�سال  برنامج  عرب 
رئي�س  جانب  اإىل  االإلكرتونية  زووم 
االحت��اد، كل من �سعادة حممد �سامل 
الظاهري نائب رئي�س احتاد االإمارات 
ال�سام�سي  علي  وفهد  للجوجيت�سو، 
االأم���ني ال��ع��امل ل��لحت��اد، وع���دد من 
وال�سريكة  الداعمة  اجلهات  ممثلي 
ل���لحت���اد.  وا���س��ت��ه��ل رئ��ي�����س االحتاد 
اإىل  وع��رف��ان  �سكر  بكلمة  االج��ت��م��اع 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
حممد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  و�سمو  اهلل، 
املجل�س  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأب��وظ��ب��ي، رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
مكتب اأبوظبي التنفيذي على دعمهما 
اجلوجيت�سو  لريا�سة  امل��ح��دود  غ��ري 
القيادة  دع��م  اأن  موؤكدا  وممار�سيها، 
االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ميثل  ال��ر���س��ي��دة 
اإىل  االإم���ارات  بجوجيت�سو  للو�سول 
العاملي  امل�سهد  وت�سدر  املراتب  اأعلى 
ال��ه��ا���س��م��ي الرعاة  ل��ل��ع��ب��ة.  وو����س���ف 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��داع��م��ة ب��اأن��ه��م �سركاء 
االحت���اد يف ك��ل اإجن����از، الف��ت��ا اإىل اأن 
اجلوجيت�سو  ريا�سة  منو  ركائز  اأه��م 
الوثيقة  ال���ع���لق���ة  ه����و  وت���ط���وره���ا 
القطاعني  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ل��لحت��اد 
ال��ع��ام واخل��ا���س، قائل:" جنحنا يف 
توحيد الروؤى واالأهداف التي ت�سب 
واإنتاج  الريا�سة،  يف م�سلحة تطوير 
جيل من االأبطال اأ�سبح معتادا على 
العاملية".   ال��ت��ت��وي��ج  من�سات  ���س��ع��ود 
احتاد  التي حققها  املكا�سب  اأن  واأّك��د 
العقد  خ��لل  للجوجيت�سو  االإم���ارات 
كربى  تنظيم  �سعيد  ع��ل��ى  االأخ����ري 
البطوالت وامل�سابقات، وتر�سيخ موقع 
اأبوظبي كعا�سمة عاملية للعبة، �سّكلت 
مرحلة م�سيئة عنوانها العري�س هو 

للجوجيت�سو  مطور  اأك��رب  "اأبوظبي 
حان  واأن�����ه  العامل"،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اإىل مرحلة جديدة  الوقت للنتقال 
م���ن ال���ري���ادة وال��ت��ف��وق واالإجن������ازات 
ب��ح��ث��ا ع���ن ال���رق���م واح�����د ع��امل��ي��ا من 
خلل جيل مبدع من االأبناء والبنات 
ال��ع��دي��د من  ح��ال��ي��ا خل��و���س  ي�ستعد 
خلل  وال��ق��اري��ة  العاملية  ال��ب��ط��والت 
�سركاء  وقال:"  امل��ق��ب��ل��ة.   االأ����س���ه���ر 
جناحنا من الرعاة واملوؤ�س�سات كانوا 
الداعمني  اأك�����رب  م���ن  ال�������دوام  ع��ل��ى 
انطلقا  واأه��داف��ن��ا،  روؤيتنا  لتحقيق 
م�سروعنا  ب��اأه��م��ي��ة  ق��ن��اع��ت��ه��م  م���ن 
امل�����س��اه��م��ة يف بناء  ي�����س��ت��ه��دف  ال����ذي 
وحر�سهم  للوطن،  القوية  االأج��ي��ال 
تناف�سية  ب��ي��ئ��ة  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
لهم، لتمكينهم من التاألق يف املحافل 
امل��ق��ب��ل��ة تتطلب  ال��دول��ي��ة، وامل��رح��ل��ة 
املزيد من الدعم والتن�سيق اإىل اأبعد 
احلدود، ال �سيما اأن املنتخب الوطني 
بطوالت   10 مقبل على امل�ساركة يف 
ف�سل  املقبلة،  االأ�سهر  خ��لل  عاملية 
واخلارجية  الداخلية  املع�سكرات  عن 
متثل  امل�ساركات  وتلك  بها،  املت�سلة 
املقبلة  للمرحلة  الق�سوى  االأول��وي��ة 
كافة  وت�سافر  ال��دع��م  ك��ل  وتتطلب 
وال�سركاء  االحت��������اد  ب����ني  اجل����ه����ود 

والرعاة. 

مزيد من االإجنازات
وب�����دوره�����ا ق���ال���ت ف���ت���ون امل����زروع����ي 
امل�سرفية  رئي�س جمموعة اخلدمات 
للأفراد لدى بنك اأبوظبي االأول اأن 
الدعم  ت��ق��دمي  على  حري�س  البنك 
الأب��ن��اء االإم����ارات لتحقيق امل��زي��د من 
االإجن������ازات وامل��ك��ا���س��ب، وي�����س��ع��ده اأن 
�سياغة  يف  ل���لحت���اد  ���س��ري��ك��ا  ي��ك��ون 
ق�سة جناح ملهمة للجميع، وتر�سيخ 
عاملية  ك��ع��ا���س��م��ة  اأب���وظ���ب���ي  م���ك���ان���ة 

للجوجيت�سو. 

�سراكة طويلة االأمد 
رئي�س  ن��ائ��ب  القحطاين  فهد  وق���ال 
�سركة  يف  اخل���ارج���ي���ة  االت���������س����االت 
اأدنوك:"  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
نت�سرف بال�سراكة االإ�سرتاتيجية مع 
االإم��ارات للجوجيت�سو ونفخر  احتاد 
اأبطال  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ب����االإجن����ازات 
املختلفة،  ال�������س���اح���ات  يف  االإم���������ارات 
من  ن����ك����ون  اأن  ع���ل���ى  و����س���ن���ح���ر����س 
اأك���رب ال��داع��م��ني ل��لحت��اد وبراجمه 
امل�ستقبلية  وخ��ط��ط��ه  وم�����س��روع��ات��ه 
التي تعود بالفائدة على عموم فئات 
املجتمع".  م�سدر فخر ومن ناحيته 
اأّكد �سعادة حممد يو�سف الفهيم نائب 
االأمني العام للخدمات امل�ساندة لدى 
اإجن����ازات  اأن  االأح���م���ر  ال��ه��لل  هيئة 
اأب���ن���اء وب��ن��ات االإم������ارات ع��ل��ى �سعيد 
ريا�سة اجلوجيت�سو هي م�سدر فخٍر 
واعتزاز للجميع، واأن الهلل االأحمر 
االإماراتي ملتزم بتطوير �سراكته مع 
االإحتاد يف املرحلة املقبلة مبا يتواكب 

مع الطموحات املرجوة.

اأجندة الفعاليات
احلو�سني  ����س���ع���ود  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
وال�سياحة  ال���ث���ق���اف���ة  دائ�������رة  وك���ي���ل 
احتاد  م��ع  ال�����س��راك��ة  اأبوظبي:"   –
جزء  مت��ث��ل  للجوجيت�سو  االإم������ارات 
من تكامل عملنا كموؤ�س�سات م�سوؤولة 
على  و�سنحر�س  الوطن،  نه�سة  عن 
اأجندة  االحت��اد �سمن  اإدراج بطوالت 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات وه���و م��ا يروج 
ل���لإم���ارة م��ن ج��ه��ة ول��ري��ادت��ه��ا على 
�سعيد ريا�سة اجلوجيت�سو من جهة 

اأخرى". 

حمتوى ب�19 لغة 
املدير  عبدالكرمي  ع��ب��داهلل  واأو���س��ح 
االإخباري  املحتوى  لقطاع  التنفيذي 

باالإنابة لدى وكالة اأنباء االإمارات " 
وام"  اأن الوكالة تفخر بال�سراكة مع 
اأحد اأجنح االحتادات الريا�سية على 
االإطلق، واأن الفرتة املقبلة �ست�سهد 
املحتوى  ���س��ن��اع��ة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
امل��ت��م��ي��ز ل��ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و بعد 
اأح����داث����ه يف  ت��غ��ط��ي��ة  اأن جن��ح��ت يف 
الفرتة االأخرية ب� 19 لغة خمتلفة.  
بتدعيم  اأي�����س��ا  ���س��ن��ق��وم  واأ�ساف:" 
و�سائل  ع���ل���ى  ال����وك����ال����ة  م���ن�������س���ات 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ه��ذه اللغات 
���س��ري��ح��ة حول  اأك����رب  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
املتميز  املحتوى  �سي�سل  كما  العامل. 
اإىل  االإماراتية  لريا�سة اجلوجيت�سو 
املوؤ�س�سات  خ��لل  م��ن  اأك���رب  �سريحة 
ال�سريكة لنا والتي ي�سل عددها اإىل 
اهتماما  تبدي  اإعلمية  و�سيلة   86

متزايدا باللعبة. 

تثقيف املجتمع
وحت�������دث ك����ذل����ك مم���ث���ل���ي اجل���ه���ات 
ال���راع���ي���ة ع����ن اأه���م���ي���ة دع�����م خطط 
املرحلة  يف  ال���ط���رق  ب�����س��ت��ى  االحت�����اد 
حتقيق  يف  ب��راجم��ه  الإجن���اح  املقبلة، 
وتثقيف  ال��ل��ع��ب��ة  ن�����س��ر  م����ن  امل����زي����د 
بيئة  اأف���������س����ل  وت�����وف�����ري  امل���ج���ت���م���ع، 
ت��ن��اف�����س��ي��ة الأب�����ط�����ال االإم������������ارات يف 
املنتخبات الوطنية مبختلف املراحل، 
االحتاد  م�ستهدفات  يف  ي�سب  ومب��ا 
"الرقم واحد" عامليا.   اإىل  بالو�سول 
وح�������س���ر االج����ت����م����اع مم���ث���ل���ني من 
الحتاد  وال�سريكة  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات 
�سركة  وه��ي  للجوجيت�سو  االم����ارات 
اأ�ساليب  م���ط���ور  ال���ع���ق���اري���ة،  اع���م���ار 
موترز  وب��رمي��ري  الع�سرية،  احل��ي��اة 
وقنوات  احل�سري،  ال�سيارات  �سريك 
الريا�سية  القناة  الريا�سية  اأبوظبي 
وبنك  اال�سلمية  واآف����اق  الر�سمية، 
املا�سيون  ال�����س��رك��اء  االأول  اأب��وظ��ب��ي 
�سريك  عربية  و�سكاينيوز  ل��لحت��اد، 
اأبوطبي  و���س��رك��ة  ال�����دويل،  االأخ���ب���ار 
�سريك  "اأدنوك"  للبرتول  الوطنية 
ال�سريك  الداخلية  ووزارة  الطاقة، 
االأحمر  الهلل  احلكومي، وموؤ�س�سة 
االإمارتي �سريك اخلدمة املجتمعية، 
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  و�سركة 
�سركاء  ي���ا����س  وع����ي����ادات  "�سحة" 
الثقافة  ودائ����رة  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة 
– اأب�����وظ�����ب�����ي، وب���امل���ز  وال�������س���ي���اح���ة 
للطاقة،  ودول�����ف�����ني  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
للتنمية، ومرموم  اأبوظبي  و�سندوق 
للألبان، وجمموعة اللولو، ال�سركاء 

الذهبيون للحتاد.

•• اأبوظبي-الفجر

 اأعلنت بطولة مبادلة العاملية للتن�س 
ع���ن ف��ت��ح ب����اب ����س���راء ال���ت���ذاك���ر اأم����ام 
م��ن جميع  اللعبة  وع�����س��اق  اجل��م��ه��ور 
100 ي����وم من  اأن���ح���اء ال���ع���امل ق��ب��ل 
ال�سنوية  دورت���ه���ا  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��لق 
و�سيت�سّنى  ر���س��م��ي��اً.  ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة 
ت��ذاك��ر خم�س�سة  ل��ل��ج��م��اه��ري ح��ج��ز 
واال�ستمتاع  الثلثة  البطولة  الأي���ام 
مدرجات  م��ن  احلما�سية  باملناف�سات 
زايد  مبدينة  للتن�س  ال���دويل  امل��رك��ز 
16 و18  اأبوظبي بني  الريا�سية يف 

دي�سمرب 2022.
للرتفيه،  ف���ل����س  ����س���رك���ة  وك�����س��ف��ت 
توفري  عن  للبطولة،  املنّظمة  اجلهة 
املباريات  حل�����س��ور  امل��ق��اع��د  اأف�����س��ل 
اأ�سعار  ت��ب��داأ  حيث  م��درو���س��ة،  باأ�سعار 
دره�����م   95 م�����ن  ل���ل���ك���ب���ار  ال����ت����ذاك����ر 
اإم���ارات���ي، ول��لأط��ف��ال م��ن 45 درهم 
اإم�������ارات�������ي. ومي����ك����ن االط��������لع على 
امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح���ول التذاكر 
https:// امل��وق��ع  ع��رب  و����س���راوؤه���ا 

www .mubadalawtc .
�سل�سلة من مباريات  com حل�سور 
اأملع جنوم اللعبة  االإق�ساء التي ت�سم 
ف�����س��ًل ع��ن جم��م��وع��ة م��ن االأن�سطة 
امل��ت��م��ي��زة داخ����ل امللعب  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

وخارجها.
باقات  م����ن  ع�����دد حم������دود  وي���ت���وف���ر 
ال���ت���ذاك���ر امل��خ�����س�����س��ة حل�����س��ور اأي����ام 
بقيمة  خ�سم  م��ع  ال��ث��لث��ة  البطولة 

%20، فيما تت�سمن تذاكر برمييري 
لل�سيافة الفاخرة قائمة متميزة من 
امل����اأك����والت وامل�������س���روب���ات، ف�����س��ًل عن 
روؤيًة  توفر  امللعب  من  قريبة  مقاعد 

ممتازة وجتربًة ال ُتن�سى. 
الرابعة ع�سرة  ال��دورة  كما ت�ست�سيف 
العبي  اأف�سل  من  �ستة  البطولة  من 
العبات  اأف�����س��ل  م��ن  واث��ن��ت��ني  التن�س 
ال��ت��ن�����س ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، ومن 

امل����ق����رر االإع��������لن ع����ن اأ����س���م���ائ���ه���م يف 
االأ���س��اب��ي��ع امل��ق��ب��ل��ة. وي��ت��واج��ه ه���وؤالء 
اللعبون يف مباريات حما�سية �سمن 
امل�ستوى  رفيعة  التن�س  اإطار مباريات 
التي ت�ست�سيفها العا�سمة االإماراتية 

يف مو�سم ال�ستاء املقبل. 
دي�سمرب   16 االف��ت��ت��اح  ي���وم  وي�سهد 
ربع  ال��دور  يف  مباراتني  اأول  انطلق 
ع�سراً  ال��راب��ع��ة  يف  ل��ل��رج��ال  النهائي 

وال�������س���اد����س���ة م�������س���اًء، وُي���خ���ت���ت���م يوم 
م��ب��اراة حما�سية �سمن  م��ع  االف��ت��ت��اح 
الثامنة  ال�ساعة  يف  ال�سيدات  بطولة 

م�ساًء. 
وت���ن���ط���ل���ق م������ب������اراة حت����دي����د امل���رك���ز 
 3 ال�ساعة  الثاين  اليوم  يف  اخلام�س 
النهائي  ن�سف  مباراتا  يليها  ع�سراً، 
وال�سابعة  م�ساًء  اخلام�سة  ال�ساعة  يف 
الثالث واالأخري  اليوم  م�ساًء. وي�سهد 

�ساحب  حتديد  مباراة  البطولة  من 
الواحدة  ال�����س��اع��ة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
النهائية  املباراة  انطلق  قبل  ظهراً، 
يف ال�ساعة 3 ع�سراً التي �سُتختتم مع 

مرا�سم التتويج.
اختيار  اإىل  البطولة  منظمو  وع��م��د 
الثالث  اليوم  ملباريات  مواعيد مبكرة 
حر�ساً على عدم ت�ساربها مع نهائي 
ل���ك���رة القدم  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة 

من املقرر انطلقها  والتي   ،2022
بتوقيت  م�����س��اًء  ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  يف 
���س��ج��ع��وا ج��م��ي��ع حاملي  ك��م��ا  دب�����ي. 
ملتابعة  ال��ري��ا���س��ة  وع�����س��اق  ال��ت��ذاك��ر 
املوقع االإلكرتوين الر�سمي وح�سابات 
و�����س����ائ����ل ال����ت����وا�����س����ل االج���ت���م���اع���ي 
على  ل��لط��لع  للبطولة  املخ�س�سة 
اخليارات  ب�ساأن  املعلومات  من  املزيد 
اأر�س  م��ن  النهائي  مل�ساهدة  امل��ت��اح��ة 

امللعب.
وتعليقاً على هذا املو�سوع، قال جون 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ليكري�س، 
فتح  على  "حر�سنا  للرتفيه:  فل�س 
العام،  هذا  مبكراً  التذاكر  �سراء  باب 
مب���ا مي��ن��ح ع�����س��اق ال��ري��ا���س��ة فر�سة 
امل�سبق حل�سور الفعاليات  التخطيط 
املقبل.  ال�����س��ت��اء  م��و���س��م  ال���زاخ���رة يف 
تذاكرهم  ب��ح��ج��ز  اجل��م��ي��ع  ون��ن�����س��ح 
ب���اأق���رب وق����ت ل��ل���س��ت��ف��ادة م���ن هذه 
التخطيط  وب����دء  ال��رائ��ع��ة  ال��ف��ر���س��ة 
حل�سور بطولتنا واال�ستمتاع باالأجواء 

احلما�سية يف املباراة النهائية".
على  لتوفر  جم���دداً  البطولة  وت��ع��ود 
اأي��ام��ه��ا ال��ث��لث��ة جمموعة من  م���دار 
االأن�������س���ط���ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة وامل���ب���اري���ات 
والريا�سة  التن�س  لع�ساق  احلما�سية 
والعائلت على حد �سواء، حيث ميكن 
بتجربة  اال�ستمتاع  التذاكر  حلاملي 
تدريبية  دورات  وح�سور  ا�ستثنائية 
ي�سرف عليها جنوم التن�س مع فر�سة 
ل��ق��اء اأب����رز ال��لع��ب��ني وال��ت��ف��اع��ل مع 

جنوم التن�س املف�سلني لديهم.

بطولة مبادلة العاملية للتن�س تفتح باب �سراء تذاكر احل�سور قبل 100 يوم من انطلقها ر�سميًا

اأب�ظبي ت�ستعد ل�ست�سافة مباريات التن�ض عاملية امل�ست�ى وجمم�عة من الفعاليات الرتفيهية يف اإطار البط�لة
مباريات اليوم الثالث مت حتديدها يف مواعيد مبكرة ليحظى ع�ساق الريا�سة بفر�سة متابعة نهائي كاأ�س العامل لكرة القدم بعد مرا�سم التتويج

اأن�ض جابر ت�ا�سل اإجنازاتها وتتاأهل 
لن�سف نهائي »فال�سينج ميدوز«

خالل لقاء م��سع مع الرعاة.. احتاد الإمارات للج�جيت�س� 
يعلن دخ�له مرحلة جديدة ت�ستهدف »الرقم واحد« عامليا

•• اأبوظبي-وام:

افتتح معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة 
اأبوظبي، مراكز تدريب اجلوجيت�سو والدفاع التكتيكي يف اإمارة اأبوظبي 

والتي مت جتهيزها وفقاً الأف�سل امل�ستويات العاملية.
واأكد معاليه اهتمام القيادة الر�سيدة بتحفيز الكوادر الوطنية على رفع 
مهاراتها وامكاناتها يف اجلوجيت�سو والدفاع التكتيكي، الفتاً اإىل حر�س 
�سرطة اأبوظبي على حتقيق االأولوية اال�سرتاتيجية يف جاهزية وحماية 
االإمارة وتعزيز مكت�سباتها واإجنازاتها االأمنية كواحدة من اأف�سل مدن 

العامل اأمنا واأماناً.
واأو�سح اأن افتتاح هذه املن�ساآت ووفق اأف�سل التجهيزات �سي�سهم يف تعزيز 
الب�سري،  امل��ال  وراأ����س  للمواهب  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  خ��لل  م��ن  اجل��ه��ود 

وجودة احلياة يف بيئة العمل.
وجتول معاليه يف املراكز اجلديدة واطلع على التجهيزات وجهود مركز 
الرتبية الريا�سية ال�سرطية يف تدريب املنت�سبني وفقا الأف�سل املمار�سات 
البدنية  اللياقة  التدريبات ورفع  املتبعة عامليا ً،وحثهم على االنتظام يف 
اجلوجيت�سو  تدريب  منظومة  اأه���داف  حتقيق  يف  التطلعات  يحقق  مبا 

والدفاع التكتيكي.

واأكد اللواء �سامل �ساهني النعيمي مدير قطاع املوارد الب�سرية جاهزية 
بفعالية  النف�س  الدفاع عن  اأبوظبي يف تدريب وتطوير مهارات  �سرطة 
يف  الريادية  وا�سهاماتهم  جهودهم  يعزز  مبا  واالأم���ن  ال�سرطة  لرجال 

مكافحة اجلرمية وبث االأمن واالأمان والطماأنينة يف املجتمع.
من  جمموعة  منت�سبيها  اإك�����س��اب  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  توجه  اإىل  واأ���س��ار 
الفنون القتالية ومهارات الدفاع عن النف�س ب�سكل عام ومهارات ريا�سة 

اجلوجيت�سو والدفاع التكتيكي ب�سكل خا�س.
وذكر اأن مراكز التدريب اجلديدة �ست�سهم بدور كبري يف عملية االإعداد 
البدين يف �سوء امل�ستجدات التدريبية احلديثة وتر�سيخ القيم االأ�سا�سية 

الروح  – الت�سميم -  – االلتزام - االن�سباط  للجوجيت�سو -االح��رتام 
اجلانب  حت�سني  خ��لل  م��ن  م��ت��وازن،  ح��ي��اة  من��ط  وحتقيق  الريا�سية- 

البدين والذهني وال�سحة العامة وبناء املهارات.
قطاع  مدير  النعيمي  �ساهني  �سامل  اللواء  اجلولة  خ��لل  معاليه  راف��ق 
املوارد الب�سرية، والعميد عمران اأحمد املزروعي نائب مدير قطاع املوارد 
الب�سرية والعميد �سيف �سعيد ال�سام�سي مدير ادارة املرا�سم والعلقات 
اال�سرتاتيجية  مركز  مدير  املن�سوري  عبداهلل  خلفان  والعميد  العامة، 
والتطوير املوؤ�س�سي، والعميد ع�سام عبداهلل اآل علي مدير مركز الرتبية 

الريا�سية ال�سرطية.

قائد عام �سرطة اأب�ظبي يفتتح مراكز تدريب اجل�جيت�س� والدفاع التكتيكي

• الها�سمي: �سركاوؤنا جزء من اإجنازاتنا ودورهم يتعاظم يف الفرتة املقبلة  
• املنتخب الوطني على راأ�س االأولويات ونطالب بت�سافر اجلهود لتعزيز املكت�سبات 



عملية قلب مفت�ح لعراقي ابتلع عظمة دجاجة
دجاج  عظمة  ابتلعه  ب�سبب  احلياة  يفارق  اأن  عراقي  م�سن  ك��اد 
اأعلنت  حادة اأحدثت ثقبا يف املريء وكادت تنغر�س يف قلبه، حيث 
دائرة �سحة النجف التابعة لوزارة ال�سحة العراقية، جناح عملية 

ال�ستخراج العظمة التي ا�ستقرت خلف قلبه.
اأو�سح بيان �سادر عن �سحة النجف، اأنه "اأجريت يف مدينة ال�سدر 
ا�ستخراج عظم دجاج من خلف  الطبية يف مدينة النجف، عملية 

القلب، ملري�س يبلغ من العمر 70 عاما".
القلب،  اخت�سا�سي جراحة  نقل عن  اأ�ساف،  ال�سحة  دائ��رة  بيان 
بهاء عبد الرزاق، قوله اإن "املري�س كان يعاين من �سعوبة بالبلع 

مع اأمل بال�سدر و�سيق يف التنف�س، مع ارتفاع درجة احلرارة".
وا�ستطرد البيان اأنه "بعد اإجراء فح�س املفرا�س، تبني وجود ج�سم 
غريب ثقب املريء وا�ستقر خلف القلب، وتقرر اإجراء عملية فتح 
اأنه  الحقا  تبني  ال��ذي  الغريب،  اجل�سم  ال�ستخراج  ط��ارئ��ة  �سدر 

عظم دجاج حاد ابتلعه املري�س قبل ظهور االأعرا�س".
ومت ا�ستخراج العظمة من املن�سف ال�سدري خلف القلب مبا�سرة، 
بالقرب من الق�سبة الهوائية، بعد اأن ثقبت املريء. ومت "ترقيع 
�سببه  ال���ذي  التعفن  م��ن  القلب  ق��رب  املنطقة  وتنظيف  امل���ريء 

العظم، بعد ا�ستقراره يف املنطقة ملدة 3 اأيام".
اإذ  اخل��ط��ورة،  عالية  العملية  "هذه  اأن  ك�سف  ال��ع��راق��ي  الطبيب 
ت�سل ن�سبة الوفاة فيها اإىل 45 باملئة"، مو�سحا اأن "بقاء اجل�سم 
التهابا بكترييا  ال�سدري ي�سبب  باملن�سف  الغريب الأكرث من يوم 

باالأن�سجة القريبة من القلب، وت�سمما بالدم".

دفع ف�اتري الطاقة.. جائزة برنامج تلفزي�ين
الطاقة  فواتري  دفع  �سباحي  بريطاين  تلفزيوين  برنامج  اأ�ساف 
ملدة اأربعة اأ�سهر اإىل قائمة اجلوائز يف لعبة ات�سال، ما ترك العديد 

من م�ساهديه مذهولني.
 This" يف   "Spin to Win" ل��ع��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ي��ريات  وب�����داأت 
ITV، والتي يحّرك فيها امل�سيف عجلة  قناة  Morning" على 
يوم  ال��ه��ات��ف،  يت�سل على  ال���ذي  ل��لع��ب  نقدية  ج��ائ��زة  الخ��ت��ي��ار 

االثنني.
"ح�سلنا  الهواء:  على  �سكوفيلد،  فيليب  الربنامج  م�سيف  وق��ال 
اأي�سا  ميكنك  ولكن  املعتادة،  النقدية  جوائزنا  على  االأ�سبوع  هذا 
الفوز ببع�س النقود االإ�سافية لدفع فواتري الطاقة اخلا�سة بك 
حتى نهاية العام. مت االعتناء بالكامل بفواتري الطاقة ملدة اأربعة 

اأ�سهر".
وردت زميلته هويل ويلوبي، على االإعلن بالقول: "واو، هذا مهم 

حقا يف الوقت احلايل".
حمظوظا  لندن،  �سمال  من  ات�سل  ال��ذي  امل�ساهدين،  اأح��د  وك��ان 
ب��ال��ف��وز ب��اجل��ائ��زة اجل��دي��دة. واع���رتف ب���اأن دف��ع ف��وات��ري الطاقة 
اخلا�سة به حتى يناير كان "رائعا" و"مريح حقا"، الأن عداد الدفع 

امل�سبق اخلا�س به كان مبثابة "جرمية مطلقة".
قرار  بعد  اأخ��رى،   30% بن�سبة  باجلملة  الغاز  اأ�سعار  ارتفاع  ومع 
غازبروم باإغلق خط اأنابيب نورد �سرتمي 1 اإىل اأجل غري م�سمى، 
كان بع�س املعلقني عرب االإنرتنت �سعداء بالفائز واأ�سروا على اأن 

العر�س ي�ساعد النا�س حقا.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مدينة اأ�سباح عمرها 2000 عام 
ي�سم هذا املجمع متاهات من االأ�سرحة واملعابد والتماثيل على طول �سفاف اأطول نهر يف اآ�سيا وهو مكر�س للحياة 

االآخرة ويجذب اأعداداً كبرية من ال�سياح كل عام.
تقع مدينة Fengdu Ghost City املعروفة غالباً با�سم مدينة االأ�سباح يف جنوب غرب ال�سني يف الطرف العلوي 

من نهر اليانغت�سي، وهي مكان ميكن للنا�س فيه التعرف على اأهمية االأرواح يف الثقافة ال�سينية.
 -220 ق.م   206" هان  اأ�سرة  عهد  اإىل  وتعود  والطاوية  والبوذية  الكونفو�سيو�سية  معتقدات  بني  املدينة  ومت��زج 
االإم��رباط��وري��ني يدعيان  امل�سوؤولني  اثنني من  اإن  االأ�سطورة  و تقول  ع��ام.   2000 يبلغ عمرها ح��وايل  م" ، حيث 
يني �سانغ�سينغ ووانغ فانغبينغ هربا اإىل جبل مينغ حيث تقع املدينة، وعا�سا بقية اأيامهما هناك ميار�سون تعاليم 

الطاوية ويف النهاية حققا اخللود.
ومت دمج ا�سمي امل�سوؤولني يف ا�سم واحد Yinwang والذي يعني ملك اجلحيم، وارتبط العامل ال�سفلي باملدينة 
ب�سبب  للتعذيب  يتعر�سون  اأ�سخا�ساً  املعرو�سة  امللونة  واملنحوتات  اللوحات  العديد من  منذ ذلك احلني. وت�سور 
عا�سمة  غ��رار  على  باأكملها  املدينة  ت�سميم  ومت  وال�سياطني،  االأ�سباح  �سور  ذلك  يف  مبا  ارتكبوها،  التي  اخلطايا 

اجلحيم يف االأ�ساطري ال�سينية، والتي ت�سمى يودو.
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تعنيف ح�سان يت�سبب مب�جة غ�سب
مدينة  يف  ح�سانا  ُيظهر  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  فيديو  انت�سر 
عن  املدافعة  املنظمات  دف��ع  مما  للتعنيف،  يتعر�س  االأمريكية،  نيويورك 
بينما  املدينة،  االأح�سنة يف  ملنع عربات  بتوجيه مطالب  حقوق احليوانات 

ترّباأ �سائقو هذه العربات من هذا احلادث الذي و�سفوه بالفردّي.
ماذا حدث؟

ال�سائق من  كان يجرها، ومل يجد  التي  العربة  و�سقطت  �سقط احل�سان، 
�سبيل الإنها�س احل�سان �سوى ا�ستعمال ال�سوط.

مواقع التوا�سل االجتماعي �سجت تنديدا بهذه امل�ساهد العنيفة.
ما دفع املنظمات املدافعة عن احليوانات ملطالبة ال�سلطات يف نيويورك من 

اأجل منع ا�ستعمال اخليول.
اإيديتا  كل�س"،  اأي  "اإن  احل���ي���وان  ح��ق��وق  مل��ج��م��وع��ة  التنفيذية  امل���دي���رة 
برينكرانت: "هذه امل�سكلة ال تتعلق فقط بح�سان واحد، هذا االأمر ي�ستمر 
تعمل  التي  بتوثيق وف�سح اخليول  لقد قمنا  املدينة،  و�سنوات يف  ل�سنوات 
بارزة  اأ�سلعها  اأن  ويعرفون  اإ�سابتها  اأث��ن��اء  تعمل  والتي  مر�سها،  اأث��ن��اء 
وتعاين من �سوء التغذية وهناك من �سقط ميتا يف حوادث يف املرور. هذه 

م�سكلة �سناعة وا�سعة من االإهمال والق�سوة".

دولة اأوروبية تقع يف خطاأ اأثناء تهنئة ليز ترا�ض
وقع عدد من م�ستخدمي مواقع التوا�سل ومن بينهم ح�ساب ر�سمي يعود 
اأنهم  ف��ادح، بينما كانوا يعتقدون  ال�سويد يف خطاأ  اإىل رئا�سة احلكومة يف 

يهنئون رئي�سة الوزراء الربيطانية اجلديدة ليز ترا�س.
اأنه  اعتقدوا  اإىل ح�ساب  بالتهاين  بعثوا  امل�ستخدمني  اأن  يف  ومتثل اخلطاأ 
يعود اإىل ليز ترا�س، املراأة الثالثة التي تولت رئا�سة حكومة بريطانيا،  اأم�س 

االأول الثلثاء، لكنه يف احلقيقة ال يعود اإليها بل ل�سيدة اأخرى.
اأن  ورغ��م   ،)Liz Trusell( ا�سم  يحمل  تويرت ح�سابا  على  �سيدة  ومتلك 
 liz( بريطانيا  وزراء  رئي�سة  ا���س��م  تهجئة  م��ع  تتطابق  ال  اال���س��م  تهجئة 
على  ال��زرق��اء  بالعلمة  موثقا  ح�سابا  متلك  االأخ���رية  اأن  ورغ��م   ،)truss

وقع. اخلطاأ  اأن  اإال  "تويرت"، 
"املزيفة"  وعو�سا عن تو�سيح اأنها لي�ست ال�سيدة املعنية، قالت ليز ترا�س 
رئي�سة  ح�ساب  ن�سر  بعدما  ال���رد  ه��ذا  وج���اء  قريبة"،  ل��زي��ارة  تتطلع  اإن��ه��ا 
الوزراء يف ال�سويد، ماغدالينا اأندر�سون، تهنئة لل�سيدة التي تولت من�سب 
رئي�سة الوزراء يف بريطانيا. وقال احل�ساب الر�سمي اإن ال�سويد وبريطانيا 
ومواطنيهما  البلدين  الأم��ن  املهم  وال�سامل،  العميق  التعاون  �ستوا�سلن 
واقت�سادهما. وت�سمنت التغريدة اإ�سارة "من�سن" لل�سم اخلطاأ، ويف وقت 
جديدة  واح��دة  وكتب  التغريدة  ال�سويد  وزراء  رئي�سة  ح�ساب  حذف  الحق 

فيها "من�سن" اإىل ح�ساب ليز ترا�س الر�سمي.

جا�سنت بيرب يلغي 
جمددًا حفالت

اأعلن املغني الكندي جا�سنت بيرب 
ق��ط��ع جولته  اأن�����ه ق����رر جم������دداً 
ال��ع��امل��ي��ة واإل���غ���اء ح��ف��لت مقررة 
�سمنها بعدما ك�سف يف حزيران-

ي��ون��ي��و ال��ف��ائ��ت اأّن����ه ي��ع��اين �سلًل 
جزئياً يف وجهه.

 28 البالغ  العاملي  النجم  وك���ان 
فيديو  م��ق��ط��ع  يف  اأف��������اد  ع����ام����اً 
ان�ستغرام  يف  ح�سابه  ع��رب  ن�سره 
اأنه  املن�سرم  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف 
ي��ع��اين م���ن م��ت��لزم��ة رام�����س��ي-

نادر  ع�سبي  مر�س  وه��ي  ه��ان��ت، 
جانبي  اأح���د  يف  �سلل  اإىل  ي����وؤدي 
اإعادة  الوجه، وهو ناجم عن عن 
اأو  امل���اء  ف��ريو���س ج���دري  تن�سيط 

القوباء املنطقية -زونا.
ب��ي��رب ي��وم��ه��ا اإىل قطع  وا���س��ط��ر 
جولته العاملية "جا�ستي�س وورلد 
تور" الأ�سابيع عدة قبل اأن يعاود 
اأوروب���ا و�سمن  اإح��ي��اء حفلت يف 
مهرجان "روك اإن ريو" البارز يف 
مدينة ريو دي جانريو الربازيلية 

اأخرياً.
وك���ت���ب ب��ي��رب ع��ل��ى ح�����س��اب��ه عرب 
نهاية  "يف  ال��ث��لث��اء  اإن�����س��ت��غ��رام 
كل  اأعط����يت  االأ�س�������بوع  ه������ذا 
"لكن" عندما  �سيء للربازيليني 
منهكاً  ك���ن���ت  امل���������س����رح  غ���������ادرت 
واأدركت اأن �سحتي يجب اأن تكون 

اأولوية".

طائرة ب�كيم�ن ت�ستعد 
لالإقالع يف رحلتها الأوىل

حلجز  ب��وك��ي��م��ون  ع�����س��اق  يت�سابق 
مقعد على منت "طائرة بيكات�سو" 
بالكامل  م�����س��ت��وح��ى  ب��ت�����س��م��ي��م 
عاملياً.  ال�سهرية  اللعبة  ه��ذه  م��ن 
التا�سع  االأوىل يف  الرحلة  و�ستقلع 
-اأيلول اجلاري  من �سهر �سبتمرب 
متيحة عرب موقع �سركة بوكيمون 

احلجز لغاية �سهر اأكتوبر.
املغطاة  امل���ل���ون���ة  ال���ط���ائ���رة  وه�����ذه 
الداخل  من  بوكيمون  ب�سخ�سيات 
اال�ستمتاع  للركاب  تتيح  واخل��ارج، 
بتجربة �سفر مميزة مع اال�سمتاع 
على  ح�سرياً  تقدم  طعام  بوجبات 
بوا�سطة  وذل����ك  رح���لت���ه���ا،  م���نت 
ذات  ال�سنغافورية  الطريان  �سركة 

امليزانية املحدودة "�سكوت".
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
الطائرة  ���س��ت��ق��ل��ع  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
�سنغهاي يف  م��ط��ار  م��ن  اجل���دي���دة 
�سنغافورة  ب���ني  حم�����ددة  رح�����لت 
املرحلة  خ���لل  و���س��ي��ول  وط��وك��ي��و 
�سكوت  ���س��رك��ة  و����س���ّوق���ت  االأوىل، 
نا�سرة  ب��وك  في�س  على  متابعيها 
����س���وراً م���ن داخ����ل ال��ط��ائ��رة التي 
�سوراً  ومقاعدها  ج��دران��ه��ا  مت��لأ 
م����ن ���س��خ�����س��ي��ة ب���وك���ي���م���ون، وهي 
�سل�سلة األعاب فيديو اأنتجتها �سركة 
اأطلقت  اأن  ���س��ب��ق  وق���د  ن��ي��ن��ت��ن��دو. 
�سكاي  اليابانية،  ال��ط��ريان  �سركة 
مارك، العام املا�سي طائرة �سبيهة 
بوكيمون،  ط���اب���ع  اأي�������س���اً  حت���م���ل 
 800-737 وه��ي من ط��راز بوينغ 
بي  ج��ي��ت  "بيكات�سو  ب����  امل��ع��روف��ة 
واأوكيناوا  طوكيو  بني  �سي" تعمل 
وذلك احتفااًل مبرور 25 عام على 

اإطلق "بوكيمون".

ه�اتف تهدد عر�ض �سام�س�نغ واأبل
الرقمية  ال��ث��ورة  جتليات  اأه���م  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  يج�ّسد 
تاريخ   ،1992 ع��ام  فمنذ  حياتنا،  اأ���س��ل��وب  غ��ريت  ال��ت��ي 
الكثري  امل��ج��ال  ه��ذا  �سهد  ذك��ي،  اأول هاتف  ع��ن  الك�سف 
من اال�ستثمارات العملقة، التي اأعادت خلط االأوراق يف 
اأدخلته  الذي  التغيري  اأن  واملفارقة،  ال�سوق عدة مرات. 
عند حدود  يقف  الب�سر مل  حياة  على  الذكية  الهواتف 
اخلدمات التي توفرها، بل تطور اإىل حالة من اجلدل 
ح��ول مو�سوع  ال�سركات  يتوقف بني جماهري  ال��ذي ال 
�سركتا  مبيعاته  على  ت�سيطر  �سوق  يف  االأف�سل؟"،  "ما 
�سام�سونغ واأبل، اإذ يعتقد جمهور ال�سركتني اأن املناف�سة 

حم�سورة بينهما فقط.
اأالن  التكنولوجيا  جم��ال  يف  وال��ب��اح��ث  الكاتب  وي��ق��ول 
اإن  عربية"،  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ال���ق���ارح، 
الناجح  اأن���ك  اأب���دا  تعني  ال  ال�����س��وق  على  "ال�سيطرة 
االطلع  عند  ا�ستخل�سه  ميكن  االأم��ر  وه��ذا  الوحيد، 
الذي   Nothing Phone 1 هاتف  موا�سفات  على 
لعر�س  امل�ستقبلية  التهديدات  اأب���رز  م��ن  واح���دا  يعترب 

�سام�سونغ واأبل".

اأنثى �سمبانزي تع�د حلديقتها على دراجة
البلد  ي�سهد  اأوك��ران��ي��ا،  ال��دائ��رة يف  احل��رب  ماآ�سي  و�سط 
امل��ن��ك��وب بع�س االأح����داث ال��غ��ري��ب��ة، واآخ��ره��ا ع���ودة اأنثى 
اإحدى  دراج��ة  اإىل حديقة حيوان، على  �سمبانزي هاربة 

حار�سات احلديقة.
اأوك��ران��ي��ا قرب  ال��واق��ع��ة �سرقي  امل��دي��ن��ة  ففي خ��ارك��ي��ف، 
�سبه يومي،  ب�سكل  التي ت�سهد ق�سفا  احلدود مع رو�سيا 
�سوارع  "�سي�سي" من حديقة احليوان وجتولت يف  فرت 
املدينة. لكن يبدو اأن مزاج "�سي�سي" تغري مع املطر الذي 
�سهدته خاركيف، وعندما �ساهدت احلار�سة تبحث عنها 

رك�ست اإليها وعادت معها اإىل احلديقة على الدراجة.
واأكد مدير حديقة احليوان اأوليك�سي هريوريف للإذاعة 

العامة االأوكرانية، اأن احليوان عاد باأمان اإىل احلديقة.
"فيلدمان  ح��ي��وان  حديقة  م��ن  ف��رت  "�سي�سي"  وك��ان��ت 
حلمايتها  حيواناتها  ال�سلطات  اأجلت  التي  اإيكوبارك"، 
من الق�سف امل�ستمر على خاركيف، يف عملية نفق خللها 
اأكرث من 100 حيوان، وفقا ملالك احلديقة رجل االأعمال 
يف  �سحفي  وث��ق  املا�سي،  مايو  ويف  فيلدمان.  اأولك�سندر 
جريدة "بيلد" االأملانية مقتل متطوع يبلغ من العمر 15 

عاما، جاء اإىل احلديقة مع والديه مل�ساعدة احليوانات.

هج�م قر�ض قاتل يف جزر الباهاما
لقيت امراأة اأمريكية تبلغ من العمر 58 عاما حتفها، يف 
الثلثاء  االأول  اأم�س  الباهاما  �سمكة قر�س بجزر  هجوم 
املراأة  ك��ان��ت  امل��اأ���س��اة:  تفا�سيل  ال�سرطة.  ق��ال��ت  ح�سبما 
واأ�سرتها، الذين كانوا على منت �سفينة �سياحية، يزورون 
نزهة  به  ال��ذي حجزوا  اليوم  بروفيدن�س يف  نيو  جزيرة 
ق�سرية. نقلت ال�سركة ال�سياحية االأ�سرة اإىل غرين كاي، 
روز،  جزيرة  غربي  �سمال  مرت   800 ح��وايل  تبعد  التي 
حيث لقيت اأمريكية اأخرى حتفها يف هجوم م�سابه عام 
2019. قالت ال�سرطة: "تردد اأن االأ�سرة كانت ت�سبح يف 
للغط�س.  زواره��ا  املنطقة معروفة مبمار�سة  وتلك  املياه 
كبرية  قر�س  �سمكة  ���س��اه��دوا  االأ���س��رة  اأف���راد  اأن  ورد  كما 
تهاجم املراأة". اأ�سافت اأن اأفراد االأ�سرة وموظفي �سركة 
ال�سياحة اأخرجوا ال�سحية من املاء وحاولوا اإنعا�سها، ثم 
ُنقلت بعد ذلك اإىل الرب الرئي�سي جلزيرة نيو بروفيدن�س 
يف  بجروح  اأ�سيبت  ال�سحية  اأن  اأو�سحت  وفاتها.  اأعلنت 

اجلزء العلوي من ج�سدها.

اأول مدينة يف العامل متنع الإعالن عن اللح�م
يف خ���ط���وة غ���ري���ب���ة وغ�����ري م����األ����وف����ة، اأ����س���ب���ح���ت ه����ارمل 
االإع��لن عن بيع  العامل متنع  اأول مدينة يف  الهولندية 
يبدو  ول�سبب  ال��ع��ام��ة،  االأم��اك��ن  يف  ومنتجاتها  اللحوم 

بعيدا عن االأذهان.
فقد قررت املدينة الواقعة غربي اأم�سرتدام وي�سكنها نحو 
األ��ف �سخ�س، حظر االإع��لن عن اللحوم ب��دءا من   160
التي  الغازات  انبعاث  من  للحد  حماولة  يف   ،2024 عام 
 "105 "هارمل  ت�سبب االحتبا�س احل��راري، وفقا ملحطة 

االإذاعية.
واأثار القرار �سكاوى من العاملني يف اإنتاج اللحوم، حيث 
الو�ساية  فر�س  يف  "تتمادى  املحلية  ال�سلطات  اأن  يرون 

على ال�سكان".

خمل�قات تاأكل اللحم تهاجم رواد ال�س�اطئ
"ح�سرات  ب��ا���س��م  ت��ع��رف  ه��اج��م��ت خم��ل��وق��ات 
ال�ساطئ" رواد �سواطئ كاليفورنيا االأمريكية، 
اأقدامهم  على  ال�سغرية  الق�سريات  وت��غ��ذت 

وتركتها تنزف يف اأحيان كثرية.
با�سم  ��ا  اأي�����سً ت��ع��رف  ال��ت��ي  ال�ساطئ،  ح�سرات 
Excirolana chiltoni، تعي�س يف الرمال، 
ومن املعروف اأنها تتغذى على االأ�سماك امليتة 

وتهاجم الب�سر.
وفقاً خلرباء احلياة البحرية، عادة ما توجد 
�ساحل  العام على طول  م��دار  احل�سرات على 
كاليفورنيا وعلى ال�سواطئ يف مناطق �سمال 
غ���رب امل��ح��ي��ط ال��ه��ادي يف ال���والي���ات املتحدة 

وكندا، ومن املعروف اأنها تع�س النا�س.
وعلى الرغم من �سغر حجمها، ميكن لهذه 
ت�سبب  اأن  امل��ائ��ي��ة  اخل��ط��وط  ذات  احل�����س��رات 

تاأثرًيا موؤملًا ودموًيا مع لدغتها.

دييجو:  �سان  �سكان  من  �سوفاج،  ت��ارا  وقالت 
وكان  املاء  من  قفزت  لقد  موؤملًا،  االأمر  "كان 
ال��دم يغطي قدمي  ك��ان  للغاية.  ه��ذا �سادًما 

وبني اأ�سابعي".
"لقد   :CBS8 ل�����س��ب��ك��ة  ���س��وف��اج  واأ����س���اف���ت 
ب���دا االأم���ر  �سحبت ق��دم��ي وال����دم ي��غ��ط��ي��ه��ا، 
قد  ال�سغرية  املفرت�سة  االأ�سماك  اأن  لو  كما 
 15 ب��ع��د ح����وايل  ع�����س��ت��ن��ي، وت��ل���س��ى االأمل 
اأن   meaww موقع  وذك��ر  دقيقة".   20 اإىل 
القدمني  ت��اأك��ل  التي  ال�سغرية  "احل�سرات 
الفزع  ال�سواطئ يف حالة من  تركت مرتادي 

الأنها تطفو على طول �ساحل كاليفورنيا".
وتعي�س ح�سرات ال�ساطئ ال�سغرية يف الرمال 
 1000 اإىل  ت�سل  اأ���س��راب  يف  ال�سفر  وميكنها 
خم���ل���وق، وم���ن امل���ع���روف اأن���ه���ا ت��ت��غ��ذى على 

االأ�سماك امليتة وتهاجم الب�سر. 

عار�سة اأزياء تقدم اإبداًعا من جمموعة »اإنها حقيقية« للم�سمم ت�سيو وينينغ خلل اأ�سبوع املو�سة ال�سيني يف بكني. ا ف ب

انف�سال �ساكريا وبيكيه.. معركة احل�سانة تل�ح يف الأفق
ال تزال تداعيات انف�سال املغنية الكولومبية ال�سهرية �ساكريا عن جنم نادي بر�سلونة االإ�سباين جريارد 

بيكيه م�ستمرة، لكن هذه املرة بخ�سو�س االأوالد.
وانف�سل الثنائي البارز عن بع�سهما يف يونيو-حزيران 2022 بعدما و�سعا حدا لعلقتهما التي 

ا�ستمرت ما يقرب من 12 عاما، واأثمرت عن طفلني هما: ميلن 9 �سنوات و�سا�سا  7 �سنوات. 
واأطّل بيكيه قبل اأ�سابيع مع �سديقته اجلديدة كلرا �سيا مارتي "23 عاما"، التي يعتقد 

اأنها �سبب االنف�سال.
االنف�سال،  بعد  اأطفالهما  ح�سانة  ب�ساأن  ت�سوية  اإىل  التو�سل  يف  وبيكيه  �ساكريا  ف�سلت 

ويبدو اأنهما �سياأخذان املعركة اإىل املحكمة.
ووفقا ملوقع Marca االإ�سباين، فاإن "املفاو�سات ب�ساأن اإقامة االأطفال بني االثنني ال ت�سري 

على ما يرام". ونقل املوقع عن م�سادر قولها اإن "االتفاق بني �ساكريا وبيكيه ما زال بعيد 
املنال، واأن االأمر قد ينتهي باملحكمة"، على عك�س ما يدعي الطرفان باأنهما ال يرغبان 

بهذا ال�سيناريو لكن الواقع غري ذلك.
قوله:   ،Socialite برنامج  مارتن، يف  ج��وردي  امل�سور  thenews عن  نقل موقع  بينما 
املحكمة". البع�س يف  بع�سهما  باالثنني يف مواجهة  االأمر  ينتهي  اأن  املحتمل جدا  "من 


