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الإمارات حتتفي غدا باليوم الدويل لل�سالم
•• اأبوظبي-وام: 

ت�سارك �لإمار�ت �لعامل �حتفاءه باليوم �لدويل لل�سالم �لذي �أقرته 
ويف  ع��ام،  ك��ل  م��ن  �سبتمرب   21 يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
�سجلها تاريخ حافل من جهود ن�سر �ل�سالم وقيم �لت�سامح وتر�سيخ 

�ل�ستقر�ر حول �لعامل.
وحتل �ملنا�سبة هذ� �لعام تز�منا مع مرور عامني على توقيع �لتفاق 
�لذي �سكل  �إ�سر�ئيل  �لإم��ار�ت ودول��ة  لل�سالم بني دولة  �لإبر�هيمي 
بارقة �أمل وفر�سة حقيقية لدول منطقة �ل�سرق �لأو�سط باأن تنعم 
و�لتوتر�ت  �ل�سر�عات  من  طويلة  عقود  بعد  و�ل�ستقر�ر  بال�سالم 

�لتي �أثرت على م�ستقبل �سعوبها.             )�لتفا�سيل �ص3(

حممد بن را�سد للف�ساء يحاكي مهمة 
املريخ 2117 عرب تقنية امليتافري�س

•• دبي -وام:

�أعلن مركز حممد بن ر��سد للف�ساء �م�ص دعمه لتطوير �مليتافري�ص 
�لذي �سيحاكي مهمة �لإمار�ت �ملاأهولة �إىل �ملريخ 2117. و�سُيقاد هذ� 
�مل�سروع �لأول من نوعه من ِقبل �سركة )بدو( �لر�ئد �لأول يف دبي يف 

جمال تقنيات وحلول �جليل �لثالث للويب ويب 3.
من  ر�سمياً  �سياغته  متت  �ل��ذي   2117 �مليتافري�ص  م�سروع  وي�سهد 
خالل مذكرة تفاهم تعاوناً وثيقاً بني مركز حممد بن ر��سد للف�ساء 
و)بدو( حيث �ست�سارك �لأخرية خرب�تها يف تطوير ميتافري�ص 2117 
من خالل �سل�سة من ور�ص �لعمل وجل�سات و�سع �ل�سرت�تيجيات و�لتي 
�ستت�سمن جتارب �فرت��سية مثرية حتاكي جتربة دخول �لف�ساء لأول 
وطاأة قدم على �لكوكب �لأحمر بالإ�سافة �إىل رفع �لوعي عن �لتحديات 
�ملحيطة بال�ستك�ساف و�إقامة �مل�ستعمر�ت.               )�لتفا�سيل �ص7(
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•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ت�سلم 
�أور�ق  �أم�ص  �لوطن  ق�سر  يف  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�ص 
�ل�سقيقة  ل���ل���دول  �ل�����س��ف��ر�ء �جل����دد  �ع��ت��م��اد ع����دد م���ن 

و�ل�سديقة �ملعينني لدى �لدولة. 
�آل نهيان  �ل�سيخ حممد بن ز�يد  �ل�سمو  ورحب �ساحب 
دفع  على  �لعمل  يف  �لتوفيق  لهم  متمنياً  ب��ال�����س��ف��ر�ء.. 
ودولهم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لعالقات 

�ل�سقيقة و�ل�سديقة �إىل �لأمام يف خمتلف �ملجالت.

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

�مللك ت�سارلز �لثالث وجناله وعدد كبري من �لأمر�ء و�لأمري�ت خالل ت�سييع �مللكة �إليز�بيث �لثانية يف لندن )� ف ب(

متظاهرون جتمعو� خارج ق�سر �لعدل يف بريوت دعما للمودعني يف �لبنوك 

ا�ستقبل وفد فرق الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج

رئي�س الدولة يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
�لإم���ار�ت حري�سة على تعميق  دول��ة  �أن  و�أك��د �سموه 
عالقاتها مع خمتلف دول �لعامل على قاعدة �لحرت�م 
�أجل  من  و�لعمل  �مل�سرتكة  �مل�سالح  وتعزيز  �ملتبادل 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���رخ���اء ل��ل�����س��ع��وب ب��ج��ان��ب دع���م �ل�سالم 

و�ل�ستقر�ر على �مل�ستويني �لإقليمي و�لعاملي.

من جهة �أخرى ��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل وفد فرق 
مبنا�سبة  بوك�سينج  و�لكيك  ت��اي  للمو�ي  �لإم����ار�ت 
�لإقليمية  و�لأل��ق��اب  �لبطولت  من  بعدد  تتويجهم 
و�لدولية لعام 2022 .      )�لتفا�سيل �ص2 - 19(

رئي�ص �لدولة يف �سورة جماعية مع �سفر�ء �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة �ملعينني لدى �لدولة    )و�م(

احتجاجات يف لبنان على توقيف نا�سطني ب�سبب اقتحام امل�سارفالعامل يودع امللكة اإليزابيث الثانية يف جنازة مهيبة

عون: مفاو�سات تر�سيم احلدود البحرية يف مراحلها الأخرية 

�سربة اأوكرانية تقتل مدنيني.. ومو�سكو تنفي ارتكاب جمازر

اأوكرانيا تتهم رو�سيا بق�سف حمطة للطاقة النووية
•• عوا�صم-وكاالت:

�لقو�ت  ب���اأن  �لإدع�����اء�ت  �أم�����ص �لث��ن��ني  �لكرملني  رف�����ص 
�لرو�سية �رتكبت جر�ئم حرب يف �إقليم خاركيف �لأوكر�ين 

وو�سفها باأنها كذبة.
�إن معظمها  �أوكر�نيا  تقول  450 جثة،  وُع��ر على نحو 
ب��ال��ق��رب من  م��دف��ون��ة يف مقابر جماعية  �مل��دن��ي��ني،  م��ن 
�ل�سهر من  ه��ذ�  �لرو�سية  �ل��ق��و�ت  ُط��ردت  بعدما  �إي��زي��وم 
منها حتت  ع��دي��دة  �أج���ز�ء  كانت  �لتي  خ��ارك��ي��ف،  منطقة 

�سيطرتها منذ �لأ�سابيع �لأوىل لغزوها �أوكر�نيا.
�إن  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  �لأوك������ر�ين  �ل��رئ��ي�����ص  وق����ال 
�أدل�����ة ع��ل��ى ممار�سات  �مل���وق���ع ع����رو� ع��ل��ى  �مل��ح��ق��ق��ني يف 
�لقو�ت  و�ت��ه��م  �لأي����دي،  مكبلة  جثث  بينها  م��ن  تعذيب، 

�لرو�سية بارتكاب جر�ئم حرب.
ورد�ً على �سوؤ�ل ب�ساأن ت�سريحات زيلين�سكي، قال �ملتحدث 
با�سم �لكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحافيني �إنه نف�ص 
�سيناريو بوت�سا. �إنها كذبة. بالطبع �سند�فع عن �حلقيقة 

يف هذه �لق�سة.
عا�سمة  دونيت�سك  على  �أوك��ر�ن��ي��ة  �سربة  وت�سببت  ه��ذ� 
�ملنطقة �لنف�سالية �لتي حتمل �ل�سم نف�سه، مبقتل 13 
�مل��و�يل لرو�سيا  �ملدينة  �أف��اد رئي�ص بلدية  مدنيا، وفق ما 

�أليك�سي كيمزولني.
�ملعطيات  بح�سب  ت��ل��غ��ر�م  تطبيق  ع��رب  كيمزولني  وق���ال 
�لأولية، ُقتل 13 مدنًيا بعد ق�سف عقابي على �ساحة يف 

ب�سدد حتديد  �ل�سلطات  �أن  �إىل  م�سرًي�  دونيت�سك،  غرب 
 155 عيار  ت�سع قذ�ئف من  �أن  و�أو���س��ح  ع��دد �جلرحى. 
عدم  �إىل  �ل�سعب  د�ع��ًي��ا  نيتايلويف  بلدة  من  �أُطلقت  ملم 

�خلروج )من �ملنازل( .
�ملعلومات  ه��ذه  �سحة  م��ن  �لتحقق  ب��الإم��ك��ان  يكن  ومل 

ب�سكل م�ستقل.
�أنها �سّنت �سربات  و�أكدت وز�رة �لدفاع �لرو�سية �لثنني 
يف �أنحاء �لبالد، �إحد�ها على ز�بوريجيا )جنوب( "دّمرت 
ور�ص عمل )...( حيث جتري �سيانة منظومات )�سو�ريخ( 

�أمريكية من نوع هيمار�ص.
هذ� وقالت �إنرجو �أتوم، �سركة �لطاقة �لنووية �حلكومية 
ق�����س��ف��ت حمطة  �ل���رو����س���ي���ة  �ل����ق����و�ت  �إن  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة، 
بيفدينوكر�ين�سك للطاقة �لنووية يف منطقة ميكوليف 
بجنوب �أوكر�نيا يف �ساعة مبكرة من �سباح �لثنني، لكن 

مفاعالتها مل تت�سرر وتعمل ب�سكل طبيعي.
و�أ�سافت �ل�سركة، يف بيان، �أن �نفجار� وقع على بعد 300 
بعد  �ملحطة  �أ���س��ر�ر� مبباين  و�أحل��ق  �ملفاعالت  مرت من 
منت�سف �لليل بقليل، كما �أحلق �لهجوم �أ�سر�ر� مبحطة 

طاقة كهرومائية قريبة وخطوط نقل �لطاقة.
�أت��وم: حاليا، تعمل جميع وح��د�ت �لطاقة  �إنرجو  وقالت 
�لثالث مبحطة بيفدينوكر�ين�سك للطاقة �لنووية ب�سكل 
ب��ني موظفي  �إ���س��اب��ات  تقع  �حل��ظ، مل  طبيعي. وحل�سن 
�مل��ح��ط��ة. ون�����س��رت ���س��ورت��ني ت��ظ��ه��ر�ن ح��ف��رة ق��ال��ت �إنها 

جنمت عن �لنفجار.

•• لندن-وكاالت:

تقدم �مللك ت�سارلز �لثالث وجناله 
وكبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة مر��سم 
�إليز�بيث،  �جلنازة �ملهيبة للملكة 
وب��ح�����س��ور ع����دد ك��ب��ري م���ن قادة 
��سطف  ك��م��ا  �ل����ع����امل.  وم���ل���وك 
ع�سر�ت �لآلف يف لندن مل�ساهدة 
م����رور ن��ع�����ص �مل��ل��ك��ة �ل��ت��ي حكمت 

لأكر من 70 عاماً.
ب��������د�أ �مل����ل����ك ت���������س����ارل����ز وجن�����اله 
ول���ي���ام وه�����اري وكبار  �لأم������ري�ن 
�أفر�د �لعائلة �ملالكة موكبا مهيبا 
�إليز�بيث و�سط  خلف نع�ص �مللكة 
���س��م��ت ���س��اد ����س���و�رع ل��ن��دن �أم�ص 
�لثنني ، بعد ختام جنازة ر�سمية 
و�ستمن�سرت  ك��ن��ي�����س��ة  يف  �أق��ي��م��ت 

�آبي.
على  و�ل�سحوب  �لكاآبة  �رت�سمت 
وجوه �أقرب �أقارب �مللكة �لر�حلة 
نع�سها  ي��ت��ب��ع��ون  وه���م  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 
بد�ية  يف  و�ستمن�سرت  كني�سة  �إىل 
م��ر����س��م ج��ن��ازت��ه��ا، وه���ي مر��سم 
عالية.  ب��دق��ة  وم�سممة  م��رت��ب��ة 
وتاألف �ل�سف �لأول ور�ء �لنع�ص، 
�ل�����ذي و����س���ع ع��ل��ى ع���رب���ة مدفع 
يجرها جنود من �لبحرية �مللكية 

•• بريوت-وكاالت:

نقلت �لرئا�سة �للبنانية يف تغريدة 
عن �لرئي�ص �للبناين مي�سال عون 
�ملفاو�سات  �إن  �لثنني  �أم�ص  قوله 
ل���رت����س���ي���م �حل�����������دود �ل���ب���ح���ري���ة 
�إ�سر�ئيل  م���ع  ل��ل��ب��الد  �جل��ن��وب��ي��ة 
ب��ات��ت يف م��ر�ح��ل��ه��ا �لأخ������رية مبا 
�لتنقيب  يف  لبنان  حقوق  ي�سمن 

عن �لنفط و�لغاز.
�أم��ن��ي لبناين كبري  ك��ان م�����س��وؤول 
�إن حمادثات  قال �لأ�سبوع �ملا�سي 
ت�ساعد  �أن  ميكن  و�لتي  �لرت�سيم 
و�لغاز  �ل��ن��ف��ط  م�����و�رد  ت���وزي���ع  يف 
ت��و���س��ك ع��ل��ى �لن��ت��ه��اء ب��ع��د نحو 

عامني من �ملفاو�سات.
�لعام  �لأم������ن  ع����ام  م���دي���ر  وق�����ال 
�إبر�هيم  ع��ب��ا���ص  �ل��ل��و�ء  �ل��ل��ب��ن��اين 
لقناة �جلديد �لتلفزيونية �ملحلية 
ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن �أ����س���اب���ي���ع، ل 
ب��ل ع��ن �أي����ام ل��الن��ت��ه��اء م��ن ملف 
�أم��ي��ل لأن تكون  و�أن����ا  �ل��رت���س��ي��م. 

�لأمور �إيجابية.
�أم�ص  لبنانيون  �ح��ت��ج  ذل���ك،  �إىل 
�لإث����ن����ني �أم������ام ق�����س��ر �ل���ع���دل يف 

بريوت على توقيف نا�سطني قبل 
�أيام، بعد �قتحام م�سارف.

�لنا�سطني �م�ص  وجتمع عدد من 
�أم��������ام ق�������س���ر �ل����ع����دل يف ب����ريوت 
للمطالبة بالفر�ج عن موقوفني 
م�سرف"لبنان  ل���دخ���ول���ه���م���ا 
�ملودعة  م��ع  �أي����ام  ق��ب��ل  و�ملهجر" 
�ل��ت��ي ح�سلت على  ���س��ايل ح��اف��ظ 

جزء من وديعتها.
ل��ب��ن��ان��ي��ون ط��ري��ق �لبرية  وق��ط��ع 
�حتجاجاً   ، �لبالد  �سمال  عكار  يف 

ع��ل��ى ت��وق��ي��ف �ل��ن��ا���س��ط��ني و�أك����دو� 
�إىل  �ستبقى مقطوعة  �لطريق  �أن 

حني �لإفر�ج عنهما.
لبنان  م�����س��ارف  جمعية  وق����ررت 
بد�ية  �أي��ام  �مل�سارف ثالثة  �إقفال 
م��ن �أم�����ص، بعد �ق��ت��ح��ام ع��دد من 
�ملودعني يوم �جلمعة �ملا�سية فروع 
و�ساحيتها  ب����ريوت،  يف  م�����س��ارف 
�جلنوبية، وجبل لبنان، و�جلنوب، 
وطالبو�  �مل���وظ���ف���ني  و�ح���ت���ج���زو� 

باحل�سول على ود�ئعهم.

ل��ك��ن �ل�����س��م��ت خ��ي��م مت��ام��ا على 
�جلميع حلظة خروج نع�ص �مللكة 
على  �مللكية  �لعائلة  �أف���ر�د  و���س��ار 
�لأجر��ص.  وق��رع  �مل��ز�م��ري  �سوت 
وح���ي���ا �مل���ل���ك ت�����س��ارل��ز و�لأم�����رية 
ووليام،  �إدو�رد  و�لأم�������ري�ن  �آن 
وجميعهم يرتدون �لزي �لر�سمي 
�لع�سكري �مللكي، �لنع�ص وهو ُيرفع 
عن عربة �ملدفعية �أمام �لكني�سة. 
�أم�����ا �لأم��������ري�ن �آن�������درو وه�����اري، 
�ل����ل����ذ�ن مل ي���ع���ود� م���ن �لأف������ر�د 
فقد  �مللكية،  �لعائلة  يف  �لعاملني 
يقوما  ح��د�د ومل  �سرتتي  �رتديا 
ب��ال��ت��ح��ي��ة رغ�����م خ��دم��ت��ه��م��ا من 
جزر  مثل  �سر�ع  مناطق  يف  قبل 

فوكالند و�أفغان�ستان. 
تنتظر  ك��ان��ت  �لكني�سة،  وب��د�خ��ل 
كاميال عقيلة �مللك �جلال�ص على 
�لعر�ص، وكيت زوجة �لأمري وليام 
�سنو�ت(  وطفالهما جورج )ت�سع 
وت�سارلوت )�سبع �سنو�ت( وكذلك 
ميغان زوجة �لأمري هاري. وتبع 
�لنع�ص على  �ملالكة  �لعائلة  �أف��ر�د 
و�أظهرت  �لكني�سة  مم�سى  ط��ول 
مقربة  ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة  ل����ق����ط����ات 
ل����وج����وه����ه����م �حل��������زن و�لأ������س�����ى 

�لظاهرين.

من قاعة و�ستمن�سرت �لقريبة �إىل 
�لكني�سة، من �مللك ت�سارلز �لبن 
وباقي  �ل��ر�ح��ل��ة  للملكة  �لأك����رب 
و�لأمريين  �آن  �لأم���رية  �أ�سقائه 

�آندرو و�إدو�رد.
وور�ءه������م ج���اء �لأم������ري�ن وليام 

ت�سارلز،  �مل���ل���ك  جن����ال  وه�������اري 
و�أف�����������ر�د ب���������ارزون �آخ���������رون من 
�مل���ال���ك���ة وظ���ه���رت جليا  �ل��ع��ائ��ل��ة 
�لتاأثر  م�����س��اع��ر  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى 
وتوجه  �ملهيبة.  �للحظة  ه��ذه  يف 
�لعر�ص  ووري�����ث  ت�����س��ارل��ز  �مل���ل���ك 

�بنه �لأمري وليام للقاعة معا يف 
بالتهليل  و��سُتقبال  ملكية  عربة 
�ملعزين  ح�����س��ود  م��ن  و�لت�سفيق 
�سو�رع  م���الأو�  �ل��ذي��ن  و�مل�سيعني 
و�سط لندن للم�ساركة يف �ملر��سم 

�م�ص.

القانون النتخابي اجلديد يف تون�س
نقطة ا�ستفهام حول مكانة 
الن�ساء وال�سباب والربملان!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

�لنتخابات  يف  �لت�سويت  �ن  على  ت��ون�����ص،  يف  �جل��دي��د  �لن��ت��خ��اب��ي  �ل��ق��ان��ون  ين�ص 
�لت�سريعية يكون على �لأفر�د يف دورة و�حدة �أو دورتني عند �لقت�ساء، وذلك يف دو�ئر 
�نتخابية ذ�ت مقعد و�حد. كما ين�ص �ملر�سوم على �أن �لعدد �جلملي للمقاعد مبجل�ص 
نو�ب �ل�سعب �سيكون 161 مقعد� من بينها ع�سرة مقاعد عن �لدو�ئر �لنتخابية 
باخلارج، وكذلك على �أنه ميكن �سحب �لوكالة من �لنائب يف د�ئرته �لنتخابية، يف 
�سورة �إخالله بو�جب �لنز�هة �و تق�سريه �لبنّي يف �لقيام بو�جباته �لنيابية، �و عدم 

بذله �لعناية �ملطلوبة لتحقيق �لربنامج �لذي تقدم به عند �لرت�سح.
هذ� �لقانون، تباينت �ملو�قف ب�ساأنه حيث رف�سته �لأحز�ب �ملعار�سة، و�نتقدته �هم 
به  رحبت  بينما  �لد�ستوري،  �لقانون  �أ�ساتذة  من  وطيف  �مل��دين،  �ملجتمع  مكونات 

�لأحز�ب �مل�ساندة للرئي�ص قي�ص �سعيد.                         )�لتفا�سيل �ص10(

�ص 05

�ص 12

�ص 18

ا�صتعدادات مكثفة لنادي �صقاري الإمارات 
لتنظيم معر�ص اأبوظبي لل�صيد والفرو�صية 

اأخبار الإمارات

يف وداع امللكة: الطابور، 
ظاهرة بريطانية جدا...!

عربي ودويل

الأبي�ص يوؤدي اأول ح�صة تدريبية يف 
النم�صا واأروابارينا يرحب بالالعبني اجلدد

الفجر الريا�صي

ف�سل حماولة ا�ستهداف قاعدة 
�سوريا يف  ال��دويل  للتحالف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أم�ص،  �لأم����ريك����ي،  �جل��ي�����ص  �أك����د 
��ستهد�ف قاعدة �لقرية �خل�سر�ء 

�سمال �سرق �سوريا ب� 3 �سو�ريخ.
و�أو�����س����ح �جل��ي�����ص �لأم����ريك����ي �أن 
هجوما �ساروخيا فا�سال ��ستهدف 
�سمال  �ل����دويل  للتحالف  ق��اع��دة 

�سرق �سوريا.
�لأربعاء  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  وح���ذرت 
�ملا�سي، يف تقرير جديد من خطر 
ت�ساعد �ل�سر�ع �لد�مي يف �سوريا 
قتال يف  ع��دة جبهات  �ن���دلع  بعد 
�لأ�سهر  يف  �ل��ب��الد  �أن���ح���اء  جميع 

�لأخرية.
بينريو،  ���س��ريج��ي��و  ب���اول���و  وق�����ال 
ب�ساأن  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  جل���ن���ة  رئ���ي�������ص 
ل  �ملتحدة:  لالأمم  �لتابعة  �سوريا 
ت�ستطيع �سوريا حتمل �لعودة �إىل 
�أو�سع لكن هذ�  �لقتال على نطاق 

هو ما قد تتجه �إليه.
وقال لل�سحافيني يف جنيف: كان 
لدينا �عتقاد يف وقت ما �أن �حلرب 
لكن  ����س���وري���ا،  �ن���ت���ه���ت مت���ام���ا يف 
�لتقرير  يف  �مل��وث��ق��ة  �لن��ت��ه��اك��ات 

تثبت عك�ص ذلك.

التحقيق مع الغنو�سي ونائبه بتهمة 
الإرهاب ملناطق  تون�سيني  اإر�سال 

•• تون�س-وكاالت:

�لنه�سة  رئي�ص ح��زب حركة  وق��ف 
�ل���غ���ن���و����س���ي ون���ائ���ب���ه علي  ر������س����د 
�أم��������ام جهاز  �أم�����������ص،  �ل���ع���ري�������ص، 
�ل�����س��رط��ة �ل��ت��ون�����س��ي��ة �مل��خ��ت�����ص يف 
مكافحة �لإرهاب، للتحقيق معهما 
يف �سبهة �لوقوف ور�ء ت�سفري �آلف 
�جلماعات  مع  للقتال  �لتون�سيني 

�لإرهابية يف �سوريا.
و��ستدعت فرقة مكافحة �لإرهاب، 
�لعري�ص،  علي  ون��ائ��ب��ه  �لغنو�سي 
�لد�خلية  وز�رة  يتوىل  ك��ان  �ل��ذي 
�ل��ن��ه�����س��ة  بعدما  ف����رتة ح��ك��م  يف 
قياد�ت  و�أ�سماء  ��سم �حلركة  تردد 
ل����ه����ا، يف حت���ق���ي���ق���ات مع  ت���اب���ع���ني 
��ستجو�بهم،  مت  �إره��اب��ي��ة  عنا�سر 
�لتوتر،  ب�����وؤر  م���ن  ع���ودت���ه���م  ب��ع��د 
�حلزب  ه��ذ�  �أن  خاللها  �ع��رتف��و� 

قدم لهم ت�سهيالت لل�سفر.
ويف حماولة لل�سغط على �لأبحاث، 
�إىل  دع��وة  �لغنو�سي،  وّج��ه م�ساعد 
�أن�سار �لنه�سة، للم�ساركة يف وقفة 
ف��رق��ة مكافحة  �أم����ام  �ح��ت��ج��اج��ي��ة 
�لإرهاب، للتنديد بعر�ص �لغنو�سي 

و�لعري�ص على �لتحقيق.

ت�ستعل  دام��ي��ة  ا�ستباكات 
الليبية بالعا�سمة  جم���ددًا 

•• طرابل�س-وكاالت:

باندلع  ل��ي��ب��ي��ا،  م�����س��ادر يف  �أف�����ادت 
طر�بل�ص  مطار  بطريق  ��ستباكات 
م�سلحة  ب���ني جم��م��وع��ات  �ل���ق���دمي 
عبد  يقودها  م�سر�تة  مدينة  تتبع 
�ل�سالم زوب���ي، و�أخ���رى م��ن مدينة 
ي��ق��وده��ا حم��م��د بحرون  �ل����ز�وي����ة 

�ملعروف بالفار.
و�أو�سحت �مل�سادر �أن �أ�سو�ت تبادل 
�ملتو�سطة  بالأ�سلحة  �ل��ن��ار  �إط���الق 
مبنطقة  بو�سوح  �ُسمعت  و�خلفيفة 
�ملجاورة  و�مل���ن���اط���ق  �مل���ط���ار  ط��ري��ق 
م��ق��رب من  �أف���اد م�سدر  ل��ه��ا، فيما 
�مل��ج��م��وع��ة �ل���ت���ي ي���ق���وده���ا حممد 

بحرون، باإ�سابة �أحد �لأفر�د.
قبل  �لأخ����رية  �ل���س��ت��ب��اك��ات  و�أودت 
طر�بل�ص،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  �أ���س��ب��وع��ني 
وج�������رح  �����س����خ���������س����اً   32 ب�����ح�����ي�����اة 
�ل����ع���������س����ر�ت. وج��������رت �مل����و�ج����ه����ات 
م�سلحة  ميلي�سيات  ب��ني  �لأخ�����رية 
با�ساغا  ف��ت��ح��ي  حل��ك��وم��ة  م��و�ل��ي��ة 
لت�سلم  للعا�سمة  �ل��دخ��ول  ح��اول��ت 
�مل�ساندة  و�مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  �ل�����س��ل��ط��ة، 
برئا�سة  �لوطنية  �لوحدة  حلكومة 
�سّدت  �ل��ت��ي  �لدبيبة  �حلميد  عبد 

�سراع الأحزاب ل يتوقف:
باك�ستان: عندما تفاقم الأزمة 
ال�سيا�سية اآثار الكارثة الطبيعية

•• الفجر -ت�صنيم بت -ترجمة خرية ال�صيباين:

تتعر�ص باك�ستان، �لتي يبلغ تعد�د �سكانها 220 مليون ن�سمة، ب�سكل خا�ص 
لتاأثري�ت �لحتبا�ص �حلر�ري، �إىل كارثة غري م�سبوقة منذ منت�سف يوليو. 
يف �لو�قع، ما يقرب من ثلث �أر��سيها مغمورة باملياه ب�سبب �لرياح �ملو�سمية 

�لعنيفة ب�سكل خا�ص.
فاإن  �ل��ي��ورو،  م��ل��ي��ار�ت  بالفعل  بلغت  �لتي  �مل��ادي��ة  �لأ���س��ر�ر  �إىل  بالإ�سافة 
�خل�سائر �لب�سرية �ملوؤقتة فادحة: �أكر من 1290 قتيل و12500 جريح 
�إن�سانية  م�ساعد�ت  �إىل  بحاجة  منهم  مليون   6.4 مت�سرر،  مليون  و33 
عاجلة. �أما �لنازحون فيقدر عددهم بنحو 634 �ألفاً.)�لتفا�سيل �ص11(

جنود باك�ستانيون ياأتون مل�ساعدة �ملت�سررين من �لفي�سانات يف منطقة د�دو، �إقليم �ل�سند 
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رئي�س الدولة يت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة املعينني لدى الدولة

نهيان  �آل  ب��ن ط��ح��ن��ون  ب��ن ح��م��د 
م�����س��ت�����س��ار �ل�������س���وؤون �خل���ا����س���ة يف 
�لوزر�ء  �لرئا�سة وعدد من  دي��و�ن 

و�مل�سوؤولني.
�جلديد  �ل�سفر�ء  قائمة  و�سملت 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  ت�����س��ل��م  �ل����ذي����ن 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 

�جلدد  �ل�سفر�ء  وعرب  و�لزده���ار. 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ب��ال��ع��م��ل يف دول���ة 
�لإم�����ار�ت وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى تعزيز 
عالقات بلد�نهم معها على جميع 

�مل�ستويات.
�أور�ق �عتماد  ح�سر مر��سم ت�سلم 
�ل�سيخ  ���س��م��و  �ل�����س��ف��ر�ء..�ل��ف��ري��ق 

جمهورية  �سفري  �أك��ول��وف  �لعزيز 
�أوزبك�ستان، و�سعادة ت�سانغ ييمينغ 
�سفري جمهورية �ل�سني �ل�سعبية، 
و�سعادة �نتوني�ص �ليك�ساندريد�ص، 
و�سعادة  �ليونان،  جمهورية  �سفري 
�سريف  خالد  �أح��م��د  �لرحمن  عبد 
����س���ف���ري ج����م����ه����وري����ة �ل�����������س�����ود�ن، 

�جلدد  �ل�سفر�ء  نقل  جانبهم  من 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �إىل �ساحب 
روؤ�ساء  حتيات  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
و�أمنياتهم  وق����ادت����ه����ا،  دول����ه����م 
�ل�سحة  موفور  ل�سموه  �ل�سادقة 
و�ل����ع����اف����ي����ة ول�����دول�����ة �لإم����������ار�ت 
�لتقدم  م�����ن  م�����زي�����د�ً  و����س���ع���ب���ه���ا 

 .. م����ن  ك�����اًل  �ع���ت���م���اده���م  �أور�ق 
فيجريينها�ص،  ف��رين��ان��دو  �سعادة 
����س���ف���ري ج���م���ه���وري���ة �ل����ربت����غ����ال، 
�سالويك  كا�سرب  يعقوب  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  بولند�،  جمهورية  �سفري 
�سفري  د�ف���ي���دون���ي�������ص،  ر�م���ون���ا����ص 
عبد  و�سعادة  ليتو�نيا،  جمهورية 

نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������ص جم���ل�������ص �ل����������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية و�سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�سة و�سمو 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد 
حممد  �ل�سيخ  وم��ع��ايل  نهيان  �آل 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  ت�����س��ل��م 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
ق�سر  يف  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
�ع��ت��م��اد عدد  �أور�ق  �م�����ص  �ل��وط��ن 
م�����ن �ل���������س����ف����ر�ء �جل��������دد ل���ل���دول 
�ل�سقيقة و�ل�سديقة �ملعينني لدى 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �ل���دول���ة. ورح����ب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لتوفيق  لهم  متمنياً  بال�سفر�ء.. 
�لعالقات بني  دفع  �لعمل على  يف 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�إىل  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  ودولهم 

�لأمام يف خمتلف �ملجالت.
و�أك�����د ���س��م��وه �أن دول����ة �لإم������ار�ت 
حري�سة على تعميق عالقاتها مع 
قاعدة  على  �ل��ع��امل  دول  خمتلف 
�مل�سالح  �ملتبادل وتعزيز  �لحرت�م 
�مل�سرتكة و�لعمل من �أجل �لتنمية 
و�ل���رخ���اء ل��ل�����س��ع��وب ب��ج��ان��ب دعم 
�ل�سالم و�ل�ستقر�ر على �مل�ستويني 

�لإقليمي و�لعاملي.

باديكا  �أوكتافيان  بوغد�ن  و�سعادة 
و�سعادة  رومانيا  جمهورية  �سفري 
�أف���ي���ال �سفري  �أغ����وي����رو  خ��و���س��ي��ه 
و�سعادة  �ل���ب���ار�غ���و�ي،  ج��م��ه��وري��ة 
قرنق قرنق دينج �سفري جمهورية 
ج��ن��وب �ل�����س��ود�ن، و���س��ع��ادة دمرتو 
�سينيك �سفري جمهورية �أوكر�نيا، 
ديازبروغتون  باتري�سيو  و�سعادة 
و�سعادة  ت�سيلي،  جمهورية  �سفري 
جمهورية  �سفرية  �ملن�سور  ناتاليا 
�لك�ساند�ر  و����س���ع���ادة  ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا، 
�أملانيا  جمهورية  �سفري  �سونفلد�ر 
�لحتادية، و�سعادة �أنطو�ن ديلكور 
و�سعادة  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  مم��ل��ك��ة  ���س��ف��ري 
�سيفي�سو مالندوفو، �سفري مملكة 
�ألي�سون  و���س��ع��ادة  ���س��و�ت��ي��ن��ي،  �إي 
�إيرلند�،  �سفري جمهورية  ميلثون 
هان�سن  ب���ي���ارن  �أن���در����ص  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  �ل��دمن��ارك،  مملكة  �سفري 
جمهورية  ���س��ف��ري  �ل��ب��ريت��و  وي��ل��ي 
جنيكا  م��اري  و���س��ع��ادة  غو�تيمال، 
جمهورية  ����س���ف���رية  �أوب�����وم�����ب�����و، 

�لكونغو �لدميوقر�طية.
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G20 خالل اجتماع وزراء عمل

الإمارات توؤكد اأهمية تطوير ال�سراكات الدولية ملواجهة حتديات م�ستقبل العمل

ينظمه تريندز بال�سراكة مع مركز ال�سرق الأو�سط بجامعة بن�سلفانيا

موؤمتر دويل حول ال�سرق الأو�سط املتغري: التداعيات الدولية واآفاق ال�ستقرار الإقليمي

•• دبي-وام:

�أهمية  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  �أك��������دت 
�لدولية  �لعمل  مبعايري  �لل��ت��ز�م 
�ل�������س���ر�ك���ات مب���ا ميّكن  وت���ط���وي���ر 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  م���ن  �ل�����دول 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف عامل  و�مل���ت���غ���ري�ت 
�أ�سحاب  ح��ق��وق  وي�سمن  �ل��ع��م��ل، 
�ل��ع��م��ل و�ل��ع��م��ال ع��ل��ى ح���ٍد �سو�ء، 
توفري  ������س�����رورة  ع���ل���ى  م���������س����ددة 
�لتدريب لتطوير �ملهار�ت �ملتقدمة 
بال�سكل �لذي يعزز م�ساركة �لعامل 
لتحقيق  �مل����ب����ذول����ة  �جل����ه����ود  يف 
مزيد  و�إيجاد  �مل�ستد�مة،  �لتنمية 
�لأعمال  ع���امل  يف  �ل��وظ��ائ��ف  م��ن 

�ملتغري.
وقال معايل �لدكتور عبد�لرحمن 
ب��ن ع��ب��د�مل��ن��ان �ل��ع��ور وزي���ر �ملو�رد 
تعزيز  �أن  و�ل���ت���وط���ني،  �ل��ب�����س��ري��ة 
�لعمال  حلماية  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون 
يف �أن��ح��اء �ل��ع��امل، و�حل��ر���ص على 
و�لت�سدي  و�سالمتهم،  �سحتهم 
عالقات  م����ن  و�حل������د  ل��ل��ب��ط��ال��ة، 

و�ل���ع���م���ال يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص يف 
�أن هذه �خلطوة  �لدولة، مو�سحاً 
�ل�����ت�����و�زن يف �حل����ق����وق بني  ت���ع���زز 
وتويل  و�ل��ع��م��ال،  �لعمل  �أ���س��ح��اب 
يف  �لهمم  �أ�سحاب  مل�ساركة  �أهمية 
و�نخر�طهم  �لقت�سادية  �حل��ي��اة 
�لدولة وذلك  �لعمل يف  مبنظومة 
بالعتماد على مز�يا �لتكنولوجيا، 
�إ����س���اف���ة ل��ت��اأ���س��ي�����ص م��ن�����س��ات على 
مدى  �لتعلم  لت�سجيع  �لإن��رتن��ت 
�لتاأمني  ن���ظ���ام  و�إق��������ر�ر  �حل����ي����اة، 
حيز  �سيدخل  �ل��ذي  �لتعطل،  �سد 
يناير  مطلع  من  �عتبار�ً  �لتنفيذ 
منه  ي�ستفيد  �أن  وميكن   ،2023
يف  �لعاملون  و�ملقيمون  �ملو�طنون 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص.
�لع�سرين"  "جمموعة  وت��ع��ت��رب 
منتدى رئي�سياً للتعاون �لقت�سادي 
�لدويل حيث ي�سم قادة من جميع 
��سرت�تيجياً  دور�ً  وتلعب  �لقار�ت، 
يف تعزيز �لنمو �لقت�سادي �لعاملي 
ميّثل  حيث  �مل�ستقبلي،  و�لزده���ار 
�أكر  �لع�سرين  جمموعة  �أع�ساء 

�لجتماع،  يف  �مل�����س��ارك  �لإم������ار�ت 
جلمهورية  ���س��ك��ره  ع���ن  ك��ل��م��ت��ه  يف 
�إندوني�سيا لدعوتها دولة �لإمار�ت 
�لعمل  وزر�ء  �جتماع  للم�ساركة يف 
�لع�سرين  مل��ج��م��وع��ة  و�ل��ت��وظ��ي��ف 
هذ� �لعام و�لط��الع على ما تقوم 
ب��ه �ل����دول �لأع�����س��اء يف جمموعة 
و�سع  ي���خ�������ص  ف���ي���م���ا  �ل���ع�������س���ري���ن 
وعاملية  و���س��ام��ل��ة  ع���ادل���ة  م��ع��اي��ري 
لأ�سو�ق �لعمل تركز على �لإن�سان، 
�أي�سا  ب��ال�����س��ك��ر  �ل��ع��ور  ك��م��ا ت��وج��ه 
دعوتها  ع��ل��ى  �ل��ه��ن��د  جل��م��ه��وري��ة 
دول������ة �لإم�����������ار�ت ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�لجتماع �ملزمع عقده �لعام �لقادم 
�سترت�أ�ص  �لتي  �ل��دول��ة  باعتبارها 

�لع�سرين". "جمموعة 
"جمموعة  ك����  م��ن��ت��دى  �إن  وق�����ال 
حت�سني  يف  ي�����س��اه��م  �لع�سرين" 
�ل�سيا�سات ومنح موؤ�سر�ت معيارية 
يف�سي  مب��ا  �ملنجز  �لعمل  لقيا�ص 
نهاية �ملطاف �إىل حتديد �ل�سر�كات 

�لبناءة و�ملفيدة بني �لدول.
حول  �ل���د�ئ���رة  بالنقا�سات  و�أ����س���اد 

�لعمل غري �ملتو�زنة، وعدم �مل�ساو�ة 
و�ل��ت��م��ي��ي��ز �ل����ذي ق���د ي��ت��ع��ر���ص له 
مو�سحاً  مّلحة،  ���س��رورة  �ل��ع��م��ال، 
�أن تهيئة بيئة تنظيمية وت�سريعية 
ع�سرية ومرنة ل�سوق �لعمل متّكن 
�أ�سحاب �لأعمال من �لن�سجام مع 
�لقت�ساد  تطر�أ على  �أي متغري�ت 
�ل��ع��امل��ي �أ���س��ب��ح��ت خ��ط��وة ل غنى 

عنها يف عاملنا.
معاليه  �ألقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لعمل  وزر�ء  �ج����ت����م����اع  خ������الل 
"جمموعة  ل�������دول  و�ل���ت���وظ���ي���ف 
�أنهى  �ل�����ذي   "G20 �ل��ع�����س��ري��ن 
باإندوني�سيا، حيث  بايل  �أعماله يف 
ناق�ص �لجتماع �أولويات �ل�سيا�سات 
�لعمل  ق�سايا  مب��ع��اجل��ة  �ملتعلقة 
و�لتوظيف، و�لق�سايا �لجتماعية 
�لعمل من  �سوق  �سيا�سات  لتطوير 
خالل خلق �ملزيد من فر�ص �لعمل 
وخف�ص معدلت �لبطالة، ومتكني 

�ملر�أة.
و�أعرب معايل وزير �ملو�رد �لب�سرية 
و�ل����ت����وط����ني، رئ���ي�������ص وف�����د دول����ة 

تخلق  �لتي  �لرئي�سية  �لقطاعات 
�لأدو�ر  وت��و���س��ي��ح  �ل��ع��م��ل،  ف��ر���ص 
بها  ت�����س��ط��ل��ع  �أن  مي���ك���ن  �ل����ت����ي 
�حلكومات و�جلهات �ملعنية، �إ�سافة 
�ل�سيا�سات  و�سع  نحو  �لتوجه  �إىل 

�ملبنية على �لأدلة و�لبيانات.
و�أكد �أن �سرعة تعايف دولة �لإمار�ت 
كوفيد- جائحة  لآث���ار  وجت��اوزه��ا 
19 جاء نتيجة وجود روؤية ثاقبة 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  وو����س��ح��ة 
و�سع  �إىل  �إ�سافة  معها،  للتعامل 
و�لوقائية  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل����رب�م����ج 
و�لق����ت���������س����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
�ل��ف��اع��ل��ة، ووج����ود ق���وة ع��ام��ل��ة من 
رقمية  حت��ت��ي��ة  وب���ن���ي���ة  �ل�������س���ب���اب، 

متطورة.
�إىل ج���ه���ود دول���ة  ول���ف���ت م��ع��ال��ي��ه 
�سيا�سات  حت���دي���ث  يف  �لإم���������ار�ت 
�لعمل ملو�جهة �لتحديات �ملتغرية، 
بقانون  �مل���ر����س���وم  ����س���ري���ان  وب�����دء 
 2021 ل�سنة   33 رق���م  �حت����ادي 
على  �لعمل  عالقات  تنظيم  ب�ساأن 
�لعمل  و�أ����س���ح���اب  �مل��ن�����س��اآت  ك��اف��ة 

مو�سوع "�ل�سرق �لأو�سط: وجهات 
نظر من �ملنطقة"، وُيختتم �ملوؤمتر 
يلقيها  وتو�سيات  ختامية  بكلمة 
ب���ك���ري، م�����س��اع��د مدير  �إب���ر�ه���ي���م 
�لأو����س���ط بجامعة  �ل�����س��رق  م��رك��ز 

بن�سلفانيا.

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م 
و�ل�����س����ت���������س����ار�ت ب���ال�������س���ر�ك���ة مع 
�لتابع  �لأو�����س����ط  �ل�������س���رق  م���رك���ز 
�لأربعاء  غ��د�  بن�سلفانيا  جلامعة 
موؤمتر�ً  �جل�����اري  ���س��ب��ت��م��رب   21
�لأو�سط  "�ل�سرق  ب��ع��ن��و�ن  دول���ي���اً 
و�آفاق  �لدولية  �لتد�عيات  �ملتغري: 
يتناول  �لإقليمي"،  �ل���س��ت��ق��ر�ر 
تو�جه  �لتي  �لرئي�سية  �لتحديات 
�لأو���س��ط يف زمن  �ل�����س��رق  منطقة 

�لتحول.
جل�سات   4 يف  �مل���وؤمت���ر  وي��ن��اق�����ص 
ن��ق��ا���س��ي��ة، ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد من 
�ل�سيا�سيني و�خلرب�ء و�لأكادمييني 
وجهات  �ل���دول���ي���ني،  و�ل���ب���اح���ث���ني 

و��ست�سر�ف  لتحليلها  و�ل��در����س��ة 
م�������س���ار�ت���ه���ا �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وب���ن���اء 
ب�ساأنها،  دق��ي��ق��ة  علمية  ت�����س��ور�ت 
و�ملهتمني  �لقر�ر  مبا يخدم �سناع 

و�لأكادمييني وطالب �جلامعات.

دعم الفكر امل�ستنري
�إىل  �لعلي  حممد  �لدكتور  و�أ���س��ار 
�أن م�ساركة �سخ�سيات دولية و�زنة 
�ملوؤمتر  يف  وروؤي����ة  خ���ربة  �ساحبة 
روؤى  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  ���س��ي�����س��اع��د 
�سديدة تغني �ملعرفة، م�سدد�ً على 
تعزيز  على  "تريندز" حري�ص  �أن 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة مب����ا يخدم  ����س���ر�ك���ات���ه 
ويدعم  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه���د�ف���ه 

�لفكر �مل�ستنري عاملياً.
و�أ�سح �أن موؤمتر بن�سلفانيا �سيتبعه 

ت��رك��ز على جمموعة  ف��ري��دة  نظر 
�لدبلوما�سية  �لق�سايا  من  و��سعة 
و�لتنموية  و�جل��ي��و���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملتعلقة  و�لأيديولوجية  و�لإد�ري��ة 
روؤى  ��ستخال�ص  بهدف  باملنطقة، 
�مل�ساركني و�ملتخ�س�سني من د�خل 
�ملنطقة وخارجها من �أجل �سياغة 

تو�سيات ملتخذي �لقر�ر.
�إىل  �لأوىل  �جل��ل�����س��ة  وت���ت���ط���رق 
�لأو������س�����ط  "�ل�سرق  م����و�����س����وع 
�جلديدة"،  �ل��دول��ي��ة  و�ل��ت��و�زن��ات 
�لثانية  �جل��ل�����س��ة  ت��ن��اق�����ص  ف��ي��م��ا 
�لأوكر�نية  �حل��رب  "�أثر  مو�سوع 
وتتناول  �لأو�سط"،  �ل�����س��رق  على 
"م�ستقبل  �ل����ث����ال����ث����ة  �جل���ل�������س���ة 
�خلليجي"،  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ت��ح��ال��ف 
�أما �جلل�سة �لر�بعة ف�ستتطرق �إىل 

�سراكة بحثية عاملية
�لعلي،  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  وق������ال 
تريندز:  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�ل�سر�كة  �سمن  ي��اأت��ي  �مل��وؤمت��ر  �إن 
يقيمها  �ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�لأو�سط  �ل�سرق  مركز  م��ع  �مل��رك��ز 
�لتابع جلامعة بن�سلفانيا �لعريقة، 
ويف �إطار �سعي "تريندز" لكي يكون 
ج�سر تو��سل بني �ملنطقة و�لعامل 
در��سات  من  يقدمه  ما  خالل  من 
�إىل  و�أبحاث علمية ر�سينة تهدف 
�إىل  �لد�عية  �لبّناءة  �ملعرفة  ن�سر 
قيم �لت�سامح و�ل�سالم، و�ل�ستقر�ر 

ونبذ �لعنف و�لكر�هية.
و�أكد �لعلي �أن �لتطور�ت �لإقليمية 
و�لدولية �ملتالحقة وما تثريه من 
حتديات تقت�سي �ملزيد من �لبحث 

�لعمل،  ����س���وق  يف  �جل��ن�����س��ني  ب���ني 
و�أمن��اط �لعمل يف ع�سر �لرقمنة، 
�لجتماعية،  �حل���م���اي���ة  ون����ظ����م 
�ل�سباب  وتهيئة  �ن��ت��ق��ال  وت�سهيل 
�سوق  �إىل  �لتعليمية  �مل��ر�ح��ل  م��ن 
�ل��ع��م��ل وغ��ريه��ا م��ن �مل���ح���اور ذ�ت 

�لعالقة.
تولت  �إن��دون��ي�����س��ي��ا  �أّن  �إىل  ي�����س��ار 
�لع�سرين"  "جمموعة  رئ���ا����س���ة 
و�رت�����ك�����زت �خلطة  �ل����ع����ام،  ل���ه���ذ� 

�لناجت  �إج���م���ايل  م���ن   80% م���ن 
من  و75%  �ل����ع����امل����ي،  �مل���ح���ل���ي 
�ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة، ك��م��ا يعي�ص يف 
من   60% ن��ح��و  �مل��ج��م��وع��ة  دول 

�سكان �لعامل.
�لعمل  وزر�ء  �ج��ت��م��اع��ات  وت��ع��ن��ى 
جمموعة  ل���������دول  و�ل����ت����وظ����ي����ف 
�ل�سيا�سة  ق�سايا  ببحث  �لع�سرين 
�مل��ج��م��وع��ة و�لعامل  ل���دول  �ل��ع��ام��ة 
و�مل�ساو�ة  �مل���ر�أة  عمل  تعزيز  مثل: 

�لإندوني�سية على مبد�أ "�لنتعا�ص 
معاً �نتعا�ٌص �أقوى" و�سملت حماور 
�لعاملية،  �ل�����س��ح��ة  م��ث��ل:  ح��ي��وي��ة، 
و�ل��ت��ح��ّول �ل��رق��م��ي، و�ل��ت��ح��ّول يف 
ت�سجيع  ب���ه���دف  �ل���ط���اق���ة  ق���ط���اع 
�نتعا�ص متو�زن لالقت�ساد �لعاملي، 
و�ملايل  �لنقدي  �لنظام  و��ستقر�ر 
�ل�سمود،  ع��ل��ى  وق���درت���ه  �ل��ع��امل��ي 
�مل�ستد�م  �لق���ت�������س���ادي  و�ل���ن���م���ّو 

و�ل�سامل.

يف و����س��ن��ط��ن مب�����س��ارك��ة �أك���ر من 
�أ�سحاب  م���ن  ���س��خ�����س��ي��ة  ث���الث���ني 
وكبار  و�ل�����س��ع��ادة  و�مل��ع��ايل  �ل�سمو 
و�سيتناول  و�مل��ع��ن��ي��ني،  �ل��ب��اح��ث��ني 

 28 �أ���س��ب��وع، وحت��دي��د�ً يومي  بعد 
�ملوؤمتر  �جل�����اري،  �سبتمرب  و29 
تريندز  مل���رك���ز  �ل���ث���اين  �ل�����س��ن��وي 
�لأطل�سي  �ملجل�ص  م��ع  بال�سر�كة 

ق�����س��ي��ة م��ل��ح��ة وه����ي �مل���ن���اخ حتت 
�ل�سرق  يف  �مل�ستد�م  "�لأمن  عنو�ن 
�لأو���س��ط: حت��دي��ات و�آف���اق �لتغري 

�ملناخي".

الإمارات حتتفي غدا اليوم الدويل لل�سالم
•• اأبوظبي-وام: 

"�ليوم �لدويل لل�سالم" �لذي  ت�سارك �لإم��ار�ت �لعامل �حتفاءه ب� 
�أقرته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 21 �سبتمرب من كل عام، 
�لت�سامح  وقيم  �ل�سالم  ن�سر  جهود  من  حافل  تاريخ  �سجلها  ويف 
�لعام تز�منا  �ملنا�سبة هذ�  �لعامل. وحتل  وتر�سيخ �ل�ستقر�ر حول 
مع مرور عامني على توقيع �لتفاق �لإبر�هيمي لل�سالم بني دولة 
�أمل وفر�سة حقيقية  بارقة  �سكل  �لذي  �إ�سر�ئيل  �لإم��ار�ت ودول��ة 
باأن تنعم بال�سالم و�ل�ستقر�ر بعد  �لأو�سط  �ل�سرق  لدول منطقة 
�أث��رت على م�ستقبل  �لتي  و�لتوتر�ت  �ل�سر�عات  عقود طويلة من 
�سعوبها. ومنذ عهد �لقائد �ملوؤ�س�ص �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان، "طيب �هلل ثر�ه"، كر�ست �لإمار�ت نف�سها لعبا �أ�سا�سيا 

�لإقليمي  �مل�ستوى  على  �ل�سالم  م��ب��ادر�ت  �إجن��اح  يف  هاما  و�سريكا 
�إرثها �لإن�ساين ور�سالتها �حل�سارية  و�لدويل وذلك �نطالقا من 

�لقائمة على �إعالء قيم �ملحبة و�لت�سامح ونبذ �لتع�سب.
من  �لعديد  يف  �ملا�سية  �خلم�سة  �لعقود  ع��رب  �لإم����ار�ت  و�ساركت 
�لدولية  �ل�سرعية  مظلة  حتت  �ل�سالم  حفظ  وعمليات  م��ب��ادر�ت 
و�لتخفيف  �حل��روب  و�لت�سدي ملخاطر  �لأزم��ات  فتيل  نزع  بهدف 
من �آثارها على �ل�سعوب، كما كانت يف طليعة �مل�ساهمني يف م�ساريع 
�لإغاثة �لإن�سانية و�لإعمار للعديد من �ملناطق �لتي �سهدت نز�عات 
وحروب خالل �خلم�سني عاما �ملا�سية. وتتبنى دولة �لإمار�ت منذ 
�لعامل  دول  كافة  م��ع  مميزة  وع��الق��ات  ناجحة  �سيا�سة  تاأ�سي�سها 
�ل�سوؤون  �لتدخل يف  �ملتبادل وع��دم  �ل�سالم و�لح��رت�م  ترتكز على 
�لد�خلية للدول �لأخرى، كما تعد �لإمار�ت منوذجا عامليا للت�سامح 

�أر�سها  يعي�ص على  �ل�سعوب حيث  �ل�سلمي بني خمتلف  و�لتعاي�ص 
�أكر  مع  دبلوما�سية  عالقات  وجتمعها  جن�سية،   200 من  �أك��ر 
 110 190 دول��ة حول �لعامل، كما يوجد فيها ما يزيد عن  من 
�سفار�ت �أجنبية، و73 قن�سلية، ومقر�ت �إقليمية لع�سر�ت �ملنظمات 

�لإقليمية و�لدولية.
و�أطلقت �لإمار�ت �لعديد من �ملبادر�ت و�جلو�ئز �ملحفزة على ن�سر 
ثقافة �ل�سالم و �لت�سامح حول �لعامل ومن �سمنها "وثيقة �لأخوة 
�لإن�سانية من �أجل �ل�سالم �لعاملي و�لعي�ص �مل�سرتك" �لتي رعاها 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�ساحب  �أطلقها  �لدولية" �لتي  �ل�سالم  "جائزة  و  �هلل"،  "حفظه 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" .

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام 
احتاد �سانت كيت�س بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه �هلل" برقية 
كيت�ص  �سانت  لحت��اد  �ل��ع��ام  �حل��اك��م  �سيتون  تابلي  ومي��وث  �سمويل  فخامة  �إىل  تهنئة 

ونيفي�ص مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده.
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة �سمويل وميوث 

تابلي �سيتون.
وبعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة �إىل معايل 

�لدكتور تريين�ص درو رئي�ص وزر�ء �حتاد �سانت كيت�ص ونيفي�ص.

جمموعة الإمارات تقدم فر�سا للمواطنني مبعر�س روؤية الإمارات للوظائف 2022

اقت�سادية عجمان تكرم موؤ�س�سة حميد النعيمي اخلريية وهيئة الأعمال اخلريية العاملية

•• دبي-وام: 

�لفر�ص  �ل�ستفادة من  �إىل  �ملو�طنني  �لإم��ار�ت �خلريجني  دعت جمموعة 
توفرها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري�ن  ق��ط��اع  يف  و�ملتنوعة  �جل��دي��دة  و�ملهنية  �لوظيفية 
�ملجموعة خالل م�ساركتها يف معر�ص "روؤية �لإمار�ت للوظائف" �لذي يقام 

من 20 حتى 22 �سبتمرب �حلايل يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
وت�سهد �ل����دورة �جل��دي��دة م��ن �مل��ع��ر���ص �ل���ذي ي��ق��ام ه��ذ� �ل��ع��ام حت��ت �سعار 
با�ستمر�ر  �ملتغرية  �لعمل  بيئة  حول  مو�سعة  ح��و�ر�ت  �لعمل"  "م�ستقبل 

وحتديات �ل�سوق ما بعد �جلائحة.
من  جمموعة  ل�سغل  �لإمار�تيني  توظيف  على  �لإم���ار�ت  جمموعة  وتعمل 
�لإمار�ت  ملو�طني  وظيفة   500 حاليا  وتقدم  �لإد�ر�ت  خمتلف  يف  �ملو�قع 

ترت�وح بني �ملبتدئني �إىل منا�سب �لإد�رة �لعليا.
ويتوفر �أمام خريج �لثانوية �لعامة �لإمار�تيني فر�سة تقدمي طلبات �لعمل 
�سيانة  مهند�ص  وبرنامج  �ملو�طنني  �لطيارين  برنامج  �لتالية  �لرب�مج  يف 
و�لربنامج  �لعمالء  خدمة  ومتخ�س�سي  �لوطنية  �ملنح  وبر�مج  �لطائر�ت 
�لوطني لطاقم �ل�سيافة �أما خريجو �جلامعات فيمكنهم �لتقدم للعمل يف 
�ملجالت �لتالية برنامج �خلريجني �ملو�طنني وبرنامج خريجي تكنولوجيا 

�أي�ساً  �لإم����ار�ت  جمموعة  ت��ق��دم  كما  �أول  برجميات  ومهند�ص  �ملعلومات 
برنامج تدريب د�خلي مينح �خلريجني �جلدد فر�سة �كت�ساب خربة عملية 

مبا�سرة عرب خمتلف �لإد�ر�ت د�خل �ملجموعة.
�لندماج  يتمكنو� من  لكي  تدريبا نظريا وعمليا  �ملوظفون �جلدد  ويتلقى 
وعمليات  �أع��م��ال  منو  يف  بفعالية  وي�ساهمو�  �جل��دي��دة  �أدو�ره���م  يف  �لكامل 

جمموعة �لإمار�ت و�سناعة �لطري�ن عامة.
ويخ�سع متخ�س�سو خدمة �لعمالء لتدريب مكثف مدته 12 �سهر� يت�سمن 

�سقل مهار�تهم �ل�سخ�سية و�لتقنية.
تدريبية  ل��دورة  �ملو�طنني  �ل�سيافة  �ملر�سحون لربنامج طاقم  كما يخ�سع 
مدتها 7 �أ�سابيع للتاأهل للعمل ومتثيل وطنهم على رحالت طري�ن �لإمار�ت 

�أكرب ناقلة جوية دولية يف �لعامل.
وت��ق��دم جم��م��وع��ة �لإم�����ار�ت �ل��ت��ي ت��ع��د يف طليعة �مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ت��ي يتطلع 
مو�طنو دولة �لإمار�ت للعمل فيها فر�سا تناف�سية ومز�يا جذ�بة من خالل 

��سرت�تيجية �لتوطني.
وت�سعى �ملجموعة با�ستمر�ر ل�ستقطاب �لإمار�تيني �لطموحني و�ملوهوبني 
وتلتزم بتعزيز حياتهم �ملهنية من خالل م�سار�ت متعددة للتطوير �ل�سخ�سي 

و�ملهني وتلقي �لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي.

•• عجمان-وام: 

ر��سد  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  عجمان  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  ك��رم��ت 
�لنعيمي �خلريية وهيئة �لأعمال �خلريية �لعاملية ل�سهاماتهما وتعاونهما 
ولدورهما يف  �ملجتمعية،  �لتنمية  مبادر�تها يف جم��ال  دع��م  �ل��د�ئ��رة يف  مع 
جناح مبادرة "جتوري" �لهادفة �إىل متكني �لأ�سر من ذوي �لدخل �ملحدود 
عرب متويل 6 م�ساريع �إىل �لآن �سمن �ملبادرة �لتي ت�ستمر حتى نهاية �لعام 
�لتنمية  د�ئ��رة  ع��ام  �أحمد �حل��م��ر�ين، مدير  �حل��ايل. وق��ال �سعادة عبد�هلل 
�لقت�سادية �إن �سر�كة �لد�ئرة مع موؤ�س�سة حميد بن ر��سد �لنعيمي �خلريية 
وهيئة �لأعمال �خلريية �لعاملية يف مبادرة "جتوري" توؤكد مدى �لتالحم 
بني �ملوؤ�س�سات لتعزيز �مل�سوؤولية �ملجتمعية و�لتنموية وحت�سني جودة �حلياة 

وتوفري حياة كرمية لكافة �أفر�د �ملجتمع.
�ملحدود يف  �لدخل  ذوي  �أ�سر من   10 �إعانة  �إىل  تهدف  �ملبادرة  �أن  و�أ�ساف 
�إمارة عجمان ماديا ��سافة �يل قيام �لد�ئرة بتقدمي �ل�ست�سار�ت وخدمات 
�لت�سويق و�لدور�ت �لتدريبية يف خمتلف �ملجالت لفتح "م�ساريع منزلية" 

�سمن برنامج ريادة ملز�ولة �لأن�سطة �لقت�سادية من �ملنزل، بهدف �مل�ساهمة 
�لأن�سطة  مب��ز�ول��ة  للبدء  وت�سجيعهم  عليهم،  �ملالية  �لأع��ب��اء  تخفيف  يف 

�لتجارية، وتوفري م�سدر دخل �إ�سايف لهم، ولتعزيز �لرو�بط مع �ملجتمع.
�لعام لهيئة �لأعمال  من جانبه قال �سعادة �لدكتور خالد �خلاجة، �لأمني 
ر�سالتها  من  ج��زء�  "جتوري" يعد  ملبادرة  �لهيئة  دعم  �إن  �لعاملية  �خلريية 
�ل�سبل،  بهم  �ساقت  م��ن  م��ع  و�ل��وق��وف  �ملتعرين،  م�ساعدة  يف  �لإن�سانية 
بالتز�ماتهم  �لإيفاء  عن  عجزو�  �لذين  �ل�سغرية  �مل�ساريع  �أ�سحاب  ومنهم 
م��ع �جلهات  ع��الق��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��ج��اري��ة،  ب��ال��رخ�����ص  �ملتعلقة 
�حلكومية، وعلى ر�أ�سها د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، �لتي تعد �سريكا مهما يف 
م�سرية �خلري، متوجها بال�سكر �جلزيل لكافة �ملح�سنني و�ملح�سنات �لذين 

ي�ساهمون يف مبادر�ت �لهيئة وم�ساريعها على ثرى �لإمار�ت �لغالية.
ر��سد  �لعو�سي، مدير عام موؤ�س�سة حميد بن  �سعادة ط��ارق عبد �هلل  وق��ال 
�لنعيمي �خلريية �إن دور �ملوؤ�س�سة يتمحور يف �لتو��سل و�لتن�سيق مع رجال 
يف  بالإ�سهام  �ملهتمني  �لعام  �لنفع  ذ�ت  و�ملوؤ�س�سات  و�مل�ستثمرين،  �لأع��م��ال، 

�ملجتمع للتربع ولتمويل �مل�ساريع �ملذكورة.

دوكاب ت�سارك مبعر�س روؤية الإمارات للوظائف

•• دبي-وام:

"دوكاب"،  جم���م���وع���ة  ت���������س����ارك 
�لإم�����������ار�ت  "روؤية  م���ع���ر����ص  يف 
�لفر�ص  م���ن  ب��ع��دد  للوظائف"، 
�ملجال  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�ل�سناعي، �ن�سجاماً مع �لتوجهات 
�لكفاء�ت  مت��ك��ني  يف  �ل��ط��م��وح��ة 
�ل���وط���ن���ي���ة و����س���ق���ل م���ه���ار�ت���ه���ا، 
و�لروؤى  يتنا�سب  مب��ا  وتطويرها 
بدولة  �خلا�سة  و�ل�سرت�تيجيات 
�لتنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لإم��������������ار�ت، 
�ل�ساملة �مل�ستد�مة، وتعزيز مكانة 
�لدولة على �خلارطة �لقت�سادية 

�لعاملية.
وت���������س����ع����ى دوك�������������اب م�������ن خ�����الل 
ينظلق  �لذي  باملعر�ص  م�ساركتها، 
�ل��ي��وم ومل���دة 3 �أي���ام يف م��رك��ز دبي 
��ستقطاب  �إىل  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��ج��اري 
وتعزيز �لكفاء�ت �لوطنية وتوفري 
فر�ص �لعمل �ملنا�سبة، �لتي ت�سمح 
يف  ل�سيما  و�لإب�����د�ع  بالتميز  لها 
و�لهند�سة  �ل�سناعة  تخ�س�سات 
�لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة و�ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 
و�مل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة و�ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
ف�����س��اًل ع���ن �ل���وظ���ائ���ف �لإد�ري�������ة 

مئوية  �إىل  و����س���وًل  و�مل�����س��ت��د�م��ة 
باأن  ع��ن ثقته  و�أع����رب  �لإم������ار�ت. 
�لكفاء�ت �لإمار�تية �سيكون لها دور 
حم���وري وف��اع��ل يف رف��ع م�ساهمة 
�لقطاع �ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي 
درهم  مليار   133 من  �لإج��م��ايل 
�إىل 300 مليار درهم بحلول عام 
م�ستهدفات  مع  متا�سياً   ،2031
لل�سناعة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية 
"م�سروع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 

مليار".  300
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، �أك�����دت م��ن��ى حممد 
فكري، �لرئي�ص �لتنفيذي للمو�رد 
�لكفاء�ت  �أن  دوك����اب  يف  �لب�سرية 

و�لتنفيذية.
و�أك����د خ��ال��د ن��ا���س��ر ل���وت���اه، ع�سو 
ورئي�ص  "دوكاب"،  �إد�رة  جمل�ص 
جلنة �لتوطني يف �ملجموعة �أهمية 
�لقطاع  يف  �ل�سابة  �ملو�هب  متكني 
باملعرفة  وت���زوي���ده���ا  �ل�����س��ن��اع��ي، 
و�خلرب�ت عرب �لرب�مج �لتدريبية 
و�مل���ن���ح �ل��ع��م��ل��ي��ة، ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
قيادة �لقطاع �ل�سناعي يف �لدولة، 
�لقيادة  وروؤي��ة  لتوجيهات  ترجمة 
على  �ملو�طن  ت�سع  �لتي  �لر�سيدة 
�لهتمام  وتوليه  �أولوياتها،  ر�أ���ص 
�ملحوري  �لعن�سر  باعتباره  �لكامل 
يف جميع عمليات �لتنمية �ل�ساملة 

من   60% ت�������س���غ���ل  �ل����وط����ن����ي����ة 
باملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �مل��ن��ا���س��ب 
يف خم��ت��ل��ف �أق�����س��ام��ه��ا و�إد�ر�ت����ه����ا، 
�لإد�ري������ة  �مل��ن��ا���س��ب  م���ن  و27% 
دور كبري يف جناح  ولها  �لو�سطى، 
ع��م��ل��ي��ات �مل��ج��م��وع��ة، ب��ي��ن��م��ا بلغت 
فيها  للتوطني  �لقابلة  �ل��وظ��ائ��ف 
%37، حيث ت�سم �ملجموعة حالياً 
74 مهند�ص ومهند�سة �إمار�تيني، 
�لكفاء�ت  ه��ذه  تفوق  على  م��وؤك��دة 
�ملعارف  تعلم  و�إبد�عها و�سغفها يف 
�لبارز  ودوره����ا  م��ه��ار�ت��ه��ا،  و�سقل 
�ل�ستثنائية  �ل��ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  يف 

و�لنوعية على �مل�ستويات كافة.
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اأخبـار الإمـارات

ور�سة ل�سرطة اأبوظبي حول اأدوار ال�سركاء يف منظومة ال�ستجابة للمحيط اخلارجي ملحطة براكة
•• اأبوظبي -وام:

�لظفرة  ����س���رط���ة  م���دي���ري���ة  ن���ف���ذت 
ب���ق���ط���اع �لأم��������ن �جل���ن���ائ���ي ور����س���ة 
ع��م��ل جل��م��ي��ع �جل��ه��ات �مل�����س��ارك��ة يف 
للمحيط  �ل����س���ت���ج���اب���ة  م��ن��ظ��وم��ة 
للطاقة  ب���ر�ك���ة  مل��ح��ط��ة  �خل���ارج���ي 
و�لتعاون  �لتن�سيق  بهدف  �لنووية 
و�لتعريف  �ملتبعة  �لإج���ر�ء�ت  ح��ول 
�لعملية  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب�������اأدو�ر 
�أث����ن����اء ت��ف��ع��ي��ل �مل���ن���ظ���وم���ة. وت���اأت���ي 
قاعة  يف  ع���ق���دت  �ل���ت���ي   - �ل���ور����س���ة 
�ل�سيخ مبارك بن حممد يف �سرطة 
�أبوظبي - يف �إطار رفع كفاءة �أع�ساء 
�لتدريبات  خطة  ومتابعة  �ملنظومة 
يف  �سارك   .2022 لعام  و�لتمارين 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  �لور�سة 
�ل�سركاء  �حلدث"  "قائد  �أب��وظ��ب��ي 
�لهيئة  م������ن  �ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ني 
و�لهيئة  �لنووية  للرقابة  �لحتادية 
و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية 
�لطو�رئ  �إد�رة  وم��رك��ز  و�ل���ك���و�رث 

�لعمل  ور����ص  تنفيذ  �أه��م��ي��ة  ب��ر�ك��ة 
�لعملية  و�ل���ت���م���اري���ن  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�ل�ستعد�د  درج��ة  قيا�ص  يف  ودوره���ا 
و�جل���اه���زي���ة و���س��رع��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�حل������الت �ل���ط���ارئ���ة، ح���ف���اظ���اً على 
�أف��ر�د �ملجتمع. وقدم  �سالمة و�أم��ن 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �مل�������س���ارك���ون 

�أبوظبي  و�لكو�رث لإمارة  و�لأزمات 
وه���ي���ئ���ة �أب���وظ���ب���ي ل���ل���دف���اع �مل����دين 
وهيئة  �أب��وظ��ب��ي   - �ل�سحة  ود�ئ����رة 
للطاقة"  "نو�ه  و����س���رك���ه  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�سيف  ح�����م�����د�ن  �ل���ع���ق���ي���د  و�أك���������د   .
�مل��ن�����س��وري م��دي��ر م��دي��ري��ة �سرطة 
�حل��دث يف منظومة  وقائد  �لظفرة 

�أدو�رهم  حول  وت�سور�تهم  روؤيتهم 
مديرية  مع  �لتن�سيق  يف  وجهودهم 
�سرطة �لظفرة عند تفعيل منظومة 
بر�كة ومت �إجر�ء مناق�سات وتقدمي 
مقرتحات عملية لتحقيق �لأهد�ف 
وفًقا  �مل���ه���ام  �أد�ء  يف  و�ل��ت��ط��ل��ع��ات 
لأف�سل �ملمار�سات �لعاملية �ملتطورة.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير الدفاع يف اإ�سرائيل
•• تل اأبيب-وام:

�لتقى �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل م��ع��ايل ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����ص وزي����ر �ل���دف���اع يف 

�إ�سر�ئيل.
جرى خالل �للقاء �لذي عقد يف �إطار زيارة �سموه �لر�سمية 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  بحث   ، �إ�سر�ئيل  دول��ة  �إىل 
ودور �لتفاق �لإبر�هيمي لل�سالم يف حتقيق �ل�سالم وتعزيز 
�ل�ستقر�ر يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط وتلبية تطلعات و�آمال 

�سعوبه �إىل �لتنمية و�لتطور.

�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  م��ن  ع��دد�  �جلانبان  ��ستعر�ص  كما 
�مل�سرتك و�آفاق �لتعاون �لثنائي يف �ملجالت كافة.

لقائه  خ��الل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  �سمو  و�أك��د 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  دعم  �أهمية  �لإ�سر�ئيلي  �لدفاع  وزير 
�ل�سقيق  �لفل�سطيني  لل�سعب  و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  يحقق  مبا 

ويدعم تطلعاته �إىل �لتنمية و�لزدهار.
كما �أكد �سموه �أهمية �لتفاق �لإبر�هيمي لل�سالم يف تعزيز 
و�ل�ستقر�ر  �لأم���ن  دع��ائ��م  وتر�سيخ  �ل�سالم  حتقيق  فر�ص 
�ملنطقة  �سعوب  �أن  �إىل  م�سري�  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  منطقة  يف 

تتطلع �إىل م�ستقبل عامر بالأمل و�لتنمية و�لزدهار.

من جانبه رحب معايل بيني غانت�ص ب�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق، موؤكد� �أهمية هذه �لزيارة يف 
تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين على �ل�سعد كافة خا�سة 
و�ل�سر�كة  للتعاون  مميز  من��وذج  بناء  يف  �لبلدين  جن��اح  مع 

على مد�ر �لعامني �ملا�سيني.
�ل�سايغ  حممد  علي  بن  �أحم����د  م�����عايل   .. �للق�����اء  ح�����سر 
�خلارجية  وزي���ر  م�ساعد  غبا�ص  عمر  ���س��ع��ادة  و  دول���ة  وزي���ر 
�لعامة  و�لدبلوما�سية  �لثقافية  لل�سوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون 
�آل خاجة �سفري �لدولة لدى دولة  و �سعادة حممد حممود 

�إ�سر�ئيل.

بعد فوزها بجائزة اليون�سكو الدولية ملحو الأمية

من�سة »مدر�سة« الإماراتية ترتقي بلغة ال�ساد اإىل العاملية

بلدية اأبوظبي تنظم �سوقا جمتمعيا لعر�س منتجات اأ�سحاب الهمم ونزلء من املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية

•• دبي-وام: 

باللغة  جم��ان��اً  �ملفتوحة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لتعليمية  "مدر�سة"  من�سة  حتقق 
�لعربية يف متناول 60 مليون طالب حول �لعامل، �إجناز�ت نوعية يف جمال 
حمو �لأمية خا�سة بعد ت�سجيلها 75 مليون م�ساهدة للح�س�ص �لتعليمية 

و�أكر من 3 ماليني م�سرتك من 55 دولة منذ �نطالقتها �لأوىل.
ويف تاأكيد على �لدور �لكبري �لذي تقدمه من�سة "مدر�سة" للطالب �لعرب 
 ،2022 لعام  �لأم��ي��ة  ملحو  �لدولية  �ليون�سكو  بجائزة  م��وؤخ��ر�ً  فوزها  �أت��ى 
�ل��ت��ي ت�سكل �إحدى  ك��اع��رت�ف ع��امل��ي مب��ا �أجن��زت��ه ه��ذه �ملن�سة �لإم��ار�ت��ي��ة، 
مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية، يف جمال حمو �لأمية ومتكني 
كل  يف  �لعربية،  �للغة  �لأم؛  باللغة  �لتعلم  بخيار�ت  و�ملتعلمني  �ل��د�ر���س��ني 

�لأوقات و�لظروف وبدون �أية تكاليف.
وتوفر "مدر�سة"، �أكر من 6000 در�ص تعليمي بالفيديو يف �لريا�سيات، 
و�لفيزياء، و�لكيمياء، و�لأحياء، و�للغة �لعربية، وغريها لكافة �لف�سول من 
ريا�ص �لأطفال مرور� بالأول وحتى �لثاين ع�سر، ومتاحة جماناً لأكر من 
�لعربية  باللغة  �ملجاين  �ملحتوى  من  ي�ستفيدون  عربي  طالب  مليون   60
�آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة  تنفيذ  على  وذل��ك حر�سا 
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، يف 

ن�سر �لتعليم ودعم �للغة �لعربية وتبني �حللول �لرقمية و�لبتكار.
و�سبق ملن�سة مدر�سة �أن فازت بجائزتي �ل�سارقة للم�سروع �لرتبوي �ملتميز، 
لعام  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��رب��ي  �ل��رق��م��ي  للمحتوى  و�لإ���س��ك��و� 

.2022
�لتعليم  ن�سر  �ملفتوحة  �لتعليمية  �لإلكرتونية  "مدر�سة"  من�سة  وت��دع��م 
و�مل��ع��رف��ة وت�����س��اع��د ب��ا���س��ت��م��ر�ري��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م وح��م��اي��ة �لأط���ف���ال و�ل��ن�����صء يف 
�ملجتمعات �لأقل حظاً من �لت�سرب �ملدر�سي، وتوفر بدياًل ناجحاً يف �أوقات 
�لإلكرتوين  �لتعليم  �أهمية  �لطبيعية، معززة  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �جلو�ئح 
�ملتاح للجميع باللغة �لعربية كوعاء �إنتاج معريف وثقايف ل�ستئناف م�ساهمة 
�إلكرتوين  �ملنطقة �لعربية يف م�سار �حل�سارة �لإن�سانية عرب من�سات تعّلم 

رقمي مفتوح كحل مبتكر ل�ستمر�رية �لتعلم.

- �سخ�سيات مبتكرة وحمتوى جاذب.
تقدمها  �لتي  �لتفاعلية  �ل��درو���ص  و�أ�سلوب  م�سمون  يف  للتمّيز  �سعيها  ويف 
فريدة  �سخ�سيات  �بتكار  على  بالعتماد  حمتو�ها  تطوير  مت  "مدر�سة"، 
مت  �لتي  بالفيديو  �لتعليمية  �ل��درو���ص  من  �مل�ستوى  رفيع  حمتوى  و�إن��ت��اج 

ت�سميم �سيناريوهاتها �لتعليمية باأ�ساليب ق�س�سية تفاعلية ممتعة.
�لتي  �لفريدة  �لكرتونية  �ل�سخ�سيات  من  جمموعة   " "مدر�سة  و�بتكرت 

�لتعلم، وت�سمل �سخ�سيات م�ستوحاة من  تر�فق �لطلبة يف خمتلف مر�حل 
�أفر�د حقيقيني ميثلون قامات معروفة يف �لتاريخ و�لعلوم و�لآد�ب و�لثقافة 

و�ملعرفة.
تلك  �لتحريك  وخ��رب�ء  �لغر�فيك  وم�سممو  و�لفنانون  �لر�سامون  و�بتكر 
�ل�سخ�سيات ب�سكل يحبب �ملتعلمني يف �لوطن �لعربي، �سيما �لأطفال، باللغة 

�لعربية �لأم، ويوّثق رو�بطهم بحروفها وكلماتها وتر�كيبها ومعانيها.
�لتعلم،  عملية  يعزز  �ل��ذي  �ل�سكل  على  �ملتنوعة  �ل�سخ�سيات  توظيف  ومت 
ويوفر جتارب تعليمية وتربوية تفيد �لطلبة وتدخل عليهم �لبهجة و�ملتعة 
�ل�سمعية  �لو�سائط  تعدد  من  بال�ستفادة  جديدة،  معلومات  �كت�ساب  �أثناء 
و�لب�سرية �لتي وظفتها �ملن�سة يف ت�سميم وتقدمي �ملحتوى لكل فئة عمرية 

ومرحلة در��سية.
كّتاب  من  �لعربي  �لتاريخ  من  م�ستوحاة  �سخ�سيات  "مدر�سة"  وت�ستخدم 
و�سعر�ء ومفكرين وعلماء لكل فئة عمرية بطريقة فريدة جاذبة تتنا�سب مع 
كل مرحلة عمرية للد�ر�سني، مبا يف ذلك �سخ�سيات عامل �للغة �لفر�هيدي، 
و�أحمد زكي با�سا، و�أبو �حللول، و�لتي تقدم معاً درو�ص قو�عد �للغة �لعربية 

و�ل�سعر و�لنحو �ل�سرف باأ�سلوب متقدم جذ�ب.
تعلم  وح��دي��د،  و�سهد  فهد  مثل  �أخ����رى،  �سخ�سيات  �ب��ت��ك��ار  ج��اء  ذل���ك،  �إىل 
�ملحتوى  يف  تخو�سها  �لتي  �مل��غ��ام��ر�ت  خ��الل  م��ن  �لعربية  �للغة  �أ�سا�سيات 
من�سة  م�سرتكي  م��ن  و�ل��ن�����صء  �لأط���ف���ال  ت��ر�ف��ق  ك��م��ا  ب��ال��ف��ي��دي��و.  �مل�سمم 
"مدر�سة" �سخ�سيتا �سامل ومن�سور، وهما ر�ئد� ف�ساء ي�سممان مع �سخ�سية 
�أخرى تدعى زينة مغامر�ت على كوكب �لأر�ص. كما تقدم من�سة "مدر�سة" 
وريا�ص  �ملبكرة  �لطفولة  ملرحلة  خ�سي�ساً  �إنتاجها  مت  �أغ��ن��ي��ات  جمموعة 
�لأطفال لتعليمهم درو�ص �للغة �لعربية ب�سكل ممتع وم�سمون ر�سيق ي�سّهل 

�حلفظ و�لفهم لأ�س�ص �للغة �لأم من مر�حل عمرية �سغرية.

- للعربية من ميّكنها .
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  "مدر�سة" بتوجيهات  وتاأ�س�ست 
رع��اه �هلل،  دب��ي،  �ل���وزر�ء، حاكم  رئي�ص جمل�ص  �لدولة،  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
لتوفري تعليم على م�ستوى عاملي لكل طفل عربي، كون �لتعلم �لإلكرتوين 

هو �أق�سر طريق ل�سد �لفجوة �لتعليمية يف �لعامل �لعربي.
وتقدم  مهنية،  وم���و�د  ب����اأدو�ت  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  "مدر�سة" �ملعلمني  وت���زود 
�لدرو�ص باللغة �لعربية باأ�سلوب حديث ومبتكر ينمي �ملهار�ت �لأ�سا�سية للغة 
مثل �لقر�ءة و�لكتابة و�ل�ستماع، وهو ما ي�سب يف �سالح تكري�ص �لإمار�ت 
للجميع  متاح  رقمي  حمتوى  �سناعة  يف  ل��الإب��د�ع  قائدة  �لعربية  و�ملنطقة 
تعليمية  ف��ر���ص  على  �لإن�سانية  �ملجتمعات  ح�سول  �أهمية  مل��ب��د�أ  تر�سيخاً 

بال�ستفادة من �لتقنيات �لرقمية.

- ثالث ميزات.
لتعّلم  �ملن�سات  �أب��رز  �إح��دى  ميز�ت جتعلها  "مدر�سة" ثالث  من�سة  وتوفر 
�لو�سول،  على  و�ل��ق��درة  �لإت��اح��ة،  وه��ي  تفاعلية،  بطريقة  �لعربية  �للغة 

و�ل�ستخد�م �ملجاين.
فاملحتوى �لغزير و�ملتنوع متاح جلميع �مل�سرتكني دون مقابل، ليعّلم �ملهار�ت 
و�لآليات �لالزمة لتعلم �للغة �لعربية وغريها من �ملو�سوعات �حليوية عرب 
توظيف فنون �لق�سة، و�لأن�سودة، و�لأغنية، و�حلو�ر �ملرح بني �ل�سخ�سيات 

�ملحببة �لتي جتذب �ملتعلم وجتّمل �مل�سمون.
وتوثق من�سة "مدر�سة" �سلة �لأجيال �ل�ساعدة مع �للغة �لعربية، وتر�سخ 
 800 خ��الل  من  وذل��ك  و�لن�صء،  �لأط��ف��ال  نفو�ص  يف  بها  و�لفخر  �ل�سغف 
ع�سر،  �ل��ث��اين  �ل�سف  وح��ت��ى  �لأول  �ل�سف  م��ن  للمر�حل  تعليمي  فيديو 
و200 ق�سة م�سورة ملرحلة ريا�ص �لأطفال و�ملرحلة �لبتد�ئية، مع مر�عاة 
�ملحتوى �ملدرو�ص و�لت�سميم �جلذ�ب بالتعاون مع دور ن�سر مرموقة وكّتاب 

متخ�س�سني باأدب �لطفل.

- تطبيق ق�س�س مدر�سة .
وكانت "مدر�سة" قد �أطلقت بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للغة �لعربية تطبيق 
"ق�س�ص مدر�سة" �ملخ�س�ص لالأطفال. ويحتوي �لتطبيق على �لعديد من 
�لأبجدية  �لأح��رف  �لأطفال  تعّلم  �لتي  �ملرحة  و�لأغ��اين  �ل�سيقة  �حلكايات 
نفو�سهم  يف  �لعربية  �للغة  �لأم  لغتهم  حمبة  وتغر�ص  �لتاأ�سي�سية  و�لكلمات 
خمتلف  على  مقابل  دون  جماناً  للتحميل  متاح  و�لتطبيق  مبكر.  عمر  يف 

�لأجهزة �ملحمولة �لذكية.

- اأهداف طموحة.
ومن �أهد�ف �إطالق من�سة "مدر�سة" تر�سيخ �أ�س�ص �لتعلم �لذ�تي و�ملنهجي، 
دون �أن يتناق�ص ذلك مع دور �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �لتقليدية، و�لت�سدي مل�سكلة 
توفري  خ��الل  من  �لعلمية  �لتخ�س�سات  در����س��ة  عن  �لعرب  �لطلبة  ع��زوف 
�لتاأ�سي�ص  �لعلوم و�لريا�سيات، من مر�حل  حمتوى تعليمي جاذب يف مو�د 
جيل  �إع��د�د  يف  و�مل�ساهمة  �جلامعي،  �لتعليم  قبل  ما  مرحلة  وحتى  �لأوىل 
لأبرز معوقات  للت�سدي  �لعرب  و�ملبتكرين  و�لعلماء،  �لباحثني،  جديد من 
نة  ومتمكِّ علمياً،  موؤهلة  �سابة  عربية  كفاء�ت  خلق  يف  و�مل�ساهمة  �لتنمية، 
�لتكنولوجيا �حلديثة، وق��ادرة على بناء جمتمعات قائمة على �قت�ساد  من 

�ملعرفة.

- مورد موثوق للتعليم الإلكرتوين.
وقد دعمت من�سة "مدر�سة" ب�سكل كبري �ملتعلمني وهيئات �لتعليم يف جميع 

�لأكرب  �لتحدي  �سكلت  �لتي  كوفيد19-  �أزم��ة جائحة  �لعامل خالل  �أنحاء 
لتاريخ �لتعليم �حلديث، حيث مت �لع��رت�ف بها كو�حدة من مو�رد �لتعلم 
عرب �لإنرتنت �ملو�سى بها من قبل منظمتي �ليون�سكو و�لإي�سي�سكو و�لعديد 
من وز�ر�ت �لتعليم يف �لعامل �لعربي. ومت ��ستخد�م �ملحتوى �لرقمي عايل 
�جلودة يف �ملدر�سة على نطاق و��سع، حيث ت�ساعف �أربع مر�ت خالل �أوقات 
�لذروة ل� كوفيد19-، مما يدعم �لتعلم عن بعد. بالإ�سافة �إىل ذلك، قدمت 
�ملدر�سة حمتو�ها با�ستخد�م حلول غري مت�سلة بالإنرتنت للمناطق �لنائية 
�لهالل  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��دول��ي��ة،  �ملنظمات  م��ع  بالتن�سيق  �لالجئني  وم��و�ق��ع 
�لأحمر �لإمار�تي و�ليوني�سف. وتعترب من�سة "مدر�سة" ثمرة ملبادرة حتدي 
�لرتجمة �لتي �أطلقتها موؤ�س�سة مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية 
عام 2017، و�لتي تهدف �إىل تغيري و�قع �لتعليم يف �لوطن �لعربي، وردم 
يف  �ملن�سة،  تد�سني  ومت  و�مل��ت��ق��دم،  �لعربي  �لعاملني  ب��ني  �لتعليمية  �لفجوة 
تعليمي  در���ص   5000 �سّمت  حيث  2018؛  �سبتمرب  يف  �لأول،  مرحلتها 
�لعاملي  باليوم  �لحتفال  ومبنا�سبة   ،2020 دي�سمرب   18 ويف  بالفيديو، 
للغة �لعربية، مت �إطالق �ملرحلة �لثانية من تطوير حمتوى من�سة مدر�سة، 
خالل  من  �لعربية،  �للغة  يف  نوعي  تعليمي  حمتوى  و�إنتاج  تطوير  و�سمل 

تعليمي. فيديو   1000

- اإثراء.
�سبكة  على  �لعربي  �ملحتوى  �إغناء  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  وتدعم 
�لإنرتنت، �سيما و�أن لغة �ل�ساد و�حدة من �أكر لغات �لعامل �نت�سار�ً، وهي 
لغة تو��سل و�إنتاج ثقايف، يعزز �لعرب من خاللها ح�سور ثقافتهم وفكرهم 
�لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  مع  عاملية  �سر�كات  ويبنون  �حل�سارية،  وم�ساهماتهم 

و�ملر�كز �لثقافية.

- املحتوى العربي كّمًا ونوعًا .
�سرورة تنموية  ونوعاً  كّماً  �لإنرتنت  �لعربي على  �ملحتوى  ويعترب حت�سني 
كمن�سة  مبتكرة  م��ب��ادر�ت  يف  �ل�ستثمار  وي�ستدعي  �لعربية،  للمجتمعات 
وقابلة  م�ستد�مة  عمل  من��اذج  تبني  رق��م��ي،  ن�سر  وموؤ�س�سات  "مدر�سة" 
�لقائمة  فال�سناعات  �ملعرفية.  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومات  مع  بالتعاون  للنمّو، 
ل�سّناع  رئي�سي  �سريك  و�لن�سر،  و�لإع��الم  �لتعليم  مثل  �لعربية،  �للغة  على 
�ل�سيا�سات وخطط �لقت�ساد �ملعريف و�لرقمي يف تعزيز ح�سور �للغة �لعربية 
فيها  ُتطّبق  متطورة  ��ستثمارية  وبيئة  تنموية  منحاً  وحتتاج  و�زده��اره��ا، 
حقوق �مللكية �لفكرية ملو�جهة �لقر�سنة وبناء قدر�ت �ملوؤ�س�سات �خلا�سة يف 
جمالت تطوير �ملحتوى �لعربي و�لتوزيع و�لت�سويق، و�ل�ستثمار يف ترجمة 

�لعلوم و�لأبحاث، ويف �لبحث �لعلمي وفق حاجاتنا �لتنموية.

•• اأبوظبي- وام:

ز�يد،  مدينة  بلدية  مركز  خالل  من  �أب����وظبي  مدينة  بل������دية  نظم�����ت 
م��ب��ادرة �إن�سانية حت��ت ع��ن��و�ن )لأن��ك��م ج��زء م��ن��ا(، وه��ي ع��ب��ارة ع��ن �سوق 
جمتمعي خا�ص لعر�ص منتجات جمموعة من �أ�سحاب �لهمم مبوؤ�س�سة 
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  يف  و�أع�����س��اء  �لإن�����س��ان��ي��ة،  للرعاية  �لعليا  ز�ي���د 

�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  من  ون��زلء  و�لإن�سانية،  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل 
و�لإ�سالحية.

�أ���س��ب��وع، �إىل تعزيز  مل��دة  �مل��ب��ادرة، �لتي مت تنظيمها يف دمل��ا م��ول  وه��دف��ت 
على  و�لعتماد  �حلر  �لعمل  ثقافة  وتعميق  ون�سر  �لجتماعي،  �لتو��سل 
�لنف�ص بني �أفر�د �ملجتمع، بالإ�سافة �إىل تطوير قدر�ت �مل�ساركني و�سقل 

مهار�تهم ليكونو� �أ�سحاب م�ساريع ر�ئدة.

�جلمهور  لتعريف  �مل�ساركة  �لفئات  منتجات  عر�ص  �مل��ب��ادرة  خ��الل  ومت 
منتجات  لديهم  �أ���س��ب��ح  حتى  ب��د�ي��ات��ه��م  ك��ان��ت  وك��ي��ف  ومب�ساريعها،  بها 
ت�ستحق �لعر�ص �أمام �جلمهور، �لذي بدوره �أبدى �هتماماً كبري�ً لتحفيز 

�مل�ساركني لتطوير �أعمالهم ومنتجاتهم.
و�أثنى �جلمهور على جهودهم يف �سبيل �إثبات �لذ�ت و�لعمل ب�سيء مفيد 
ونافع لهم وملجتمعهم، �لأمر �لذي لقى �رتياحاً و��ستح�ساناً من �مل�ساركني 

وكان مبثابة حتفيز وت�سجيع لهم للعمل على �أنف�سهم وم�ساريعهم ب�سكل 
�أكرب خالل �ملرحلة �ملقبلة.

�لرتفيهية  و�مل�سابقات  �لفقر�ت  �لعديد من  تنظيم  �ملبادرة  ت�سمنت  كما 
من  �لعديد  مع  بالتعاون  �مل��ب��ادرة،  �أ�سبوع  خ��الل  �مل�سائية  �لفرتة  خ��الل 
�لفئات  قلوب  على  و�ل�سعادة  �لبهجة  لإدخ��ال  �ل�سرت�تيجيني،  �ل�سركاء 

�مل�ساركة و�جلمهور �لز�ئر للمعر�ص.

بيت اخلري جتدد الآيزو للم�سوؤولية املجتمعية حتى 2024 
•• دبي -وام:

�لثالثة على  للمرة  بيت �خلري  جنحت جمعية 
"�لآيزو"  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  �ل���ت���و�يل يف 
للم�سوؤولية �ملجتمعية وفق �ملو��سفة 26000 
 2015 ع��ام  م��رة  لأول  عليها  ح�سلت  و�ل��ت��ي 
�لدولة  د�خل  �خلريية  �جلمعيات  بني  منفردة 
وذل����ك مل�����س��اري��ع��ه��ا �ل��ت��ي �أجن��زت��ه��ا يف جمالت 
�ل�سنو�ت  و�سهدت  و�لبيئة.  و�ل�سحة  �لتعليم 
�لأخ�������رية ط���ف���رة يف �له���ت���م���ام بهذه  �ل��ع�����س��ر 
�أبناء  تعليم  على  �جلمعية  فاأنفقت  �مل��ج��الت 
�لأ���س��ر �مل��ع�����س��رة و�مل��ح��ت��اج��ة 60 م��ل��ي��ون درهم 
دره���م  م��ل��ي��ون  "عالج" 52  م�������س���روع  وع���ل���ى 
و�ساهمت يف تنظيف �لبيئة من �أطنان �ملالب�ص 
و�ملقتنيات �مل�ستعملة و�لكتب و�لأور�ق و�لأجهزة 
�لإلكرتونية �لقدمية وباعتها ل�سركات �لتدوير 
وحققت عائد�ت تقدر بحو�يل 43 مليون درهم 
�لتعليم.  لدعم  �أي�سا  منها  مهم  جزء  خ�س�ص 
و�أثبتت "بيت �خلري" �لتي دخلت عامها �لثالث 
موؤ�س�سيها  حر�ص  من  �نبثقت  �أنها  و�لثالثني 
د�خل  �ملجتمعي  �لتكافل  حتقيق  على  �لأو�ئ���ل 
للنهو�ص  �جلمعية  ع��ط��اء  فخ�س�سو�  �ل��دول��ة 

بالأ�سر �ملو�طنة �ملتعففة �لتي تعاين من �سعف 
�إ�سابته  �أو  ب��ف��ق��د�ن��ه  �ل��ع��ائ��ل  ع��ج��ز  �أو  �ل��دخ��ل 
مبر�ص ع�سال �أو خروجه من �لوظيفة ل�سبب 
�هتمامها  �جلمعية  �إد�رة  ع��ززت  كما  لآخ��ر.  �أو 
بالأ�سر �لأقل دخال فابتكرت م�ساريع لتح�سني 
جودة حياة �لأ�سر وتعليم �أبنائها ورعاية �لأر�مل 
�ملو�طنني  وك���ب���ار  �ل��ه��م��م  و�أ����س���ح���اب  و�لأي����ت����ام 
�لدعم  ت�ستحق  �سعيفة  ف��ئ��ات  م��ن  وغ��ريه��م 
كاملهجور�ت و�ملطلقات وغريهم. وجتلى �لتز�م 
"بيت �خلري" مببد�أ �مل�سوؤولية �ملجتمعية ب�سكل 
خا�ص خالل جائحة "كورونا" فقدمت كل دعم 
جمتمعي ممكن للجهود �حلكومية و�ملجتمعية 
مببلغ  �ملجتمعي  �لت�سامن  ل�سندوق  فتربعت 
�لتعليمي  �لقطاعني  لدعم  درهم  10 ماليني 
وجبة  مليون   3،2 بتوزيع  و�ساهمت  و�ل�سحي 
�مل��ح��ج��وري��ن و�لكو�در  �ل��ع��م��ال و�مل��ر���س��ى  ع��ل��ى 
 23،4 بقيمة  �لأول  �لدفاع  خط  على  �لعاملة 
م��ل��ي��ون دره����م وق���دم���ت ���س��الل غ��ذ�ئ��ي��ة ودعم 
مليون   13،5 بقيمة  �لأزم�����ة  خ���الل  غ��ذ�ئ��ي 
هند  �ل�سيخة  �سمو  مبادرة  وذل��ك �سمن  دره��م 
�هلل  حفظها  مكتوم  �آل  جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت 

�لتي وزعت يف 4 �أ�سهر 15 مليون وجبة.
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•• دبي-الفجر: 

بينما ي��ب��د�أ ط��الب �مل��د�ر���ص يف �إم���ارة دب��ي عامهم �ل��در����س��ي �جل��دي��د، ينطلق 
�لف�سل �لدر��سي �جلامعي هذ� �خلريف �أي�ساً لدى �أكر من 28،200 طالب 
و�للذين يحت�سنان  للمعرفة  دبي  �لعاملية وجممع  �لأكادميية  دبي  يف مدينة 
نخبة من �جلامعات �لعاملية. وت�سّب �جلامعات �لدولية و�لإقليمية �هتمامها 
�ل��ي��وم على تعزيز م��ا تقّدمه م��ن ب��ر�م��ج يف جم��ال ري���ادة �لأع��م��ال و�لإب���د�ع 
و�لرب�مج �ملبتكرة، مبا يتو�فق مع توّجهات �لتوظيف خالل �لعام 2022 – 
2023. وت�سعى �إىل حتقيق ذلك من خالل جمموعة من �لفعاليات �ملقّررة 
�لتي متّكن  و�مل��ه��ار�ت  �ملعرفة  �إىل تعزيز  ون��دو�ت هادفة  وور���ص عمل جديدة 
�لطالب من مو�جهة حتديات �مل�ستقبل، ف�ساًل عن تزويدهم بفر�ص �لتو��سل 

مع نخبة من �خلرب�ء يف هذ� �لقطاع.    

بيئة تعليمية عاملية 
وت�سّم مدينة دبي �لأكادميية �لعاملية وجممع دبي للمعرفة �لتابعة ملجموعة 
�أبرز  من  ملجموعة  �إقليمية  ف��روع��اً  فيها  مبا  �أك��ادمي��ي��ة،  موؤ�س�سة   27 تيكوم 

وجامعة  ميدل�سك�ص  وج��ام��ع��ة  برمنجهام  جامعة  مثل  �لعاملية،  �جل��ام��ع��ات 
�ل�سرق  منطقة  يف  دب��ي  ملدينة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  ف��امل��وق��ع  وغ��ريه��ا.  مان�س�سرت 
�مل�ستمّر ل�ستقطاب  �إىل جانب �سعيها  �آ�سيا،  �أفريقيا وجنوب  �لأو�سط و�سمال 
�لعاملية كوجهة  �ملعتمدة دولياً، ي�سهمان يف تر�سيخ مكانتها  �أف�سل �جلامعات 
�لأخرية  للبيانات  ووف��ق��اً  �مل��و�ه��ب.  وتنمية  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جم��ال  يف  ر�ئ���دة 
�ل�سادرة هذ� �لعام )�سهر مار�ص 2022(، باتت مدينة دبي �لأكادميية �لعاملية 
وجممع دبي للمعرفة ت�سّم 28،200 طالب ميثلون �أكر من 80 دولة حول 
�لعامل، مبا فيها �لهند وباك�ستان و�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لدول �لأخرى 
�أكر  ي�سكلون  �لدوليون  �لطالب  �أّن  علماً  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ص  �سمن 
من %85 من �ملجموع �لكلي، يف حني تبلغ ن�سبة �لطالب من دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �مل�سجلني ما يقارب 14%.

بدايات جديدة
وجممع  �لعاملية  �لأكادميية  دب��ي  مدينة  �سمن  �لقائمة  �جلامعات  وحتر�ص 
لتلبية  با�ستمر�ر،  �لتعليمية  ودور�ت��ه��ا  مناهجها  تطوير  على  للمعرفة  دب��ي 
�حتياجات �سوق �لعمل �حلالية و�مل�ستقبلية. وتقّدم للطالب جمموعة و��سعة 
من �ملو�د و�لأن�سطة �لتي ت�سهم يف تنمية مهار�تهم و�سمان جهوزيتهم لدخول 
�سوق �لعمل يف �مل�ستقبل، بدء�ً من حتفيزهم على �لتوّجه نحو ريادة �لأعمال 
�لأعمال  وحا�سنة  للجامعات  �لتابعة  �لأعمال  حا�سنات  خالل  من  و�لبتكار 
�لر�ئدة من جمموعة تيكوم "in5"، و�سوًل �إىل �لتوّجه �لتدريجي �ملتز�يد 
ب��د�أت جامعة ميدل�سك�ص  و�لتكنولوجيا.  وقد  �لرقمية  �لإع��الم  و�سائل  نحو 
يف عام 2022 بتقدمي بر�مج للطالب يف جمالت يزد�د �لطلب عليها �ليوم 
�ل�سيرب�ين،  �لتجارية و�لأمن  �لعالمات  و�إد�رة  �لرقمية  �لإعالم  مثل و�سائل 
عّلق  �ل�سياق،  هذ�  ويف  �لقطاعات.  هذه  مثل  يف  �ملتز�يدة  �لحتياجات  لتلبية 
دبي،  ميدل�سك�ص  جامعة  ومدير  �مل�ست�سار  نائب  فرنانديز،  �سيدوين  �لدكتور 
قائاًل: "نحر�ص يف جامعة ميدل�سك�ص دوماً على حتديث مناهجنا �لأكادميية 
مفاهيم  من  �كت�سبوه  ما  تطبيق  من  طالبنا  لتمكني  با�ستمر�ر،  وتطويرها 
�سهم على حالت و�سيناريوهات و�قعية، ت�سهم  ونظريات �سمن جمالت تخ�سّ
فور  �لعمل  �سوق  �إىل  لالن�سمام  ومعرفة  مهار�ت  من  يلزم  ما  �كت�سابهم  يف 

تخّرجهم من �جلامعة".
ملحوظاً  �هتماماً  دب��ي  ميدل�سك�ص  جامعة  مل�ست  لطاملا  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 
و�ملحا�سبة  �لأع��م��ال  و�إد�رة  �لنف�ص  وع��ل��م  �ل��ق��ان��ون  جم��ال  يف  �سات  بالتخ�سّ
و�لتي  و�لبتكار  �لإب���د�ع  على  �لقائمة  �ملجالت  عن  ف�ساًل  �ملالية،  و�ل�سوؤون 
�ليوم  �أما جامعة برمنجهام، فت�سهد  لها �جلامعة مر�فق حم��ّددة.  �ست  خ�سّ
�إقباًل ملحوظاً على بر�مج �لدر��سات �لعليا و�لتي �أطلقتها يف �لآونة �لأخرية 
قال  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف  �لأع��م��ال.  و�إد�رة  و�لطب  �لتكنولوجيا  �سمن جم��الت 
جامعة  "تفخر  دب��ي:  برمنجهام  جامعة  عميد  �سادلر،  ديفيد  �لربوفي�سور 
برمنجهام بالتو�جد هنا يف دبي وتو��سل �ل�ستثمار من خالل �فتتاح حرمها 
�لإد�ري��ة مبا  كو�درها  وتنمية  لزيادة عدد طالبها  �جلامعي �جلديد موؤخر�ً، 
�لد�ئم  �لتز�منا  ون��وؤك��د  �لبعيد.  �مل��دى  يف  �ملن�سودة  روؤيتنا  حتقيق  يف  ي�سهم 

مبو��سلة �لإ�سهام يف �لرتقاء بالنظام �لتعليمي وتعزيز جودة خدمات �لتعليم 
جتدر  لإم��ارة دبي".  �لطموحة  �ل�سرت�تيجية  �لأه��د�ف  و�لبحث، مبا يدعم 
�إقباًل  ي�سهد   2023 –  2022 �حل���ايل  �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام  �أّن  �إىل  �لإ����س���ارة 
�لكمبيوتر  وهند�سة  �لكمبيوتر  بعلوم  �ملرتبطة  �سات  �لتخ�سّ على  متز�يد�ً 
�لت�سويق يف جامعة  ق�سم  رئي�ص  �إي��ربيل،  ويعّلق مايكل  و�لإع��الم.  و�لت�سال 
ولونغونغ يف دبي، قائال: "ت�سع جامعة ولونغونغ يف دبي جودة �لتعليم على 
�أعلى م�ستويات  توفري  تتمكن من مو��سلة  �أن  وتاأمل  �أولوياتها،  قائمة  ر�أ�ص 
بعناية،  �مل�سّممة  �لتعليمية  و�مل����و�د  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل��ن��اه��ج  خ��الل  م��ن  �جل���ودة 
ل�سمان �لنجاح للطالب �جلامعيني يف م�سريتهم �ملهنية عرب �كت�ساب ما يلزم 
يف  �لأوىل  �لدولية  �جلامعة  وب�سفتنا  �ل�سوق.  �حتياجات  لتلبية  مهار�ت  من 
باأعلى م�ستوى من �خلدمات  بتزويد طالبنا  �لتز�منا  نوؤكد  �لإم���ار�ت،  دول��ة 
�لتعليمية، عرب توفري �مل�ساحات �ملبتكرة للتعّلم و�ملخترب�ت و�ملعد�ت �حلديثة 
على  دب��ي  يف  ولونغونغ  جامعة  وحتر�ص  �مل�ستقبلي.  �جلامعي  حرمنا  �سمن 
�لتطّلع نحو �مل�ستقبل و�سمان جهوزية طالبها لتلبية �حتياجات �سوق �لعمل 
�ملتز�يدة �ليوم كما يف �لغد، علماً �أننا جامعة معتمدة حملياً ومعرتف بها دولياً 

وتعمل وفقاً لأعلى معايري �لتعليم".

مبادرات جامعية
دبي  وجممع  �لعاملية  �لأكادميية  دبي  مدينة  �سمن  �لقائمة  �جلامعات  تبادر 
للمعرفة �إىل تزويد �لطالب مبنح در��سية ترتكز على �جلد�رة، وذلك لتعزيز 
وت�سهيل ح�سول نخبة كبرية  �لتكاليف �جلامعية  �لطالب على حتّمل  قدرة 
من �ملو�هب على فر�ص �لتعّلم مبعايري عاملية. لذلك، تقّدم جامعة برمنجهام 
%40، يف حني توفر جامعة ميدل�سك�ص جمموعة من  منحاً در��سية بن�سبة 

�ملنح �لدر��سية، مثل منحة �لتميز �لأكادميي �لتي ت�سل �إىل 50%.
من  و��سعة  جمموعة  من  �ل�ستفادة  دب��ي  برمنجهام  جامعة  لطالب  وميكن 
�ل�سنو�ت  من  ب��دء�ً  �جلامعي،  تعليمهم  تكاليف  لتحّمل  �مل��ايل  �لدعم  خيار�ت 
جامعة  ف��رع  وميلك  �لعليا.  �لدر��سات  �سنو�ت  �إىل  و�سوًل  �لأوىل  �لدر��سية 
للجامعة  �لرئي�سي  �ل��ف��رع  م��ع  وثيقة  ورو�ب����ط  ع��الق��ات  دب��ي  يف  برمنجهام 
فر�سة  دبي  يف  �ملقيمني  �لثانية  �ل�سنة  لطالب  ُتتاح  حيث  �ملتحدة،  �ململكة  يف 
منحهم  على  �حلفاظ  مع  �ملتحدة  �ململكة  فرع  مع  تبادل  برنامج  يف  �مل�ساركة 

�لدر��سية.

ملحة عن العام الدرا�سي 2021 – 2022 
بالن�سبة ملدينة دبي �لأكادميية �لعاملية وجممع  كان �لعام �ل�سابق عاماً مهماً 
�إىل  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  ب��ادرت  حيث  بالتحديد،  للمعرفة  دبي 
تو�سيع نطاق مناهجها ومو�ردها �لأكادميية، لتمكني �لطالب من �حل�سول 
و�ن��ط��الق��اً من  �ل��و�ق��ع.  �أر����ص  �لتطبيقي على  �لتعّلم  م��ن فر�ص  �مل��زي��د  على 
�سعيها �إىل �إحر�ز �ملزيد من �لتقّدم على �سعيد �لبيانات و�لتكنولوجيا وحتقيق 
�حلياد �ملناخي، �فتتحت جامعة برمنجهام حرمها �جلامعي �جلديد "�ملخترب 

�حلّي" يف مدينة دبي �لأكادميية �لعاملية، بالتعاون مع �سركة "�سيمن�ص".

•• دبي-وام:

ناق�ص �سعادة �لقا�سي خالد �حلو�سني 
�ل�سخ�سية  �لأح���و�ل  حمكمة  رئي�ص 
مع  �جتماعه  خ��الل  دب��ي  حماكم  يف 
م�����س��وؤول��ني م���ن م��وؤ���س�����س��ة �لأوق�����اف 
ر وهيئة تنمية �ملجتمع  و�سوؤون �لُق�سّ
�لق�سر  خلدمات  حت�سينية  مبادر�ت 
وتطوير خطط �لعمل �سمن �جلهود 
�لعمل  منظومة  لتح�سني  �مل��ب��ذول��ة 
�لق�سائية ومو�جهة �لتحديات �لتي 

�ملقدمة  �خل��دم��ات  �أم���ام  عائقاً  تقف 
للمجتمع.

وياأتي ذلك يف �إطار �لتعاون �مل�سرتك 
�حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �ملحاكم  ب��ني 
و�خلا�سة يف �لدولة من خالل تفعيل 
�ل�سركاء  ف��اع��ل��ة م��ع  �ت�����س��ال  ق��ن��و�ت 
منظومة  ت���ط���وي���ر  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
�لد�ئرة  و���س��ع��ي  �لق�سائية  �خل���ربة 
خدمات  تقدمي  يف  ر�سالتها  لإي�سال 

ق�سائية �سهلة �لو�سول للجميع.
و�أكد �سعادة �لقا�سي خالد �حلو�سني 

�أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر �مل��ح��ك��م��ة م��ن خالل 
�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات ف���ع���ال���ة ت���ق���دم من 
ق�����س��ائ��ي��ة مي�سرة  خ���دم���ات  خ��الل��ه��ا 
كفاء�ت  وت��رف��ع  للمجتمع  �ل��و���س��ول 
�إىل  لفتة   .. �لق�سائية  �لهيئة  عمل 
�لتي  �لعمل  خطط  متابعة  ���س��رورة 
�سامنًة  �لق�سائية  �ملنظومة  تخدم 
�لأ�سا�سية  �ل�سر�كة  �أه���د�ف  حتقيق 
�ملحلية  و�ل������دو�ئ������ر  �مل���ح���اك���م  ب����ني 
فئات  ل���ك���اف���ة  �مل���ق���دم���ة  ل���ل���خ���دم���ات 

�ملجتمع يف �لإمارة.

ع����ر�����ص  �لج������ت������م������اع  خ���������الل  ومت 
�ملبادر�ت  تنفيذ  عمل  خطة  تقرير 
�لتطويرية خلدمات �لق�سر �ملعتمدة 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  وحت���دي���د 
ت�سمل  و�لتي  �ساملًة  �لق�سر  خدمة 
�أربعة حماور رئي�سية وهي �ل�سيا�سات 
و�ملتطلبات  و�لإج�����ر�ء�ت  و�حل��وك��م��ة 
�لتي تتج�سد حول  �لب�سرية  و�مل��و�رد 
�ملتطلبات �لأ�سا�سية خلدمة �ملجتمع 

مبا.
ح�����س��ر �لج���ت���م���اع م���ن حم��اك��م دبي 

�لبناي  حم���م���د  �ل���ق���ا����س���ي  م����ن  ك�����ًل 
خالد  و�لقا�سي  �أول  �بتد�ئي  قا�سي 
�ملطيوعي قا�سي �بتد�ئي �أول وحمد 
�لأح�������و�ل  �إد�رة  م���دي���ر  �جل���ن���اح���ي 
�إد�ري  عتيق  �آل  و�أم��ي��ن��ة  �ل�سخ�سية 

رئي�سي مقرر.
كما ح�سر �لجتماع من هيئة تنمية 
�ملجتمع بدبي كًل من �سعادة �لدكتور 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لها�سمي  حم��م��د 
و�لتمكني  �مل���ال���ي���ة  �مل���ن���اف���ع  ل��ق��ط��اع 
�إد�رة  م����دي����ر  لح������ج  ب����ن  وي���و����س���ف 

�لتمكني �ملايل ويا�سر زكريا �مل�ست�سار 
�لقانوين وح�سة رئي�سي مدير �إد�رة 
خدمة �لعمالء و�آمنة حممد �أنوهي 

و�لبحث  �ل����در������س����ات  ق�����س��م  رئ��ي�����ص 
�لجتماعي.

وح�سر من موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون 

�لبلو�سي  ج��ا���س��م  م���ن  ك����ًل  ��ر  �ل��ُق�����سّ
هالل  و�أ�سرف  �لرتكات  ق�سم  رئي�ص 

�أخ�سائي قانوين رئي�سي.

الأحوال ال�سخ�سية يف حماكم دبي و�سوؤون الق�سر وهيئة تنمية املجتمع تعزز خدمات الق�سر

•• ال�صارقة-وام: 

وقعت �جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة وجامعة حممد بن ر��سد للطب و�لعلوم 
�ل�سحية مذكرة تفاهم لتعزيز �سبل �لتعاون بينما يف �ملجالت ذ�ت �لهتمامات 
�مل�سرتكة. وقع �ملذكرة كل من �لدكتورة �سوز�ن مام، مديرة �جلامعة �لأمريكية 
بن  نائب مدير جامعة حممد  �لزرعوين،  و�لدكتور عامر حممد  �ل�سارقة،  يف 
بح�سور  �ملهنية،  و�خل��دم��ات  �لإد�ري���ة  لل�سوؤون  �ل�سحية  و�لعلوم  للطب  ر��سد 
كبار ممثلي �جلانبني. تهدف �ملذكرة �إىل تعزيز �لعمل �مل�سرتك بني �ملوؤ�س�ستني 
�لتدريب،  فر�ص  وتوفري  �لطلبة  وتبادل  �لعلمي،  و�لبحث  �لتعليم  يف جمالت 
و�لإ�سر�ف على �أطروحات �لطلبة وم�ساريعهم، و�ل�ستخد�م �ملتبادل للمخترب�ت 
و�ملعامل �لفنية و�لبحثية، ف�ساًل عن تنظيم �ملوؤمتر�ت وور�ص �لعمل و�لندو�ت، 
و��ستك�ساف فر�ص تنظيم بر�مج �أكادميية وتدريبية م�سرتكة، وعقد ��ست�سار�ت 

�ل��دخ��ول يف  "ي�سعدنا  م��ام:  �لدكتورة  �لأك��ادمي��ي��ة. وقالت  �مل��ج��الت  يف خمتلف 
هذه �ل�سر�كة مع جامعة حممد بن ر��سد للطب و�لعلوم �ل�سحية، ونحن على 
مًعا  �لعمل  ميكننا  و  و�لنجاحات  �لبتكار  من  �ملزيد  �إىل  �سيوؤدي  هذ�  ب��اأن  ثقة 
�أبحاث موؤ�س�ستينا  تو�سيع نطاق  من خالل �جلمع بني خرب�تنا ومو�ردنا على 
على  �إيجابًيا  ينعك�ص  مما  �ملعقدة،  �لعلمية  �لأ�سئلة  من  للعديد  حلول  لإيجاد 
�لتعليمية و�جلامعية لطالبنا، حيث ينخرطون يف جمالت متنوعة  �خلرب�ت 
و�لقيادة  �لذ�تية  و�لإد�رة  �لتحليلي  �لتفكري  م��ه��ار�ت  وي��ط��ورون  �مل��ع��ارف،  من 
ر��سد للطب  �لتعاون مع جامعة حممد بن  "ياأتي  و�أ�سافت:  �مل�ستوى".  عالية 
و�لعلوم �ل�سحية، و�لتي هي مركز مبتكر ومتكامل للتعليم و�لبحوث يف جمال 
�ملبتكرة  �لرعاية �ل�سحية، جزًء� من مهمتنا لتعزيز �لبحوث وتطوير �حللول 
�لإمار�تية  �ملوؤ�س�سات  مع  بال�سر�كة  �ملجتمع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  تعالج  �لتي 

�ل�سديقة، و�مل�ساهمة بفعالية يف حتقيق �أجندة �لتنمية لدولة �لإمار�ت ".

••   اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  مع  متا�سيا 
�مل�سابة  �ملبكر وح�سر �حلالت  �لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف 
 .. 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  �مل�ستجد  بفريو�ص كورونا 
�ل�ساعات  229،513 فح�سا جديد� خالل  �إج��ر�ء  عن  �ل��وز�رة  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 
و�لفح�ص  �لتق�سي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�ساهم  �لفح�ص  تقنيات 
�لك�سف  يف  �لدولة  م�ستوى  على  �لفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  �لدولة  يف 

�مل�ستجد من جن�سيات  �إ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا  389 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية �لالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�سجلة 1،023،349 حالة.
و �أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل 
�لدولة  �لوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  �ملا�سية،  �ساعة  و�لع�سرين  �لأرب��ع 
2،342 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 377 حالة جديدة مل�سابني 
�أعر��ص  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�ص 
�مل�ست�سفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�سحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�ص 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�سفاء 1،002،726 حالة.  

ال�سحة جتري 229,513 فح�سا وتك�سف عن 389 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و377 حالة �سفاء 

طالب وهيئة تدري�س وكوادر اإدارية وطاقم عمل من اأكرث من 80 دولة حول العامل
الدوليني يف اجلامعات واملوؤ�س�سات الأكادميية مبدينة دبي الأكادميية العاملية وجممع دبي للمعرفة  الطالب  % ن�سبة   85

اأمريكية ال�سارقة وحممد بن را�سد للطب تعززان التعاون يف جمالت التعليم والبحث العلمي

•• اأبوظبي-الفجر:

ملعر�ص  �ملُنّظمة  �لعليا  �للجنة  تعقد 
و�لفرو�سية  لل�سيد  �لدويل  �أبوظبي 
2022 موؤمتر�ً �سحافياً �سباح غد 
كارلتون- ري��ت��ز  ف��ن��دق  �لأرب��ع��اء )يف 
عن  �لك�سف  بهدف  وذل��ك  �أبوظبي(، 
�سمن  و�جل��دي��دة  �لغنية  �لأن�����س��ط��ة 
برنامج فعاليات �حلدث �لأ�سخم من 
و�أفريقيا،  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  نوعه 
و�أحد �أهم �لأحد�ث �ملتخ�س�سة بهذ� 
�مل�سمار على م�ستوى �لعامل، و�لذي 
ُي��ق��ام ل��ل��م��ّرة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى م���دى 7 
م�سبوقة  غري  و��سعة  مُب�ساركة  �أي��ام 
م��ن قبل �ل��ع��ار���س��ني و�ل����دول، حيث 
�سيتم �لإع��الن عن تفا�سيلها خالل 

�ملوؤمتر. 

وُت���ق���ام �ل�����دورة �جل���دي���دة �ل���� )19( 
�سبتمرب   26 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
نادي  من  بتنظيم  �أكتوبر   2 ولغاية 
ر�سمية  وبرعاية  �لإم���ار�ت،  �سقاري 
من هيئة �لبيئة- �أبوظبي، �ل�سندوق 
�ل������دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ب���ارى، 
للمعار�ص  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�لقطاع  ُي��ق��ام �حل���دث، ور�ع���ي  حيث 
�لر�عي  �ل���دول���ي���ة،  ك���ار�ك���ال  ���س��رك��ة 
للعقار�ت،  "كيو"  ���س��رك��ة  �ل��ف�����س��ي 
و���س��رك��اء ت��ع��زي��ز جت��رب��ة �ل�����زو�ر كل 
م��ن �أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
بولري�ص  �سركة  �لن�سائية،  للريا�سة 
�سة،  �ملُتخ�سّ �ل��ري��ا���س��ي��ة  ل��ل��ُم��ع��ّد�ت 
ور�عي  �لفاخرة،  �لعربة  وجمموعة 
"�سمارت  �سركة  م��ن  ك��ل  �لفعاليات 
�مللكية"،  "�خليمة  و�سركة  ديز�ين" 

�أر  "�إيه  �ل�����س��ي��ار�ت  �سناعة  و�سريك 
�سرطة  م��ن  وب��دع��م  �لإمار�ت"،  ب��ي 
وغرفة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ووز�رة  �أب��وظ��ب��ي 
جتارة و�سناعة �أبوظبي ونادي تر�ث 

�لإمار�ت. 
وي�سهد نادي �سقاري �لإم��ار�ت هذه 
�لأيام ��ستعد�د�ت تنظيمية ولوج�ستية 
مميزة  لنطالقة  ُمكّثفة  و�إعالمية 
و�لذي  �لع�سرين،  عامه  يف  للحدث 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  مكانته  ر���ّس��خ 
�لدورة  تكون  �أّن  �ملتوقع  وم��ن  بقوة. 
م���ن ح��ي��ث م�ساركة  �أك����رب  �ملُ��ن��ت��ظ��رة 
و�مل�ساحة،  و�ل���������دول،  �ل���ع���ار����س���ني، 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات، وت�����س��ه��د �ل��ع��دي��د من 
و�لعرو�ص  و�لب���ت���ك���ار�ت  �ملُ��ن��ت��ج��ات 
�لرت�ثية �حلّية �لتي ُتلّبي طموحات 
�جل��م��ه��ور �ل��و����س��ع ل��ل��ح��دث، و�لذي 

 1750000 ع���ن  ي���زي���د  م���ا  ���س��ه��د 
 2003 ز�ئ��ر�ً منذ دورت��ه �لأوىل يف 
120 ج��ن�����س��ي��ة من  �أك�����ر م���ن  م���ن 
حُمّبي �ل�سقارة و�ل�سيد و�لفرو�سية 
���اق  و�ل���ري���ا����س���ات �ل����رت�ث����ي����ة، وُع�������سّ

�لرحالت و�لتخييم و�ل�سفاري. 
�أ�سباب  �أه���م  �أّن  �ل��ع��ار���س��ون  ويعترب 
�مل�ساركة وعو�مل �جلذب يف معر�ص 
�إي����ج����اد فر�ص  ت��ت��م��ّث��ل يف  �أب���وظ���ب���ي 
�ملبيعات  ل����زي����ادة  ج���دي���دة  ت���و�����س���ل 
و�سركاء  وك����الء  وُم��ق��اب��ل��ة  �مل��ب��ا���س��رة 
جدد وعقد �ل�سفقات ودخول �أ�سو�ق 
�ملهنيني يف  و�ل��ت��و����س��ل م��ع  ج��دي��دة 
�ملتخ�س�سة وزيادة  �ل�سناعات  جمال 
�لوعي بالعالمات �لتجارية و�إطالق 
وُتعّد  م��ب��ت��ك��رة.  ج���دي���دة  م��ن��ت��ج��ات 
�لن�سخة �جلديدة )�أبوظبي 2022( 

�ل�سوء  ل��ت�����س��ل��ي��ط  ر�ئ����ع����ة  ف���ر����س���ة 
لل�سركات  �لتجارية  �لعالمات  على 
وجميع  �حل��دث  خ��الل  من  �مل�ساركة 
و�لرتويجية  �لت�سويقية  ح��م��الت��ه 

�لو��سعة. 
�ملن�سوري  وتوّجه معايل ماجد علي 
رئي�ص �للجنة �لُعليا �ملُنظمة ملعر�ص 
و�لفرو�سية  لل�سيد  �لدويل  �أبوظبي 
�لأمني �لعام لنادي �سقاري �لإمار�ت 
�ل�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر للدعم  ب��خ��ال�����ص 
�أ�سحاب �ل�سمو  �لكبري �لذي ُيقّدمه 
�جلهود  ول��ك��اف��ة  للمعر�ص  �ل�����س��ي��وخ 
�ملحلية �لتي ُت�سهم يف حماية �لرت�ث 
يف  وتكري�سه  و�لإن�����س��اين  �لإم���ار�ت���ي 
ن��ف��و���ص �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، م���وؤك���د�ً �أّن 
ثمار ه��ذه �جل��ه��ود جت���اوزت �لنطاق 
�ملحلي.  و�أع��رب معاليه عن م�ساعر 

�لعتز�ز مع �لحتفاء جُمّدد�ً باأجمل 
�ل�سيد  ج���م���ه���ور  ع���رف���ه  م���ه���رج���ان 
تلتقي  حيث  �ملنطقة،  يف  و�لفرو�سية 
ح�سار�ت من خمتلف قار�ت �لعامل، 
�لفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  ���س��م��ن 
و�لريا�سية،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �ل��رت�ث��ي��ة، 
و�لق���ت�������س���ادي���ة، مب���ا ي��ع��ك�����ص مدى 
ح��ر���ص دول���ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى �إحياء 
�لرت�ث �لعربي و�لإن�ساين و�ملحافظة 
�أّن  �ل���وق���ت  ذ�ت  يف  وي����وؤك����د  ع��ل��ي��ه، 
�أب��وظ��ب��ي ب���ات ح��دث��اً دولياً  م��ع��ر���ص 
�ل�سفقات  وع��ق��د  �خل����رب�ت  ل��ت��ب��ادل 
�ملتخ�س�سة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  ب��ني 
�لتي  و�لإقليمية  �ملحلية  و�ل�سركات 
�أف�سل  ُتناف�ص  منتجاتها  �أ�سبحت 

�لبتكار�ت �لعاملية. 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�ص  ويحر�ص 

ت�سليط  ع��ل��ى  و�ل��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد 
�ل���������س����وء ع����ل����ى ك����اف����ة �ل���ع���ار����س���ني 
و�جلهات  �ل��ه��ي��ئ��ات  م���ن  �ملُ�����س��ارك��ني 
�خلا�سة  �ل�����س��رك��ات  �أو  �حل��ك��وم��ي��ة 
���س��و�ء، وج��م��ي��ع �لعالمات  ع��ل��ى ح���ّد 
�لفنانني  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ت��ج��اري��ة، 
و�ملهنيني ورّو�د �لأعمال، وذلك قبل 

�حلدث وخالله وبعد �نتهائه. 
موقعه  ع������رب  �مل�����ع�����ر������ص  و�أط�������ل�������ق 
�خلدمات  م��ن  �لعديد  �لإل��ك��رتوين، 
�ل����رق����م����ي����ة �ل���ت���ف���اع���ل���ي���ة و�مل������ز�ي������ا 
�لعار�سة  ل��ل�����س��رك��ات  �ل���رتوي���ج���ي���ة 
وذل����ك  �ل����ع����امل،  دول  م����ن خم��ت��ل��ف 
و�سال�سة  ���س��ه��ول��ة  ����س���م���ان  ب���ه���دف 
�لعار�سني  م��ن  للمئات  �لإج������ر�ء�ت 
�لذين ��ستقطبهم �ملعر�ص بكثافة يف 
�لقطاعات �ل� 11 �لتي ي�سّمها، وهي: 

�لفنون و�حلرف �ليدوية، �لفرو�سية، 
�ل�سقارة، رحالت �ل�سيد و�ل�سفاري، 
�أ�سلحة  و�لتخييم،  �ل�سيد  ُم��ع��ّد�ت 
�ل�سيد، م�ساريع �حلفاظ على �لبيئة 
وُمعّد�ت  مركبات  �لثقايف،  و�ل���رت�ث 
�ملنتجات  �لطلق،  �لهو�ء  يف  �لرتفيه 
�سيد  ُمعّد�ت  �لبيطرية،  و�خلدمات 
�لبحرية،  و�ل���ري���ا����س���ات  �لأ����س���م���اك 

ة.  وو�سائل �لإعالم �ملُخت�سّ

ا�ستعدادات مكثفة لنادي �سقاري الإمارات لتنظيم معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية بدءًا من 26 �سبتمرب 

�سرطة دبي ت�سارك يف معر�س 
روؤية الإمارات للوظائف 

•• دبي:الفجر

�لإم����ار�ت  روؤي����ة  م��ع��ر���ص  دب���ي م�ساركتها يف  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أع��ل��ن��ت 
للوظائف، من�سة �لتوظيف وتنمية �ملهار�ت و�لتو��سل �لر�ئدة لتمكني �ل�سباب 
يومني، يف مركز  ومل��دة  �لثالثاء  غد  ي��وم  فعاليته  �ستنطلق  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي، 
دبي �لتجاري �لعاملي مب�ساركة �أكر من 100 �سركة توفر �لعديد من فر�ص 
�لعمل، بهدف متكني �ل�سباب �لإمار�تي من حتقيق طموحاتهم �ملهنية. و�أكد 
�للو�ء �لدكتور �سالح عبد �هلل مر�د مدير �لإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�سرية، �أن 
�سرطة دبي وبتوجيهات من معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام 
�لعام  �لقائد  م�ساعد  رفيع  حممد  �أحمد  �للو�ء  �سعادة  ومتابعة  دب��ي،  ل�سرطة 
�ل�سباب،  متكني  يف  للدولة  �ل�سرت�تيجية  �لتوجهات  تدعم  �لإد�رة،  ل�سوؤون 
وت�سع �لتوطني يف �أولوية �أجندتها، وتهدف �إىل ��ستقطاب �لكو�در �لإمار�تية 
دبي،  ل�سرطة  �لأمنية  �لعمل  منظومة  من  ج��زء�ً  ليكونو�  �جلن�سني،  كال  من 
�أن م�ساركة  م���ر�د  �ل��ل��و�ء �سالح  وب���نّي  �ل��وط��ن.  بفاعلية يف خ��دم��ة  و�مل�����س��ارك��ة 
�سرطة دبي يف هذ� �ملعر�ص فر�سة لاللتقاء باأ�سحاب �لكفاء�ت و�لتخ�س�سات، 
�لعام لالن�سمام ل�سرطة دبي متاح ح�سورياً وعرب  �لتقدم هذ�  �أن  �إىل  منوهاً 
�ملوقع �لإلكرتوين ل�سرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae �أو عرب 
مدير  دعفو�ص  بن  حمد  �ملقدم  �أو�سح  ب��دوره،  دب��ي.  ل�سرطة  �لذكي  �لتطبيق 
دبي  �سرطة  �أن  �لب�سرية،  للمو�رد  �لعامة  �لإد�رة  و�لتوظيف يف  �لختيار  �إد�رة 
ومدنيني  ع�سكريني  من  و�لعقول،  �لكفاء�ت  �أف�سل  ��ستقطاب  على  حتر�ص 
ومتخ�س�سني، و�لبحث عن �ملبدعني من �أبناء �لوطن �لطموحني و�ملتطلعني 
فر�سة  �ملعر�ص  هذ�  و�أن  للوطن،  و�لتنموية  �لنه�سوية  �لعملية  يف  للم�ساركة 
مهمة ملقابلة �ل�سباب و�لتعرف على �إمكانياتهم. �جلدير ذكره �أن دورة معر�ص 
�ل�سباب  لت�سجيع  "ُكن"،  �سعار  �لعام حتت  تقام هذ�  للوظائف  �لإم��ار�ت  روؤي��ة 
�إلهامهم  خالل  من  و�لطموح،  و�مل�سوؤولية  بال�سجاعة  �لتحلي  على  �لإمار�تي 
فيما  بها،  لالرتقاء  �لالزمة  ب��الأدو�ت  وتزويدهم  �ملهنية،  م�سريتهم  لتطوير 
�أكر  مالمح  �لإم��ار�ت��ي  لل�سباب  ير�سم  كونه  خا�سة،  باأهمية  �ملعر�ص  يحظى 

و�سوحاً نحو حتقيق طموحاتهم �ملهنية.

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :و�يت كري�سنت لعمال �لديكور

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 2183656 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / جافيد علم ريا�ص �حمد من مالك �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / جافيد علم ريا�ص �حمد من 100 % �إىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / جافيد علم ريا�ص �حمد من مالك �إىل مدير

تعديل ن�سب �ل�سركاء / جافيد علم ريا�ص �حمد من 100 % �إىل 0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �بر�هيم على غلوم مو�سى �لعبيدىل %51

تعديل وكيل خدمات / حذف �سرمي جابر نا�سر على �لحبابى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ و�يت كري�سنت لعمال �لديكور 
WHITE CRESCENT DECOR WORKS 

�إىل /و�يت كري�سنت لعمال �لديكور ذ.م.م 
WHITE CRESCENT DECOR WORKS L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأ�صون�صيون-الفجر:

��ستقبل فخامة �لرئي�ص ماريو عبده 
�لبار�غو�ي  جمهورية  رئي�ص  بينيتز 
�ملجل�ص  رئي�ص  غبا�ص  �سقر  معايل 
�لوطني �لحتادي ، و�لوفد �لربملاين 
ل��ه خ���الل زي��ارت��ه �لر�سمية  �مل��ر�ف��ق 

حاليا �إىل �لبار�غو�ي.  
ون��ق��ل م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ص رئي�ص 
حتيات  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص 
�ل�������س���ي���خ حممد  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب 
�لدولة   رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�سمو  �ساحب  �هلل" و�أخيه  "حفظه 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة،  رئي�ص  نائب 
"رعاه �هلل" �إىل  �ل���وزر�ء، حاكم دب��ي 
ومتنيات  �لبار�غو�ي  رئي�ص  فخامة 
���س��م��وه��م جل��م��ه��وري��ة �ل���ب���ار�غ���و�ي 
�ل��رق��ي يف  ب����دو�م  �ل�����س��دي��ق  و�سعبها 

�ستى �ملجالت .
�لبار�غو�ي  رئي�ص  حمل  جانبه  من 
رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إىل  حتياته 
ن���ه���ي���ان  و�إىل   ز�ي�����د �ل  ب���ن  حم��م��د 
�ل�����س��م��و  �ل�سيخ حم��م��د بن  ���س��اح��ب 
علي وجود  موؤكد�ً   ، مكتوم  �ل  ر��سد 

فر�ص و��سعة وم�سرتكة للتعاون بني 
�لبلدين يف �ملجالت كافه .

بد�ية  �ل��ب��ار�غ��و�ي يف  رئي�ص  ورح��ب 
و�لوفد  غبا�ص  �سقر  مبعايل  �للقاء 
�مل����ر�ف����ق ل�����ه، م�����وؤك�����د�ً �أه���م���ي���ة هذه 
�لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز  يف  �ل��زي��ارة 
بني �لبلدين، م�سدد�ً على �أهمية دور 
�لربملانات يف تطوير عالقات �لتعاون 
�لذي  �ل��دع��م  مثمنا  �ل��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 
�لقطاع  �إىل  �لم���ار�ت  دول��ة  قدمته  
ملو�جهة  �ل�����ب�����ار�غ�����و�ي  يف  �ل���ط���ب���ي 

جائحة جائحة كوفيد 19
ح�سره  �ل������ذي  �ل���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
�لقمزي �سفري  �سعادة �سعيد عبد�هلل 
دول������ة �لإم����������ار�ت غ����ري م��ق��ي��م لدى 
�سبل  بحث  �ل��ب��ار�غ��و�ي  جمهوريتة 
و�لتعاون  �ل�سد�قة  ع��الق��ات  تعزيز 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني 
يخدم  �ل��ب��ار�غ��و�ي  مب��ا  وجمهورية 
�ل�سديقني  و�ل�����س��ع��ب��ني  �ل���ب���ل���دي���ن 
جميع  يف  �ملتنامي  �لتطور  وي��و�ك��ب 
�أهمية  على  �لتاأكيد  م��ع  �لقطاعات 

ت��ف��ع��ي��ل �ل���ع���الق���ات �ل���ربمل���ان���ي���ة بني 
ب��رمل��اين �ل��دول��ت��ني م��ن خ��الل تبادل 
و�لت�ساور  �لتن�سيق  وتعزيز  �لزيار�ت 
ذ�ت  �ل����ق���������س����اي����ا  ح�����ي�����ال خم���ت���ل���ف 

�لهتمام.
وت��ط��رق �جل��ان��ب��ان �إىل �حل��دي��ث عن 
وبحثا  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�سايا 
�لر�هنة  و�لتطور�ت  �مل�ستجد�ت  �آخر 
و�لدولية،   �لإقليمية  �ل�ساحتني  على 
كما �أكد �جلانبان  على �أهمية حتقيق 
�لعاملي  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  و�لأم����ن  �ل�سلم 

لتوفري  �ملبذولة  �جلهود  كافة  ودعم 
�لعامل  ل�����س��ع��وب  �أف�������س���ل  م�����س��ت��ق��ب��ل 
�ملن�سود  و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  وحتقيق 

علي م�ستوي �لعامل .
دولة  �ن  غبا�ص  �سقر  م��ع��ايل  وق���ال 
بقيادة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ص �لدولة "حفظه �هلل"   
حتر�ص د�ئما على �أن تكون عالقاتها 
�أ���س�����ص ر��سخة  ب���ال���دول ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
و�ل�سد�قة  �مل�����س��رتك  �ل��ت��ع��اون  م���ن 

مبادئ  وتوطيد  �ملتبادل  و�لح���رت�م 
�لأخوة و�لتعاون بني �لأمم و�ل�سعوب 

وتر�سيخ �أ�س�ص �ل�سالم و�لتعاي�ص.
�لوطني  �ملجل�ص  وف��د  �للقاء  ح�سر 
�لحت�����ادي �أع�����س��اء جم��م��وع��ة جلنة 
�أمريكا  دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع  �ل�سد�قة 
�لدكتور  م��ن:  كل  �سعادة  �لالتينية، 
ط����������ارق ح����م����ي����د �ل�����ط�����اي�����ر رئ���ي�������ص 
�لعابدي  ر����س��د  و�سعيد  �مل��ج��م��وع��ة، 
نائب رئي�ص �ملجموعة، ومرمي ماجد 
�أع�ساء  �مل��ج��م��وع��ة،  ع�سو  ثنية  ب��ن 

�ملجل�ص �لوطني �لحتادي .، و�سعادة 
كل من: �لدكتور عمر عبد �لرحمن 
للمجل�ص  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لعام  �لأم�����ني  �ل��ب�����س��ط��ي  وع���ف���ر�ء   ،
وطارق  �لربملاين،  لالت�سال  �مل�ساعد 
�أحمد �ملرزوقي �لأمني �لعام �مل�ساعد 

ل�سوؤون رئا�سة �ملجل�ص .
�أك������د م���ع���ايل ���س��ق��ر غ���ب���ا����ص علي  و 
بني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  يف  �ل��ت��ط��ور 
دولة �لمار�ت وجمهورية �لبار�غو�ي 
ب��ع��د زي������ارة ف��خ��ام��ة ماريو  خ��ا���س��ة 

�لبار�غو�ي  جمهورية  رئي�ص  عبده- 
�إىل دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�ساحب  مع  ولقائة   ،2022 مار�ص 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �ل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ع  و  نهيان 
حم��م��د ب��ن ر����س��د �ل م��ك��ت��وم ، لفتا 
�ثمرت  �للقاء�ت  �ن هذة  معاليه �يل 
ب��ت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �يل 
�ملجالت  و�رح���ب  يف  �و���س��ع  م�ستوي 
م�������س���ار�ت جديدة  ،و�����س���اف���ت  ك���اف���ة 
لتوثيق �لتعاون يف �لتنمية �مل�ستد�مة 
و�لبتكاربني  �مل���ت���ج���ددة  و�ل���ط���اق���ة 

�لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه ت��ات��ي  زي����ارة �ملجل�ص 
جمهورية  �ىل  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
للتعاون  ت��ع��زي��ز�ً  بهدف  �ل��ب��ار�غ��و�ي 
�لربملاين وتبادل �لزيار�ت و�خلرب�ت 
�لبلدين  �����س����ال����ح  يف  ي�������س���ب  مب�����ا 
و�ل�����س��ع��ب��ني �ل�����س��دي��ق��ني يف ظ���ل ما 
ي�سهده �لعامل من تطور�ت وحتديات 
كبرية، وما يتطلبه ذلك من توحيد 
خمتلف  حيال  و�لتوجهات  للمو�قف 
�لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك . كما 
و�لتقدير  �ل�سكر  عن  معاليه  �أع��رب 
ب��ه وف��د �ملجل�ص م��ن ح�سن  مل��ا حظي 

�سيافة وحفاوة ��ستقبال.

•• راأ�س اخليمة- وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم ر�أ�ص 
�خليمة، يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد �أم�ص، �سعادة عبد�هلل بن من�سور عبد�هلل 
�ملطوع، قن�سل عام �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة لدى �لدولة، �لذي قدم لل�سالم على 
�سموه. ورحب �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�ص �خليمة، ب�سعادة �لقن�سل، وتبادل معه �لأحاديث 
�لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت  دول��ة  بني  و�لتاريخية  �لأخوية  �لتعاون  عالقات  تعزيز  حول 
�ل�سقيقة على خمتلف �ل�سعد. و�أ�ساد �سموه بعمق �لرو�بط �لأخوية �ملتجذرة  �ل�سعودية 
بني �لبلدين �ل�سقيقني، و�لتي من �ساأنها حتقيق �ملزيد من �لتقدم و�لرخاء لل�سعبني. من 
جانبه، عرب �سعادة عبد�هلل بن من�سور عبد�هلل �ملطوع، عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب 

�ل�سمو حاكم ر�أ�ص �خليمة، على كرم �ل�سيافة وح�سن �ل�ستقبال.

هيئة النقل – عجمان تكرم الدفعة الثانية من �سائقي 
مركبات الأجرة الأكرث ا�ستخدامًا لالأنظمة الذكية

•• عجمان -الفجر:

كرمت هيئة �لنقل – عجمان عدد من �سائقني مركبات �لأجرة �لأكر ��ستخد�ماً لالأنظمة �لرقمية و ذلك من خالل 
مبادرة �طلقتها �لهيئة لت�سجيع �ل�سائقني على ��ستخد�م �لأنظمة �لرقمية �لتي تقدمها �لهيئة مما ي�سهم يف ت�سهيل �آلية 

عمل منظومة �لنقل يف �لإمارة.
و حتر�ص �لهيئة على توفري خدمات رقمية ��ستباقية  تنا�سب كافه فئات �ملجتمع من خالل ت�سخري تكنولوجيا �ملعلومات ، 
و ت�سمن �لتكرمي عدد من �سائقي مركبات �لأجرة من �سركات خمتلفة منهم �ل�سائق حو�جة كلز�ر من �سركة �جرة �لر�حة  

من �سركة كار�ص لالأجرة و �ل�سائق زيارت خان من �سركة �لعربية لالأجرة و مت �لتكرمي يف مقر �لهيئة �لرئي�سي .

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل العام ال�سعودي

رئي�س الباراغواي ي�ستقبل �سقر غبا�س ويوؤكد احلر�س على تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 

•• م�صقط -وام: 

�لجتماع  يف  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�ص  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����س��ع��ب��ة  وف���د  ����س���ارك 
لالجتماع  �خلارجية  و�لعالقات  �لربملاين  �لتن�سيق  للجنة   15 �ل�  �لتح�سريي 
و�لوطني  و�لنو�ب  �ل�سورى  روؤ�ساء جمال�ص  و�ل�سعادة  �ملعايل  لأ�سحاب  �لدوري 
و�لأمة بدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �لذي عقد �م�ص يف �لعا�سمة 
�لعمانية م�سقط برئا�سة �سعادة يعقوب بن حممد �حلارثي نائب رئي�ص جمل�ص 
لروؤ�ساء  ع�سر  �ل�ساد�ص  �ل��دوري  �لجتماع  لأعمال  ل��الإع��د�د  �لعماين،  �ل�سورى 

�ملجال�ص �لت�سريعية �خليلجية .
و�سم وفد �ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية �سعادة حميد علي �لعبار �ل�سام�سي رئي�ص 
�لت�سريعية �خلليجية،  �ل�سعبة يف �لجتماع �لدوري لروؤ�ساء �ملجال�ص  جمموعة 

و�سعادة يو�سف عبد�هلل �لبطر�ن ع�سو �ملجموعة.
�ل�سعبة  �إن  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ص  ع�سو  �لعبار  علي  حميد  �سعادة  وق��ال 
�لربملانية تقدمت مبقرتح مناق�سة مو�سوع "دور �ملجال�ص �لت�سريعية �خلليجية 
�لثو�بت  م��ع  ت��ت��ن��اف��ى  �ل��ت��ي  �ل�����س��اذة  �لأف���ك���ار  م��ن  �ملجتمعية  �ل��ق��ي��م  يف ح��م��اي��ة 

�لإ�سالمية"، وذلك نتيجة للتطور�ت �حلا�سلة جتاه هذ� �لبند، حيث تت�ساعد 
�لفكري للمجتمعات و�لعاد�ت و�لقيم  �لتغيري  �لأيام موجة من حماولت  هذه 
تغيري  بهدف  �إعالمية  وموؤ�س�سات  حقوقية  منظمات  تتبناها  و�لتي  �خلليجية، 
مع  تتعار�ص  ومنظمة  ممنهجة  �أف��ك��ار  ن�سر  خ��الل  م��ن  لل�سباب  �ل�سوي  �لفكر 
�لقيم و�ملبادئ �ملجتمعية لبلد�ننا، وعليه تظهر �حلاجة �ملا�سة للعناية باملنظومة 
�أهمية حماية �لأ�سرة من بع�ص  �لتي توؤكد على  �مل�سرتكة  �لقانونية �خلليجية 
�لفكري  �لأمن  �لتوجهات، مما جعل من م�ساألة حماية  �لأيدولوجيات متعددة 

�سرورة ملحة لأمن �ملجتمعات.
وذكر �لعبار باأنه �سدر بيان م�سرتك من �لهيئة �لعامة لالإعالم �ملرئي و�مل�سموع، 
وجلنة م�سوؤويل �لإعالم �لإلكرتوين بدول جمل�ص �لتعاون، حول �لتوجيه باإز�لة 
"Netflix"، ويتز�من هذ� �لإجر�ء مع  �ملحتوى �ملخالف يف من�سة نتفليك�ص 

�ملو�سوع �ملقرتح من �ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية. 
م�سري�ً �إىل �أن هناك �لعديد من دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية بد�أت 
�إعالمية تعمل على ن�سر مو�د تتعار�ص  �إج��ر�ء�ت جادة جتاه من�سات  يف �تخاذ 
و�لفطرة �ل�سليمة، وذلك حلماية منظومة �لقيم �لأخالقية و�لتي تن�سجم مع 

�لأب و�لأم  �لأ�سرة وحدة �جتماعية تتكون من  �لتي ترى يف  �لب�سرية  �لطبيعة 
و�أطفالهما.

ويف مد�خلته �أكد �لعبار على دور �ملجال�ص �لت�سريعية يف حماية �لأ�سرة بتحديث 
و�لعاد�ت  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  مع  يتعار�ص  ل  مبا  وذل��ك  �لأ�سرية،  �ل�سيا�سات 
وت�سمن  ُهويتها  على  وحت��اف��ظ  �ملجتمعات،  متيز  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  و�لتقاليد 
ت�سجيع  جانب  �إىل  �لقادمة،  �لأج��ي��ال  عند  ور�سوخها  و�زده��اره��ا  ��ستمر�ريتها 
مع  للتفاعل  �ملجتمع  �أف��ر�د  ل��دى  �مل�سوؤولية  دعائم  و�إر���س��اء  �ملجتمعية  �مل�ساركة 
على  و�لوقوف  �ملجتمع  �حتياجات  ملو�كبة  بالأ�سرة،  �ملعنية  �سات  و�ملوؤ�َسّ �جلهات 

�أهم �لتحديات يف وقت مبكر ما ي�سمن فاعلية يف �لت�سّدي لها.
�ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية �قرتحت دمج �ملو�سوع �ملطروح مع ما  " �إن  وقال 
منظومات  مقرتحهم  ن�ص  يف  �لعماين  �ل�سورى  جمل�ص  يف  �لأخ���وة  به  تف�سل 
و�سبكات �حلماية �لجتماعية �خلليجية ودور �ملجال�ص �لت�سريعية يف تطويرها 
�خلليجية  �لت�سريعية  �ملجال�ص  :دور  ك��ال��ت��ايل  �ل��دم��ج  م��ق��رتح  ي��ك��ون  �أن  على 
�ملجتمعات  قيم  م��ع  تتنافى  �لتي  �لأف��ك��ار  م��ن  �لجتماعية  �حلماية  تطوير  يف 

�خلليجية".

وناق�ص �لجتماع عدد� من �لبنود من بينها �ملو��سيع �خلليجية �مل�سرتكة �ملقدمة 
من �ملجال�ص �لت�سريعية �خلليجية �لتي بلغ عددها �أكر من 15 مقرتحاً، حيث 
�لت�سريعية  �ملجال�ص  "دور  بعنو�ن  مو�سوعات  ثالثة  �ختيار  على  �لت��ف��اق  مت 
"دورها  و  �لوطني"،  �لقت�ساد  ودع��م  �لبيني،  �ل�ستثمار  توطيد  يف  �خلليجية 
و�سبكات  �لجتماعي  و�لتو��سل  �لإع���الم  بو�سائل  �ملجتمعية  �لقيم  حماية  يف 
خالل  م��ن  �ل�����س��ي��رب�ين  �لأم���ن  حتقيق  دع��م  يف  �ملجال�ص  "�أدو�ر  و  �لإنرتنت"، 
�لدوري  �لجتماع  يف  �ملو�سوعات  و�ستعر�ص  ؛  �ل�سطناعي"  �لذكاء  ��ستغالل 
و�لنو�ب  �ل�سورى  جمال�ص  روؤ���س��اء  و�ل�سعادة  �مل��ع��ايل  لأ�سحاب  ع�سر  �ل�ساد�ص 
و�لوطني و�لأمة بدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �ملقرر عقده بتاريخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ملعويل  هالل  بن  خالد  �سعادة  برئا�سة  �جل��اري،  �سبتمرب   21
�ل�سورى ب�سلطنة عمان، لختيار مو�سوع و�حد من بينها تنظم له ندوة بدولة 

�لرئا�سة لحقا.
كما ناق�ص جدول �أعمال �لجتماع مقرتح ت�سكيل جلنة للتعاون مع برملانات دول 
�أمريكا �لالتينية، ومقرتح رفع �لتو�سيات �لنهائية للندو�ت �خلليجية �مل�سرتكة 

للمجل�ص �لأعلى ملجل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

•• ال�صارقة-الفجر:

�ختيار  �لقا�سمية  �جلامعة  �سهدت 
�لطالبي  �ل�سعادة  جمل�ص  وت�سكيل 
�ل������ذي ي��ع��ت��رب ح��ل��ق��ة �ل���و����س���ل بني 
قام  �أن  ب���ع���د  و�جل����ام����ع����ة،  �ل��ط��ل��ب��ة 
و�لبنات  �لبنني  من  �جلامعة  طلبة 
م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ك��ل��ي��ات ب��اخ��ت��ي��ار من 
ميثلهم . وجاء ذلك يف �أعقاب جناح 
�لتظاهرة �لطالبية �لتي �حتفت بها 
�لت�سويت  على  �لقبال  يف  �جلامعة 
�ل�سعادة  جم��ل�����ص  �أع�����س��اء  لخ��ت��ي��ار 
�أدو�رهم مع بد�ية  �لطالبي ملبا�سرة 
�لعام �لأكادميي 2022-2023م.

و�أ�سرف على �سري �لت�سويت �للجنة 
�لتي جرى ت�سكيلها برئا�سة �لأ�ستاذ 
عميد  �ل�سر�يرة،  �سليمان  �لدكتور 
�أ.  م��ن  ك��ل  وع�سوية  �لطلبة  ���س��وؤون 
�أح�����الم ب���ن ج���ر����ص، م�����س��اع��د مدير 
و�لأ�ستاذ  �لطلبة،  ل�سوؤون  �جلامعة 
زك��ري��ا، عميد كلية  ه�����س��ام  �ل��دك��ت��ور 
�لت�����س��ال، و�ل��دك��ت��ور �أح��م��د فتحي، 

و�لدكتورة هبة حممد .

�لت�سويت  ع��م��ل��ي��ة  ����س���ري  وخ�������الل 
�لدكتور  �لأ����س���ت���اذ  ����س���ع���ادة  ح���ر����ص 
ع�������و�د �خل����ل����ف، م����دي����ر �جل���ام���ع���ة، 
�ل���دك���ت���ور ح�سن  ي���ر�ف���ق���ه �لأ����س���ت���اذ 
لل�سوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  �مللخ 
مر�حلها  ت��ف��ق��د  ع��ل��ى  �لأك���ادمي���ي���ة 
�للجنة  لأع�������س���اء  �ل�����س��ك��ر  م��ق��دم��ا 
�مل�ساركة  يف  مبادرتهم  على  و�لطلبة 
لختيار ممثليهم يف جمل�ص �ل�سعادة 

�لطالبي .
�لطالبي  �ل�سعادة  جمل�ص  و�سيعمل 

على حتقيق �أوجه �لتفاعل �لطالبي 
و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف 
خدمة  نحو  �لطلبة  م��ب��ادرة  وتنمية 
�جلامعة و�ملجتمع ف�سال عن تعزيز 
خمتلف  يف  وق���در�ت���ه���م  ه���و�ي���ات���ه���م 

�لرب�مج �ملتاحة .
عو�د  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  �سعادة  و�أك���د 
�ل�سعادة  جم��ل�����ص  �أه���م���ي���ة  �خل���ل���ف، 
بد�ية  م���ع  �ل���ه���ام  ودوره  �ل��ط��الب��ي 
بهدف  للجامعة،  �لأك���ادمي���ي  �ل��ع��ام 
�خ���ت���ي���ار �ل���ط���ل���ب���ة م����ن مي��ث��ل��ه��م يف 

�سيعمل  ح��ي��ث  �ل���ط���الب���ي،  �مل��ج��ل�����ص 
�ل�����س��ب��اب وعزميتهم  ب����روح  �مل��ج��ل�����ص 
ع��ل��ى �إط�����الق ع���دي���د م���ن �مل���ب���ادر�ت 
لتحقيق  و�ل�����رب�م�����ج،  و�لأن�������س���ط���ة 
�ل�سعادة و�لإيجابية جلميع �لطلبة، 
وذلك �سمن خطط وبر�مج تتما�سى 
مع ��سرت�تيجيات وخطط �لربنامج 
وما  و�لإي��ج��اب��ي��ة،  لل�سعادة  �لوطني 
�إىل حت��ق��ي��ق��ه من  ت�����س��ع��ى �جل��ام��ع��ة 
مت�سامح  م��ع��ت��دل  و���س��ط��ي  م��ن��ظ��ور 
ين�سد �خلري و�ل�سالم للعامل كله يف 
نعتز  �ل��ذي  و�لت�سامح  �لتعاي�ص  بلد 

باحلياة �لكرمية فيه.
�لأجو�ء  تلك  �أن  �إىل  �خللف  و�أ���س��ار 
تعمل على ن�سر روح �مل�ساركة و�لعمل 
�جلماعي من �أجل خلق بيئة طالبية 
ف�ساًل  و�لتفاوؤل،  بالإيجابية  مليئة 
�ل�سعادة  جم��ل�����ص  ت�����س��ك��ي��ل  �أن  ع���ن 
�لطالبي ين�سجم مع توجهات دولة 
قيم  تعزيز  يف  و�سيا�ستها  �لإم����ار�ت 
طلبة  نفو�ص  يف  و�لت�سامح  �ل�سعادة 
�ملعاين  ت��ل��ك  وت��ر���س��ي��خ  �جل���ام���ع���ة، 

�سلوكاً عملياً د�خل �أروقة �جلامعة.

•• اأبوظبي-وام:

ي�سارك �ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية يف �للقاء �لت�ساوري �لتا�سع لر�بطة جمال�ص 
�ل�سيوخ و�ل�سورى و�ملجال�ص �ملماثلة يف �إفريقيا و�لعامل �لعربي "�آ�سيكا" يف مدينة 
بوجومبو� جمهورية بوروندي، حول مو�سوع "�آثار وتد�عيات جائحة كورونا على 
�لقت�ساد �لعربي �لإفريقي و�ل�ستجابة �حلكومية يف �سبيل مو�جهتها". وي�سم 
وفد �ل�سعبة �سعادة عدنان حمد �حلمادي و�سعادة نا�سر حممد �ليماحي. و�أكد 
دولة  ��ستجابة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص  ع�سو  �ليماحي  حممد  نا�سر  �سعادة 
�لإمار�ت للمتغري�ت �لتي ع�سفت بالعامل نتيجة جائحة كوفيد - 19؛ وحر�ست 
با�سرت�تيجية  "كورونا"،  ب��ع��د  مل��ا  �ل���س��ت��ع��د�د  ع��ل��ى  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  ظ��ل  يف 
�لغذ�ئي،  و�لأم��ن  و�لقت�ساد،  �ل�سحة،  �أ�سا�سية،  حماور   6 تت�سمن  م�ستقبلية؛ 
عنها  نتج  �مل��ح��اور  تلك  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار  و�حلكومة.  و�ملجتمع،  و�لتعليم، 
فعال  ب�سكل  �أ�سهم  مما  كوفيد19-،  بعد  ما  ملرحلة  �لتعايف  وم��ب��ادر�ت  خططا 
جميع  على  وتد�عياتها  تاأثري�تها  من  و�لتقليل  �جلائحة  �نت�سار  من  �حل��د  يف 
قطاعات �لدولة ومتكني �لدولة من و�سع خطط ��سرت�تيجية م�ستقبلية ملا بعد 
كوفيد19، ل�سيما يف �ملجال �لقت�سادي و�ل�ستثماري وتنويع م�سادر �لدخل. 
و�أ���س��اف �ليماحي يف كلمة �ل�سعبة " يف ه��ذ� �لإط��ار عملت دول��ة �لإم���ار�ت على 
تطوير هياكلها �حلكومية بهدف خلق حكومة �أكر مرونة و��ستجابة، ومو�كبة 
للتغري�ت �سملت دمج حو�يل %50 من �لهيئات �لحتادية، و��ستحد�ث منا�سب 
وزر�ء دولة جدد، وخلق منا�سب روؤ�ساء تنفيذيني يف قطاعات تخ�س�سية تو�كب 
�مل�ستقبل، وت�سكيل جلان وطنية لإد�رة وحوكمة مرحلة �لتعايف من �جلائحة، كما 
�عتمدت خطة دعم �قت�سادي �ساملة ت�سمنت حزمة من �لإجر�ء�ت �ل�ستثنائية 
�لإم���ار�ت كانت  دول��ة  �أن  و�أك��د  �قت�سادها".  �لعاملية على  �آث��ار �جلائحة  لحتو�ء 
�إمكانياتها  كافة  و�سخرت  و�لتنموي،  �لإن�ساين  �لعمل  جمال  يف  حا�سرة  د�ئما 
ومو�ردها من �أجل �أغر��ص �إن�سانية وتنموية خدمة للب�سرية جمعاء دون تفرقة 
�أو متييز، ل�سيما خالل �زمة جائحة كورونا، فكانت �لإم��ار�ت من �أو�ئل �لدول 

�لد�عمة للمبادر�ت �لإن�سانية خالل جائحة كوفيد19-، حيث �سكلت �مل�ساعد�ت 
�لتي قدمتها �لدولة %80من حجم �ل�ستجابة �لدولية للدول �ملت�سررة خالل 
�ستة ماليني وفاة،  �أكر من  �إن جائحة فريو�ص كورونا خلفت  �جلائحة. وقال 
بالإ�سافة �إىل ماليني �لإ�سابات، كما ع�سفت باقت�ساديات �لعديد من دول �لعامل 
وت�سببت يف �أكرب �أزمة �قت�سادية عاملية، و�أ�سهمت يف فقد�ن ما يقارب من 255 
مليون وظيفة بدو�م كامل، وخلقت حالة حادة من عدم �مل�ساو�ة على �مل�ستويني 
�لتعايف  باأن  �أ�سار   ، �لد�خلي و�خلارجي، موؤكد� �أن تقرير للبنك �لدويل 2022 
من هذه �لأزمة �سيكون متفاوتاً بقدر تفاوت �آثارها �لقت�سادية �لأولية، �إذ حتتاج 
�لقت�ساد�ت �ل�ساعدة و�لفئات �ملحرومة �قت�سادياً وقتا �أطول، لتعوي�ص ما جنم 
�أنه على  و�أ�ساف  �لعي�ص.  ك�سب  و�سبل  �لدخل  فقد�ن  عن �جلائحة من خ�سائر 
�لرغم من �ل�ستجابات �ل�سريعة و�لدعم �حلكومي �لكبري على �سعيد �ل�سيا�سات 
�لقت�سادية و�لتنموية وجهود �لتعاون �لدويل يف مو�جهة �أزمة كورونا، وق�س�ص 
�لنجاح �مللهمة يف �إحتو�ء �لآثار و�لتد�عيات �لقت�سادية للجائحة، �إل �إننا جند 
باأن �جلائحة ل تز�ل تلقي بظاللها على جمتمعاتنا �لعربية و�لإفريقية، وعلى 
حياة ومعي�سة �لكثريين يف جميع �أنحاء �لعامل، فقد �أ�سار تقرير �سدر حديثا من 
�لأمم �ملتحدة حول موؤ�سر �لتنمية �لب�سرية 2022، �إىل �أن �لعامل تر�جع خم�سة 
�سنو�ت �إىل �لور�ء يف ثالثة ملفات هامة وهي �ل�سحة و�لتعليم وم�ستوى �ملعي�سة. 
برملاناتنا  فاإن  وبالتايل  �سك،  بال  قبله  كما  لي�ص  كورونا  بعد  �لعامل  �أن  و�أو�سح 
�لوطنية من خالل ممار�سة �أدو�رها �لت�سريعية و�لرقابية، لها دور هام يف �إعادة 
من  �جلائحة،  من  �لتعايف  وحتقيق  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لقت�ساد  عجلة  دور�ن 
خالل عملية �لر�سد و�لتقييم وحماولة عك�ص �لتاأثري�ت �ل�سلبية �لتي �أحدثتها 
�لتنمية.  �أ�سكال  وخمتلف  و�ملعي�سة  و�لتعليم  و�ل�سحة  �لقت�ساد  على  �جلائحة 
ويف ختام كلمة �ل�سعبة �لربملانية للمجل�ص �لوطني �لحتادي وجه �سعادة نا�سر 
�ليماحي �ل�سكر و�لتقدير جلمهورية بوروندي، على ح�سن �ل�سيافة و�ل�ستقبال، 
و��ست�سافة �للقاء �لتا�سع �لت�ساوري لر�بطة جمال�ص �ل�سيوخ و�ل�سورى و�ملجال�ص 

�ملماثلة يف �إفريقيا و�لعامل �لعربي "�آ�سيكا".

الوطني الحتادي ي�سارك يف اجتماع جلنة التن�سيق الربملاين للمجال�س الت�سريعية اخلليجية

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اللقاء الت�ساوري التا�سع لرابطة اآ�سيكااجلامعة القا�سمية ت�سهد اختيار جمل�س ال�سعادة الطالبي
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•• دبي:الفجر

د معايل �لفريق عبد �هلل خليفة  تفقَّ
�مل����ري، �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي، 
�لإد�رة �لعامة لإ�سعاد �ملجتمع، �سمن 
لالإد�ر�ت  نوي  �ل�سَّ �لتفتي�ص  برنامج 
ر�فقه  ��رط��ة،  �ل�����سُّ �ل��ع��ام��ة وم���ر�ك���ز 
خ��الل��ه��ا �ل��ل��و�ء �أح��م��د حم��م��د رفيع 
م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون �لإد�رة، 
�ملن�سوري،  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  و�ل��ع��م��ي��د 
مدير �لإد�رة �لعامة لإ�سعاد �ملجتمع 
�سالح  �ل��دك��ت��ور  و�لعميد  ب��ال��وك��ال��ة، 
�لإد�رة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �حل�����م�����ر�ين، 
و�لعميد  و�ل���ري���ادة،  ز  للتميُّ �ل��ع��ام��ة 
نائب  �ل�������س���ع���دي،  �أح����م����د  �ل���دك���ت���ور 
مدير �لإد�رة �لعامة لإ�سعاد �ملجتمع 
بالوكالة، و�لعميد خالد بن �سليمان، 
مدير �إد�رة �لرقابة و�لتفتي�ص، وعدد 

باط. من �ل�سُّ

موؤ�سرات
و�أطلع معايل �لفريق عبد �هلل �ملري 
�لعامة  �لإد�رة  �أد�ء  م��وؤ���س��ر�ت  ع��ل��ى 
ت�سمنت  و�ل���ت���ي  �مل��ج��ت��م��ع،  لإ����س���ع���اد 
�ملوؤ�سر �ل�سرت�تيجي �خلا�ص باإ�سعاد 

�ملجتمع و�لذي حقق ن�سبة 93،6% 
�لعام �ملا�سي وكان �مل�ستهدف 91%، 
يف حني حقق �ملوؤ�سر ن�سبة 95،3% 
يف �ل�سعادة �لوظيفية لالإد�رة �لعامة 
يف  و95.8%  �ملا�سي،  �ل��ع��ام  خ��الل 
ر�سا  و%90.3 يف  �ل�سركاء،  �سعادة 
�أع�ساء نادي �ل�سباط، و%93،3 يف 
ن�سبة �لر�سا عن �ملبادر�ت �ملجتمعية، 
يف   93،9% حت��ق��ي��ق  ع����ن  ف�������س���اًل 
�ل��ر���س��ا ع���ن ن�����س��ر �مل��ع��ل��وم��ات �لعام 

�ملا�سي.

تعزيز اجلاهزيَّة
ك��م��ا و�أط���ل���ع م���ع���ايل �ل��ف��ري��ق �ملري 
�لتاأهيل  م����رك����ز  �����ر�ت  م�����وؤ������سِّ ع���ل���ى 
بن�سبة  �ملتعلقة  ��ة  �جل��اه��زيَّ وت��ع��زي��ز 
مل��رت��ب �سرطة  ��ة  �ل��ب��دن��يَّ ���ة  �جل���اه���زيَّ
�ملركز  �إح�سائيات  �إىل  �إ�سافة  دب��ي، 
�إلكرتونيَّة  ن�سرة   23 �أ���س��در  �ل���ذي 
 24 منها  ��ستفاد  �جل���اري  �ل��ع��ام  يف 
 38 مقابل  م�ستفيد�ً،  و428  �أل��ف��اً 
�ملا�سي،  �ل��ع��ام  يف  ��ة  �إل��ك��رتون��يَّ ن�سرة 
�لعام  3 ور�ص عمل وقائيَّة يف  وعقد 
117 �سخ�ساً،  ��ستفاد منها  �جلاري 
مقابل 3 ور�ص عمل وقائيَّة يف �لعام 

�سخ�ساً،   195 منها  ��ستفاد  �ملا�سي 
���ة يف  ���م 9 حم���ا����س���ر�ت ت���وع���ويَّ ون���ظَّ
 630 ����س��ت��ف��اد منها  �ل��ع��ام �جل����اري 
حما�سر�ت   5 م��ق��اب��ل  م�����س��ت��ف��ي��د�ً، 
��ستفاد   2021 �ل���ع���ام  يف  ��ة  ت��وع��ويَّ

منها 281 م�ستفيد�ً.  

�سريكًا  247
و����س��ت��م��ع م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �مل���ري �إىل 
�سرح حول �إح�سائيات �إد�رة �لعالقات 
حيث   ،2021 ل��ل��ع��ام  ��ة  �مل��ج��ت��م��ع��يَّ
205 مذكر�ت  دب���ي  ���س��رط��ة  ��ع��ت  وقَّ
مع �ل�سركاء �لذي و�سل عددهم �إىل 
"�سريكاً   52 بينهم  �سريكاً   247
"�سريكاً  و195  ��سرت�تيجياً"، 
من  �لعديد  على  م��وزَّع��ني  رئي�سياً" 
و�خلدمية،  �لأمنية،  منها  �مل��ج��الت 
و�لإد�ري������ة، و�مل���روري���ة، وغ��ريه��ا من 

�ملجالت �لأخرى.
 22 �ملجتمعيَّة  �مل��ب��ادر�ت  ع��دد  وب��ل��غ 
مبادرة، ��ستفاد منها مليوناً و12 �ألفاً 
و934 �سخ�ساً، فيما �ساركت �سرطة 
�جلاري  �لعام  يف  معار�ص  دبي يف 9 
 .2021 7 معار�ص يف �لعام  مقابل 
�لتَّ�سويقيَّة  �حلمالت  عدد  وبلغ  كما 

�لعام �جل��اري، مقابل  يف  حملة   44
�ساهمت  حيث   2021 �لعام  يف   78
ت���ل���ك �حل����م����الت يف ت���ع���زي���ز �لأم�����ن 
�سي  �ملوؤ�سَّ �لأد�ء  وت��ط��وي��ر  و�لأم�����ان، 
�ل�ّسعادة  وت��ع��زي��ز  وف��ع��ال��ي��ة،  ب��ك��ف��اءة 
وج���ودة �حل��ي��اة، وت��ط��وي��ر ر�أ����ص �ملال 

�لب�سري بكفاءة وفعالية.

اإ�سعاد طفل
و��ستمع معايل �لفريق �ملري �إىل �سرح 
�لهادفة  طفل"  "�إ�سعاد  م��ب��ادرة  ع��ن 
وذويهم  �لأط���ف���ال  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
م���ن خاللها  و�ل���ت���ي مت  ب��ال�����س��رط��ة، 
�جلاري  �لعام  يف  فعالية   21 تنفيذ 
54 طفاًل بينهم طفل  ��ستفاد منها 
�أوروب�����ي م�����س��اب ب��ال�����س��رط��ان، بينما 
رطيني  �ل�سُّ ُدْميتي  بلغ عدد فعاليات 
�إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  و�آمنة"  "من�سور 
�جلمهور  مع  �لتفاعل  م�ستوى  رف��ع 
�لتوعيَّة،  من خالل تقدمي �لرب�مج 
47 فعالية يف �لعام �جلاري، ��ستفاد 
م�ستفيد�ً،  و762  �أل���ف���اً   20 م��ن��ه��ا 
�ل���ع���ام  يف  ف���ع���ال���ي���ة   192 م���ق���اب���ل 
�آَلف   108 منها  ��ستفاد   ،2021

و193 م�ستفيد�ً.

احلمالت التوعوية
��ة يف  ��وع��ويَّ وب��ل��غ ع���دد �حل���م���الت �ل��تَّ
يف  توعويَّة  حملة   14 �ملا�سي  �لعام 
�سي  و�ملوؤ�سَّ و�ملروري،  �ملجال �جلنائي 
و�مل��ج��ت��م��ع��ي، م��ق��اب��ل 7 ح���م���الت يف 
�ر  زوَّ ع��دد  بلغ  بينما   ،2020 �ل��ع��ام 
تعزيز  �إىل  يهدف  �ل��ذي  ر�ي��ب  �سوق 
�ألفاً   152 �جلاليات،  مع  �لتو��سل 
-2020 م��و���س��م  يف  ز�ئ�����ر�ً  و352 
مو�سم  يف  �أل��ف��اً   38 مقابل   2021
��ستمع  ك���م���ا   .2020-2019
م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �مل���ري �إىل ���س��رح عن 
�لأجنبيَّة  �جل��ال��ي��ات  توعية  برنامج 
�لأمني  �لتثقيف  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي 
للجاليات، وتعزيز �لتو��سل و�لتعاون 
ذ 27 فعالية يف  �ملجتمعي، و�لذي نفَّ
�آَلف   7 منها  ��ستفاد  �ملا�سي،  �لعام 
برنامج  ذ  نفَّ كما  م�ستفيد�ً.  و327 
�ل��ن�����صء و�ل�����س��ب��اب �ل���ذي ي��ه��دف �إىل 
�لعام  يف  فعالية   31 �لن�صء  توعية 
24 فعالية يف �لعام  مقابل   2021
كبطل"  "ِع�ص  وب��رن��ام��ج   ،2020
على  �ل�سباب  ح��ّث  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
ممار�سة �لريا�سة، وتوعيتهم بالقيم 
منه  ��ستفاد  �حل�سنة،  و�لأخ��الق��ي��ات 

�ملا�سي.     �لعام  يف  م�ستفيد�ً   1112

بطولة  92
و�أط���ل���ع م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق �مل����ري على 
�لريا�سّية،  �ل�����ّس��وؤون  �إد�رة  �إجن���از�ت 
وم��ن��ه��ا ح�����س��ول ���س��رط��ة دب����ي على 
مناف�سات  يف  �ل����ع����ام  �ل���ت���ف���وق  درع 
ملو�سم  �ل��ري��ا���س��ي  ��رط��ة  �ل�����سُّ �حت�����اد 
�لفرق  وم�ساركة   ،2022-2021
�لعام  ب��ط��ول��ة يف   92 �ل��ري��ا���س��ي��ة يف 
�سرطيَّة  بطولة   11 منها   ،2021
و69  م�ستفيد�ً،   126 منها  ��ستفاد 
�����س���ت���ف���اد منها  ��ة  ب���ط���ول���ة جم��ت��م��ع��يَّ
دوليَّة  بطولة  و12  م�ستفيد،   503
كما  م�����س��ت��ف��ي��د�ً،   47 ����س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا 
ح��ق��ق��ت �ل����ف����رق �ل���ري���ا����س���ي���ة 172 
�جن�����از�ً، ن��ال��ت خ��الل��ه��ا ���س��رط��ة دبي 

ميد�لية  و68  ذهبيَّة،  ميد�لية   83
برونزيَّة، و52 ميد�لية ف�سيَّة. كما 
بطولة  دب��ي يف  �سرطة  فريق  ���س��ارك 
روترد�م  يف  �لعامليَّة  �لأمنيَّة  �لألعاب 
�ل��ع��ام، وحقق  يف هولند� خ��الل ه��ذ� 
خاللها 9 ميد�ليات ذهبيَّة، وو�حدة 

ف�سيَّة، و3 ميد�ليات برونزيَّة.

الإعالم الأمني 
تفاعل  ر�ت  موؤ�سِّ على  معاليه  و�طلع 
�لإعالمي  �مل��ح��ت��وى  م���ع  �جل��م��ه��ور 
رطة  �ل�سُّ ح�����س��اب��ات  ع��ل��ى  �مل��ن�����س��ور 
�لتي  �لجتماعي  �لتو��سل  مب��و�ق��ع 
�لعام  م��ل��ح��وظ��اً يف  �رت��ف��اع��اً  ح��ق��ق��ت 
 ،2020 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2021
�مل�ساهد�ت  ع���دد  �إج��م��ايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
مل��ح��ت��وى �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي من 

�أخبار وفيديوهات يف جميع ح�سابات 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  دب���ي  ���س��رط��ة 
و307  م��الي��ني   205 �لج��ت��م��اع��ي 
�لعام  يف  م�������س���اه���دة  و320  �آَلف 

.2021

الّروح الإيجابيَّة 
و��ستمع معايل �لفريق �ملري �إىل �سرح 
عن نتائج مبادرة �لّروح �لإيجابيَّة يف 
�لعام �ملا�سي �لتي قامت بتنظيم 78 
فيها  �ملتطوعني  ع��دد  وب��ل��غ  فعالية، 
641 من د�خل �سرطة دبي، و165 
��ستفاد  رطة،  �ل�سُّ متطوعاً من خارج 
م�ستفيد�ً،  و613  �أل���ف���اً   17 م��ن��ه��ا 
 ،96% فيها  �ل��ر���س��ا  ن�سبة  وب��ل��غ��ت 
فيما ب��ل��غ ع���دد ���س��رك��اء �حل��م��ل��ة 17 

�سريكاً.

•• ال�صارقة-الفجر:

من   11 �ل���  �ل���دورة  فعاليات  تناق�ص 
�حلكومي،  لالت�سال  �ل��دويل  �ملنتدى 
�لذي ينظمه �ملركز �لدويل لالت�سال 
�لإعالمي  للمكتب  �لتابع  �حلكومي 
حل��ك��وم��ة �ل�����س��ارق��ة، ي��وم��ي 29-28 
�إيجاد  �للغة يف  �سبتمرب �جل��اري، دور 
�أر�����س����ي����ة م�������س���رتك���ة ل���ل���ت���و�����س���ل بني 
�ل�سعوب، و�لتعريف بالهوية �لثقافية 
و�حل�سارية لها، �سو�ء جاءت يف �سورة 
�إنتاج  ع��رب  �أو  مكتوب،  ق�س�سي  �سرد 
در�مي يوؤدي ر�سائل غري مبا�سرة، ذ�ت 
�لتي  �ملبا�سرة  �ملعلومات  يفوق  تاأثري 
يتلقاها �جلمهور عرب ن�سر�ت �لأخبار 

وو�سائل �لإعالم �لتقليدية.  

الدراما بني الفكر واللغة
وجنوم  �لإعالميني  من  عدد  ويلتقي 
بعنو�ن  ح�����و�ري�����ة  ج��ل�����س��ة  يف  �ل���ف���ن 
�لفكري  �ل��ب��ن��اء  ب���ني  م���ا  "�لدر�ما 
�سعادة  من  كاًل  ت�ست�سيف  و�للغوي"، 
حم���م���د ح�������س���ن خ����ل����ف، م����دي����ر ع���ام 
و�لتلفزيون،  ل��الإذ�ع��ة  �ل�سارقة  هيئة 
و�ل��دك��ت��ور �أ����س���رف زك���ي ن��ق��ي��ب �ملهن 
�أ�سمهان  و�لفنانة  �مل�سري،  �لتمثيلية 

توفيق، و�ملخرج �مل�سري بيرت ميمي.
يف  تعقد  �ل��ت��ي  �جلل�سة،  وت�ستح�سر 
وتديرها  �مل��ن��ت��دى،  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم 
و�لإع���الم���ي���ة لن���ا �جلندي،  �ل��ك��ات��ب��ة 
�لعربية و�مل��اأم��ول لها،  �ل��در�م��ا  و�ق��ع 
تو�جهها،  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ر���ص  و�ل��ع��ق��ب��ات 
�لعاملية  �ل�ساحة  عن  غيابها  و�أ�سباب 
�للذين  �ل�����دويل،  �ل��ث��ق��ايف  و�حل�����ر�ك 

ل��ن��ف�����س��ه��ا مكاناً  ث��ق��اف��ة  ك���ل  ح���ج���زت 
حا�سر�ً وموؤثر�ً فيهما.

وت�سلط �جلل�سة �ل�سوء على �لقو��سم 
�مل�����س��رتك��ة ب���ني �لإن���ت���اج �ل���در�م���ي يف 
�لدر�مية  �للغة  ودور  �ل��و�ح��د،  �لبلد 
�ل�سغرية  �ل�سا�سة  على  ترتجم  �لتي 
�لثقافية  ب���ال���ه���وي���ة  �ل���ت���ع���ري���ف  يف 
و�ل���وج���د�ن���ي���ة، و�أه��م��ي��ت��ه��ا يف �إب�����ر�ز 
�مل����ن����ج����ز�ت �حل���������س����اري����ة، ك���م���ا تربز 
�جل��ل�����س��ة �لأث�����ر �ل��ع��م��ي��ق ل��ل��در�م��ا يف 
حفظ �للغة ون�سرها، و�ل�سبل �لكفيلة 
ببناء منظومة �إنتاج در�مي قادر على 
و�لتاريخي  �لثقايف  �مل�سرتك  تر�سيخ 
يف م��د ج�����س��ور �ل��ت��و����س��ل ب��ني �لأمم، 
�لنجاحات  م���ن  من����اذج  وت�����س��ت��ع��ر���ص 

�لعاملية يف هذ� �ل�ساأن.

اللغة لي�ست خيارًا
و�ن���ط���الق���اً م���ن ���س��ع��ي �ل�����س��ارق��ة �إىل 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة عرب 
ح�سورها  ت��ر���س��خ  م��ب��ت��ك��رة  م���ب���ادر�ت 

ك�����اأد�ة ل��الت�����س��ال م��ع �لآخ�����ر، وم����ر�آة 
للثقافة و�حل�سارة �لعربية، ت�ست�سيف 
فعاليات �ملنتدى جل�سة بعنو�ن "�للغة 
مزنة  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ارك  خيار�ً"،  لي�ست 
�لقر�ءة  حتدي  بلقب  �لفائزة  جنيب، 
ويحاورها   ،2019 ل���ع���ام  �ل���ع���رب���ي 

�لإعالمي حممد �أبو عبيد. 
وت�����دور حم����اور �جل��ل�����س��ة ح���ول و�قع 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وم��ك��ان��ت��ه��ا ب��ني لغات 

�لعامل، وقدرتها على �لبقاء و�لتطور 
و��ستيعاب متغري�ت �لع�سر، من خالل 
�لعريق،  وتر�ثها  �لذ�تية  خ�سائ�سها 
ب���ني �سعوب  �ل��ت��و����س��ل  وت���اأث���ريه���ا يف 
�لذهبية  �ل��ع�����س��ور  م���ر  ع��ل��ى  �ل���ع���امل 
�لتي تربعت فيها �لعربية لغًة للعلوم 
م��ن وحي  م��زن��ة  وت��ت��ح��دث  و�لآد�ب.  
حلظات  فيها  �أم�ست  �ل��ت��ي  جتربتها 
ر�ئ���ع���ة م���ع ج��م��ال��ي��ات �ل��ع��رب��ي��ة عرب 

مطالعاتها �لتي توجتها بطلة حتدي 
مو�زنة  �أهمية  ع��ن  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ق��ر�ءة 
�لأج���ي���ال ب���ني �لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �لعامل 
معه،  ال  �لفعَّ و�لتو��سل  لغاته  بتعلُّم 
�لأمة  هوية  بو�سفها  �لعربية  و�إتقان 
وتاريخها،  ثقافتها  وخمزون  �لعربية 
�للغة  ت�ساوؤلت  �جلل�سة  تطرح  حيث 
وم����دى ت��اأث��ري �ل��ت��ف��وق �ل�����س��ن��اع��ي يف 

�سيادة لغة على ح�ساب �أخرى.  

•• اأبوظبي : الفجر

�ل�سرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  �أع���ل���ن���ت 
�لأو�سط �أم�ص عن �إطالق عالمتها 
�لتجارية �جلديدة للتجميل با�سم 
م�ستقلة  عيادة  و�أول   ،" " �إنهان�ص 
�إنهان�ص  تقع  و�ل�سحة.  للتجميل 
يف دبي مول يف قاعة �لأزياء، وتقدم 
�لعالجات  م���ن  ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة 
�لطب  جم������الت  يف  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�لتجميلية  و�جل��ر�ح��ة  �لتجميلي 
على  �ل���ق���ائ���م���ة  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لتجميلي  �لن�ساء  وط��ب  �ل��ط��اق��ة 
وطب  �لتجميلي  �لأ���س��ن��ان  وط���ب 

ذ�ت  و�لعالجات  و�لعافية  �ل�سحة 
�ل�سلة �لأخرى.

مت ت�����س��م��ي��م ع���ي���ادة �إن��ه��ان�����ص من 
ميديكلينيك بو�سع �سحة �لرجل 
ب��ع��ني �لع���ت���ب���ار. وميثل  و�مل��������ر�أة 
و�حة  للعيادة  �لد�خلي  �لت�سميم 
بالإ�سافة  و�ل�سكينة،  �ل��ه��دوء  من 
�لتي  �مل���ت���ط���ورة  �ل���ع���الج���ات  �إىل 
ي���ق���دم���ه���ا �لأط�����ب�����اء و�مل���ع���اجل���ون 
�مل����ت����م����ر�����س����ون ع�����امل�����ًي�����ا ب����خ����رب�ت 
متخ�س�ص يف جمالتهم �خلا�سة.

م�����س��ت��وى ج��م��ي��ع مر�فق  وب��ن��ف�����ص 
للعمالء  مي���ك���ن  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك، 
توقع �أعلى معايري �خلربة �لطبية 

بعيدة  بيئة  يف  ول��ك��ن  و�ل�����س��الم��ة، 
�لطبية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع����ن  �ل���ب���ع���د  ك����ل 

�لتقليدية.
�لرئي�ص  ه�������اديل،  دي���ف���ي���د  وق������ال 
�ل�سرق  مليديكلينيك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�إنهان�ص  �إط�����الق  “�إن  �لأو�����س����ط: 

ه����و ت���ت���وي���ج لأ����س���ه���ر ع����دي����دة من 
م�ستوى  ون��ف��ت��خ��ر  �ل��ت��خ��ط��ي��ط، 
ه���ذه �ل���ع���ي���ادة. �إن��ه��ان�����ص ه���ي �أول 
عيادة جتميل يف دب��ي م��ول وتقدم 
�أطباء  وب���خ���ربة  ر�ق���ي���ة  ع���الج���ات 
يقدرون  �ل��ذي��ن  للعمالء  عامليني 

و�ملوثوقية،  �جل���ودة  ذ�ت  �لنتائج 
كما توفر �لعيادة �سهولة �لو�سول 
م��ن جتربة  �ل��ع��ايل  �مل�����س��ت��وى  �إىل 
حًقا  نف�سها  مت��ي��ز  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��الء 
عن �أي �سيء �آخر متوفر حالًيا يف 

�سوق." 

اأول عيادة جتميل متخ�س�سة وم�ستقلة يف ميديكلينيك 

افتتاح اإنهان�س من ميديكلينيك يف دبي مول 
ديفيد هاديل :عالجات راقية وبخربة اأطباء عامليني للعمالء الذين يقدرون النتائج ذات اجلودة واملوثوقية 

نوي �سمن برنامج التفتي�س ال�سَّ

د الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع  عبد اهلل املري يتفقَّ

حاكم الفجرية ي�ستقبل �سفريي �سنغافورة 
وتركيا وقنا�سل الكويت واجلزائر وهولندا

•• الفجرية-وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �لفجرية ، يف ق�سر �سموه بالرميلة 
كال على حدة �سعادة �سعادة كمال �آر فا�سو�ين �سفري جمهورية �سنغافورة لدى �لدولة، و�سعادة توغاي تون�سري �سفري 
�ل�سمو حاكم  �ساحب  ��ستقبل  كما  ودّي��ة.  زي��ارة  �سموه يف  على  لل�سالم  قدما  �للذين   ، �لدولة  ل��دى  تركيا  جمهورية 
�لفجرية، كال على حدة.. �سعادة علي �سامل �لذ�يدي قن�سل عام دولة �لكويت، و�سعادة حممود حممدي قن�سل عام 
�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية، و�سعادة �لدكتور كار ريخرت قن�سل عام مملكة هولند�،لدى �لدولة �لذين قدمو� 
مهام  يف  و�لتوفيق  �لنجاح  لهم  متمنيا  بالدبلوما�سيني،  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ورح��ب  �سموه.  على  لل�سالم 

عملهم. ومت خالل �للقاء�ت بحث �لعالقات �مل�سرتكة يف خمتلف �ملجالت بني دولة �لإمار�ت وبلد�نهم.

جل�ستان لنخبة من الإعالميني والفنانني والفائزة بتحدي القراءة العربي 

•• دبي -وام:لغة الدراما اأم الأخبار.. �سوؤال تطرحه الدورة اجلديدة ل�)الدويل لالت�سال احلكومي 2022( 

�أعلن مركز حممد بن ر��سد للف�ساء 
�مليتافري�ص  ل��ت��ط��وي��ر  دع��م��ه  �أم�������ص 
�ل�����ذي ���س��ي��ح��اك��ي م��ه��م��ة �لإم�������ار�ت 
�ملاأهولة �إىل �ملريخ 2117. و�سُيقاد 
هذ� �مل�سروع �لأول من نوعه من ِقبل 
�سركة "بدو" �لر�ئد �لأول يف دبي يف 
جمال تقنيات وحلول �جليل �لثالث 

للويب "ويب 3".
وي�سهد م�سروع �مليتافري�ص 2117 
�لذي متت �سياغته ر�سمياً من خالل 
مذكرة تفاهم تعاوناً وثيقاً بني مركز 
و"بدو"  للف�ساء  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�لأخ�����رية خرب�تها  ���س��ت�����س��ارك  ح��ي��ث 
 2117 م���ي���ت���اف���ري����ص  ت���ط���وي���ر  يف 
�لعمل  م��ن خ��الل �سل�سة م��ن ور����ص 
�ل�سرت�تيجيات  و����س���ع  وج��ل�����س��ات 
�فرت��سية  جتارب  �ستت�سمن  و�لتي 
مثرية حتاكي جتربة دخول �لف�ساء 
لأول وطاأة قدم على �لكوكب �لأحمر 
عن  �ل����وع����ي  رف�����ع  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
بال�ستك�ساف  �مل��ح��ي��ط��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 

و�إقامة �مل�ستعمر�ت.
برنامج  مدير  �لري�ص  عدنان  وق��ال 
بن  2117 يف مركز حممد  �مل��ري��خ 
ن�سب  ن�سع  بينما   : للف�ساء  ر����س��د 
جمالت  يف  �لتحديات  �أك��رب  �أعيننا 
و�لروبوتات  �لب�سر  مع  �ل�ستك�ساف 
و�لتفكري  �خل���الق���ة  �لأف����ك����ار  ف�����اإن 
بامل�ستقبل �ستكون حا�سمة يف طريقنا 
ج����دي����دة،  م����ع����امل  �إىل  ل���ل���و����س���ول 
�لأفكار  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
���س��ت��ك��ون حم���ط دع���م م��رك��ز حممد 
�أن  نعتقد  لأن��ن��ا  للف�ساء  ر����س��د  ب��ن 
نطاق  تو�سيع  على  �سي�ساعدنا  ه��ذ� 
حممد  مركز  و�سيعمل  �إمكانياتنا. 

بن ر��سد للف�ساء عن كثب مع خرب�ء 
�مل�سروع؛  وتطوير  لتوجيه  �ل�سركة 
و�سي�سمل ذلك تقدمي �مل�سورة وتبادل 
�لف�ساء  ع��ن  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات 
و�مل���ري���خ ف�����س��اًل ع���ن ت�����س��ك��ي��ل جلنة 
ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ر���س��د �ل��ت��ق��دم يف �إط���ار 
�ل�سر�كة؛ كما �ستتعاون �ملنظمتان يف 
�لتفكري و�لتطوير �لإبد�عي وو�سع 
ميتافري�ص  مل�سروع  �ملنا�سبة  �لروؤية 

.2117
جم�����ال  يف  خل������رب�ت������ه������ا  ون��������ظ��������ًر� 
ملركز  �ل�سركة  �ستقدم  �مليتافري�ص، 
خدمات  للف�ساء،  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�لرموز  مثل  جم��الت  يف  ��ست�سارية 

 "NFTs" غري �لقابلة لال�ستبد�ل
 "3 "ويب  ل��ل��وي��ب  �ل��ث��ال��ث  و�جل��ي��ل 

وميتافري�ص.
�لرئي�ص  �ل�����زرع�����وين  �أم������ني  وق������ال 
ت�ستهر   : "بدو"  ل�سركة  �لتنفيذي 
دولة �لإمار�ت يف جميع �أنحاء �لعامل 
بكونها دولة ر�ئدة؛ ويف �لوقت �لذي 
ر��سد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  فيه  يحتل 
للف�ساء مكانة ر�ئدة يف �إطار �ل�سباق 
�آخر،  �إىل عامل  لنقل �لب�سر �لأو�ئ��ل 
ر��سد  ب��ن  حممد  مركز  نهنئ  فاإننا 
ل��ل��ف�����س��اء ع��ل��ى جن��اح��ات��ه �لأخ�����رية 
خططه  لتحقيق  �جل��ب��ارة  و�مل�ساعي 

�مل�ستقبلية.

»حممد بن را�سد للف�ساء« يحاكي مهمة »املريخ 2117« عرب تقنية امليتافري�س

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :بقالة �نو�ر�لعني

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 1110578 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبيد �سيلني بالكان �بر�هيم كوتى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعد مبيوع �سعد �ل�سام�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ بقالة �نو�ر�لعني 

ANWAR AL AIN GROCERY 

�إىل /بقالة �أنور �لعني - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 

ANWAR ALAIN BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جن�ستا 

CN للمالب�ص و�لعطور رخ�سة رقم:3787683 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فريج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN ز�خر للماأكولت رخ�سة رقم:2945370 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سحاره 

CN لالكالت �ل�سعبية رخ�سة رقم:2721633 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�آ�ساب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للتجارة �لعامة رخ�سة رقم:3747493 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإلغاء اعالن �سابق
�لرخ�سة  بخ�سو�ص  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
CN بال�سم �لتجاري:مايكرو لقطع  رقم:1559289 
غيار �ل�سيار�ت �جلديدة ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة 

و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا. 
�لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة  �أي حق  م�سوؤولة عن 

حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
�ملعايل  :معر�ص  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN لل�سيار�ت �مل�ستعملة رخ�سة رقم:1004745 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �سعيد �سيف �سلطان خمي�ص �لكعبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل جرمان �سالح فهد �لحبابي 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
�سفاري  :ديزرت  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN للنقليات و�ملقاولت �لعامة رخ�سة رقم:3009550 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة عبد�هلل علي ح�سن علي حممد %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبد�هلل �حمد �بر�هيم �ليعقوبي �لزعابي 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�سد �لو�دي ل�سالح 

CN �لجهزة �لكهربائية �ملنزلية رخ�سة رقم:1198565 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حممد �حمد حممد �حلمادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد جمعه حممد ح�سني �حلمادي 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :جود �ستايل لتجارة 

CN �لقم�سة و�خلياطة رخ�سة رقم:2548029 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة ر��سد �سامل حممد عنبري �لزعابي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف ه�سام حممد عبود عامر بن حريز 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�ورجن �سكاي للنقليات 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لعامة رخ�سة رقم:2747374 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة عبد�هلل علي ح�سن علي حممد %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف علي نا�سر عو�ص مبارك �لو�حدي 
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :4444 للزهور

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�سة رقم:3841784 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة من�سور مبارك مع�سد مبارك �لبلو�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سعد م�سفر عبد�لرحمن هادي �لحبابي 
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:جولدن تورينت لال�ستثمار �لعقاري و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�مل�سفح م 11، 0 �ل�سيد �حمد علي �حمد ميزر و�خرين

CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 4173305 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية �ل�سركة
 ، و�ملر�جعة  للمحا�سبة  م�سعود  ديب  �ل�سادة/مكتب  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/7  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر 

بالرقم:220041421 تاريخ �لتعديل:2022/09/19
�مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
و�ل�سيانة  للمقاولت  �ملنهل  :جنمة  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لعامة رخ�سة رقم : 1347841 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عالء كاظم �سادق �ل�سندوق %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ��سماعيل حممد ح�سن
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ جنمة �ملنهل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
ALMANHAL STAR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�إىل/جنمة �ملنهل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
 ALMANHAL STAR CONTRACTING&GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :هارد لند للمقاولت �لعامة - ذ م م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 1192646 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / عي�سى م�سطفى �لنا�سر من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / عي�سى م�سطفى �لنا�سر من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على �حمد عمر با�سليب �مل�سجرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ هارد لند للمقاولت �لعامة - ذ م م 

HARD LAND GENERAL CONTRACTING - L LC 

�إىل /هارد لند للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
HARD LAND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
�ل�سادة :نور �جلزيرة لعمال �لنجارة و�حلد�دة  باأن /  �لتنمية �لإقت�سادية  تعلن د�ئرة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �مل�سلحة رخ�سة رقم : 1133045 
تعديل مدير / �إ�سافة لورن�ص فايز �لزكريا

تعديل وكيل خدمات / حذف �بر�هيم �سيف كرم على �لبلو�سى
تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ نور �جلزيرة لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�سلحة 

NOOR ALJAZEERA CARPENTRY & REINFORCED 
�إىل/نور �ل�سام ملقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

 NOUR ALSHAM ALL KIND BUILDING PROJECTS CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين 4329901
تعديل ن�ساط / �إ�سافة مقاولت م�ساريع �ملبانى بانو�عها 4100002

تعديل ن�ساط / حذف �أعمال �لنجارة �مل�سلحة 4390004
تعديل ن�ساط / حذف �أعمال حديد �لت�سليح 4390005

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :و�حة �لهري للهو�تف �ملتحركة و�للكرتونيات 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1130442 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �مام ح�سن عظيم �لدين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �مام ح�سن عظيم �لدين
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد عتيق �سام�ص �حمد �لعامرى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ و�حة �لهري للهو�تف �ملتحركة و�للكرتونيات 
AL HAYAR OASIS MOBILE PHONES & ELECTRONICS 

�إىل /�إمام ح�سن للتجارة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
EMAM HASAN TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع �لأحذية �لرجالية - بالتجزئة  4771901
تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع �ملالب�ص �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة  4771101

تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع م�ستح�سر�ت �لتجميل - بالتجزئة  4772008
تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع قطع غيار �لجهزة �لكهربائية و�للكرتونية - بالتجزئة  4773510

تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع �لبطانيات و�لبيا�سات �جلاهزة و�ل�سر��سف - بالتجزئة  4751004
تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع حقائب �ليد و�ملنتجات �جللدية - بالتجزئة  4771906

تعديل ن�ساط / حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة  4741011
تعديل ن�ساط / حذف بيع �لثالجات و �لغ�سالت و �لأجهزة �لكهربائية �ملنزلية - بالتجزئة  4759013

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
 - �لتو�سيل  خلدمات  :هايرب�سونيك  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م  رخ�سة رقم : 4443867 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة يا�سر �لرحمن فياز �حمد �سيف %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سفدر على على حممد %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف يا�سر �لرحمن فياز �حمد �سيف
تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�سم جتاري من/ هايرب�سونيك خلدمات �لتو�سيل - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
HYPERSONIC DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/هايرب�سونيك خلدمات �لتو�سيل ذ.م.م 
HYPERSONIC DELIVERY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
و�ملقاولت  للنقليات  زون  فريند  :نيو  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �ملقامة  رخ�سة رقم : 4345220 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة هارون م�سيح بهاتى يون�ص هارون %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل نا�سر ح�سني عبد�هلل �لنعيمى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

 تعديل �إ�سم جتاري من/ نيو فريند زون للنقليات و�ملقاولت �ملقامة
 NEW FRIEND ZONE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING 

�إىل /نيو فريند زون للنقليات و�ملقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
 NEW FRIEND ZONE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :حمالت مالك للمالب�ص �جلاهزة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 1102910 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سلطان حممد حاجى عبد�ملحمد %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �حمد يون�ص عبد�هلل على �لبلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ حمالت مالك للمالب�ص �جلاهزة 

MALEK READY-MADE GARMENTS STORES 

�إىل /حمالت مالك للمالب�ص �جلاهزة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 

MALEK READY MADE GARMENTS STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
�ملالب�ص  خلياطة  غني  عثمان  :حمل  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لن�سائيه ذ.م.م رخ�سة رقم : 1044011 

تعديل ن�سب �ل�سركاء / فرهاد �لعامل حممد جعفر �لعامل من 24 % �إىل %50

تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممد فريد �لعامل حاجى من 25 % �إىل %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم �سامل خلفان �سعيد �لهطاىل

 تعديل �إ�سم جتاري من/ حمل عثمان غني خلياطة �ملالب�ص �لن�سائيه ذ.م.م 

 OTHMAN GHANI LADIES TAILORING SHOP L.L.C

�إىل/حمل عثمان غني خلياطة �ملالب�ص �لن�سائيه ذ.م.م 

OTHMAN GHANI LADIES TAILORING SHOP L.L.C

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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متكنت �لقو�ت �جلنوبية يف حمافظة �أبني من حترير منطقة و�دي 
عومر�ن �لتي تعد �أكرب متركز ع�سكري لتنظيم �لقاعدة يف �جلزيرة 

�لعربية و�ملالذ �لآمن لقياد�ت وعنا�سر �لتنظيم منذ عام 2014.
ومتكنت قو�ت �حلز�م �لأمني و�لقو�ت �لأمنية و�لع�سكرية �مل�ساندة 
لها يف حمافظة �أبني من حترير مناطق و��سعة كانت مغلقة على ما 
�لقو�ت  �ليمن، يف حني تعر�ست تلك  يف  �ل�سريعة”  “�أن�سار  ي�سمى 
�سقوط  يف  ت�سببت  �لتنظيم  عنا�سر  قبل  م��ن  ��ستهد�ف  لعمليات 
�لع�سر�ت من �جلنود بني قتيل وجريح خالل �لأيام �ملا�سية، بح�سب 
ما نقله تقرير �سحيفة “�لعرب«. وكثري�ً ما �تهمت قياد�ت �سيا�سية 
بتوظيف  �ليمن  يف  �مل�سلمني  �لإخ����و�ن  جماعة  جنوبية  و�إع��الم��ي��ة 
�جلماعات �مل�سلحة �لتابعة للقاعدة يف �ملو�جهة مع �ملجل�ص �لنتقايل 
تنت�سر عنا�سر  و���س��ب��وة وح�����س��رم��وت حيث  �أب���ني  د�خ���ل حم��اف��ظ��ات 
�لتنظيم. و�أكد مدير مركز �سوث 24، يعقوب �ل�سفياين، �أن تنظيم 
�أب��ني، وهو وج��ود تقليدي  �لقاعدة فقد معظم وج��وده يف حمافظة 
مناطق  يف  �جليوب  بع�ص  �إل  يتبق  ومل  �لزمن،  من  �لعقد  يتجاوز 

�ملحفد وجي�سان و�ملناطق �حلدودية بني �أبني و�سبوة و�لبي�ساء.

�سلمت حركة طالبان �أم�ص �لثنني �لوليات �ملتحدة جنديا �أمريكيا 
�سابقا يف مقابل �لفر�ج عن زعيم حرب �سابق هو حليف كبري لنظام 
�أم��ري خان  �لأف��غ��اين  �أع��ل��ن وزي��ر �خلارجية  م��ا  حركة طالبان على 
�ُسلم  “�ليوم  كابول  و�أو�سح متقي خالل موؤمتر �سحفي يف  متقي. 
ب�سار يف  ت�سلمنا حجي  فيما  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  مارك فريريك�ص 
مطار كابول«. وو�سل ب�سري نورز�ي زعيم �حلرب �لأفغاين �ملحكوم 
بتهمة  �إد�نته  بعد  �ملتحدة  �لوليات  يف  �حلياة  مدى  بال�سجن  عليه 
�لجتار بالهريويني، م�ساء �لأحد �إىل كابول على ما �أفاد م�سوؤولون 
عدة يف �حلكومة �لأفغانية. و�أو�سح �لناطق با�سم �حلكومة ذبيح �هلل 
جماهد لوكالة فر�ن�ص بر�ص �أن ب�سري ن��ورز�ي ل ي�سغل �أي من�سب 
“قدم دع��م��ا ك��ب��ري� مب��ا ي�سمل  ر���س��م��ي د�خ���ل ح��رك��ة ط��ال��ب��ان لكنه 

�لأ�سلحة” خالل بروز �حلركة يف �لت�سعينيات.
 

ت��رف��ع م��دي��ن��ة ت�����س��ن��غ��دو �ل�����س��ي��ن��ي��ة )ج���ن���وب غ����رب( ت��دري��ج��ا حجر� 
و�لتز�م  و�ل�سركات  �ملد�ر�ص  �إغالق  �إىل  �أدى  لحتو�ء فريو�ص كوفيد 
�ل�سكان منازلهم لأكر من �أ�سبوعني. ت�سنغدو هي عا�سمة مقاطعة 
�لبالد  يف  �لأك���رب  وه��ي  ن�سمة  مليون   21 نحو  وي�سكنها  �سيت�سو�ن 
�لتي ت�سهد �سل�سلة �إغالقات بد�أت يف �لعا�سمة �لقت�سادية �سنغهاي 
�سحية  �سيا�سة  �ل�سني  تفر�ص  وحزير�ن/يونيو.  ني�سان/�أبريل  يف 
لتجنب  �ملحليون ل�سغوط  �مل�سوؤولون  ويتعر�ص  �سارمة �سد كوفيد 
�أي ط��ف��رة يف �ل���س��اب��ات ق��ب��ل م��وؤمت��ر �حل����زب �ل�����س��ي��وع��ي �مل��ق��رر يف 
منت�سف ت�سرين �لأول/�أكتوبر. وقال جمل�ص �ملدينة يف بيان �لأحد 
يف  فعال  ب�سكل  �لوباء  على  �ل�سيطرة  متت  �جلميع،  جهود  “بف�سل 
ت�سنغدو«. وت�ستاأنف �لإد�ر�ت �لعامة و�لنقل �لعام و�ل�سركات ن�ساطها 
بعد تعطيله منذ �لأول من �أيلول-�سبتمرب، و�سيتم �إعادة فتح �ملد�ر�ص 
دخ��ول مكان عام )مكتب،  �أي �سخ�ص يرغب يف  تدريجا. يجب على 
وما  �سباحة  ريا�سية، حمام  �ألعاب  �سالة  ت�سوق،  �سكني، مركز  مبنى 

�إىل ذلك(، �أن يقدم �ختبار بي �سي �آر �سلبي �أجري قبل 72 �ساعة.   
  
 

جانب  م��ن  ب�”�سمانات”  رئي�سي  �ب��ر�ه��ي��م  �لإي����ر�ين  �لرئي�ص  ط��ال��ب   
�لوليات �ملتحدة بعدم عودتها عن �تفاق حمتمل حول �لربنامج �لنووي 
�لعامة  �جلمعية  �أعمال  يف  للم�ساركة  لنيويورك  زيارته  قبيل  �لإي��ر�ين 
لالأمم �ملتحدة. و�أو�سح رئي�سي �لذي يوؤيد ح�سول “�تفاق جيد وعادل” 
رغم تر�جع �لأمل من �جلانب �لغربي حول فر�ص �إحياء �لتفاق �ملربم 
�لإي��ر�ين، يف مقابلة مع حمطة تلفزيونية  �لنووي  2015 حول  �لعام 
�أن ي�ستمر. يجب  “يجب  و�أكد  “ي�ستمر«.  �أن  �ن �لتفاق يجب  �أمريكية 
يف  �سلوكهم  ب�سبب  بالأمريكيني  يثق  ل  �أن��ه  م�سيفا  �سمانات”  ح�سول 
بار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص  عهد  يف  �مل��ربم   2015 �تفاق  و�أت���اح  �ملا�سي. 
�أوباما بني طهر�ن و�ست قوى دولية )و��سنطن، باري�ص، لندن، مو�سكو، 
خف�ص  لقاء  �لإ�سالمية  �جلمهورية  ع��ن  عقوبات  رف��ع  وب��رل��ني(  بكني، 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �إل  برناجمها.  �سلمية  و�سمان  �لنووية  �أن�سطتها 
�ن�سحبت منه عام 2018 يف عهد رئي�سها �ل�سابق دونالد تر�مب، معيدة 
�لتي ردت ببدء �لرت�جع تدريجا عن معظم  �إي��ر�ن  فر�ص عقوبات على 

�لتز�ماتها.

عوا�صم

�صنعاء

كابول

بكني

وا�صنطن

ال�سني: ت�سريحات بايدن 
حول تايوان »انتهاكا خطرا« 

•• بكني-اأ ف ب

�أكد �أن  نددت بكني  �أم�ص �لثنني بت�سريحات �لرئي�ص �لأمريكي جو بايدن �لذي 
بالده �ستد�فع عن تايو�ن يف حال تعر�سها لغزو �سيني، معتربة �أنها ت�سكل “�نتهاكا 
ل�سيا�سة و��سنطن حيال �جلزيرة. وقالت متحدثة با�سم وز�رة �خلارجية  خطر�” 
�لوليات  قطعته  مهم  للتز�م  خطر  �نتهاك  “�إنه  لل�سحفيني  نينغ  ماو  �ل�سينية 
�لقوى  �إىل  وخطرة  خاطئة  ر�سالة  وتوجه  ت��اي��و�ن،  ��ستقالل  تاأييد  بعدم  �ملتحدة 
كانت  �إذ�  عما  �سوؤ�ل  على  ورد�  ت��اي��و�ن«.  ��ستقالل  �أج��ل  من  �لنا�سطة  �لنف�سالية 
�أجاب بايدن  �لقو�ت �لأمريكية �ستد�فع عن تايو�ن يف حال تعر�سها لغزو �سيني، 
خالل مقابلة �أجرتها معه حمطة �سي بي �إ�ص “نعم، �إذ� ح�سل هجوم غري م�سبوق«. 
باحلكومة  �إل  ر�سميا  ت��ع��رتف  ف��ال  �لو�حدة”  “�ل�سني  م��ب��د�أ  و��سنطن  وحت���رتم 
�ل�سينية ولي�ص �لتايو�نية. لكن مبو�ز�ة ذلك ل توؤيد و��سنطن موقف بكني �لقائل 
�لوليات  وت��رى  �إليها.  جم��دد�  �ست�سمه  �أر��سيها  م��ن  يتجز�أ  ل  ج��زء  ت��اي��و�ن  ب��اإن 
�ملتحدة �أن على بكني وتايبيه �إيجاد حل لكنها تعار�ص ��ستخد�م �لقوة لتغري �لو�سع 
�أمكن من جهود �سادقة  ما  لبذل  ��ستعد�د  “�إننا على  �لإثنني  وقالت ماو  �لقائم. 
نف�سه،  �لوقت  “يف  وتابعت  �سلمية«.  توحيد  لإع��ادة  �ملوؤ�تية  �لظروف  لإيجاد  �سعيا 
�تخاذ كل  بخيار  �لبلد ونحتفظ  تق�سيم  �إىل  تهدف  �أن�سطة  ب��اأي  �إطالقا  نقبل  لن 
�لتد�بري �ل�سرورية«. و�لتوتر على �أ�سده بني �ل�سني و�لوليات �ملتحدة منذ قيام 
تابعة  جلنة  و�ّت��خ��ذت  لتايو�ن.  ب��زي��ارة  بيلو�سي  �لأم��ريك��ي  �ل��ن��و�ب  جمل�ص  رئي�سة 
باجّتاه تقدمي م�ساعد�ت ع�سكرية  �أوىل  �لأربعاء خطوة  �لأمريكي  �ل�سيوخ  ملجل�ص 

مبا�سرة مبليار�ت �لدولر�ت �إىل تايو�ن و�إ�سفاء طابع ر�سمي �أكر على �لعالقات.

بوتني ذكَر ا�ستخدامها يف منا�سبات عدة

هل تلجاأ رو�سيا اإىل ا�ستخدام الأ�سلحة النووّية التكتيكّية؟

توقيفات جديدة يف اإيران عقب تظاهرات منددة بوفاة �سابة 

بريطانيا: رو�سيا رمبا فقدت رئي�س قرغيز�ستان يدعو �سعبه اإىل الوحدة 
4 طائرات مقاتلة يف اأوكرانيا 

•• لندن-رويرتز

على  رو�سيا فقدت  �إن  �لثنني  �أم�ص  �لربيطاين   قال �جلي�ص 
�لأرج���ح �أرب���ع ط��ائ��ر�ت مقاتلة على �لأق���ل يف �أوك��ر�ن��ي��ا خالل 
�لأيام �لع�سرة �لأخرية لي�سل �إجمايل �لطائر�ت �لتي فقدتها 
ن�سرتها  يف  �ل��دف��اع  وز�رة  وق��ال��ت  �ل��غ��زو.  ب���دء  م��ن��ذ   55 �إىل 
و�قعيا  �حتمال  هناك  �إن  تويرت  على  �ليومية  �ل�ستخبار�تية 
لأن تكون �لزيادة �لطفيفة يف �خل�سائر من �سمن نتائج قبول 
�لقو�ت �جلوية �لرو�سية خماطر �أكرب بهدف توفري دعم جوي 

�أقرب للقو�ت �لربية حتت �سغط �لتقدم �لأوكر�ين.

على  �ملا�سي  �لأ���س��ب��وع  �لثقيلة  بالأ�سلحة  ��ستباكات  �ندلعت 
�حل����دود ب��ني ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان �ل��ل��ت��ان تقو�ست 
خ�سو�سا  �ملرتبطة  �لإقليمية  �ل��ن��ز�ع��ات  ب�سبب  عالقاتهما 

بالو�سول �إىل �ملو�رد �ملائية.
وت����دور ب��ان��ت��ظ��ام ����س��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى ط���ول 970 ك��ي��ل��وم��رت� من 

�حلدود �مل�سرتكة.
وقالت �ل�سلطات يف �لبلدين �لأحد �إن 94 �سخ�سا على �لأقل 
�أم�ص  قرغيز�ستان   �أع��ل��ن��ت  كما  �لأخ����ري،  �لت�سعيد  يف  قتلو� 

�لثنني يوم حد�د وطني.
وقال جاباروف يف خطابه لالأمة �لثنني “نو��سل بذل �جلهود 
لت�سوية �لنز�عات على �حلدود بني قرغيز�ستان وطاجيك�ستان 

بالو�سائل �ل�سلمية فقط«.

وتابع “يف �لوقت �حلايل توقفت عمليات �إطالق �لنار �لد�مية 
م�ستنكر� “�ل�ستفز�ز�ت على مو�قع �لتو��سل  على �حلدود”، 
دول  وب���ني  بيننا  �ل��ف��رق��ة  “بّث  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لجتماعي” 

�جلو�ر«.
�لهدوء  �لتز�م  �سعبنا  “نطلب من  �لقرغيزي  �لرئي�ص  و�أردف 
ودع�����م م����ب����ادر�ت �ل�����س��ل��ط��ات و�ل����ق����و�ت �مل�����س��ل��ح��ة م���ن خالل 

وحدتهم«.
�لع�سكريني  �أم��و�ل كافية لدفع رو�تب  �لدولة لديها  �أن  و�أكد 
وتزويدهم �ملعد�ت �لالزمة وكذلك لتمويل �إعادة �إعمار �ملنازل 

�لتي دمرت يف �ل�ستباكات.
و�أ�ساف “�إمكاناتنا �لع�سكرية يف م�ستوى جديد كليا �ليوم... 

و�لدليل �أن من غزو� �أر��سينا نالو� عقابهم«.

•• ب�صكيك-اأ ف ب

دعا رئي�ص قرغيز�ستان �سعبه �إىل �لوحدة وقال �إن جي�سه قادر 
طاجيك�ستان  م��ع  ح��دودي��ة  ��ستباكات  بعد  غ��زو  �أي  �سد  على 

خلفت قر�بة 100 قتيل.
يف خ��ط��اب ل��الأم��ة خ���الل ي���وم ح���د�د وط��ن��ي، ح�����ّص �لرئي�ص 
�لقرغيزي �سدر جاباروف �سعبه على جتاهل “�ل�ستفز�ز�ت” 

�ملرتبطة بالنز�ع على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.
يف  �لد�خلية  �ل���س��ط��ر�ب��ات  م��ن  �لتخوف  �ل��ن��د�ء  ه��ذ�  يو�سح 
�لبلد غري �مل�ستقر يف �آ�سيا �لو�سطى و�لذي �سهد ثالث ثور�ت 
جاباروف  و�أو�سل   2020 عام  �آخرها  كان   2005 عام  منذ 

�إىل �ل�سلطة يف �لعام �لتايل.

•• عوا�صم-وكاالت

حت�سى  ل  ت���ك���ه���ن���ات  ه����ن����اك  ك����ان����ت 
�لأ�سلحة  �إىل  ت��ل��ج��اأ  ق��د  رو���س��ي��ا  ب����اأْن 
�ل��ن��ووي��ة يف �أوك���ر�ن���ي���ا. ون���ظ���ر�ً لأن 
بوتني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���س��ي  �لرئي�ص 

ذكَر ��ستخد�مها يف  منا�سبات عدة ، فاإن هذه �ملخاوف 
َرة، ح�سب �ملحلل �لأم��ري��ك��ي ج��ورج ف��ري��دم��ان، يف  ُم����ربَّ

حتليل له موقع “جيوبولتيكال فيوت�سرز«.
ل جد�ل على جدوى �لأ�سلحة �لنووية �ل�سرت�تيجية 
�ل���ك���ب���رية، ول��ك��ن ه��ن��اك ���س��ب��ل �أك����ر ف��ع��ال��ي��ة لتدمري 

�لأهد�ف دون �سحق منطقة باأ�سرها
وبالنظر �إىل �أن ذكر �سيء ميكن �إما �أن ي�سري �إىل �لنية 
�أو �أن يكون خدعًة بب�ساطة، فهناك د�ٍع وجيه للتمحي�ص 
و�لتدقيق. ففي كلتا �حلالتني، يوؤكد فريدمان �سرورة 

مناق�سة م�ساألة �لأ�سلحة �لنووية.

الأ�سلحة النووية: ال�سرتاتيجية والتكتيكية
“�ملهّمة �لأوىل هي تعريف فئتّي  �أن  و�أو�سح فريدمان 
وهما  و�لتكتيكية.  �لإ�سرت�تيجية  �لنووية:  �لأ�سلحة 
ي��خ��ت��ل��ف��ان م���ن ح��ي��ث �حل��ج��م ب��ال��ط��ب��ع، غ���ري �أن هذ� 
�أ�سلحة  فهناك  للبع�ص.  ُيخيل  كما  �ملهم  بالأمر  لي�ص 
�سقطت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ن��ب��ل��ة  ق��وت��ه��ا  ت��ف��وق  تكتيكية  ن��ووي��ة 
�أخ��رى ل تزيد قوتها  �أ�سلحة  على هريو�سيما. وهناك 

�لتدمريية على ُدفعة نري�ن مدفعية«.
ة، يقول فريدمان، فالأ�سلحة  و�مليزة �حلقيقية هي �ملُهمَّ
َمة لتجعل �لدولة �خل�سم عاجزة  �لإ�سرت�تيجية ُم�سمَّ
عن �ملقاومة �أو غري ُم�ستعدة لها، وذلك بتدمري بنيتها 
من  �لأقل  على  �ل�سخ�سيات  وكبار  �لأ�سا�سية،  �لتحتية 
َمة  فُم�سمَّ �لتكتيكّية  �ل��ن��ووي��ة  �لأ�سلحة  �أم��ا  �سكانها. 
لإ�سافة قوة للمعارك �ملحدودة يف نطاقها �لتي تندلع 

لأهد�ف حمدودة.
�لإ�سرت�تيجي  �ل��ن��ووي  �لهجوم  ف���اإن  �لتحليل،  ووف���ق 
تطال  ن��ووي��ة  �سربات  على  ينطوي  ق��د  �أوك��ر�ن��ي��ا  على 
�مل����دن �ل��رئ��ي�����س��ي��ة وم��ن�����س��اآت �إن��ت��اج��ي��ة وو���س��ائ��ل �لنقل 
وتقييد  �سريعاً  �أوكر�نيا  تعجيز  وغايتها  و�ملو��سالت. 
�لهجوم  م��ن  �ل��ه��دف  و�سيكون  ك.  �ل��ت��ح��رُّ على  قدرتها 
�ملنخرطة  �لأوكر�نية  �لقو�ت  �لتكتيكي تدمري  �لنووي 

يف �ملعركة مع �لقو�ت �لرو�سية �لنظامية.
�لتكتيكية  �ل��ن��ووي��ة  �لأ���س��ل��ح��ة  �أن  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  و�أو����س���ح 
و�ل�سرت�تيجية على حٍد �سو�ء تهدف �إىل هزمية �لعدو، 
�لقو�ت  قهر  غايتها  �ل�سرت�تيجية  �لأ�سلحة  �أن  غري 
�أكرب، ويعقد م�ستخدموها �لآمال على  �ملحدودة بقدٍر 

�إرغام �لعدو على �ل�ست�سالم يف �ساحة معركة حمددة.

•• طهران-اأ ف ب

جديدة  ت���ظ���اه���ر�ت  �إي�������ر�ن  ���س��ه��دت 
�إثر توقيفها من  �سابة  بوفاة  تنديد�ً 
جانب “�سرطة �لأخالق”، فيما نفت 

�لأخرية جمدد� �أي م�سوؤولية لها يف هذه �حلادثة.
لالأنباء  �لإي��ر�ن��ي��ت��ان  وت�سنيم  ف��ار���ص  وك��ال��ت��ا  وذك����رت 
عا�سمة  �سنندج  يف  �لأح���د  م�ساء  �أق��ي��م��ت  ت��ظ��اه��رة  �أن 
�سارت  فيما  �إي��ر�ن،  �سمال غرب  كرد�ستان يف  حمافظة 
تظاهر�ت �أخرى �لثنني يف جامعات عدة من �لعا�سمة 

�إير�ن.
�أميني،  مه�سا  �ل�سابة  �أوقفت  �أيلول-�سبتمرب،   13 ويف 
22 عاماً، �ملتحدرة من حمافظة كرد�ستان، يف �لعا�سمة 
طهر�ن بحجة �رتد�ء “مالب�ص غري مالئمة”، على يد 
�ملنكر  ع��ن  و�لنهي  باملعروف  �لأم���ر  هيئة  م��ن  عنا�سر 
�ملكّلفة �لتحقق من تطبيق �لقو�عد �لإ�سالمية ومنها 

�إلز�مية و�سع �حلجاب يف �جلمهورية �لإ�سالمية.
وتفر�ص “�سرطة �لأخالق” على �لن�ساء يف �إير�ن قيود�ً 
م�سددة على �مللب�ص، بينها منعهن من �رت��د�ء معاطف 
ق�سرية فوق �لركبة �أو �سر�ويل �سيقة و�سر�ويل جينز 

بها ثقوب، �إ�سافة �إىل �ملالب�ص ذ�ت �لألو�ن �لفاقعة.
�إث����ر ت��وق��ي��ف��ه��ا، وتوفيت  �ل�����س��اب��ة يف غ��ي��ب��وب��ة  ودخ���ل���ت 
�لتلفزيون  قناة  بح�سب  �مل�ست�سفى،  يف  �لفائت  �جلمعة 

�لعامة وعائلتها.
و�عترب نا�سطون �أن وفاة مه�سا �أميني “م�سبوهة”، غري 
�لفائت عدم ح�سول  �لأ�سبوع  �أكدت  �أن �سرطة طهر�ن 

�أي “�حتكاك ج�سدي” بني �ل�سرطيني و�ل�سحية.
و�أث��ارت وفاة �ل�سابة موجة غ�سب يف �إي��ر�ن. كما طلب 
�ل��رئ��ي�����ص �لإي�����ر�ين �ب��ر�ه��ي��م رئ��ي�����س��ي ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 

�حلادثة.
م�سقط  �ساغري،  مدينة  يف  �ل�سبت  �أوىل  تظاهرة  وبعد 

نري�نها، ثم تتمكن من �إ�سابته. وهذ� �أمر �ساق مبا فيه 
�لنري�ن  �إط��الق  بني  �لفا�سل  �لوقت  �أن  غري  �لكفاية، 
�أن  �ل��ه��دف ميكن  �إن  �إذ  �ملهمة،  ��َد  َع��قَّ �ل��ه��دف  و�إ���س��اب��ة 
يتجنب �ل�سربة بب�ساطة يف �سياق �ملناور�ت �لتقليدية. 
�مل�سادة  �ل�سوفيتية  �ملدفعية  فنري�ن  ذل��ك،  عن  ف�ساًل 
من �لأرجح �أن تنطلق، مما يقت�سي �إعادة �نت�سار �سريعة 

ويجعل �سربة �ملدفعية �لثانية ُم�ستحيلة.
�مل�سكلة  ه��ذه  على  �لتكتيكية  �لنووية  �لأ�سلحة  تغّلبت 
�أك��رب من  �أن��ه لي�ص  �أو�سع، ولو  �إن لها نطاق تدمري  �إذ 
�إىل  ن��ف�����س��ه��ا  ���س��ت م��ن�����س��ة �لإط������الق  �ل������الزم، و�إل ع��رَّ
�لذي  �لأث���ر  �لأخ���رى  �لق�سور  �أوج���ه  �خل��ط��ر. وت�سمل 
�جلانبني،  ع��ل��ى  �ل���ن���ووي  ل��الن��ف��ج��ار  ب��ال��ع��م��ى  ي�سيب 
ونطاق �لإ�سعاع )�ملحدود(، و�لهجوم �جلوي �لنتقامي 
�إط���الق  ل��ت��دم��ري من�سة  �ل��ع��دو  م��ق��ات��الت  ���س��ت��اأت��ي  �إذ 
�لأ�سلحة �لنووية. و�إذ حتلُّ �لأ�سلحة �لنووية �لتكتيكّية 

م�سكلًة، فهي تر�سم معامل هدف لل�سوفييت.

»عا�سفة ال�سحراء«
��ه��ة �ل��ف��ائ��ق��ة �لدقة  ل��ق��د ج��ع��ل ت��ط��وي��ر �ل��ذخ��ائ��ر �مل��وَجّ

ومن �ملمكن �أن يتفاوت حجم �ل�سالح �لنووي �ل�سروري 
قنبلة هريو�سيما،  �أك��رب من  كان  �لغر�ص، ورمب��ا  لهذ� 
ورغم ذلك ميكن �أن ُيعدُّ �سالحاً نووّياً تكتيكّياً. ويوؤكد 
�ل�����س��الح ل حجمه  �أن مهمة  ع��ل��ى  ف��ري��دم��ان جم����دد�ً 
�لوليات  �أن  �إىل  فريدمان  و��سار  �لفارق.  �لعامل  هي 
�ستينات  يف  تكتيكّية  ن��ووي��ة  �أ���س��ل��ح��ة  �سنعت  �مل��ت��ح��دة 
و�إم��ا �حليلولة  ردع  �إما  وكان هدفها  �لع�سرين.  �لقرن 
وكانت  �لغربية.  �أملانيا  يف  �ملُ�سلح  �لرو�سي  ل  �لتوغُّ دون 
�جلبهة  من  �ستن�سحب  �لأمريكية  �لقو�ت  �أّن  �لنظرية 
لعدة �أميال، وبعد �ن�سحابها �ست�سحق �لقو�ت �ل�سوفيتية 
�ملتوغلة على نطاق و��سع ب�سربة نووية تكتيكية. ومبا 
�لنووي  غبارها  يكون  �لتكتيكّية  �لنووية  �لأ�سلحة  �أّن 
�أن يتقدم عرب  �لأمريكّي  �ملمكن للدرع  حم��دود�ً، فمن 

�لفجو�ت يف �ساحة �ملعركة.
ووفق �لتحليل، ت�ستطيع �ملدفعية �ملُحت�سدة على �مل�سافة 
عينها �أن حُتقق �لغاية نف�سها. غري �أّن �مل�سكلة �لتي كان 
هي  �لتكتيكّي  �ل��ن��ووي  �ل�����س��الح  يحلها  �أن  �مل��زم��ع  م��ن 
�نعد�م �لدقة �حلتمّية لالأ�سلحة �لتقليدية. فاملدفعية 
كان عليها �أن تعرف �ملوقع �ملحدد لهدفها عند �إطالق 

“�لعديد من �ملتظاهرين على  �أن  وذكرت وكالة فار�ص 
�قتناع باأن مه�سا ق�ست حتت �لتعذيب«.

ويف �لعا�سمة �لإير�نية، �أطلق طالب حركات �حتجاجية 
يف جامعات عدة، بينها جامعتا طهر�ن و�سهيد به�ستي، 
ب�ساأن وفاة �ل�سابة،  ب�”�إي�ساحات”  مطالبني �ل�سلطات 

وفق وكالة ت�سنيم.
رحيمي،  ح�سني  �جل���ر�ل  ط��ه��ر�ن  �سرطة  قائد  ونفى 

يف  �سخ�ص   500 ح��و�يل  �حت�سد  �أم��ي��ن��ي،  مه�سا  ر�أ����ص 
تظاهرة يف �سنندج، وفق وكالة فار�ص.

و�أو�سحت �لوكالة �أن “�ملتظاهرين �أطلقو� �سعار�ت �سد 
و�أحرقو�  �ل�سيار�ت  بع�ص  زج��اج  وحطمو�  �مل�سوؤولني 
��ستخدمت  �ل�سرطة  �أن  �إىل  م�سرية  قمامة”،  حاويات 
و�أوقفت  �ملتظاهرين  لتفريق”  للدموع  �مل�سيل  “�لغاز 

عدد�ً منهم.

)PGMs( �ل�سالح �لنووي �لتكتيكّي 
عا�سفة  عملية  ف��خ��الل  ن��ف��ع��اً.  �أق���ل 
�ل�����س��ح��ر�ء، ����س��ت��ط��اع ���س��اروخ جّو�ل 
�إحدى  �أُطلَق من  توماهوك  نوع  من 
�ل�سفن �لأمريكية �أن ي�سرب �لطابق 
و�لبناية  ب��غ��د�د،  يف  بناية  يف  �لثالث 
بالفعل(. وجاء  �ليمني. )حدث ذلك  �لثانية من جهة 
�لتوجيه �لأويل من نظام حتديد �ملو�قع على �لأر�ص، 
من  وك���ان  �لت�ساري�ص.  ك��ف��اف  ُمطابقة  ن��ظ��ام  م��ن  ث��ّم 
د�خل  �لنهاية  ونقطة  ل��الأر���ص  ���س��ورة  �إدخ����ال  �ملمكن 
كمبيوتر �ل�ساروخ، وكذلك �لتعليمات �لتوجيهّية، مما 
�سمح له باحلد من م�سكالت �لدّقة �لتي كانت �لأ�سلحة 
�أي  بال  ُت�سكِّل  �أن  دون  �لتكتيكية حت��اول حلها  �لنووية 
�لفائقة  هة  �ملوَجّ �لذخائر  وكانت  لقو�تها.  تهديد�ً  د�ٍع 
�ل��دق��ة، ���س��و�ء د�ن����ات �مل��دف��ع��ي��ة �أو �ل�����س��و�ري��خ �لأط���ول 
مدى، تعني �أنه ميكن �إطالق �لنري�ن بح�سب �حلاجة 
�لذي ميكن  و�لنطاق  ُمكثف.  �إ�سباعّي  �سن هجوم  دون 
�أن تغطيه كان يعني �أن �آلية �لإطالق لن تكون ُعر�سة 
�أوكر�نيا،  �لنري�ن. ويف  �إطالق  بعد  بال�سرورة  للخطر 
هة �لفائقة �لدقة  ي�ستخدم طرفا �حلرب �لذخائر �ملوجَّ
َرت دبابات  على �ختالف �أنو�عها. ففي بد�ية �حلرب، ُدمِّ
�لأوكر�نيون  وكان  للدبابات.  ب�سو�ريخ م�سادة  رو�سية 
�لنووي  لل�سالح  وك��ان  و��سع،  نطاق  على  �نت�سار�ً  �أك��ر 
�أّن  ومب��ا  �نت�سارهم.  ب�سبب  عليهم  �أث��ر  �أدن��ى  �لتكتيكي 
هذ� �لو�سع يتغري �لآن، فاإن ��ستخد�م �لأ�سلحة �لنووية 
�أخرى  �سبل  لديهم  �لرو�ص  �أن  غري  مُمكن،  �لتكتيكّية 

لتحقيق نتائج مماثلة.
وكاأنني  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  “�أ�سعر  ف���ري���دم���ان:  وق����ال 
و�أنا  �ل��ن��ووي��ة.  �لأ�سلحة  �أح��ب  �أن  وتعّلمت  ��سرتخيت 
بريء من هذه �لتهمة. غري �أّن �حلاجة �إىل �سالح قتل 
على م�ستوى �ملنطقة جعلت �ل�سالح �لنووي �لتكتيكّي، 
�أقل  ث��ان��وي��ة ناجمة ع��ن��ه،  �أ���س��ر�ر  ب��ه م��ن  مب��ا يرتبط 
ج��اذب��ي��ة. ف��ف��ي ك��ث��ري م��ن �حل����روب �ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت منذ 
ُي�ستخدم هذ�  �لتكتيكّي، مل  ��ستحد�ث �ل�سالح �لنووي 
�ل�سالح قط. ول ُيعزى ذلك �إىل م�ساعر �لنا�ص جتاهه 

و�إمنا ملدى نفعه وجدو�ه«.
�لأ�سلحة  ب��ج��دوى  م�����س��ا���ص  ل  �أن  ف��ري��دم��ان  و�أو����س���ح 
�لنووية �ل�سرت�تيجية �لكبرية، ولكن هناك �سبل �أكر 
باأ�سرها.  �ملنطقة  �سحق  دون  �لأه��د�ف  لتدمري  فعالية 
تلك  ل�ستخد�م  �لنف�سي  �لأث��ر  ا  �أي�سً لدينا  “وبالطبع 
�لأ�سلحة. لكّن �ل�ستخد�م �لتكتيكي لالأ�سلحة �لنووية 
�أ���س��ئ��ل��ًة عن  و�أث����اَر  �سيا�سية،  ل��ه تكلفة  ك��ان��ت  م��ا  د�ئ��م��اً 
�لأ�سلوب �لذي ميكن �أن ت�ستجيب به �لوليات �ملتحدة، 

ود�ئماً ما يكون ع�سّياً على �لتنبوؤ«.

حق  يف  �ل��ظ��امل��ة  “�لتهامات  جم���دد� 
�ل�سرطة«.

�إه���م���ال من  �أي  ي��ح�����س��ل  “مل  وق����ال 
 )...( حتقيقات  �أجرينا  لقد  جانبنا. 
وك���ل �لأدل����ة تثبت ع���دم ح�����س��ول �أي 

�إهمال �أو �أي �سلوك غري مالئم من جانب �سرطيينا«.
و�أ�ساف “ما ح�سل حادث موؤ�سف وناأمل �أل ن�سهد يوماً 

مثل هذه �حلو�دث جمدد�ً«.
�للبا�ص،  �ل�سابة خرقت قو�عد  �إن  وجدد رحيمي قوله 
مه�سا  �أق����ارب  م��ن  ط��ل��ب��و�  �ل�سرطيني  �أن  �إىل  م�����س��ري� 

تزويدها ب�”مالب�ص لئقة«.
�حل��ك��وم��ي مقطع  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  ن�سر  وف��ات��ه��ا،  ي���وم  ويف 
ُعّرف  �م��ر�أة  فيديو ق�سري� من كامري� مر�قبة يظهر 
�ل�سرطة  مركز  يف  تنهار  �أميني  مه�سا  �أنها  على  عنها 

بعدما حتدثت معها �سرطية.
وعلق و�لد �لفتاة �أجمد �أميني على ذلك قائال لوكالة 
�أن  �إىل  وم�سري�ً  “�لفيديو جمتز�أ”،  �إن  فار�ص �لثنني 

�بنته “ُنقلت ب�سورة متاأخرة �إىل �مل�ست�سفى«.
“مه�سا  �إن  �أحمد وحيدي �ل�سبت  وقال وزير �لد�خلية 
�سابقة”،  )�سحية(  م�سكالت  يبدو  ما  على  لديها  كان 
و”�أجريت لها عملية جر�حية يف �لدماغ حني كانت يف 

�خلام�سة من �لعمر«.
لكّن و�لد �ل�سحية نفى هذه �ملعلومات، موؤكد� �أن �بنته 

كانت “ب�سحة ممتازة«.
و�أُوقفت �ل�سابة خالل زيارتها طهر�ن مع عائلتها.

�لأخرية  �لأ�سهر  يف  �لأخالقية  �ل�سرطة  و�جهت  وق��د 
�نتقاد�ت ب�سبب ��ستخد�مها �لعنف يف تدخالتها.

و�لفنانني  �لأف�������الم  ���س��ان��ع��ي  م���ن  �ل���ع���دي���د  و�أع�������رب 
عن  و�لدينية،  �ل�سيا�سية  و�ل�سخ�سيات  و�لريا�سيني 
وفاة  بعد  �لجتماعي  �لتو��سل  م��و�ق��ع  ع��رب  غ�سبهم 

�ل�سابة.

 بايدن يبقي الغمو�س حول تر�سحه للرئا�سية يف 2024 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أجر�ها  تلفزيونية  مقابلة  تخلل 
�ل��رئ��ي�����ص �لأم���ريك���ي وب��ث��ت �لأح���د 
�لقوية  �ل��ت�����س��ري��ح��ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�أقل من �سهرين من �نتخابات  قبل 
م��ن��ت�����س��ف �ل����ولي����ة م���ع �إب�������د�ء جو 
وتفاوؤل  �ل�سني  حيال  حزما  بايدن 
ب�ساأن كوفيد-19 ولزومه �لغمو�ص 
يف  للرئا�سة  بالرت�سح  ن��و�ي��اه  ح��ول 
ما  ن�����ادر�  م��ق��اب��ل��ة  خ���الل   .2024
حت�سل ، مع حمطة “�سي بي �أ�ص” 
للمرة  �لدميوقر�طي  �لرئي�ص  قال 
ب�ساأن  ق���ر�ره  يح�سم  مل  �أن��ه  �لأوىل 
�لرئا�سية  �لنتخابات  �إىل  �لرت�سح 

�لأمريكية يف 2024.
�لنهائي  �ل��ق��ر�ر  �تخذت  “هل  و�أك��د 
بالرت�سح؟ ينبغي �لنتظار” موؤكد� 

“هذه هي نيتي”  �إن  يف �لوقت ذ�ته 
ر�هنا.

م��ن��ذ �ن��ت��خ��اب��ه يف ت�����س��ري��ن �ل��ث��اين-
نوفمرب 2020 حتدث بايدن مر�ت 
م�سدد�   2024 �نتخابات  عن  ع��دة 
���س��ي��خ��ت��ار جم����دد� نائبته  �أن����ه  ع��ل��ى 

كامال هاري�ص للمن�سب نف�سه.
دونالد  ���س��ل��ف��ه  ي���در����ص  �مل���ق���اب���ل،  يف 
لولية  �لرت�سح  فكرة  مليا  ت��ر�م��ب 

جديدة.
�لروؤ�ساء  �أك��رب  وهو  بايدن  ويحتفل 
ب��ع��ي��د ميالده  ���س��ن��ا،  �لأم���ريك���ي���ني 
�ل��ث��اين- ت�سرين   20 يف  �ل��ث��م��ان��ني 
�لثانية  يف  و����س���ي���ك���ون  ن����وف����م����رب. 
ولي����ت����ه  م����ط����ل����ع  و�ل�����ث�����م�����ان�����ني يف 
�لثانية يف حال تر�سح وف��از بها ويف 
�ل�ساد�سة و�لثمانني يف نهايتها وهي 
مع�سكره  يف  ج���د�  ح�سا�سة  م�����س��األ��ة 

مقابلته  خ����الل  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي. 
حر�ص �لرئي�ص �لأمريكي على �لرد 
على  بقدرته  ي�سككون  �ل��ذي��ن  على 
�حل��ك��م ب�����س��ب ���س��ن��ه �مل��ت��ق��دم��ة وقال 

مبت�سما “�نظرو� �إيل!«
�نتخابات  م��ن  يوما  خم�سني  وقبل 
خماطر  دونها  �لتي  �ل��ولي��ة  ن�سف 
ق���د يخ�سر  �ل�����ذي  مل��ع�����س��ك��ره  ج��م��ة 
ع��ل��ى جمل�سي  �ل�����س��ي��ط��رة  خ��الل��ه��ا 
بايدن  جو  حر�ص  و�ل��ن��و�ب  �ل�سيوخ 
على ر�سم �سورة �إيجابية جد� لأكرب 

�قت�ساد عاملي.
�أن  و�أع�����ل�����ن �ل���رئ���ي�������ص �لأم�����ريك�����ي 
ما  “�إذ�  و�أك���د  “�نتهت”.  �جلائحة 
�أح��د� ل  �أن  نظرمت حولكم جت��دون 
ي�سع كمامة ويبدو �جلميع ب�سحة 

جيدة«.
ب��ع��د ح��م��ل��ة �ل��ت��ل��ق��ي��ح �ل���و�����س���ع���ة يف 

�لرئي�ص  �أك���د   ،2021 �ل��ع��ام  رب��ي��ع 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �أن  �لأم����ريك����ي 
�إل  كوفيد-19.  ع��ل��ى  “تغلبت” 
عن  �لناجمة  �لإ���س��اب��ات  م��وج��ة  �أن 
�مل��ت��ح��ورة �أوم��ي��ك��رون �أرغ��م��ت��ه على 

جتديد حملة مكافحة �لفريو�ص.
وعلى جبهة �لت�سخم، نقطة �لرتكاز 
ملهاجمته،  للجمهوريني  �لأ�سا�سية 
�أر�د جو بايدن �لطماأنة �أي�سا، فاأكد 
“�سن�سيطر على �لت�سخم” خمففا 
لالآمال  �ملخيبة  �لأرق���ام  �أهمية  من 
حول �أ�سعار �ل�ستهالك �لتي �سدرت 

مطلع �لأ�سبوع.
�مل���ه���م���ة يف  �مل���ح���ط���ات  �إح��������دى  ويف 
�لأمريكي  �لرئي�ص  �أع��ل��ن  �مل��ق��اب��ل��ة، 
�أن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ���س��ت��د�ف��ع عن 
ل��غ��زو من  ت��اي��و�ن يف ح��ال تعر�ست 

�ل�سني.

ك���ان  �إذ�  ع���م���ا  ������س�����وؤ�ل  ع���ل���ى  ورد� 
عن  ����س���ي���د�ف���ع���ون  “�لأمريكيون 
تايو�ن يف حال حدوث غزو �سيني”، 
�أجاب بايدن “نعم، �إذ� ح�سل هجوم 

غري م�سبوق«.
بت�سريحات  �لإث��ن��ني  بكني  ون���ددت 
ت�سكل  �أنها  معتربة  بايدن  �لرئي�ص 
“�نتهاكا خطر�” ل�سيا�سة و��سنطن 

حيال �جلزيرة.
وز�رة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث���ة  وق�����ال�����ت 
نينغ  م�����او  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �خل����ارج����ي����ة 
خطر  �ن��ت��ه��اك  “�إنه  لل�سحافيني 
لل����ت����ز�م م���ه���م ق��ط��ع��ت��ه �ل����ولي����ات 
�ملتحدة بعدم تاأييد ��ستقالل تايو�ن، 
�إىل  وخطرة  خاطئة  ر�سالة  وتوجه 
من  �لنا�سطة  �لنف�سالية  �ل��ق��وى 

�أجل ��ستقالل تايو�ن«.
�لأبي�ص  �لبيت  با�سم  متحدثا  لكن 

�أك����د ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص م�ساء 
�ملتحدة  �لوليات  �سيا�سة  �أن  �لأح��د 

جتاه تايو�ن “مل تتغري«.
وقال بايدن �إنه نبه نظريه �ل�سيني 
���س��ي ج��ي��ن��ب��ي��غ م���ن �ح��ت��م��ال هروب 
بكني  �نتهكت  ح��ال  يف  �مل�ستثمرين 
رو�سيا  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���س��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 

لغزوها �أوكر�نيا.
حتذيره  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص  وج��دد 
بوتني  فالدميري  �لرو�سي  للرئي�ص 
�أو  �أ�سلحة كيميائية  ��ستخد�م  ب�ساأن 
نووية يف �أوكر�نيا يف وقت ي�سن فيه 
م�ساد�  هجوما  �لأوك���ر�ين  �جلي�ص 

و��سع �لنطاق.
�حلرب  م�سار  ذل��ك  “�سيغري  و�أك���د 
بطريقة غري م�سبوقة منذ �حلرب 
�لعاملية �لثانية” و�عد� برد �أمريكي 

“منا�سب” يف حال ح�سول ذلك.
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عربي ودويل

�ملو�قف  تباينت  �ل��ق��ان��ون،  ه��ذ�     
ب�����س��اأن��ه ح��ي��ث رف�����س��ت��ه �لأح�����ز�ب 
مكونات  �أهم  و�نتقدته  �ملعار�سة، 
�مل���ج���ت���م���ع �مل���������دين، وط����ي����ف من 
�لد�ستوري،  �ل���ق���ان���ون  �أ����س���ات���ذة 
بينما رحبت به �لأحز�ب �مل�ساندة 

للرئي�ص قي�ص �سعيد.

اأحزاب ترف�س 
واأخرى تبارك

رئي�سة �حلزب  �عتربت     حزبيا، 
�لقانون  �أن  �حل����ر  �ل���د����س���ت���وري 
�لنتخابي مي�ص من حقوق �ملر�أة 
يجب  �إن��ه  قائلًة  �ل�سباب،  وحقوق 
ت��ن��ظ��ي��م �ن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���س��ي��ة قبل 

�لنتخابات �لت�سريعية.
�لقانون  �أن  م���و����س���ي  وق����ال����ت     
�لنتخابي ي�ستهدف �ملر�أة، قائلًة: 
دورها  �مل����ر�أة  ل�سعيد،  “بالن�سبة 
حقيقية  �إم��ك��ان��ي��ة  دون  �ل��ط��اع��ة 
يحقد  �سعيد  �لأم������ور...  لتغيري 
�مل��ر�أة �لقوية  على �سخ�سي وعلى 
�ملناخ  دور يف  ل��ع��ب  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة 

�ل�سيا�سي �لعام«.
   كما �أك���دت �أن��ه��ا ل��ن ت�����س��ارك يف 
�لقادمة،  �لت�سريعية  �لنتخابات 
�سورياً  ���س��ي��ك��ون  �ل����ربمل����ان  لأن 
�سورى”  “جمل�ص  ع���ن  وع���ب���ارة 
ويف خ��دم��ة �ل��رئ��ي�����ص، ق��ائ��ل��ًة �نها 
�ستكون يف �سف �ل�سعب من خارج 

قبة �لربملان، وفق قولها.
    و�ن��ت��ق��د �لأم���ني �ل��ع��ام للحزب 
�ل�سابي  ع���������س����ام  �جل�����م�����ه�����وري 
�مل���ر����س���وم، و�ع���ت���ربه ي��ك��ر���ص �إىل 
�إىل  بتون�ص  ويعود  قاعدي  نظام 
فيه  ُت��ل��غ��ى  ت�سلطي  ف���ردي  ن��ظ��ام 
�لدميقر�طية �لتمثيلية وي�سرب 

دور �لأحز�ب �ل�سيا�سية.
�جلمهوري  �حل����زب  �أن  و�أك�����د     
د�عيا  �مل�سار،  ه��ذ�  تزكية  يرف�ص 
 “ �لنتخابات  ه��ذه  مقاطعة  �إىل 
م��ق��اوم��ة مدنية  ع��ل��ى  و���س��ي��ع��م��ل 
�لقوى  حت�سيد  �أج��ل  م��ن  �سلمية 
�لعمل  �إىل  �ل������ع������ودة  ل����ف����ر�����ص 

�ملوؤ�س�ساتي.
    ويف �سياق مت�سل، قال �لأمني 
�ل�����ع�����م�����ال حمة  �ل������ع������ام حل��������زب 
�لقانون  ت��ن��ق��ي��ح  �إن  �ل���ه���م���ام���ي، 
مر�سوم  مب��ق��ت�����س��ى  �لن���ت���خ���اب���ي 
مما  جديدة  حلقة  ي�سّكل  رئا�سي 

�عتربها “حلقات �لنقالب«.
بالف�سيحة  �مل��ر���س��وم  وو���س��ف     
ل��ك��ون��ه ���س��ي��غ ب��ط��ري��ق��ة �أح���ادي���ة 
دون  �جلمهورية  رئي�ص  قبل  من 
لإق�ساء  وج��اء  �ي طرف  ت�سريك 

�لأحز�ب على حد قوله.
   يف �ملقابل، �عترب �لأم��ني �لعام 
)نا�سري(  �ل�سعبي  �لتيار  حلزب 
زهري حمدي، �أن �سروط �لرت�سح 
�لقادم،  �لن��ت��خ��اب��ي  لال�ستحقاق 
�لو�ردة يف �لقانون �ملنقح، ت�سمن 
ونز�هتها،  �لن��ت��خ��اب��ات  �سفافية 

ح�سب ر�أيه.
   وق����ال زه���ري ح���م���دي، �إن����ه من 
�لنتخابي  �ل���ق���ان���ون  �ي��ج��اب��ي��ات 
�ل�سارمة  �ل���������س����روط  �جل����دي����د 
ل��ل��رت���س��ح ع���ل���ى غ������ر�ر �����س���رت�ط 
�ل����س���ت���ظ���ه���ار ب���ال���ب���ط���اق���ة ع���دد 

�سحب  �إم���ك���ان���ي���ة  ع���ن  ف�����س��ال   3
�ل���وك���ال���ة م���ن �ل���ن���ائ���ب وجت���رمي 
�سر�ء �لأ�سو�ت من خالل معاقبة 

�ملرت�سح و�لناخب.

عديد املخاطر 
والّتناق�سات

للدفاع  �لوطني  �ملر�سد  وعّلق     
�ملر�سوم،  على  �لدولة  مدنية  عن 
معترب� يف بيان له، �أم�ص �لثنني، 
ت�����دّل من  �ل���ت���ع���دي���الت  ه����ذه  �أن 
�إعد�د  على  �لإ���س��ر�ر  على  ناحية 
ق�سوى  �أه���م���ي���ة  ذ�ت  ن�����س��و���ص 
من  تت�سّمن  كما  �أح��ادي��ة،  ب�سفة 
ناحية �أخرى عديد �ملخاطر على 
�ملدنية  للدولة  �لطبيعي  �ل�سري 
بديهية  ح���ق���وق  م���ن  ت��ع��ن��ي��ه  مب���ا 
للمو�طنات و�ملو�طنني وملوؤ�س�سات 

�جلمهورية وقيمها.
   كما �عترب �أن �ملر�سوم �لنتخابي 
ملا يت�سمّنه  يّت�سم ب�سبغة زجرية 
من عقوبات مالية و�أخرى �سالبة 
للحرية �أو �حلرمان من �لرت�سح 
م����ن يقوم  م������دى �حل����ي����اة ����س���د 
“بجر�ئم �نتخابية” منها ما هو 
على  �ل��ت��اأث��ري  مثل  بحت  �سيا�سي 
ناخب مبقاطعة �لنتخابات، مّما 
و�لر�أي،  �لتعبري  حرية  من  يحّد 

وفق ن�ص �لبيان.
   و�عترب �ملر�سد �لوطني للدفاع 
�أن طريقة  �ل���دول���ة،  م��دن��ي��ة  ع��ن 
�لرئي�ص  �سمنها  �ل��ت��ي  �لق����رت�ع 
�لقانون  مر�سوم  يف  �سعيد  قي�ص 
�لتنا�سف  �لنتخابي ن�سفت مبد�أ 
ومتثيلية �ل�سباب، ونظر� للعقلية 
عديد  يف  �ل�������س���ائ���دة،  �ل���ذك���وري���ة 
باخل�سو�ص،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �جل��ه��ات 
�سيكون حتما  �لقادم  �ملجل�ص  فاإن 

خمت�سون ينتقدون
  �ملخت�سون يف �لقانون �لد�ستوري 
�لقائم  �جل���دل  يف  بدلوهم  �دل���و� 
مالحظاتهم  م���ع���ظ���م  وج��������اءت 
�أ�سارت  �نتقادية. ويف هذ� �لإطار، 
�أ�ستاذة �لقانون �سلوى �حلمروين، 
�أم�ص �لثنني، �إىل �أن هذ� �ملر�سوم 
د�ستوري  ��ستثناء  ح��ال��ة  يف  ي��اأت��ي 
ودون  ت�������س���اوري،  مت�����س��ي  “دون 
دميقر�طية ت�ساركية”، و هو على 
�أخ��رى جاء ب�سفة  غر�ر ن�سو�ص 

�أحادية ح�سب تعبريها. 
   ووج����ه����ت ����س���ل���وى �حل���م���روين 
مل�ساألة  خ��ا���س��ة  ب�سفة  �ن��ت��ق��اد�ت 
هذ�  �ن  �ىل  م�����س��رية  �ل��ت��زك��ي��ات 
�مل��ر���س��وم ي��ع��اق��ب �ل��ن�����س��اء وي���وؤدي 
�ىل برملان من �لذكور ذوي �جلاه 

و�لنفوذ �ملايل«. 
هذ�  على  وتعليقا  جانبها  م��ن     
�أ���س��ت��اذة �لقانون  �مل��ر���س��وم، ع��رّبت 
�لعام هناء بن عبدة على عدد من 
�إز�ء بع�ص �لجر�ء�ت  �لتحفظات 
�جل����دي����دة، ف��ي��م��ا ث��م��ن��ت ق����ر�ر�ت 

�أخرى ن�ص عليها �ملر�سوم. 
بالتحفظات،  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا      
نظام  �ن  عبدة،  بن  هناء  �عتربت 
�لق��������رت�ع ع���ل���ى �لأف���������ر�د �ل����ذي 
عن  تر�جعا  “يعّد  �عتماده،  وق��ع 
�لتنا�سف  ومبد�أ  �لن�ساء  مكا�سب 
�ل�����ذي ن�����ص ع��ل��ي��ه �ل���د����س���ت���ور يف 
�ىل  و”�سيوؤدي   ،51 �ل��ف�����س��ل 
ت����ر�ج����ع يف ح�������س���ور �ل���ن�������س���اء يف 
�حلياة �ل�سيا�سية”، وقالت �أن �أول 
�لأف���ر�د  على  �لت�سويت  �سحايا 
ح�سب  �ل�سباب”  ث��م  �لن�ساء  ه��ن 

تعبريها. 
�ل����ق����ان����ون  �أ������س�����ت�����اذ  و�ع������ت������رب     
�ملختار،  �ل��رز�ق  عبد  �لّد�ستوري، 

خ��ال��ي��ا �أو ي��ك��اد م��ن �ل��ن�����س��اء ومن 
�ل�سبان.

  و�أك����د �مل��ر���س��د �إن ح��رم��ان ذوي 
�لرت�ّسح  م��ن  �مل��زدوج��ة  �جلن�سية 
لالنتخابات ُيعّد تعّديا على حقوق 

جزء من �ملو�طنني �لتون�سيني.
“�ئتالف  �ع���ت���رب  ج��ه��ت��ه،  م���ن     
�لتون�سي  �لرئي�ص  �أن  �سمود”، 
لتنفيذ  �مل��ر�ح��ل  �سيا�سة  “ينتهج 
م�������س���روع���ه �ل�����ّس��ي��ا���س��ي �ل����ّر�م����ي 
مطلق،  رئ��ا���س��وي  ن��ظ��ام  لتاأ�سي�ص 
�لو�سيطة”،  �لأج�����س��ام  ولتفكيك 
�لنتخابي  “�ملر�سوم  �أّن  م��ب��ّي��ن��ا 
�ملخاطر  ع���دي���د  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
و�ل��ّت��ن��اق�����س��ات، �ل��ت��ي ت��دف��ع جّلها 
ل��ت��ع��م��ي��ق �خ���ت���الل �ل����ّت����و�زن بني 
�ل�ّسلطة  هيمنة  وتكّر�ص  �ل�ّسلط، 

�لتنفيذّية«
بيان  يف  �لئ�����ت�����الف  و�ن���ت���ق���د     
�إثر  �ل��ع��ام  �ل�����ّر�أي  �إىل  ب��ه  ت��وّج��ه 
�سدور �لقانون �لنتخابي، رف�ص 
�لرئي�ص تنظيم �نتخابات رئا�سّية 
على  و�إ�سر�ره  �سرعّيته،  لتجديد 
�لقت�سار على تنظيم �لنتخابات 
دي�سمرب   17 ي����وم  �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
لالأعر�ف  جت��اه��ل  “يف  �ل����ق����ادم، 

�لدميقر�طّية«.
�أّن  �جل����ان����ب،  ه�����ذ�  وب�������نّي، يف     
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة متلي  �لأع�������ر�ف 
ع��ل��ى �مل�����س��ّرع ت���رك وق���ت ك���اف ل 
يقّل عن 6 �أ�سهر بني تاريخ تغيري 
تق�سيم  و�إع������ادة  �لق������رت�ع  ن��ظ��ام 
�ل�����ّدو�ئ�����ر �لن���ت���خ���اب���ّي���ة وت���اري���خ 
�لت�سريعّية،  �لن��ت��خ��اب��ات  تنظيم 
�ل�ّسيا�سيني  �ل��ف��اع��ل��ني  ل��ت��م��ك��ني 
�أّن هذه  ��ح��ا  م��و���سّ �ل��ّت��اأق��ل��م،  م��ن 
برملانّيا  م�سهد�  �ستنتج  �مل�����س��األ��ة 
�سيزيد  مب��ا  ن��اج��ز،  وغ��ري  م�سّتتا 

�ملر�سوم  �إّن  ج���ه���ت���ه،  م����ن  ق�����ال 
ن���و�ب  جم��ل�����ص  دور  “�سيّهم�ص 
�لو�سيطة  و�لأج���������س����ام  �ل�����س��ع��ب 
�مل�سهد  ع����ن  �مل����������ر�أة  و����س���ي���غ���ّي���ب 
�لتنقيح  �أّن  معترب�  �لربملاين”، 
م��ن نظام  “كان ج��وه��رّي��ا وم�����ّص 
�أ�����س����ب����ح على  �ل�������ذي  �لق����������رت�ع 
�لأفر�د، دون �ل�ستناد �إىل در��سات 

ح�سب ر�أيه.  �أو معايري”، 
   ولحظ �أّن �ملر�سد يوؤّكد وجود 
ه���ذ�  �ع���ت���م���اد  م����ن  “خماطر” 
�لنظام، “يف ظل �لّتفاوت �لذي ما 
�نفك يتعّمق على م�ستوى �لّدو�ئر 
وب���ال���ت���ايل ل ميكن  �لن��ت��خ��اب��ّي��ة 
كما  �لو�قع”،  �أر���ص  على  تنزيله 
�أ�سار �إىل �أن �عتماد نظام �لقرت�ع 
�لأف�������ر�د يف �جل���ه���ات ودون  ع��ل��ى 
و�سو�سيولوجية،  علمية  در����س��ة 

“قد يوؤّدي �إىل نعر�ت جهوية«.
   كما �نتقد م�ساألة تزكية �لناخب 
�لتنا�سف  �ع��ت��م��اد  فيها  مّت  �ل��ت��ي 
�أّن  م��الح��ظ��ا  حمّله”،  غ��ري  “يف 
�ملر�أة، وفق هذ� �ملر�سوم، “ميكنها 
ت���زك���ي���ة �ل����ن����اخ����ب، ل���ك���ن���ه���ا غري 
يف  ع�سويتها  �سمان  على  ق���ادرة 
�لقانون  �إّن هذ�  وقال  �لربملان”. 
�سيفرز “برملانا م�سّتتا، غري قادر 
�لقو�نني  ع��ل��ى  �مل�������س���ادق���ة  ع��ل��ى 
دور  “�سيهّم�ص  �أن��ه  كما  �لهامة” 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية �لتي ل بّد �أن 

تكون موجودة«. 
   و�أّكد مدير �ملر�سد، �أّنه “كان من 
�لقانون  تتّم �سياغة  �أن  �لأج��دى 
ت�ساركي،  �إط�������ار  يف  وت��ن��ق��ي��ح��ه، 
�لتون�سيون،  ح����ول����ه  ي���ج���ت���م���ع 
باعتباره �أهّم قانون بعد �لد�ستور 
و�ملقاطعة  �لعزوف  لتفادي  وذلك 

لحقا«.

يف  �ل�ّسيا�سّية  �لأزم����ة  تعميق  يف 
�لّتجربة  لإن��ه��اء  ومي��ّه��د  �ل��ب��الد 

�لّدميقر�طّية �لّتون�سّية. 
�أّن جمل�ص نّو�ب      كما لفت �إىل 
يف  �نتخابه  �سيتم  �ل���ذي  �ل�ّسعب 
�سوف   2022 دي�������س���م���رب   17
ت���ك���ون ل����ه ����س���الح���ّي���ة حم�����دودة 
ح�����س��ب م���ا ج����اء يف د����س���ت���ور 30 
يونيو 2022، و�إىل �أّن �لأطر�ف 
�سوف  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �مل�����س��ارك��ة 
بر�مج  ب��ت��ق��دمي  م��ط��ال��ب��ة  ت��ك��ون 
�أن  ع���ل���ى  وم���������س����اري����ع حم����ّل����ي����ة، 
و�لّروؤى  �ل��رب�م��ج  �سياغة  ت��رتك 
�لوطنّية لرئي�ص �جلمهورّية دون 
�سو�ه، ما من �ساأنه �أن يجعل دور 
جمل�ص �لّنو�ب هام�سيا يف �لّنظام 
دور  ويحجم  �جل��دي��د،  �ل�ّسيا�سي 

�لأحز�ب و�لكفاء�ت. 
�إىل غياب    كما تطّرق �لئتالف 
مبد�أ �لّتنا�سف ومتثيلّية �ل�ّسباب، 
ما من �ساأنه تغييب �ملر�أة و�ل�ّسباب 

�إىل غياب  �إ���س��اف��ة  �ل���ربمل���ان،  م��ن 
�لأح����ز�ب  ت��ق��ّدم  ع��ن  �لّتن�سي�ص 
و�سعار�تها  ب�سفتها  و�لئتالفات 
ورم����وزه����ا ل��الن��ت��خ��اب��ات، وذل���ك 
مل���زي���د ����س���رب ك��ي��ن��ون��ة �لأح������ز�ب 
وتهمي�ص دوره����ا.     وبخ�سو�ص 
م�ساألة �لتزكيات و�سحب �لوكالة، 
�إّن �لت�سّور ب�ساأنها  قال �لئتالف 
مبا  و�ق������ع������ّي،  غ����ري  “طوباوي 
�لنتخابّية  �ل��ع��م��ل��ّي��ة  ي��ع��ّق��د  ق���د 
وي�سرب �ل�ستقر�ر �ل�ّسيا�سي كما 
وفق  �لفو�سى”،  �إىل  ي����وؤّدي  ق��د 
ت��ق��دي��ره. و�ن��ت��ق��د �لئ��ت��الف منع 
لني  �ملتح�سّ �لّتون�سيني  �ملو�طنني 
�لرت�ّسح  م��ن  ثانية  جن�سّية  على 

د�خل �لرّت�ب �لّتون�سي. 

تهمي�س دور الربملان 
    م��دي��ر م��ر���س��د ���س��اه��د ملر�قبة 
�لتحولت  ودع������م  �لن���ت���خ���اب���ات 
�لهّر�بي،  نا�سر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 

�أّن “تع�سري �سروط �لرت�سح بتلك 
�لكيفّية �لو�ردة يف مر�سوم تنقيح 
ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب��ات، ���س��ي��ك��ون له 
مفعول عك�سي، فاإّما �أنه �سيت�سّبب 
�لعملية  م����ن  �ل���ن���ا����ص  ن���ف���ور  يف 
�سيفرز  �أنه  �أو  برّمتها  �لنتخابية 
و�ل�سبكات  �مل��ال  لأ�سحاب  برملانا 

�لع�سائرية.
   م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ب���ّي���ن���ت �أ����س���ت���اذة 
�سل�سبيل  �ل���ّد����س���ت���وري  �ل���ق���ان���ون 
على  �لق���رت�ع  نظام  �أّن  �لقليبي، 
“لي�ص نظاما �سديقا، ل  �لأف��ر�د 
للن�ساء ول لل�سباب”، لأنه، ح�سب 
ر�أيها، “ل يدعم �لتمثيل �لن�سائي 
�ل�سلطة،  دو�ئ����ر  يف  �ل�����س��ب��اب��ي  �أو 
على عك�ص ما كان يت�سمنه نظام 
و�لذي  �ل��ق��ائ��م��ات  على  �لق����رت�ع 

ن�ص على �لتنا�سف«.
�ع������ت������ربت  ج�����ه�����ت�����ه�����ا،  م���������ن     
منظمة  ع�����ن  �جل���������ربي،  رج��������اء 
تنقيحات  �أّن  “مر�قبون”، 
“منافية  �لن��ت��خ��اب��ي،  �ل���ق���ان���ون 
�ملو�طنني  ب���ني  �مل�������س���او�ة  مل���ب���ادئ 
ة  خا�سّ و�ل���و�ج���ب���ات،  �حل��ق��وق  يف 
�لرت�سح  ل�������س���روط  ت�����س��دي��ده  يف 
�لنتخابية”،  �ل���ّدو�ئ���ر  وتق�سيم 
مالحظة �أن هذ� �لقانون �جلديد 

“كّر�ص �لكثري من �لنقائ�ص«.
ي���ط���رح  �أخ������������رى،     م������ن ج����ه����ة 
�ل���ت���ق�������س���ي���م �ل������رت�ب������ي �جل����دي����د 
ين�ص  �ل��ذي  �لنتخابية،  للدو�ئر 
�لعديد  �لنتخابي،  �ملر�سوم  عليه 
و�لتحديات،  �لإ����س���ك���ال���ي���ات  م���ن 
�لتون�سيني يف  �مل�ساو�ة بني  �أهمها 
�لتمثيل �لربملاين، وغياب معايري 
مو�سوعية لعتماد هذ� �لتق�سيم 
�أك�����ده عدد  دون غ����ريه، وف���ق م���ا 
�أ�ساتذة �لقانون و�خل��رب�ء يف  من 
مائدة  خ��الل  �لنتخابي،  �ل�����س��اأن 
�جلمعية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  م�������س���ت���دي���رة 

�لتون�سية للقانون �لد�ستوري.
رئي�ص  �سرح  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف     
�لهيئة �لوطنية حلماية �ملعطيات 
باأن  ق���د�����ص،  ���س��وق��ي  �ل�سخ�سية 
بنف�ص  ل��ي�����س��ت  �مل��ع��ت��م��دي��ات  ك���ل 
هناك  و�أن  �ل�����س��ك��ان��ي��ة،  �لطبيعة 
عدد  فيها  ي��ن��اه��ز  معتمدية   94
�أل���ف ���س��اك��ن، كما   100 �ل�����س��ك��ان 
�أن هناك 241 معتمدية يرت�وح 
و60  �لف   4 ب��ني  �سكانها  ع���دد 
تق�سيمها  ميكن  ول  �ساكن،  �أل��ف 
ب��ال��ت�����س��اوي خ��ا���س��ة يف ظ��ل غياب 

منظومة معلومات جغر�فية.
   وق��ال “�إن خيار نظام �لقرت�ع 
ع���ل���ى �لأف����������ر�د ���س��ي�����س��ع��ن��ا �م����ام 
معترب�  جد�”،  �سعبة  ��سكاليات 
�أن نظام �لقرت�ع �ل�سابق مل يكن 
�سيئا لو مت �عتماد عتبة �نتخابية 
ق��د يجنب  ب��امل��ائ��ة، مب��ا   7 بن�سبة 
م�ستت  ب����رمل����اين  م�����س��ه��د  �ف�������ر�ز 
ك���ال���ربمل���ان �ل�����س��اب��ق، م��ع��رب��ا عن 
�ل��دخ��ول يف م��ا و�سفه  ��سفه م��ن 

“بت�سويه �مل�سار �لنتخابي«.
   يف ح��ني �ع��ت��رب رئ��ي�����ص جمعية 
هذ�  �أن  م��ع��ط��ر،  ب�����س��ام  “عتيد” 
“حماولة  منه  ي�ست�سف  �لتق�سيم 
ح�سب  لالأ�سو�ت”،  ت���وج���ي���ه 

تعبريه.

القانون النتخابي اجلديد يف تون�س

نقطة ا�ستفهام حول مكانة الن�ساء وال�سباب والربملان...!
�سلوى احلمروين: هذا املر�سوم يعاقب الن�ساء ويوؤدي اإىل برملان من الذكور

ائتالف حزبي جديد يقاطع النتخابات الت�سريعية
�لتيار  �أح��ز�ب  قياد�ت  �تفاق  �لز�وية  �لتكتل خليل  �أم��ني عام حزب  �أعلن 
�لدميقر�طي و�جلمهوري و�لتكتل وحزب �لعمال و�لقطب على �لت�سكل 
�أر�سية  �أن  �أخ��رى، م�سيفا  �أح��ز�ب  �ئتالف منفتح عن قبول ع�سوية  يف 

�لئتالف ب�سدد �ل�سياغة.
من جانبه �أكد �أمني عام �حلزب �جلمهوري ع�سام �ل�سابي �قر�ر �لحز�ب 
�لذي  �لنتخابي  �لقانون  وفق  �لت�سريعية  �لنتخابات  مقاطعة  �خلم�سة 

�أعلنه �لرئي�ص قي�ص �سعيد.
وقال خالل ندوة �سحفية �أم�ص �لثنني “نحن �لأحز�ب �خلم�سة “حزب 
و�لتكتل من  و�لقطب  �لدميقر�طي  و�لتيار  �لعمال و�حلزب �جلمهوري 

نرف�ص �مل�ساركة يف �لنتخابات �لت�سريعية. �جل �لعمل و�حلريات”، 
   وقال: “نقاطع هذه �لنتخابات لأنها متّثل �ملحطة �لأخرية يف �أجندة 

قي�ص �سعيد، وهي خّطة �أخرى للف�سل �ل�سيا�سي«.
   وتابع: �ملر�سوم �لنتخابي لقي�ص �سعيد ي�سرب �أحد �هم �ملكا�سب للمر�أة 

�لتون�سية باإلغائه للتنا�سف يف �لنتخابات«.
�إىل مقاطعة  و�مل��و�ط��ن��ات  �مل��و�ط��ن��ني  “ندعو  �ل�����س��اب��ي:  ع�����س��ام     وق���ال 

�لنتخابات«.
   يف ح��ني �أك���د �ل��ق��ي��ادي يف �ل��ت��ي��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي حم��م��د �حل��ام��دي �إن 
�لربملان �ملقبل �لذي �سيفرزه �لقانون �لنتخابي �جلديد �سيكون برملانا 
�إلغاء  �إىل  �لنتخابي  �لقانون  توجه  منتقد�  �سيا�سيني،  ول  �سيا�سة  بال 
متثيلية �جلهات و�إقر�ر متثيلية �ملحليات وتقلي�ص �لتمثيلية بتخفي�ص 

عدد �لنو�ب وفق تقديره.
   و�سدد �حلامدي على مقاطعة �خلما�سي للم�سار �لنتخابي د�عيا جميع 
�ىل  �لتحول  على  و�لعمل  مقاطعته  �ىل  و�ملو�طنني  �ل�سيا�سية  �لح��ز�ب 

م�سار دميقر�طي حقيقي وفق قوله.
�لد�ستوري �حلر ومكونات جبهة �خلال�ص  �نه �سبق للحزب    ي�سار �ىل 

�عالن مقاطعتهم لذ�ت �لنتخابات. 

•• الفجر -خرية ال�صيباين
يف  الت�سويت  اأن  على  تون�س،  يف  اجلديد  النتخابي  القانون  ين�س      
النتخابات الت�سريعية يكون على الأفراد يف دورة واحدة اأو دورتني عند 
القت�ساء، وذلك يف دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. كما ين�س املر�سوم 
161 مقعدا  اأن العدد اجلملي للمقاعد مبجل�س نواب ال�سعب �سيكون  على 
من بينها ع�سرة مقاعد عن الدوائر النتخابية باخلارج، وكذلك على اأنه 
“ميكن �سحب الوكالة من النائب يف دائرته النتخابية، يف �سورة اإخالله 
اأو عدم  النيابية،  القيام بواجباته  البنّي يف  او تق�سريه  النزاهة  بواجب 

بذله العناية املطلوبة لتحقيق الربنامج الذي تقدم به عند الرت�سح«.

�سعيد يكر�ص م�سروعه �ل�سيا�سي ح�سب معار�سيه

عبري مو�سي: القانون النتخابي 
يك�ّر�س ل� »برمل����ان ديك��ور«

خمت�سون يف القانون الد�ستوري 
ينتقدون تنقيح قانون النتخابات

 جمعيات: يحتوي املر�سوم 
على عديد املخاطر والتناق�سات 

�ئتالف �سمود ينبه للمخاطر

مر�سد �ساهد... �سيغّيب �ملر�أة عن �مل�سهد �لربملاين

تق�سيم �لدو�ئر يثري �جلدل

ندوة �سحفية للخما�سي �ملقاطع

عبري مو�سي ترف�ص �لقانون و�مل�ساركة
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�سراع الأحزاب ل يتوقف:

باك�ستان: عندما تفاقم الأزمة ال�سيا�سية اآثار الكارثة الطبيعية
•• الفجر -ت�صنيم بت -ترجمة خرية ال�صيباين

 220 �سكانها  تعداد  يبلغ  التي  باك�ستان،  تتعر�س     
الحتبا�س  لتاأثريات  خا�س  ب�سكل  ن�سمة،  مليون 
منت�سف  منذ  م�سبوقة  غري  كارثة  اإىل  احلـــراري، 
يوليو. يف الواقع، ما يقرب من ثلث اأرا�سيها مغمورة 

باملياه ب�سبب الرياح املو�سمية العنيفة ب�سكل خا�س.
   بالإ�سافة اإىل الأ�سرار املادية التي بلغت بالفعل 
املوؤقتة  الب�سرية  اخل�سائر  فــاإن  الــيــورو،  مليارات 
جريح  و12500  قتيل   1290 من  اأكــرث  فــادحــة: 
اإىل  بحاجة  منهم  مليون   6.4 مت�سرر،  مليون  و33 
فيقدر  النازحون  اأمــا  عاجلة.  اإن�سانية  م�ساعدات 

عددهم بنحو 634 األفًا.
   ورغم تعبئة اجلي�س، اإل اأن ال�سلطات جتد �سعوبة 
يف اإنقاذ ال�سحايا املتكد�سني يف خميمات موؤقتة حتت 
على  ت�ستمر  التي  ال�سيئة  اجلوية  الأحــوال  رحمة 

فرتات منتظمة.
الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات  ال�ستات  اإن      

من  ت�سرروا  -الذين  الباك�ستاين  املــدين  واملجتمع 
املواد  اأ�سعار  يف  املذهل  والرتفاع  املت�سارع  الت�سخم 
الغذائية –يجدون �سعوبة يف جمع الأموال الالزمة 
اأظهرت  فقد  الدولة  اأما  املحتاجني.  جميع  مل�ساعدة 
الكوارث  اإدارة  على  قدرتها  عــدم  عقود  مــدى  على 

الطبيعية.

   و�ىل �ل��ي��وم، وم��ع ت��دم��ري �لبالد 
�مل�سهد  ف����اإن  �ل��ف��ي�����س��ان��ات،  ب�����س��ب��ب 
�ل�سيا�سي هو م�سهد حمزن لتناف�ص 
�ل����وزر�ء �حلايل  �أن�����س��ار رئي�ص  ب��ني 
�سهباز �سريف و�أن�سار �سلفه عمر�ن 

خان.

ع�سائر ال�سريف وبوتو 
زرداري �سد عمران خان

وموؤ�س�ص  ���س��اب��ق،  كريكيت  بطل      
و�إن�ساف،  )حتريك  �إ�سالمي  حزب 
�أج����ل  م����ن  �ل���وط���ن���ي���ة  �حل����رك����ة  �أو 
�ل��ع��د�ل��ة يف ب��اك�����س��ت��ان(، ت���وىل خان 

�ل�سلطة عام 2018.
    وعلى �ل��رغ��م م��ن وع��ود �لرخاء 
حكومته  �أثبتت  �لف�ساد،  ومكافحة 
)كان  �لقت�ساد  �إنعا�ص  يف  عجزها 
�لت�سخم يتدفق وما يقرب من ربع 
�ل�سكان يعي�سون حتت خط �لفقر(.

    كما �أنه ف�سل يف حتييد �ل�ساللتني 
�ل�سيا�سيتني �لرئي�سيتني يف �لبالد، 
�ل�������س���ري���ف وب�����وت�����و، رغ������م م���ز�ع���م 
�ل��ع��دي��د م���ن حالت  ت��ورط��ه��م��ا يف 
�لختال�ص وغ�سيل �لأمو�ل وملكية 

�سركات خارجية.
�لرئي�سي  �خل�������س���م  ك�����ان  و�إذ�     
)�لذي  �سريف  ن���و�ز  خ���ان،  لعمر�ن 
توىل ثالث فرت�ت كرئي�ص للوزر�ء 
يف  �ملنفى  �ختار  �لت�سعينيات(،  منذ 
�ب��ن��ت��ه مرمي  ف���ان  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة 
يو��سالن  �سهباز،  �لأ�سغر  و�سقيقه 
ع����ل����ى �ل�����رغ�����م م�����ن �لح����ت����ك����اك����ات 
�لد�خلية و�ل�سجن لفرت�ت ق�سرية، 
�لنتخابية  م�ساحله  ع��ن  �ل��دف��اع 

و�ل�سيا�سية يف باك�ستان.
بوتو، من خالل  وُتظهر ع�سرية     
بوتو  وب��ي��الو�ل  زرد�ري  علي  �آ�سف 
�لوزر�ء  رئي�سة  و�ب��ن  -زوج  زرد�ري 
-1988“ ل���ف���رتت���ني  �ل�������س���اب���ق���ة 
 ”1996-1993 1990؛ 
 ”2007-1953“ ب��وت��و  بنظري 
مو�جهة  يف  �ل��ق��در  بنف�ص  -ب��ر�ع��ة 
و�لإج�����ر�ء�ت  �ل�سيا�سية  �لهجمات 

�لقانونية �سدها.
ه���ات���ان  ���س��ك��ل��ت   ،2020 ع������ام     
ا  �أي�سً ت��ق��ود�ن  �ل��ل��ت��ان  �لع�سريتان، 
�حلزبني �ل�سيا�سيني �لرئي�سيني يف 

�ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة، ب��اخ��ت��ز�ل �ل��ب��الد يف 
م�ساحلها  �سد  و�ل��ع��م��ل  �ل��ع��ب��ودي��ة 

�لوطنية.
ب�  �ت���ه���ام���ه  مت  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ورد�ً     
وكاد يتم �إلقاء �لقب�ص  “�خليانة”، 
عليه “يف �لو�قع، فلت من �لعتقال 
�إج��ر�ء�ت قانونية  �تخاذ  من خالل 
ت�ساعفت  وم���ن���ذئ���ذ،  وقائية”. 
و�ئتالف  موؤيديه  بني  �ل�ستباكات 
�لأح���������ز�ب �حل���اك���م���ة يف �ل�������س���و�رع 
�لقب�ص  مت  �مل���ح���اك���م.  يف  وك���ذل���ك 
ع��ل��ى م��ع��اون��ي��ه، وم��ن��ع خ��ط��ب��ه من 
�لتلفزيونية.  �ل��ق��ن��و�ت  على  �ل��ب��ث 
وم��ع ذل��ك، يبقى من غري �ملحتمل 
�أن ينجح هذ� �لقمع �ملوجه يف جعله 

ينحني.
�سّد  ��ن��ا  حم�����سّ ب��اع��ت��ب��اره  �سمعته     
�لأجنبية،  للقو�ت  ومقاوًما  �لف�ساد 
وي�ستفيد  تر�سخت  �سعبوية  ت��ع��زز 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  ذل���ك  م��ن��ه��ا، مب���ا يف 
�لنتخابي. وهكذ�، على �لرغم من 
�ل�ستقطاب �ل�سيا�سي �لقوي، حقق 
�لنتخابات  يف  ك��ب��رًي�  ف����وًز�  ح��زب��ه 
يف   2022 ي����ول����ي����و  يف  �مل���ح���ل���ي���ة 
مقاطعة �لبنجاب، �ملعقل �لتقليدي 
�لنت�سار  ه����ذ�  ���س��ري��ف.  ل��ع�����س��رية 
ي��ق��و���ص ح��ك��وم��ة ���س��ه��ب��از �ل���ت���ي ل 
ت��ز�ل، ح�سب �آخ��ر �لأخ��ب��ار، مرتددة 
تخاطر  مبكرة  بانتخابات  للقبول 

بخ�سارتها.
�ل������ق������ادة  ي�����ن�����خ�����رط  وب����ي����ن����م����ا     
�حل�������س���اب���ات  يف  �ل���ب���اك�������س���ت���ان���ي���ون 
و�لقت�ساد  �ملجتمع  فاإن  �ل�سيا�سية، 
ع��ل��ى و���س��ك �لن��ه��ي��ار، �لأم����ر �لذي 
�إن�سانية و��سعة �لنطاق  باأزمة  ينذر 

يف �لأ�سهر و�ل�سنو�ت �لقادمة.
للمحا�سيل  �لهائل  �لتدمري  �إن     
هو عالمة على زيادة �نعد�م �لأمن 
�جلوع،  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي. 
ا خلطر �نت�سار  يتعر�ص �ل�سكان �أي�سً
�ملياه.  بتلوث  �ملرتبطة  �لأم���ر�����ص 
ويف ظل هذه �لظروف، من �ملتوقع 
�إ�سافية،  ب�����س��ري��ة  خ�����س��ائ��ر  ح����دوث 

بينما يت�سارع �لقادة �ل�سيا�سيون.
*باحثة م�ساركة، مر�سد 
العاملني العربي والإ�سالمي، 
جامعة بروك�سل احلرة.

�لباك�ستاين  �ل�سعب  “حزب  �لبالد 
ح�����زب ب�������وت�������و-زرد�ري و�ل���ر�ب���ط���ة 
لنو�ز  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  �لإ����س���الم���ي���ة 
ي�سمى  ظ��اه��رًي��ا  حت��ال��ًف��ا  �سريف”، 
�لباك�ستانية  �لدميقر�طية  �حلركة 
ملو�جهة عمر�ن خان -وهو مناف�ص 
�نتخابه  ي��ع��ار���س��ون  ث��ان��ي��ة  درج����ة 

ويخ�سون �سعبيته.

�سقوط عمران خان ...
   ت�����س��اءل��ت ���س��ع��ب��ي��ة خ����ان مب���رور 
�لرئي�سي  و�ل���������س����ب����ب  �ل�������وق�������ت. 
�ق����ت���������س����ادي: �ل���ب���ل���د ي���ن���ه���ار حتت 
يقدره  “�لذي  �ل��ع��ام  �ل��دي��ن  وط���اأة 
من  ب��اأك��ر  �ل���دويل  �لنقد  �سندوق 
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...قبل العودة بقوة؟
ت��رك من�سبه  �أُج���رب على  �أن     بعد 
�لبالغة  ف���رتة ولي���ت���ه  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
خم�ص �سنو�ت، ل ينوي خان ت�سهيل 
�سريف.  �سهباز  خليفته  على  �ملهمة 
م��ن �جلل�سات  م���ار�ث���ون  �ن��ط��ل��ق يف 
�سيا�سية”  “جتمعات  �لحتجاجية 

وطالب باإجر�ء �نتخابات مبكرة.
   ول��ده�����س��ة �جل��م��ي��ع، �أث�����ارت هذه 
�إحياء  و�أع��ادت  �حل�سود،  �لتجمعات 
�سمعته �ل�سابقة، خا�سة بني �ل�سباب 
�ملتعلم و�ملتح�سر �لذين �قتنعو� باأن 
طرده كان نتيجة تدخل �أجنبي، ول 
�سيما �لأمريكي. يتهم عمر�ن خان 
و��سنطن، وكذلك جزء من �ملوؤ�س�سة 

ف�سائح �لف�ساد على بع�ص �ملقربني 
�إد�رتها  ورغ��م  �ل����وزر�ء.  رئي�ص  م��ن 
ك��وف��ي��د يف  �أزم�����ة  ت�سببت  �جل���ي���دة، 

ا. �أ�سر�ر �أي�سً
ب�سعبية يف  �أي�سا ل يحظى     خ��ان 
يقدمه  �ل����ذي  �ل��دع��م  �إن  �خل�����ارج. 
“منذ  �أف���غ���ان�������س���ت���ان  يف  ل���ط���ال���ب���ان 
�لن�سحاب �لأمريكي عام 2021” 
ي�سر ب�سورته. �سورة تدهورت �أكر 
منذ ب��د�ي��ة �حل���رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا يف 
فرب�ير 2022: مع تكاثر �لإد�نات 
خان  يذهب  �ل��رو���ص،  �سد  �لغربية 
�إىل مو�سكو حيث يلتقي بفالدميري 
ويعلن  �ل��غ��زو  ي���وم  نف�ص  ب��وت��ني يف 

حياد باك�ستان.
   �ت�����س��الت��ه �ل��وث��ي��ق��ة م��ع �ل�سني، 

“�لغاز  �ل��ط��اق��ة  ونق�ص   ”2023
على  ي����وؤث����ر  �ل������ذي  و�لكهرباء”، 
يتز�يد  و�ل���������س����رك����ات،  �مل����و�ط����ن����ني 

بانتظام. 
   لي�ص �أمام �حلكومة حل �آخر �سوى 
�للجوء �إىل �سندوق �لنقد �لدويل، 
ل��ك��ن��ه ي��ط��ال��ب ب��ت��ن��ف��ي��ذ �إج�������ر�ء�ت 
وهكذ�،  �لعجز.  لتقلي�ص  تق�سفية 
2019، مت فر�ص  �عتباًر� من عام 
�سر�ئب جديدة، وخف�ص �مليز�نيات 
�لتعليم  ل���ق���ط���اع���ي  �مل���خ�������س�������س���ة 
�لعملة  قيمة  وخف�ست  و�ل�����س��ح��ة، 

)�لروبية(.
  ومتثلت عو�قب هذه �لإجر�ء�ت يف 
وزيادة  �لقت�سادي  �لنمو  �نخفا�ص 
تاأثري  و�لفقر، �ىل جانب  �لت�سخم 

ع���ل���ى �ل���ل���ع���ب مب����ف����رده. �لأح�������ز�ب 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �ل�������س���غ���رية -�حل���رك���ة 
كر�ت�سي،   / �مل���ت���ح���دة  �ل���ق���وم���ي���ة 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ك��ب��ري - 
�لإ�سالمية  �لر�بطة  ح��زب  �ل�سند، 
باب  �لبنجاب،  )ك��ي��و(  �لباك�ستانية 
- ب��ل��و���س�����س��ت��ان -�ل���ت���ي ���س��اع��دت��ه يف 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �لأغ��ل��ب��ي��ة �لالزمة 
ل��ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة �ئ��ت��الف��ي��ة عام 
تتز�يد  ك��م��ا  ع��ن��ه.  ت��خ��ل��ت   2018
�لن�������س���ح���اب، مب���ا يف ذلك  ح�����الت 
���س��ّوت ع�سر�ت  د�خ���ل ح��زب��ه، حيث 
 9 لذ�، يف  �إقالته.  �لأع�ساء ل�سالح 
على  �لت�سويت  مت   ،2022 �أب��ري��ل 
�لربملان،  يف  �ل��ث��ق��ة  ح��ج��ب  �ق����رت�ح 

لأول مرة يف باك�ستان.

لنزع  حملة  يف  معها  ي��ت��ع��اون  �ل��ت��ي 
ه��ي��م��ن��ة �ل���������دولر ع���ل���ى �مل����ب����ادلت 
�لكر�م،  م����رور  مت���ر  مل  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة، 

خا�سة عند �لأمريكيني.
ُيعزى  �أن  ينبغي  ل  ذل����ك،  وم���ع     
�إىل   2022 ع��ام  حكومته  �سقوط 
بل  دول��ي��ا،  �أو  وطنيا  �سعبيته  ت��دين 
�إىل �أخطاء �سيا�سية، و�أهمها حتدي 
�جل��ي�����ص �ل��ب��اك�����س��ت��اين �ل���ق���وي، ول 
تعيني  مب�ساألة  يتعلق  فيما  �سيما 
للمخابر�ت  �مل�ستقبلي  �لعام  �لقائد 

�لد�خلية.
��ستياء �جلي�ص،  تبع  ما  �سرعان      
�ل��ذي كان مع ذلك جنمه يف بد�ية 
�ل�سيا�سيني  حلفائه  �سخط  وليته، 
�لذين عاتبوه، من بني �أمور �أخرى، 

�سهباز �سريف

�آ�سف علي زرد�ري

جنود باك�ستانيون ياأتون مل�ساعدة �ملت�سررين من �لفي�سانات يف منطقة د�دو، �إقليم �ل�سند

بيالو�ل بوتو زرد�ري

مرمي نو�ز �سريف

عمر�ن خان

 بينما ينخرط القادة الباك�ستانيون يف ح�سابات �سيا�سية, فاإن املجتمع والقت�ساد على و�سك النهيار

تنذر الأو�ساع الراهنة باأزمة اإن�سانية 
وا�سعة النطاق يف الأ�سهر وال�سنوات القادمة

ا  بالإ�سافة اإىل اجلوع، يتعر�س ال�سكان اأي�سً
خلطر انت�سار الأمرا�س املرتبطة بتلوث املياه
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اأن  الــــذي ميــكــن  ــا  م    
اأكرث  بريطانًيا  يكون 
من طابور ل نهاية له؟

   تزعم اإحدى املقولت 
اأّن  الإجنــــلــــيــــزيــــة، 
يحّبون  الربيطانيني 
الطوابري  يف  الــوقــوف 
ـــم  ـــه اأن درجـــــــة  اإىل 
قادرون على الن�سمام 
اإىل اأحده قبل معرفة 

الغر�س منه. 

•• الفجر -بريجنري فينوت 
ترجمة خرية ال�صيباين

ت�سكل طابور كبري يف لندن 
لتكريــم اإليزابيث الثانيــة

اإنه اأكرث عر�س للحب تنظيما وان�سباطا, 
ولالأ�س�ف مرح�ا, راأين�اه منذ وقت طوي�ل

الطابور هو حدث اجتماعي واأنرثوبولوجي 
ي�س��تحق اأن تدر�س���ه اأجي��ال من العلم��اء

�لقاء �لنظرة �لخرية على نع�ص �مللكة

طابور �ملعزين �متد على �أكر من 6 كيلومرت�ت ون�سف على �سفاف نهر �لتاميز

ثقافة ر��سخة لدى �لجنليز

و�سيلة ل�سعب باأكمله ليقول ود�ًعا لي�ص فقط للملكة ، و�منا لع�سر كامل

جاوؤو� من كل �لعمار و�لفئات

لي�س جمرد �سّف انتظار:

يف وداع امللكة: الطابور, ظاهرة بريطانية جدا...!
 يف زمن التقنني، كان الطابور ظاهرة �سيا�سية ُتعترب غري متكافئة 

لي�س اأكرث من دقيقة لإلقاء النظرة الأخرية على نع�س امللكة بعد معّدل ثماين �ساعات من النتظار 

�لأط������ول  �لن����ت����ظ����ار  ����س���ّف  �إن     
فرتة  منذ  ر�أيناها  �ل��ذي  و�لأجمل 
بال  ه��و  �ملتحدة  �ململكة  يف  طويلة 
�لثانية  �إليز�بيث  ود�ع  طابور  �سك 

يف لندن.
�ملعزين  �نتظار     بلغ ط��ول طابور 
�لنظرة  ب���اإل���ق���اء  ي��رغ��ب��ون  �ل���ذي���ن 
�إليز�بيث  �لأخرية على نع�ص �مللكة 
مع  ك����ي����ل����وم����رت�ت   7.9 ح�������و�يل 
�لوقوف  �إىل  �لأ�سخا�ص  ��سطر�ر 
���س��اع��ة على   14 مل����دة  يف ط���و�ب���ري 
�لأقل و�سي�سدل عليه �ل�ستار �ليوم 
�لثنني، عندما تغلق �أبو�ب كني�سة 

و�ستمن�سرت حل�سور جنازة �مللكة.

طابور ل مثيل له
لي�ص  ه�����ذ�  �لن����ت����ظ����ار  ط����اب����ور     
�ملغرد�ت  �إح��دى  قالت  وكما  عاديا، 
�لإجن���ل���ي���زي���ات، ه��ن��اك ن���وع���ان من 
�مل��ت��ح��دة يف  �ململكة  �لأ���س��خ��ا���ص يف 
�ملنتظرون،  هناك  �حل��ايل:  �لوقت 
يحدقون  �لذين  �ملنبهرون  وهناك 
يف �ل��ط��اب��ور. �إن���ه ط��اب��ور ل ميكن 
للفرن�سيني فهمه، حتى لو حاولنا 
�إيجاد بع�ص �لتف�سري لوجوده غري 

�لعادي.
ومتعدد؛  ف���ري���د  �ل���ط���اب���ور  ه����ذ�    
ق��ارب ثي�سيو�ص، بقي كما هو  مثل 
رغ��م كونه خمتلًفا لأنه  �أي���ام  ع��ّدة 
با�ستمر�ر،  ي���ت���غ���رّي�ن  وم��ك��ون��ات��ه 
�لأك���رب م��ن �لربيطانيني  ف��اجل��زء 
ملكتهم،  ل��ت��ك��رمي  ج������اوؤو�  �ل���ذي���ن 
لي�سو� متماثلني، �ل �نهم ي�سريون 

وو�سيلة  ه���دف  �ل��وق��ت،  نف�ص  ويف 
ل��رت���س��ي��خ �ل�����ذ�ت ب�����س��ك��ل �أع���م���ق يف 
م���ا ي��وح��د �ل��ربي��ط��ان��ي��ني: حبهم 
جيًد�.  ميثلها  ول�سخ�ص  ملوؤ�س�سة 
�أي يف  ���س��ب��ع��ني ع���اًم���ا،  يف ع��ي��ون��ه��م 
معظم �لأحيان، حياتهم كلها. �إنها 
�لبلد،  ج���دة  ت��ودي��ع  يف  طريقتهم 
ا بالن�سبة للكثريين، تذكرًي�  و�أي�سً
بود�ع لعّلنا قمنا به جميًعا يف وقت 

ما ل�سخ�سية �لأم �ملحبوبة.

ال�سعور بالنتماء
�لطابور  �مل�����س��ارك��ون يف  ي��ت��ع��رف     
وي�ستمعون  �لبع�ص،  بع�سهم  على 
�إىل ما يقوله جري�نهم، ويخربون 
بع�سهم �لبع�ص بكل �أنو�ع �لق�س�ص 
�أي حّب  ي����دري  و�ل���ذك���ري���ات -م���ن 
�إنهم  �ل���ط���اب���ور؟  ب��ف�����س��ل  ���س��ي��ول��د 
ويبنون  و�لطعام،  �مل��اء  يتقا�سمون 
�لفا�سلة  �مل���دي���ن���ة  ت���ل���ك  ل��ل��ح��ظ��ة 
ل�����س��ع��ب م��وح��د حت���ت ن��ف�����ص �مللكة 

-ميتة، ح�سًنا، لكن مع ذلك.
���ا ط��ري��ق��ت��ه��م ل�سنع  �أي�������سً �إن���ه���ا     
و�ل�سخرية  رو�يتها  �سيتم  ذكريات 
منها لأجيال: “وقف جدي �ملجنون 
يف طابور طو�ل �ليوم لروؤية �مللكة 
يف نع�ص!”، ميزح �سحفي يف بي بي 
�أب��ل��غ ع��ن جتربته على  �ل��ذي  �سي. 
تويرت. ويقول �إنه وقف يف �لطابور 
يق�سد  �أن  دون  �ساعات  ثماين  مل��دة 
ذل���ك ح��ًق��ا يف �ل��ب��د�ي��ة، و���س��ع��ر �أنه 

“جزء من �سيء ما«.
   ُيعد �لطابور �أكر عر�ص للحب 
تنظيماً و�ن�سباًطا ولالأ�سف �سعادة 
ا  ر�أيناه منذ فرتة طويلة. �إنه �أي�سً
ليقولو�  �ل��ن��ا���ص  جل��م��ي��ع  ط��ري��ق��ة 
و�منا  للملكة،  فقط  لي�ص  ود�ًع����ا، 
لع�سر كامل، لإغالق �أحد �لأبو�ب 
قبل  �لع�سرين  �ل��ق��رن  يف  �لأخ���رية 

�لتخل�ص من �ملفتاح.
   �ن �لطابور، هو حدث �جتماعي 
و�أنروبولوجي ي�ستحق �أن تدر�سه 

�أجيال من �لعلماء.
عنو�ن  “�لطابور”  ي��ك��ون  وق����د   
بالن�سبة  نتفليك�ص.  على  م�سل�سل 
�لطابور  �سيبقى  ل��ل��ربي��ط��ان��ي��ني، 
حل��ظ��ة ت��و����س��ل وح���زن ج��م��اع��ي ل 
للفرن�سيني،  وب��ال��ن�����س��ب��ة  ُت��ن�����س��ى. 
من  بالكثري  للقيام  فر�سة  هناك 
�لتالعب �لبله بالكلمات حول هذ� 
درجة  �ىل  طويلة  لفرتة  �لطابور 
�أنه لن يفاجئني �إل ن�سفها عندما 

�أر�ها من �لف�ساء.
لكل تقاليده �خلا�سة.

كرجل  �لجت����اه،  نف�ص  يف  كلل  ب��ال 
و�ح�����د. �ن���ه ب���ال ���س��ك، ورمب����ا �إىل 

�لأبد، �سيظل ملك كل �لطو�بري.
ن��ه��ر �لتاميز،     �م��ت��د ع��ل��ى ط���ول 
خالله  من  تتدفق  �ل��ذي  �ل�سريان 
دم�����اء �ل��ع��ا���س��م��ة، وم�����ّر ع���رب عني 
لندن و�مل�سرح �لوطني وتيت مودرن 
بلفا�ست.  �إ�����ص  �إم  �إت�������ص  و�ل���ط���ر�د 
لمبث،  منطقة  يف  �ل��ن��ه��ر  وي��ع��رب 
و�ستمن�سرت.  كني�سة  عند  وينتهي 
على  قناته  على  �ل��ط��اب��ور  يحتوي 
يوتيوب حيث ميكن متابعة تطوره 
و�أب���ع���اده م��ب��ا���س��رة، ول���دي���ه، طبعا، 

ح�ساب على تويرت.
   و�أن�����س��اأت �حل��ك��وم��ة �سفحة من 
�لتو�سيات �لتف�سيلية حول كيفية 
�إىل �لطابور، وما ميكن  �لن�سمام 
�سلوك  �أم ل، وهي قو�عد  �إح�ساره 

�سائدة يف �لطو�بري.

�سوار حيوي
   عند �لو�سول �إىل بد�ية �لطابور، 
�سيمنحك �أحد �ملتطوعني )من بني 
�سو�ًر�  تعبئتهم(  مت  �لذين  �لآلف 
ن���زع ه���ذ� �ل�سو�ر  م��ل��وًن��ا. ل ي��ج��ب 
�سرعًيا  م�سارًكا  فهو يجعلك  �أب��ًد�. 
يف هذه �لظاهرة، وي�سري �إىل وقت 
ويتيح  �لنتظار،  ل�سّف  �ن�سمامك 
�إىل  ب��ح��اج��ة  ك��ن��ت  �إذ�  �ل���ع���ودة  ل��ك 
�لتبول �أو �إح�سار كوب من �ل�ساي.

    يف �لطرف �لآخ��ر من �لطابور، 
�أقيمت  �ل����ت����ي  �ل��ك��ن��ي�����س��ة  ت����وج����د 
وتابوتها  �جل�����الل�����ة،  ل�������س���اح���ب���ة 
بحر��ص  و�ملُ��ح��اط  بالعلم  �ملغطى 
�ل�ساعة  عند  وعيه  فقد  )�أح��ده��م 
�لعاطفة،  ����س���ب���اًح���ا:  �ل������و�ح������دة 
ثم  يعلم،  �أحد  ل  و�ملثانة،  و�لتعب، 
نه�ص ل�ستئناف �خلدمة يف �ندفاع 
تاأثري،  �أج��م��ل  ل��ه  بريطاين  وطني 
ويتم  ب�سكل خطري  �أن يرتّنح  قبل 

�إجالوؤه(.
   يف هذه �ملرحلة، ينق�سم �لطابور 
تابوت  جانبي  م��ن  �مل���رور  لي�سبح 
من  دقيقة  م��ن  �أك��ر  لي�ص  �مللكة: 

   ��ستغل ت�سر�سل �لطابور لنتقاد 
ح��ك��وم��ة ح���زب �ل��ع��م��ال، وق���ال عام 
�لبيوت  رب���ات  “طو�بري   :1949
خارج �ملحالت �لتجارية هي جوهر 
�مل��ن��ع و�لقيود  �ل���س��رت�ك��ي��ة ون��ظ��ام 
�لعي�ص  وطفيلياته  هو  ياأمل  �لذي 
�لبيوت،  بيم. طو�بري ربات  فيه”. 
ب�سهادة  للحرب  تعود  ل  ذل��ك،  مع 
حيث   1935 ع�������ام  م�����ن  ف���ي���ل���م 
ووّقعن  �ل���ب���ي���وت،  رب�����ات  ت��ت��ظ��اه��ر 

عر�ئ�ص “�سد �لطو�بري«.
كلمة  ����س���اغ  ت�����س��ر���س��ل  �أن  ح��ت��ى     
“طابورتوبيا” لو�سف �ل�سرت�كية 
ما  وه��و  �ل��ربي��ط��اين.  �لنمط  على 
ي��ذك��رن��ا، على �جل��ان��ب �لآخ���ر من 
�ل��ق��دمي��ة �لتي  ب��ال��ن��ك��ت��ة  �أوروب��������ا، 

�نت�سرت يف �لحتاد �ل�سوفياتي:
- مرحبا ، مرحبا ، هل ميكنك �أن 

تعطيني و�لدك؟
�إىل  ذه�����ب  ل���ق���د   ، �أ���س��ت��ط��ي��ع  ل   -

�لف�ساء ، �سيعود �لليلة.
»�آه ، �إذن �أعطني �أمك.

للت�سوق  ذه��ب��ت  لقد   ، م�ستحيل   -
ولن تعود قبل ثالثة �أيام.

   دون �أن تختفي متاًما من �حلياة 
�لإجنليزي  �لطابور  �ليومية، فقد 
�لتقنني  �نتهاء  مع  �ل�سيا�سي  دوره 
ع  وبدء �ملتاجر �لكربى، حيث يتب�سّ

كّل مبفرده. 
م����ن ن���اح���ي���ة �أخ���������رى، �����س���ت���م���ر يف 
�ل����وج����ود يف ب��ع�����ص �مل�����و�ق�����ف: يف 
�سبيل  ع���ل���ى  �حل�����اف�����الت،  حم���ط���ة 
-حيث  فرن�سا  عك�ص  ع��ل��ى  �مل��ث��ال، 
وح�سية  �لأك���ر  �لد�روينية  ت�سود 
–تقر �لقاعدة “�لأول يف �لطابور، 
ولئن،  �حلافلة”.  �لول على منت 
�ساع  �لربيطانيني،  بع�ص  ح�سب 
�ل�سرب  نفاد  و�زد�د  �ل�سفوف،  فن 
�آد�ب  ف������اإن  �لأح������ي������ان،  ب��ع�����ص  يف 

�لطابور تبقى حّية.
�ل���ط���اب���ور جميع  ه�����ذ�  ي���ح���رتم     
�لنو�مي�ص، وتك�سف عديد �ل�سهاد�ت 
�إنها  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل�سبكات  ع��ل��ى 
كامل،  وت���و�����س���ل  ف���ري���دة  جت���رب���ة 

بالن�سبة  -خ���ا����س���ة  م���غ���زى  ذ�ت 
للربيطانيني، �لذين من �ملفرت�ص 
جو  كتب  فيها”،  متفوقون  �أن��ه��م 
للمبتدئني:  “�لطابور  يف  م���ور�ن 
�ليومية من �لإفطار  ق�سة �حلياة 

�إىل �لنوم«.
   يف ب��ح��ث��ه �ل�����س��ادر ع���ام 1944 
�لإجنليزي”،  “�ل�سعب  ب��ع��ن��و�ن 
مر�قًبا  �أوروي��������ل  ج�����ورج  ي��ت��خ��ي��ل 
وه����م����ًي����ا ي�������س���اب ب����ال����ذه����ول من 
للجماهري  �مل��ن�����س��ب��ط  “�ل�سلوك 

�ل��رتح��م ب��ع��د م��ا ي��ب��دو �أن���ه معدل 
ثماين �ساعات من �لنتظار -�أكر 
على  ج��ري�����ص،  للبع�ص:  بالن�سبة 
�ساحب  ك���ان  �ل����ذي  �مل���ث���ال،  �سبيل 
رقم 3 يف �لطابور، �نتظر �أكر من 

ع�سرين �ساعة.
�سّف  ل��ي�����ص جم�����رد  �ل����ط����اب����ور     
�إلز�مًيا  �إنه لي�ص طابوًر�  �نتظار... 
كما هو �حلال يف �ملطار، ول طابوًر� 
�إج���ب���ارًي���ا ك��م��ا ه���و �حل����ال يف �أي����ام 
�لو��سح  فمن  ذلك،  ومع  �لتقنني. 
يبدو  للغاية،  بريطاين  تقليد  �أن��ه 
�أ���س��ول��ه يف زم��ن �حلرب  �أن���ه يجد 
يف  “�لوقوف  �ل���ث���ان���ي���ة.  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لطابور لي�ص فقط �ختيار� يعا�ص 
جتربة  �إن��ه��ا  مفرو�سة،  معاناة  �أو 

�أك��ر �لح��ي��ان غري مبال  لعرق يف 
على �لإطالق«.

الطابور ال�سيا�سي
   وح�سب جو مور�ن، فاإن �لطابور يف 
زمن �لتقنني كان ظاهرة �سيا�سية، 
حيث  للغاية.  متكافئة  غري  ُتعترب 
دون  �لغ���ذي���ة  ط��اب��ور  �إىل  نن�سم 
�لنهاية.  ق��د جن���ده يف  م��ع��رف��ة م��ا 
�حلو�مل  للن�ساء  �لأول��وي��ة  وكانت 
هناك، و�لطو�بري طويلة جًد� �ىل 
درجة �أن هناك مزحة �سائدة �أثناء 
�حلرب: “مادموزيل، ت�ساأل مديرة 
ردت  حامل؟”،  �أن����ت  ه���ل  �مل��ت��ج��ر، 
�ل��ف��ت��اة: “مل �أك���ن قبل �ن �أق���ف يف 

�ل�سّف«.

�ل�سر�خ  وغ����ي����اب  �لإجن����ل����ي����زي����ة، 
�لوقوف  على  و�حلر�ص  و�ل�سجار، 

يف �لطابور«.
و�ل�سحفي  �ل����ك����ات����ب  وك����ت����ب     
�ل����ربي����ط����اين م����ن �أ�����س����ل جم���ري 
جورج مايك�ص، وموؤلف �لعديد من 
�لكتب �لهزلية، يف كتابه كيف تكون 
�أجنبًيا: “�لرجل �لإجنليزي، حتى 
لو كان مبفرده، ي�سكل طابور� �أنيًقا 
ب�سخ�ص و�حد”...  ففي نظره، �ن 
قومي  “�سغف  هو  �ل�سّف  يف  يقف 

اجلزائر.. اإجراءات �سارمة ملحاربة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب
•• اجلزائر-وكاالت

ع �جلز�ئري لت�سييق �خلناق على حركة تنقل �لأمو�ل �مل�سبوهة  يتجه �ملُ�سرِّ
�مل�ستخدمة لتمويل �جلماعات �لإرهابية، وذلك عرب مر�جعة قانون �لوقاية 

من تبيي�ص �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب ومكافحتهما، �ل�سادر عام 2005.
�ل��ن�����س��اط �ملايل  وت�سعى �جل��ز�ئ��ر م��ن خ���الل ت��ع��دي��ل �ل��ق��ان��ون �إىل م��ر�ق��ب��ة 

للجمعيات و�ملنظمات غري �حلكومية على وجه �لتحديد.
د�ئرة  �ستو�سع  �جل��ز�ئ��ر  ف���اإن  �مل��ع��دل،  �ل��ق��ان��ون  م�سروع  ت�سمنه  م��ا  وح�سب 
وز�ر�ت منها  لت�سمل عدة  �لأم��و�ل،  �ملكلفة مبحاربة ظاهرة غ�سيل  �لهيئات 
�ل�سكن و�لريا�سة و�لثقافة و�لعمل و�ملالية، �لتي �سيكون لها مهام �أو�سع يف 
ت�سب يف  �لتي  �مل�سبوهة  ومر�قبة حركتها  �لأم��و�ل  تبيي�ص  جمال حماربة 

متويل �ملنظمات و�جلمعيات �مل�ستبه بتعاملها مع �ملنظمات �لإرهابية.

ويدين �لقانون �لأ�سخا�ص �لذين يثبت تورطهم يف �لقيام مبعامالت مالية 
�أو غري مادية، م�سبوهة ل�سالح �ملنظمات �لإرهابية، عرب �لوثائق �أو �ل�سكوك 
�مل��ع��ام��الت �لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��رق��م��ي��ة، و�ل�سند�ت  �أو ع��ن ط��ري��ق  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 

و�حلو�لت و�لأ�سهم وخطابات �لعتماد�ت.
�أن مهمة حماربة  �ملايل و�جلبائي �جلز�ئري �سالمي بوبكر  �أكد �خلبري   •
�ملزيد من  لفر�ص  �لإره��اب عملية معقدة حتتاج  �لأم��و�ل ومتويل  تبيي�ص 
�لتفاقيات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  �ل��ق��و�ن��ني  وت�سديد  �لح���رت�زي���ة،  �لإج�����ر�ء�ت 
وقعت  �لتي  �لإره��اب  متويل  لقمع  �لدولية  �لتفاقية  ر�أ�سها  على  �لدولية، 

عليها �جلز�ئر عام 1999.
�جلديد  ب�سكله  “�لقانون  عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  بوبكر  �أ���س��اف   •
ي�سعى حلماية �لقت�ساد �لوطني، وكذلك �مل�ساهمة يف �لق�ساء على �ملنظمات 
�لأخرية  �لفرتة  يف  �لقانونية  �لثغر�ت  من  �لعديد  �كت�سفت  �لتي  �لإرهابية 

للح�سول على �لتمويل و�لدعم �ملايل«.
ويوؤكد خرب�ء ماليون �أن �ملنظمات �لإرهابية تنظر لالأنظمة �لقت�سادية يف 
�لدول �لريعية �لتي تعتمد على عائد�ت �ملحروقات كم�سدر رئي�سي للعملة 
�ل�سعبة، كما هو �ساأن �جلز�ئر، باعتباره مناخا مو�تيا للن�ساطات �لقت�سادية 

�مل�سبوهة وتبيي�ص �لأمو�ل.
نا�سر  �سليمان  �جل��ز�ئ��ري  و�لقت�سادية  �ملالية  �ل�����س��وؤون  يف  �خل��ب��ري  وق���ال 
“�لع�سابات �لإجر�مية تبحث د�ئما عن مناخ  “�سكاي نيوز عربية”:  ملوقع 
�لطرق  بكل  �لآن  ت�سعى  و�جل��ز�ئ��ر  �لقانونية،  �ل�سبابية  ت�سوده  �قت�سادي 

ملحاربته ذلك من خالل �لرقمنة ومر�جعة �لقو�نني«.
لالأ�سخا�ص  وطنية  قائمة  �جل��ز�ئ��ر  ��ستحد�ث  مع  �خلطوة  ه��ذه  وتتز�من 
و�لكيانات �لإرهابية، وت�سنيف حركتي “ر�ساد” �لإ�سالمية وحركة “�ملاك” 
مينع  حيث  �إره��اب��ي��ة،  منظمات  �لقبائل  منطقة  ��ستقالل  �إىل  تدعو  �لتي 

�لتعامل معها �أو مع قادتها �ملتو�جدين يف �خلارج باأي �سكل من �لأ�سكال.
�أي  ويعاقب  �لإع���د�م،  �إىل  �جلز�ئر  يف  �إرهابية  منظمة  قيادة  عقوبة  وت�سل 

�سخ�ص ين�سط �أو ينخرط يف تلك �ملنظمات بال�سجن مدى �حلياة.
�لتي  �لأخ��رية  �سنو�ت  �لثالثة  �ملحاكم �جلز�ئرية خالل  �أروق��ة  وقد عرفت 
�أعقبت �حلر�ك �ل�سعبي 2019، حماكمة عدة رجال �أعمال بتهمة تبيي�ص 
�لأمو�ل، كما �أدت �ملتابعات �لق�سائية لغلق موؤ�س�سات �إعالمية وحجز ممتلكات 

ومبالغ �سخمة �أدين �أ�سحابها بتهم غ�سيل �لأمو�ل.
كما �سبق �أن ك�سف تقرير ديو�ن �لأمم �ملتحدة ملكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية 
حول �لف�ساد يف �جلز�ئر من 2010 �إىل 2015، عن حجز وم�سادرة �أكر 
ب���اإد�رة وتكوين  تتعلق  �ل��ف��رتة، يف تهم  تلك  ي��ورو خ��الل  815 مليون  م��ن 

جماعة �أ�سر�ر وتبيي�ص روؤو�ص �لأمو�ل.
�إط��ار متويل  �أم��و�ل كثرية تتحرك يف  “يف �ل�سابق كانت هناك  وقال نا�سر: 
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ت�ساوري جلنة اإعادة التنظيم املايل يبحث �سبل تطوير وتاأهيل اخلرباء امل�سجلني
•• اأبوظبي-وام:

للمجل�ص  �ل��ث��اين  �لج��ت��م��اع  �مل���ايل  �لتنظيم  �إع���ادة  ع��ق��دت جلنة 
�للجنة  ب��ني  �مل��ف��ت��وح  للنقا�ص  م��ن��ت��دى  ي��وف��ر  �ل���ذي  �ل��ت�����س��اوري، 
لل�سركات  �مل���ايل  تنظيم  �إع���ادة  جم��ال  يف  و�ملخت�سني  و�خل���رب�ء 

�ملتعرة وحالت �لإفال�ص، حيث عقد �لجتماع يف �إمارة دبي.
تر�أ�ص �لجتماع �لذي عقد يف دبي �سعادة يون�ص حاجي �خلوري 
بح�سور  �مل��ايل،  �لتنظيم  �إع���ادة  جلنة  رئي�ص  �ملالية  وز�رة  وكيل 
و�لدكتور  �مل�ست�سارين،  جلنة  رئي�ص  �ل�سويدي  حممد  �ملحامي 
ح�سام �لتلهوين �مل�ست�سار �لقانوين لوزير �ملالية �أمني �سر جلنة 
�للجنة،  �أمني �سر  �ملعيني م�ساعد  �ملايل، وحممد  �لتنظيم  �إعادة 
�إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن �خلرب�ء  وم���ري� �جل��اب��ري م��دي��ر م�ساريع، 

ت�سكيل  ور�ء  �لرئي�سية  و�لأه���د�ف  �مل��ايل،  �لتنظيم  �إع��ادة  للجنة 
�ملجل�ص، ف�ساًل عن مناق�سة تطوير خدمة �إعادة �لتنظيم �ملايل، 
�لعالقة  ذ�ت  �مل��ع��ل��وم��ات  لإي�����س��ال  �تباعها  يجب  �ل��ت��ي  و�ل�سبل 
�ملجتمع،  تعميمها على  وكيفية  �مل��ايل  �لتنظيم  �إع��ادة  ب��اإج��ر�ء�ت 
�إقبال �ملجتمع  �إ�سافة �إىل �أهم �لعقبات و�لأ�سباب �لتي حتد من 
�لتجاري على ��ستخد�م �أدو�ت �إعادة �لتنظيم �ملايل �أمام �للجنة �أو 

�للجوء للمحاكم لطلب �إعادة �لهيكلة �ملالية �أو �لإفال�ص.
ومت �لتباحث ب�ساأن كيفية �لتعامل مع �أ�سحاب �خلربة يف جمال 
�لإفال�ص و�سبل  �ملتعرة وحالت  لل�سركات  �ملايل  �لتنظيم  �إعادة 
تطوير وتاأهيل �خلرب�ء �مل�سجلني، وكيفية �إعد�د بر�مج لتطوير 
وتدريب �خلرب�ء و�ملحامني و�جلهاز �لق�سائي حول م�سائل �إعادة 

�لتنظيم �ملايل و�لإفال�ص.

�ملخت�سني يف �ل�ساأن �ملايل. وخالل �لجتماع، �أ�سار �سعادة يون�ص 
حاجي �خلوري �إىل �لدور �لكبري �لذي يلعبه �ملجل�ص �لت�ساوري 
�ملتمثل  �للجنة و�ملجتمع  �لعمل بني  �لتعاون وعالقات  يف تعزيز 
باأ�سحاب �خلربة يف جمال �إعادة �لتنظيم �ملايل لل�سركات �ملتعرة 
وحالت �لإفال�ص، موؤكد�ً حر�ص �ملجل�ص على خلق بيئة تفاعلية 
لديهم خرب�ت  تتوفر  �لذين  �ل�ست�سار�ت  مع �خلرب�ء ومقدمي 
عملية وفقاً لأعلى �ملعايري �لدولية. وقال �سعادته “يعترب �ملجل�ص 
�لتي حتد من  �لتحديات  ب�ساأن  و�لتباحث  للت�ساور  من�سة هامة 
�إقبال �ملجتمع �لتجاري على ��ستخد�م �أدو�ت �إعادة �لتنظيم �ملايل 
�أو  �ملالية  �لهيكلة  �إع��ادة  �للجوء للمحاكم لطلب  �أو  �للجنة  �أم��ام 

�لإفال�ص.
و��ستعر�ص �لجتماع �لنظام �لأ�سا�سي لإن�ساء �ملجل�ص �لت�ساوري 

فتح باب الت�سجيل يف الن�سخة الثالثة من برنامج اأكادميية رائدات الأعمال بالإمارات

رئي�س جمل�س الأعمال الأمريكي الإماراتي: 

الإمارات وجهة ا�ستثمارية ومركز اأعمال عاملي جاذب لل�سركات الأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

من�سة  دي”،  �إي���ه  “�ستارت  �أع��ل��ن��ت 
�ملدعومة  �لعاملية  �لأع��م��ال  ت�سريع 
تتخذ  “ و�لتي  “ متكني  �سركة  من 
مقر�ً  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  من 
�لأمريكية  �لبعثة  مع  بالتعاون  لها، 
�إىل دول���ة �لإم����ار�ت .. ع��ن فتح باب 
من  �ل��ث��ال��ث��ة  �لن�سخة  يف  �لت�سجيل 
�أك��ادمي��ي��ة ر�ئ����د�ت �لأعمال  ب��رن��ام��ج 
حت���ت ع���ن���و�ن “ �أك���ادمي���ي���ة ر�ئ�����د�ت 

. �لأعمال يف �لإمار�ت 3.0 
�أطلقتها  م���ب���ادرة  �ل���ربن���ام���ج  وُي���ع���د 
لتزويد  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة 
�أك��������ر من  �لأع������م������ال يف  ر�ئ�����������د�ت 
و�لعالقات  ب����اخل����رب�ت  دول�����ة   80
�سركاتهن  لإط��������الق  �ل�������س���روري���ة 
و�لنجاح بتطويرها وميكن لر�ئد�ت 
startad. عرب  �لتقدمي  �لأع��م��ال 

.ae/awe
وي�ستقبل �لربنامج طلبات �لت�سجيل 

وجنحت  �ل�سحية.  �لرعاية  خدمات 
�سركتان يف عقد �تفاقيتني جتاريتني 
يف  �أبوظبي،  يف  �ل�سركات  �أ�سخم  مع 
من  �لأخ���رى  �ل�سركات  متكنت  حني 
�أخرى  �أ���س��و�ق  �إىل  عملياتها  تو�سيع 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ث��ل 
طلبات  �لربنامج  وي�ستقبل  وقطر. 
�لإمار�تيات  �ملو�طنات  �لت�سجيل من 
�إقامة  يحملن  �للو�تي  �ل�سيد�ت  �أو 
طويلة �لأمد ممن ترت�وح �أعمارهن 
بني 20 و55 عاماً، وميتلكن �سركة 
�سريبي  ت�سجيل  رق���م  ذ�ت  ���س��غ��رية 
�إد�رة  يتولني  �أو  �ل�سالحية،  ���س��اري 
�سركة �سغرية �أو متو�سطة وي�ساهمن 
�ل�سرت�تيجية  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  يف 
ف��ي��ه��ا. ومي���ك���ن ل�����س��ي��د�ت �لأع���م���ال 
يف  �لت�سجيل  �لقطاعات  جميع  م��ن 
�لربنامج وُيف�سل �أن ُتقدم �ل�سركات 
�إي����ر�د�ت  على  ح�سولها  تثبت  �ل��ت��ي 
ت�سجيل  طلب  عامني،  مل��دة  ت�سغيلية 

قبل تاريخ 29 نوفمرب.

�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى جت���اوز بع�ص 
ونتطلع  م�ساريعهن.  تطوير  تعيق 
ل���س��ت��ق��ب��ال جم��م��وع��ة ج���دي���دة من 
برنامج  يف  �لإم���ار�ت���ي���ات  �مل�����س��ارك��ات 
ومو��سلة  �لأعمال  ر�ئد�ت  �أكادميية 
�لإمار�تية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
�إيه دي لتعزيز �لتمكني  مثل �ستارت 

�لقت�سادي للمر�أة«.
بركات،  ه���ن���اء  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
من�سة  يف  �لأوىل  �مل�����س��اع��دة  �مل��دي��رة 
قطاع  “ ي�����س��ك��ل  دي:  �إي�����ه  ����س���ت���ارت 
و�ملتو�سطة  �ل�������س���غ���رية  �ل�������س���رك���ات 
%94 من عدد �ل�سركات  �أك��ر من 
متتلك  و�لتي  �لإم����ار�ت،  يف  �لعاملة 

�ملتحدة �لأمريكية باأبوظبي : “ ي�سّر 
�لبعثة �لأمريكية �إىل دولة �لإمار�ت 
دي لإطالق  �إي��ه  �ستارت  �لتعاون مع 
�لن�سخة �لثالثة من برنامج �أكادميية 
ر�ئ���د�ت �لأع��م��ال يف دول��ة �لإم���ار�ت. 
�إي����ه دي م��ن��ذ عام  وجن��ح��ت ���س��ت��ارت 
�أعمال  ر�ئ����دة   44 دع���م  يف   2020
�إم��ار�ت��ي��ة وق��ائ��دة يف جم��ال �لبتكار 
م����ن خ�����الل ه�����ذ� �ل����ربن����ام����ج، حيث 
�ل�سرورية  و�لثقة  �لأدو�ت  منحتهن 
لإط������الق م�����س��اري��ع��ه��ن و�ل���ن���ج���اح يف 
تطويرها. ويدعم �لربنامج م�ساركة 
�ملحلي  �لقت�سادين  لرفد  �ل�سيد�ت 
م�ساعدتهن  ط���ري���ق  ع���ن  و�ل���ع���امل���ي 

مدى 3 �أ�سهر - ور�ص عمل، وجل�سات 
يد  على  �سخ�سيا  وتدريبا  تعليمية، 
�مل��درب��ني وخرب�ء  �أف�����س��ل  م��ن  نخبة 
�لأعمال.  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �لب��ت��ك��ار 
وي��خ��ت��ت��م �ل��ربن��ام��ج �أع��م��ال��ه يف يوم 
 ،2023 م���ار����ص   8 �ل��ع��امل��ي،  �مل������ر�أة 
للت�سفيات  �ملتاأهالت  �ستعر�ص  حيث 
و�إمكاناتهن  �إجن���از�ت���ه���ن  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�لربنامج  ���س��رك��اء  �أم�����ام  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ل���ع���دي���د م���ن �جل���ه���ات �ل����ب����ارزة يف 

قطاع �لبتكار يف دولة �لإمار�ت.
�سولومن،  د�يان  روبن  �سعادة  وقالت 
�لثقافية  �ل�����������س�����وؤون  م�������س���ت�������س���ارة 
و�لإع����الم����ي����ة يف ����س���ف���ارة �ل���ولي���ات 

حول  جديدة  وروؤى  �أفكار  و�كت�ساب 
وفر�ٍص  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �لأ����س���و�ق 
و�مل�ستثمرين  �ل�سركاء  مع  للتو��سل 
�جلدد.  �لعمالء  وق��ن��و�ت  �ملحتملني 
بخطة  �خلريجات  �لربنامج  وي��زود 
عمل لإعادة ر�سم مالمح م�ساريعهن 
م��ن خ���الل �مل��ع��ل��وم��ات و�لإج������ر�ء�ت 

�لعملية �ملقدمة.
و�لثانية  �لأوىل  �لن�سختان  و�سهدت 
من برنامج �أكادميية ر�ئد�ت �لأعمال 
م�ساركة 21 �سركة، و�أثمرتا عن عقد 
للتدريب  ف��ر���ص  وت��وف��ري  ���س��ر�ك��ات 
�ل���د�خ���ل���ي يف ع����دة ق���ط���اع���ات، ب����دء�ً 
�إىل  وو���س��وًل  و�ل��ب��ن��اء  �لتجزئة  م��ن 

�سبتمرب   19 �م�������ص  م����ن  �ع����ت����ب����ار�ً 
وميّكن  �مل��ق��ب��ل،  نوفمرب   29 وح��ت��ى 
و�ملتو�سطة  �ل�������س���غ���رية  �ل�������س���رك���ات 
�لإمار�ت  دولة  يف  لل�سيد�ت  �ململوكة 
و�أ�سو�ق  �كت�ساف وحتليل قنو�ٍت  من 
وع�����م�����الء ج��������دد، وت����ع����زي����ز رك����ائ����ز 
�لعمليات �لت�سغيلية �سمن �سركاتهن 
�خلربة،  �أو  للمو�رد  تفتقر  قد  �لتي 
ف�����س��اًل ع���ن �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى تطوير 
مرونة �أعمالهن وتعزيز قدرتها على 
بالإ�سافة  �مل�ستجد�ت،  م��ع  �لتكيف 

لتحديد فر�ص �لنمو مل�ساريعهن.
يف  ينطلق  �ل��ذي   - �لربنامج  وي�سّم 
على  وي�ستمر  �ل��ق��ادم  دي�سمرب   13

منها.   48% ن�������س���ب���ة  �ل���������س����ي����د�ت 
�لتي  �لكبرية  للم�ساهمات  وتقدير�ً 
لالقت�ساد،  �لأعمال  ر�ئد�ت  تقدمها 
�أك��ادمي��ي��ة ر�ئ���د�ت �لأعمال  حت��ر���ص 
�ململوكة  �ل�������س���رك���ات  ت����زوي����د  ع���ل���ى 
و�لأدو�ت  ب�����امل�����ه�����ار�ت  ل���ل�������س���ي���د�ت 
على  �لرتكيز  تتيح  �لتي  و�لعالقات 
�لنمو  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لأع����م����ال  م���رون���ة 
جمدد�ً  �لتعاون  وي�سّرنا  و�لزده���ار. 
�إىل دول���ة  �ل��ب��ع��ث��ة �لأم���ري���ك���ي���ة  م���ع 
�لإمار�ت لإقامة هذ� �لربنامج �لذي 
�مل�ساركات  ج��ه��ود  دع���م  يف  �سي�ساهم 
�إتاحة  عن  ف�ساًل  �آفاقهن،  وتو�سيع 
�مل�����ج�����ال ل���ل���ت���و�����س���ل م�����ع �خل������رب�ء 

تقدمه  مم���ا  �ل����س���ت���ف���ادة  ف��ر���س��ة 
�ملبتكرة.  ومنتجاتنا  خدماتنا  لهم 
من  “ُي�سر”  فكرة  ��ستلمهنا  وق��د 
�ل�سهرية،  �لرو�تب  موظفي  و�ق��ع 
�سعوبات  ت��و�ج��ه��ه��م  رمب���ا  �ل��ذي��ن 
موؤقتة خالل �ل�سهر، حتول بينهم 
وبني �سد�د �لتز�ماتهم �ملالية قبل 
ح������ل������ول م����وع����د 
�إي�������د�ع �ل���ر�ت���ب، 
يف  ي�سطرهم  ما 
ب��ع�����ص �لأح���ي���ان 
�إىل  �ل��ل��ج��وء  �إىل 
�أو  �ل����ب����ط����اق����ات 
متويلية  ب��ر�م��ج 
ط����وي����ل����ة �لأم�������د 
�للجوء  ح��ت��ى  �أو 
�أق����ارب����ه����م  �ىل  
�أ�سدقائهم  �أو 
ع���ل���ى وع������د ب���رد 
�إيد�ع  ف��ور  �ملبلغ 

خالل ح�سولهم على %50 بحد 
�أق�سى من قيمة �لر�تب �ل�سهري، 
ومب�����ا ل ي���ت���ج���اوز �حل�����د �لأع���ل���ى 
للقيمة وهو 50 �ألف درهم، وذلك 
�ل�سهري  ر�ت���ب  �إي����د�ع  ت��اري��خ  قبل 
�ملر�بحة  وم���ع���اي���ري  �أد�ة  ووف������ق 
�سامح عو�ص  وق���ال  �لإ���س��الم��ي��ة.  

رئ����ي���������ص  �هلل، 
�خلدمات  قطاع 
�مل�������������س������رف������ي������ة 
ل�����������������الأف�����������������ر�د 
“جاء  ب��الإن��اب��ة: 
منتج  �ط����������الق 
“ُي�سر” بناء على 
�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لتي  �مل���������س����رف 
ت���ت���م���ح���ور ح���ول 
ت�������س���ه���ي���ل �أم������ور 
�مل�����ت�����ع�����ام�����ل�����ني، 
وم��������ن��������ح��������ه��������م 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي �لإ�سالمي،  �أعلن م�سرف 
جم����م����وع����ة �خل�������دم�������ات �مل����ال����ي����ة 
�لإ���س��الم��ي��ة �ل����ر�ئ����دة �أم�������ص، عن 
ليتيح  “ي�سر”  م���ن���ت���ج  �ط�������الق 
قيمة  ��ستالم  فر�سة  للمتعاملني 
قبل  �ل�سهري  ر�تبهم  من  حم��ددة 
ن��ه��اي��ة �ل�سهر  �إي���د�ع���ه  يف  م��وع��د 
وذل����ك مل�����س��اع��دة �مل��ت��ع��ام��ل��ني على 
تلبية �حتياجاتهم �ملالية �ل�سهرية.  
ومي���ك���ن ل��ل��م��وظ��ف��ني �����س����و�ء من 
يتم  �لذين  �ملقيمني،  �أو  �ملو�طنني 
حتويل ر�تبهم �ل�سهري �إىل ح�ساب 
�لإ�سالمي،  �أب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  يف 
من  �خلا�سية  هذه  من  �ل�ستفادة 
�لذكي للم�سرف.  �لتطبيق  خالل 
وتهدف هذه �خلا�سية �إىل �لتي�سري 
على �ملوظفني ومنحهم �ملزيد من 
ع��ن�����س��ري �ل���ر�ح���ة و�مل��الئ��م��ة من 

�ل����ر�ت����ب. وم����ن ه��ن��ا ج����اءت فكرة 
لعمالئنا  ت��ت��ي��ح  �ل���ت���ي  “ُي�سر” 
�ل�سهرية  �ملالية  �لتز�ماتهم  تلبية 
ب�سهولة وب�سكل فوري من دون �أي 
لزيارة  �حل��اج��ة  �أو  �إ�سافية  �أور�ق 
�لفروع.  ويتوفر �ملنتج للموظفني 
�لذين قامو� بتحويل ر�تبهم خالل 
ح�سابهم  �إىل  �أ���س��ه��ر  ث��الث��ة  �آخ����ر 
�لإ�سالمي،  �أب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  يف 
ل��ل��ح�����س��ول على  ت��اأه��ل��ي��ه��م   و مت 
�لتطبيق  خالل  من  �خلدمة  هذه 
�لذكي �خلا�ص بامل�سرف. ويحظى 
م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي مبكانة 
ر�ئدة يف جمال �بتكار�ت �ل�سريفة 
�لإ����س���الم���ي���ة. وك����ان �مل�����س��رف قد 
من�سة  �ملا�سي،  �لعام  خالل  �أطلق 
رقمي  م�����س��رف  �أول  “�أمو�يل” 
�ل�سباب  وفاز بجائزة  موجه لفئة 
�أف�سل م�سرف يف �لبتكار من قبل 

غلوبال فينان�ص  

�ل�سركات  م��ع  ج��دي��دة  �قت�سادية 
�لعالقات  وت���ع���زي���ز  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�مل�ستقبلي،  �ل����ت����ع����اون  وف����ر�����ص 
هدفها  �ل��وف��د  زي����ارة  �أن  مو�سحا 
ل��ل��ت��ع��اون بني  �أر�����ص خ�سبة  خ��ل��ق 
�ل�سركات �لإمار�تية و�سركات يوتا 
مع تطلع �جلانبني ملزيد من �لنمو 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.
�أك�����ر من  �ل���وف���د ���س��م  �أن  وذك�����ر 
�حلكوميني  �مل�����س��وؤول��ني  م��ن   60
يرت�أ�سهم  يوتا  ولي��ة  يف  �لبارزين 
�سبن�سر ج.كوك�ص، حاكم ولية يوتا، 
ورج����ال �لأع���م���ال، وق����ادة �ملجتمع 
ورئ���ي�������ص جم���ل�������ص �ل�����ن�����و�ب ب����ر�د 
�ل�سيوخ  جمل�ص  ورئي�ص  ويل�سون، 
�أن  �إىل  �آد�م��ز، لفتا  جي �ستيو�رت 
مثل هذه �لزيار�ت توؤدي �إىل مزيد 
من �ملحادثات و�ملناق�سات ومن ثم 
�مل�ستقبلي،  �ل��ت��ع��اون  �سبل  ت��ع��زي��ز 
�ملتاحة  �لفر�ص  �لوفد  حيث بحث 
يف جمال �لرعاية �ل�سحية وعلوم 

�حلياة، و�لف�ساء و�لنقل.

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد د�ين �سيرب�يت رئي�ص جمل�ص 
�لأعمال �لأمريكي �لإمار�تي، على 
قوة ومتانة �لعالقات �لقت�سادية 
بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لأمريكية،  �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 
�لعمل  ت��ك��ث��ي��ف  �أن  �إىل  م�������س���ري�ً 
و�لتعاون بني �لبلدين �ل�سديقني 
يف  �سي�سهم  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل 
�لتبادل  ح��ج��م  وت��ط��وي��ر  ت��و���س��ي��ع 
�ل��ت��ج��اري ف�سال ع��ن زي���ادة حجم 

�ل�ستثمار�ت �ملتبادلة.
ح���و�ر خا�ص  – يف  د�ين  و�أ����س���اف 
م��ع وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت “و�م” 
�لثنائية  �ل���ت���ج���ارة  ح���ج���م  �أن   -
ب��ني �لإم����ار�ت و�ل��ولي��ات �ملتحدة 
مليار   25 ن����اه����ز  �لأم����ري����ك����ي����ة 
وهو  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  خ���الل  دولر 
تد�عيات  م���ن  ت��ع��اف��ي��اً  مي��ث��ل  م���ا 
فيما   ،”19 – “كوفيد  ج��ائ��ح��ة 
لأ�سول  �لرت�كمي  �لر�سيد  و�سل 
�ل�ستثمار�ت �لإمار�تية يف �لوليات 
65 مليار دولر  �إيل نحو  �ملتحدة 
حتى نهاية 2020 منها �أكر من 
مبا�سر،  ��ستثمار  دولر  مليار   33
م�سري�ً �إىل �أنه مع تو�سيع �لفر�ص 
ل�ستثمار�ت  �ل���ع���الق���ات  وت��ع��زي��ز 
كبرية  زي����ادة  ه��ن��اك  �سيكون  �أك���رب 
و�ملبادلت  �ل�ستثمار�ت  حجم  يف 

�لتجارية.
لال�ستثمار”  “مبادلة  �أن  وذك����ر 
مليار   100 م��ن  �أك���ر  ��ستثمرت 

�لتاريخي  �حل����دث  ه���ذ�  ب��اأه��م��ي��ة 
�لذي �ست�ست�سيفه �لدولة و�أهميته 
يف دفع �لتعاون �لدويل يف مو�جهة 

خطر �لتغري �ملناخي.
من  �ل����ع����دي����د  ه����ن����اك  �أن  وذك��������ر 
بني  �مل��وق��ع��ة  �لثنائية  �لت��ف��اق��ي��ات 
�لإم�����ار�ت و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة من 
“�لأجو�ء  �ل��ن��ق��ل  �ت��ف��اق��ي��ة  بينها 
ع����ام  يف  �مل�����وق�����ع�����ة  �ملفتوحة” 
�سركات  مت��ن��ح  و�ل���ت���ي   ،  2002
�ل��ن��ق��ل �لأم���ريك���ي���ة و�لإم���ار�ت���ي���ة 
�لو�سول  �إم��ك��ان��ي��ة  يف  �ل��ت�����س��اوي 
مما  �لبع�ص،  بع�سهما  �أ�سو�ق  �إىل 
للم�ستهلكني،  �أك��رب  خ��ي��ار�ت  يوفر 
22 مليار دولر  �أكر من  ويدعم 
بني  �ل�سنوية  �لثنائية  �لتجارة  يف 
�لبلدين، و�أي�سا �لتفاقية �لثنائية 
يف   ،2009 دي�����س��م��رب  يف  �مل��وق��ع��ة 
�ل�سلمية  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  جم��ال 
 ”123 “�تفاقية  با�سم  و�ملعروفة 
�ملعايري  ت���ع���زي���ز  �إىل  و�ل����ه����ادف����ة 
�لأ�سلحة  �نت�سار  حلظر  �ل��دول��ي��ة 

�ل�سالمة  وم�����س��ت��وي��ات  �ل���ن���ووي���ة 
و�لأمن، مبينا �أن جمل�ص �لأعمال 
هاتني  �إمت����ام  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  ل��ع��ب 

�لتفاقيتني.
و�أك�������د رئ���ي�������ص جم��ل�����ص �لأع����م����ال 
�لأمريكي �لإمار�تي، �أهمية �لدور 
لتقوية  �ملجل�ص  به  ي�سطلع  �ل��ذي 
�لرو�بط وعقد �ل�سر�كات �لتجارية 
و�ل�ستثمارية بني �سركات �لبلدين، 
وت��ب��ادل �خل����رب�ت و�لط����الع على 
�جت���اه���ات وف���ر����ص �ل���س��ت��ث��م��ار يف 
�أن  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن، م�����س��ري�ً  �أ����س���و�ق 
تطوير  على  د�ئ��م��ا  يعمل  �ملجل�ص 
�لعالقات �ل�سرت�تيجية بني رجال 
�حلكوميني  و�مل�سوؤولني  �لأع��م��ال 
يف �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة من 
و�جتماعات  جتارية  بعثات  خ��الل 

وفعاليات رفيعة �مل�ستوى.
و�أ���س��ار �إىل ق��ي��ام وف��د جت���اري من 
�إىل  بزيارة  �لأمريكية  يوتا  ولي��ة 
�لأ�سبوع  خ����الل  �لإم��������ار�ت  دول����ة 
�مل���ا����س���ي ل���ب���ح���ث ع���ق���د ����س���ر�ك���ات 

كما  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  يف  دولر 
�سيادية  ث��روة  �سناديق  ��ستثمرت 
�أخ�����رى م���ن �لإم�������ار�ت ب��ك��ث��اف��ة يف 
�ل������ولي������ات �مل����ت����ح����دة ع���ل���ى م����د�ر 
وكذلك  �ملا�سية،  ع��ام��اً  �لع�سرين 
�إم����ار�ت����ي����ة ك�����ربي مثل  ����س���رك���ات 
�إىل  لفتاً  �لعاملية”،  دبي  “مو�نئ 
�ل�سركات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  وج����ود 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�أب���وظ���ب���ي �لأول  ب��ن��ك  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
�لإمار�ت،  وط��ري�ن  �مل�سرق،  وبنك 
و�لحت������اد ل���ل���ط���ري�ن، و�لإم�������ار�ت 

�لعاملية لالأملنيوم، وم�سدر.
و�أو�سح د�ين �أن حجم �ل�ستثمار�ت 
دول�����ة  �إىل  �مل���ب���ا����س���ر  �لأج����ن����ب����ي����ة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  م���ن  �لإم�������ار�ت 
 19.4 لنحو  و���س��ل��ت  �لأم��ري��ك��ي��ة 
مليار دولر يف نهاية عام 2020، 
ه���ذه  ت���رت���ف���ع  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
�لفر�ص  تو�سيع  مع  �ل�ستثمار�ت 
�ل��ق��ادم��ة، مو�سحاً  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�أن �أمازون ويب �سريفي�سز، �لتابعة 

ف�ساًل  �ل��دخ��ل،  على  ���س��ر�ئ��ب  �أي 
وبيئتها  �ل�سيا�سي  ��ستقر�رها  عن 
�أن  �إىل  م�سري�ً  و�ملنفتحة،  �لآم��ن��ة 
�لقوة  �ملميز�ت ونقاط  جميع هذه 
معروفة على نطاق و��سع من قبل 

�ل�سركات �لأمريكية.
�لأعمال  جمل�ص  رئ��ي�����ص  و�أو����س���ح 
دولة  �أن  �لإم�����ار�ت�����ي،  �لأم���ري���ك���ي 
تنظيمية  بيئة  متتلك  �لإم������ار�ت 
بالإ�سافة  ل����الأع����م����ال،  م���الئ���م���ة 
م�ساريع  عن  م��وؤخ��ر�ً  �إعالنها  �إىل 
�خلم�سني و�لتي جتعلها بيئة �أكر 
جاذبية ملمار�سة �لأعمال �لتجارية، 
�لقوة  نقاط  �أن جميع  �إىل  م�سري�ً 
�لإم�����ار�ت  ج��ع��ل  يف  �ست�سهم  ه���ذه 
�إقليمي،  �أعمال  لي�ص جمرد مركز 

و�إمنا مركز �أعمال عاملي.
و�أ�سار �إىل �أن �لعديد من �ل�سركات 
حول �لعامل �ختارت دولة �لإمار�ت 
لتكون مقر�ً رئي�سياً لها باعتبارها 
موقعاً مثالياً لها ف�سال عما توفره 
�لدولة من فر�ص ��ستثمارية وبيئة 

�لإمريكية  “�أمازون”  ل�����س��رك��ة 
�أعلنت موؤخر�ً عن �فتتاح منطقتها 
�ل�سرق  يف  بياناتها  ملر�كز  �لثانية 
�إذ  �لأو�����س����ط يف دول�����ة �لإم���������ار�ت، 
�مل��ت��وق��ع على  �إن��ف��اق��ه��ا  �أن  ت��ت��وق��ع 
�إن�ساء وت�سغيل منطقتها �جلديدة 
نحو  يدعم  �سوف  �لبيانات  ملر�كز 
6000 وظيفة بدو�م كامل �سنوياً 
خالل  م��ن  �ملحلي  �لعمل  �سوق  يف 
5 مليار�ت  ��ستثمار�ت تقّدر بنحو 
دولر يف �لقت�ساد �لإمار�تي حتى 

عام 2036.
تعد  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  �أن  و�أك�������د 
�لأن�سط  ه���و  �ق��ت�����س��ادي��اً  م���رك���ز�ً 
و�لأك������ر ت���ط���ور�ً و�لأ�����س����رع منو�ً 
متتعها  ع���ن  ف�����س��ال  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
و�حتياطات  ��سرت�تيجي  مب��وق��ع 
م���ال���ي���ة ق����وي����ة و����س���ن���ادي���ق ث����روة 
ق��وي على  و�إن��ف��اق  ك��ب��رية  �سيادية 
و�قت�ساد  �ل��ت��ن��م��وي��ة،  �مل�������س���اري���ع 
و�سيا�سة  وم����رن،  وم�ستقر  م��ت��ني 
�سريبية جاذبة ومرنة ل تت�سمن 

�أعمال مثالية، وهو ما �أدركته �أكر 
من 1500 �سركة �أمريكية �أ�س�ست 

مكاتب لها يف دولة �لإمار�ت.
�إم��ك��ان��ات هائلة  �إىل وج���ود  ول��ف��ت 
ل��ن��م��و �ل���ع���الق���ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
�ملتحدة،  و�ل�����ولي�����ات  �لإم����������ار�ت 
�لرعاية  جم�������الت  يف  ���س��ي��م��ا  ل 
و�لف�ساء،  و�ل���ط���اق���ة،  �ل�����س��ح��ي��ة، 
و�لقت�ساد  �ملتقدمة،  و�ل�سناعة 
هذه  ج��م��ي��ع  �أن  ح��ي��ث  �ل���رق���م���ي، 
�مل��������ج��������الت ه�������ي حم�������ل ت���رك���ي���ز 
و�هتمام من قبل جمل�ص �لإعمال 
�إىل  م�سري�ً  �لإم��ار�ت��ي،  �لأمريكي 
�أن �أحد جمالت �لرتكيز �لرئي�سية 
للمجل�ص على مد�ر �خلم�سة ع�سر 
�سهر�ً �لقادمة تتمثل يف ��ست�سافة 
�لثامنة  �ل�����دورة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
و�ل��ع�����س��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر �ل����دول 
�لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة 
�لإطارية لتغري �ملناخ “كوب 28”، 
حيث �سيتوىل �ملجل�ص دور�ً ر�ئد�ً يف 
تعريف جمتمع �لأعمال �لأمريكي 

- 1500 �سركة اأمريكية لها مكاتب اإقليمية يف دولة الإمارات 
-ا�ست�سافة الإمارات لـ”كوب 28” حمل اهتمام من جمتمع الأعمال الأمريكي 

- 65 مليار دولر ر�سيد ال�ستثمارات الإماراتية واأ�سولها يف اأمريكا حتى نهاية 2020 
- 19.4 مليار دولر حجم ال�ستثمارات الأمريكية املبا�سرة اإىل الإمارات 

- التجارة الثنائية بني البلدين ناهزت 25 مليار دولر يف 2021 

ال�سركة العاملية القاب�سة ت�ستحوذ على 
15% من �سركة برجيل القاب�سة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �ل�سركة �لعاملية �لقاب�سة )ADX: IHC(، �إحدى �ل�سركات �ل�ستثمارية 
مقر�ً  �أبوظبي  من  تتخذ  �لتي  و  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لعمالقة  �لقاب�سة 
برجيل  جمموعة  يف   %15 مب��ق��د�ر  ح�سة  على  مبا�سر  ��ستحو�ذ  ع��ن  رئي�سياً، 
يف  �خلا�سة،  �ل�سحية  �لرعاية  جمال  يف  �لر�ئدة  �لإقليمية  �ملجموعة  �لقاب�سة، 

و�حدة من �أكرب �سفقات قطاع �لرعاية �ل�سحية يف �خلليج يف �ل�سنو�ت �لأخرية.
وتهدف عملية �ل�ستحو�ذ �إىل مو��سلة تو�سيع وتنويع ��ستثمار�ت �ل�سركة �لعاملية 
بيئًيا  نظاًما  �سيخلق  مما  و�إقليمًيا،  حملًيا  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع  يف  �لقاب�سة 
على  و�مل�ساهمني  �ملجتمع  ل�سالح  �ل�سحية  �لرعاية  خدمات  يف  مزدهًر�  جتارًيا 
نطاق �أو�سع. وتعليًقا على �ل�ستحو�ذ، قال �سيد ب�سر �سعيب، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�ملوؤ�س�سات  “ما زلنا نرى فر�سة كبرية لال�ستثمار يف  �لعاملية �لقاب�سة:  لل�سركة 
�لتي حتركها مهام مثل برجيل �لقاب�سة. نحن �سعد�ء جًد� بالتقدم �لذي �أحرزته 
برجيل يف تو�سيع مر�كزها يف �ل�سوق خارج دولة �لإمار�ت. مما ل �سك فيه �أن هذ� 
�ل�ستحو�ذ �جلديد �سي�سيف قيمة كبرية ملن�سة منونا �لقوية«. تاأ�س�ست برجيل 
�لقاب�سة يف عام 2007، وهي �ملزود �لر�ئد خلدمات �لرعاية �ل�سحية �خلا�سة 
يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مع تو�سع متز�يد يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي. 
وتو��سل �ملجموعة و�سع معايري جديدة لتقدمي �لرعاية �ل�سحية ونتائج �ملر�سى، 

مع �أحدث �ملر�فق ومعايري �خلدمة ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي.

اأبوظبي للزراعة ت�سجل اخلوارزمية الذكية للتح�سني �سد 
طاعون املجرتات ال�سغرية �سمن حقوق امل�سنفات الفكرية

•• اأبوظبي -وام: 

�سجلت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية “�خلو�رزمية �لذكية للتح�سني 
لدى  �ملكتوبة  �لفكرية  �مل�سنفات  حقوق  �سمن  �ل�سغرية”  �ملجرت�ت  طاعون  �سد 
وز�رة �لقت�ساد، و�لتي مت �لعمل على تطويرها بهدف تعزيز حمور �لأمن �حليوي 
من خالل توجيه حمالت �لتح�سني �سد طاعون �ملجرت�ت �ل�سغرية لتعزيز �ملناعة 
�مللكية  حقوق  �سمن  ت�سجيلها  مت  �لتي  �لعمل  ورق��ة  ورك��زت  و�ل�ساأن.  �ملاعز  ل��دى 
�لفكرية، على �ملنهجية �ملتبعة يف تطوير �خلو�رزمية، حيث مت �تباع منهجية قيا�سية 
�لروة  قطاع  وحت��دي��ات  متطلبات  فهم  خ��الل  من  وحتليلها  �لبيانات  ل�ستخر�ج 
�حليو�نية، وفهم �لبيانات �خلا�سة بتطوير �خلو�رزمية، وتنقيح �لبيانات و�لتاأكد 
من دقتها وتر�بطها يف �لأنظمة، وذلك بهدف �إعد�دها ملرحلة �لتحليل و�لتي يتم 
من خاللها حتليل �لبيانات �خلا�سة بالروة �حليو�نية �ملتوفرة يف �أنظمة ت�سجيل 
وترقيم �حليو�نات بالهيئة، وربطها باملعايري �خلا�سة بعمليات حمالت �لتح�سني، 
ومن ثم تطوير �حللول �ملنا�سبة لذلك، و�لتي نتج عنها تطوير خو�رزمية ت�ساهم 
يف توجيه هذه �حلمالت وفقا ملعايري حمالت �لتح�سني. و�ساهمت �خلو�رزمية يف 
نتائج  �إىل حتقيق  �أدى  للتح�سني مما  �مل�ستهدفة  للعزب  �لتطعيم  توجيه حمالت 
�أع��د�د �حليو�نات �لتي يتم تطعيمها للمرة �لأوىل بحو�يل  ناجحة يف زي��ادة ن�سبة 
معدلت  تخفي�ص  يف  ي�ساهم  مم��ا  �ل�سابقة،  �لتطعيم  ح��م��الت  ع��ن  �مل��ائ��ة  يف   52

�لوفيات بني �حليو�نات، بالإ�سافة �إىل رفع كفاءة نظام ت�سجيل �حليو�نات.

اأبوظبي الإ�سالمي يطلق منتج »ُي�سر« لتلبية الحتياجات املالية ال�سهرية للموظفني
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املال والأعمال
اإطالق جمموعة كيزاد لبناء منظومة عمل متخ�س�سة تدعم القطاعات ال�سناعية ال�سرتاتيجية يف اأبوظبي

جمال  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  �مل�������س���اري���ع 
و�لفرو�سية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ا���س��ات 
م�������س���ار�ت خ��ا���س��ة للجري  وي�����س��م 

و�لدر�جات �لهو�ئية.
�لأزرق  �لقت�ساد  مكتب  يعمل  كما 
“مركز  �إن���������س����اء  ع���ل���ى  �مل�������س���ت���د�م 
�ملحمية  يف  �لقرم”  �أ���س��ج��ار  �إك��ث��ار 
خ�������الل �مل����رح����ل����ة �مل����ق����ب����ل����ة، وه����و 
و�إكثار  ل��زر�ع��ة  متخ�س�ص  م��رك��ز 
�حلفاظ  ب���ه���دف  �ل����ق����رم  �أ����س���ج���ار 
وتلعب  ل��ل��خ��ارج.  وت�����س��دي��ره  عليه 
منع  يف  مهما  دور�  �ل��ق��رم  �أ���س��ج��ار 
�لفي�سانات  ومنع  �ل�سو�حل  ت��اآك��ل 
�ملنافع  م���ن  �ل���ع���دي���د  ي��ح��ق��ق  مم���ا 
�سياحية  فر�ص  يخلق  كما  �لبيئية 
�لعقار�ت  جم��الت  يف  و��ستثمارية 

و�لبنية �لتحتية .

•• اأم القيوين-وام:

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
�مل����ع����ال ع�سو  ر�������س�����د  ب�����ن  ����س���ع���ود 
�لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�لأزرق  �إن�ساء مكتب �لقت�ساد  ، مت 
�مل�ستد�م بالإمارة، وهو �أحد �ملحاور 
�أم  ��سرت�تيجية  لتنفيذ  �لأ�سا�سية 
�لقيوين لالقت�ساد �لأزرق �مل�ستد�م 
�سمن  �إط��الق��ه��ا  مت  �لتي   ،2031
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  �أع��م��ال 

.2022
�لأزرق  �لقت�ساد  مكتب  و�سيعمل 
م�ساريع   8 تنفيذ  ع��ل��ى  �مل�����س��ت��د�م 
حتويلية خالل ع�سر �سنو�ت مقبلة 
�لقت�سادي  �لنمو  حتقيق  ب��ه��دف 
�لبحرية  �لبيئة  وحماية  �مل�ستد�م 

برنامج  ،و�إط��������الق  ع��امل��ي��ا  �ل���ق���رم 
�ل�����س��ن��اع��ات �ملحلية  ل��دع��م حت��وي��ل 
يف  للبيئة  �سديق  �سناعي  لنموذج 
،وتوفري  �لأول���وي���ة  ذ�ت  �ل��ق��ط��ع��ات 
و�لرب�مج  �ل�����س��ي��ا���س��ات  م��ن  ح��زم��ة 
و�لت�سهيالت �حلكومية لل�س������ركات 
، وتوفري  �لقطاع  و�مل�س����تثمرين يف 
ف����ر�����ص �����س���ت���ث���م���اري���ة م�����ن خ���الل 
�سركة   100 م��ن  �أك���ر  ��ستقطاب 
وم�ستثمر ،وتطوير �سر�كات كربى 
مع �لقطاع �خلا�ص لتنفيذ �مل�ساريع 

�مل�ستهدفة.
مكتب  �أع����ل����ن  ذ�ت،  �ل�������س���ي���اق  ويف 
عن  �مل�����س��ت��د�م  �لأزرق  �لق��ت�����س��اد 
�أول حممية حلماية �لبيئة  �إطالق 
وجتديدها  و�ل�����س��اح��ل��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
“حممية  وه��ي  �لقيوين  �أم  ب��اإم��ارة 

و�لتي  �أم �لقيوين لأ�سجار �لقرم” 
مُتثل �أول م�سروع بيئي ُي�سرف عليه 
�ملكتب �سمن م�ساريع ��سرت�تيجية 
 ،2031 �لقت�ساد �لأزرق �مل�ستد�م 
ويهدف �إىل حماية �لبيئة �لطبيعية 
وحت���ق���ي���ق �ل�����س����ت����خ����د�م �لأم����ث����ل 
للمو�رد بجانب �مل�ساهمة يف تطوير 

�ل�سياحة �لبيئية يف �لمارة.
“�ساطئ  م�����س��روع  �ملحمية  وت�����س��م 
خور  ع���ل���ى  ي���ط���ل  �ل������ذي  �لقرم” 
ويتيح  �ل�سينية  وج���زي���رة  �ل��ي��ف��رة 
�مل�ساحات  ��ستك�ساف  ل��زو�ره فر�سة 
�لتي  �ل�ساحلية  و�لبيئة  �لطبيعية 
على  و�ل��ت��ع��رف  �لإم����ارة  بها  تتمتع 

�أهمية �أ�سجار �لقرم.
عن  تزيد  مل�ساحة  �ل�ساطئ  وميتد 
5 ك��ي��ل��وم��رت�ت وي�����س��م ع�����دًد� من 

و�إعادة تاأهيلها و�سمان �ل�ستخد�م 
�لأمثل للمو�رد �لطبيعية بالإمارة.

رئي�سية  جلان  ثالث  �ملكتب  وي�سم 
�ل�سيخ  برئا�سة  �لعليا  �للجنة  وهي 
م��اج��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن ر����س��د �ملعال 
رئ��ي�����ص د�ئ�����رة �ل�����س��ي��اح��ة و�لآث������ار، 
�ل�سيخ  برئا�سة  �لتنفيذية  و�للجنة 
رئي�ص  �مل����ع����ال  ����س���ع���ود  ب����ن  ����س���ق���ر 
و�للجنة  �ل��ذك��ي��ة،  �حلكومة  د�ئ���رة 
من  ع��دد�  ت�سم  �لتي  �ل�ست�سارية 
و�لتخطيط  �لبيئة  كفريق  �ل��ف��رق 
�حل�������س���ري وف���ري���ق حت�����س��ني بيئة 
�لقت�سادية  و�حل���و�ف���ز  �لأع���م���ال 
�خلا�ص  �ل���ق���ط���اع  ج�����ذب  وف����ري����ق 
و�ل����س���ت���ث���م���ار �لأج����ن����ب����ي وف���ري���ق 
متابعة  وفريق  و�ل��رتوي��ج  �لإع���الم 

موؤ�سر�ت �لأد�ء.

د�ئرة  رئي�ص  �ملعال  ر��سد  بن  �سعود 
�للجنة  رئ��ي�����ص  �ل��ذك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لقت�ساد  ل�سرت�تيجية  �لتنفيذية 
�سريكز  �ملكتب  �أن  �مل�ستد�م،  �لأزرق 
تنفيذ  على  �لقادمة  �لفرتة  خ��الل 
��ستملت  �لتي  �لتحويلية  �مل�ساريع 
وتطوير  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
ف����ر�����ص �أم���������ام �ل����ق����ط����اع �خل���ا����ص 
ذ�ت  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
م�ستهدفات  تدعم  و�لتي  �لأول��وي��ة 
�لبيئية  �ملجالت  يف  �ل�سرت�تيجية 

و�ل�سياحية و�لقت�سادية.
�لأزرق  �لق��ت�����س��اد  مكتب  وي��ه��دف 
خارطة  وتنفيذ  و�سع  �إىل  �مل�ستد�م 
�لقت�ساد  ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ط��ري��ق 
�أم  �إم����������ارة  يف  �مل�������س���ت���د�م  �لأزرق 
�لأطر  تطوير  خالل  من  �لقيوين 

بن  �سعود  ب��ن  م��اج��د  �ل�سيخ  وق���ال 
�ل�سياحة  د�ئ��رة  رئي�ص  �ملعال  ر��سد 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ص  و�لآث����������ار، 
�لأزرق  �لق��ت�����س��اد  ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل�ستد�م، �إن �إن�ساء مكتب �لقت�ساد 
روؤية  مع  يتما�سى  �مل�ستد�م  �لأزرق 
بن  ���س��ع��ود  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�لأعلى  �ملجل�ص  ع�سو  �ملعال  ر��سد 
�لإمارة  جعل  يف  �لقيوين  �أم  حاكم 
لال�ستثمار  ووجهة  ر�ئ���ًد�  من��وذًج��ا 
�لأزرق  �لق���ت�������س���اد  ق���ط���اع���ات  يف 
�ملنطقة  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  �مل�������س���ت���د�م 
بن�سبة  و�لو�سول   ،2031 بحلول 
م�ساهمة �لقت�ساد �لزرق يف �لناجت 
�ملحلي �لإجمايل لالإمارة بن�سبة ل 

تقل عن 40%.
بن  �سقر  �ل�سيخ  �أك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

و�ل�سيا�سات  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لت�سريعية 
وحت�������دي�������د م����ت����ط����ل����ب����ات �ل���ب���ن���ي���ة 
�لتكنولوجية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�مل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ه��دف  ل���الإم���ارة 
�لتحويلية �لثمانية �لتي تت�سمنها 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة و�ل����ت����ي ت�����س��م��ل ، 
�لطبيعية  �مل��ح��م��ي��ات  ن�سبة  زي����ادة 
من   20% �إىل  ل��ت�����س��ل  ب����الإم����ارة 
 ، �لكلية  �لإم����ارة  م�ساحة  �إج��م��ايل 
لدعم  �لقيوين  �أم  م��رك��ز  و�إط���الق 
�لقت�ساد  �لأع��م��ال يف قطاع  ري��ادة 
يقل عن  ب��ع��دد ل  �مل�����س��ت��د�م  �لزرق 
ثالث  وتخ�سي�ص   ، م�سروع   100
للكربون  حمايدة  ح�سرية  مناطق 
ومنطقة  �ل����ب����الد  م��ن��ط��ق��ة  م��ن��ه��ا 
�لكورني�ص ومنطقة �لقرم ،و�إطالق 
�أ�سجار  وت�����س��دي��ر  لإك����ث����ار  م���رك���ز 

بتوجيهات �سعود بن را�سد املعال وتنفيذًا ل�سرتاتيجية القت�ساد الأزرق 2031  

تاأ�سي�س مكتب القت�ساد الأزرق امل�ستدام يف اأم القيوين لتنفيذ 8 م�ساريع حتويلية بالإمارة

باأعمالهم،  �خلا�سة  �لتوريد  �سل�سلة  مر�حل  جميع  تب�سيط  على  ت�ساعدهم 
�ملزيد من  ��ستقطاب  لها يف  �لتابعة  �لأ�سول  �إمكانيات جميع  دمج  ي�سهم  �إذ 
لل�سركات  �ملنتجات و�خلدمات  �ل�ستثمار�ت، وتوفري جمموعة متكاملة من 
�ملجموعة  و�ل��دويل. وحتر�ص  و�لقليمي  �ملحلي  �مل�ستوى  و�مل�ستثمرين على 
تقدمي  بهدف  �ساملة  كموؤ�س�سة  بها  تتمتع  �لتي  �لقوة  توظيف مو�طن  على 
و�لأ���س��ع��ار، وجودة  �مل��وق��ع،  �ملتعاملني من حيث  �إىل  �أو���س��ع  تناف�سية  خ��ي��ار�ت 
و�ملتكاملة،  �ملتميزة  و�خل��دم��ات  �لأع���م���ال،  �أد�ء  و�سهولة  �لتحتية،  �لبنية 
“جمموعة  تاأ�سي�ص  ويتو�فق  ومتناغمة.  موحدة  عمليات  خالل  من  وذل��ك 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  لل�سناعة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  م��ع  كيز�د” 
حلكومة  �ل�سناعية  و�ل�سرت�تيجية  �أبوظبي،  لإم��ارة  �لقت�سادية  و�ل��روؤي��ة 
�أج���ل حت�سني منظومة عملها  وم���ن  م���وؤخ���ر�.  �إط��الق��ه��ا  �ل��ت��ي مت  �أب��وظ��ب��ي 
وتوفري م�سادر جديدة للدخل، تتطلع “جمموعة كيز�د” �إىل �ل�ستثمار يف 

�لغاز  �سبكات  �ل�سناعية مثل  �لقطاعات  �ملخ�س�سة لعدد من  �لتحتية  �لبنى 
باجلملة  �لبيع  و�أ���س��و�ق  �لثقيلة،  و�ل�سناعات  �ل�سلب  لقطاعات  �ملخ�س�سة 
لالأغذية و�ل�سيار�ت. و�ستكون “جمموعة كيز�د” م�سوؤولة عن �إد�رة عمليات 
�لتخطيط و�لتطوير و�لت�سغيل و�لتنظيم و�لرتويج جلميع �لأ�سول �لعاملة 
حتت مظلة �ملدن �لقت�سادية و�ملناطق �حلرة و�لتي ت�سمل كيز�د وزونزكورب 
�لق�سوى  �ل�ستفادة  وحتقيق  لتطويرها  �ملجال  و�إتاحة  للمجمعات،  وكيز�د 
من �لأر��سي �لقت�سادية و�ل�سناعية لديها و�لتي ت�سكل ما ي�سل �إىل 55% 
من �إجمايل م�ساحة �ملناطق �ل�سناعية يف �لدولة. وت�سم “جمموعة كيز�د” 
300،000 مرت مربع من �مل�ستودعات �للوج�ستية �جلاهزة،  ما يزيد على 
و�أكر من 40 جممعا �سكنيا للموظفني ب�سعة 450 �ألف �سرير يف كل من 
مدينتي �أبوظبي و�لعني ومنطقة �لظفرة من بينها مر�فق �سكنية ب�سعة 77 

�ألف �سرير يتم ت�سغيلها من قبل “جمموعة كيز�د”. 

•• اأبوظبي- وام:

 KEZAD GROUP - »أطلقت جمموعة مو�نئ �أبوظبي، “جمموعة كيز�د�
�لقت�سادية  �ملدن  لتوحيد عرو�ص خدمات  ��سرت�تيجيتها  �إط��ار  وذلك يف   -
�إىل تر�سيخ  �لر�مية  �لتطور  و�ملناطق �حلرة وتعزيز منوها، وتعزيز م�سرية 

مكانة �إمارة �أبوظبي كوجهة �سناعية ر�ئدة يف �ملنطقة.
�ل�سناعية  خليفة  مدينة  من  لكل  �لناجح  �لدمج  �أعقاب  يف  �خلطوة  وتاأتي 
حتت  “زونزكورب”  �ملتخ�س�سة  �لقت�سادية  و�ملناطق  “كيز�د”،  �أبوظبي 
مظلة مناطق خليفة �لقت�سادية �أبوظبي “جمموعة كيز�د” �لتي تتكون من 
12 منطقة �قت�سادية متتد على م�ساحة 550 كيلومرت�ً مربعاً من �سمنها 
كيز�د”  “جمموعة  تاأ�سي�ص  ويهدف  ح��رة.  كمنطقة  مربع  مرت  كيلو   100
عمل  منظومة  عن  �لباحثني  للم�ستثمرين  �لفر�ص  من  �ملزيد  توفري  �إىل 

•• اأبوظبي-وام:

�لباحثة  �أج��رت��ه��ا  در�����س���ة  ت��و���س��ل��ت 
فاطمة  �ل�����دك�����ت�����ورة  �لإم������ار�ت������ي������ة 
بعنو�ن”��ستخد�م  �حل������ام������دي 
�ملعاجلة  �ل���ع���ادم���ة  �مل����ي����اه  وت��ق��ي��ي��م 
ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �إن���ت���اج �ل��ق��م��ح يف 
�إىل  ظل �أمن��اط �ل��زر�ع��ة �ملختلفة” 
نتائج هامة تتعلق باإمكانية حت�سني 
معدلت منو و�إنتاج حم�سول �لقمح 
عند ��ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي 

�ملُعاجلة يف �لدولة.
ورك�������زت �ل����در������س����ة �حل��ق��ل��ي��ة على 
�لقمح  �أن��������و�ع  م����ن  ن���وع���ني  زر�ع�������ة 
�لدولة  بيئة  يف  ل�ستخد�مها  �ملعدل 
�أبوظبي  �إم�������ارة  يف  حم��ط��ت��ني  م���ن 
ب��ا���س��ت��خ��د�م ث���الث ت��ق��ن��ي��ات، زر�ع���ة 
ح���ق���ل���ي���ة ت���ق���ل���ي���دي���ة ب���ط���ري���ق���ة ري 
�لتنقيط، وزر�عة مائية ، وزر�عة يف 

ظل �لتغري �ملناخي بالدولة.
و�أو���س��ح��ت �ل��دك��ت��ورة �حل���ام���دي يف 
حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” 
�أنه من خالل نتائج �لدر��سة - �لتي 

�مللوحة يف مياه  مل�ستويات  �ملحا�سيل 
�لري.

�لتي  �ل��ع��و�م��ل  ب��اأب��رز  يتعلق  وف��ي��م��ا 
تتحكم يف رفع جودة �لقمح .. قالت 
�لدكتورة فاطمة �حلامدي خ�سوبة 
�أن حتتوي على  و�لتي يجب  �لرتبة 
ملح�سول  �لهامة  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 
مياه  ج���ودة  �أن  �إىل  لف��ت��ة   .. �لقمح 
�لري �مل�ستخدمة يف �لزر�عة ت�ساهم 
�ل��ق��م��ح وكذلك  يف زي����ادة حم�����س��ول 
�ملنا�سب  �ل����زر�ع����ة  م��و���س��م  �خ���ت���ي���ار 
مل���ح�������س���ول �ل���ق���م���ح م�����ن �ل���ع���و�م���ل 

�لهامة.
�أب���رز  �أن  وذك�����رت يف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه��ا 
�لنقاط �لهامة �لتي يجب �أن توؤخذ 
بعني �لعتبار هي �ختيار نوع �لقمح 
�أنه  �لدولة حيث  بيئة  ينا�سب  �لذي 
هناك  ف��اإن  �لتكنولوجي  �لتقدم  مع 
�لعديد من �أنو�ع �لقمح مت تعديلها 
�لبيئية  �ل����ظ����روف  م���ع  ل��ت��ت��ن��ا���س��ب 
�ملختلفة،، م�سيدة مب�ستوى �لتن�سيق 
�ملخت�سة  ل���دى �جل��ه��ات  و�ل��ت��ج��اوب 
ل���دع���م در����س��ت��ه��ا �ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 

�ل��زر�ع��ي��ة م��وؤخ��ر�ً ولز�ل����ت تخ�سع 
ل��ل��م��ر�ق��ب��ة و�ل���در�����س���ة ل��ق��ي��ا���ص �أثر 
على  �لبعيد  �مل��دى  على  ��ستخد�مها 

�لرتبة و�ملحا�سيل �لزر�عية.
�إليه  تو�سلت  م��ا  �أه���م  و��ستعر�ست 
�ع���ت���م���دت على  �ل����در������س����ة و�ل����ت����ي 
من  تدويرها  �مل��ع��اد  �مل��ي��اه  ��ستخد�م 
�ملحطات �ملختلفة من مدينتي �لعني 
و�أبوظبي يف زر�عة حم�سول �لقمح، 
وتبني من خالل نتائج حتليل �ملياه 
يف  �ختالفات  وج��ود  تدويرها  �مل��ع��اد 
ن�سب �مللوحة، ويعود ذلك �إىل تاأثري 
�أبوظبي  مل��دي��ن��ة  �جل���غ���ر�يف  �مل���وق���ع 

�ملطل على �خلليج �لعربي .
لديها  �ملخت�سة  �جلهات  �أن  وذك��رت 
�لتحتية  للبنية  ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ط 
ل�سبكات مياه �ل�سرف �ل�سحي لرفع 
تدويرها  �ملعاد  �ملياه  ج��ودة  م�ستوى 
ليتم ��ستخد�مها يف قطاعات متعددة 
حيث  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  �سمنها  م��ن 
زر�ع��ة حما�سيل  يتم  �أن  �ملمكن  من 
خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ج����ودة �ملياه 
ح�سا�سية  ح�����س��ب  ت���دوي���ره���ا  �مل���ع���اد 

تقوم بدر��سة �إمكانية �ل�ستفادة من 
هذه �ملياه يف �لأغر��ص �لزر�عية وفقاً 
ت�سمل  قد  و�لتي  �ملنا�سبة  للمعايري 
�لعديد من �ملحا�سيل �لزر�عية �لتي 
�لغذ�ئي  �لأم����ن  حتقيق  يف  ت�ساهم 
�ملثلى  �ل�ستفادة  وحتقيق  �لدولة  يف 

للمياه �ملعاد تدويرها.
و�أ�سافت �لدكتورة فاطمة �حلامدي 
- يف هذ� �ل�سياق - �أن ��ستخد�م هذه 
للمياه  بديل  كم�سدر  �ملعاجلة  �ملياه 
ه����و ح���اج���ة ُم���ل���ح���ة وب����الأخ���������ص يف 
من  م�ستقباًل  �ستعاين  �لتي  �ملناطق 
حمدودية توفر �ملياه .. م�سرية �إىل 
�أن دولة �لإم��ار�ت تعتمد حالياً على 
من�سوبها  يقل  �لتي  �جلوفية  �مل��ي��اه 
مبرور �ل�سنو�ت وعلى مياه �لتحلية 
�لتحديات  من  �لعديد  تو�جه  �لتي 

�لبيئية و��ستنز�ف �لطاقة.
�إي���ج���اد م�سادر  ب�����س��رورة  وط��ال��ب��ت 
�ملياه  و�أن  خ��ا���س��ة  ل��ل��م��ي��اه  �أخ������رى 
لري  ت�ستخدم  كانت  تدويرها  �ملعاد 
�مل�������س���اح���ات �خل���������س����ر�ء ف���ق���ط ومت 
�لبدء با�ستخد�مها يف ري �ملحا�سيل 

ح�سلت بها على درجة �لدكتور�ة من 
جامعة �لإم��ار�ت - �أن تطبيق تقنية 
و�عدة  نتائج  حققت  �ملائية  �لزر�عة 
عند ��ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي 
�ملائي..  �ملحلول  حت�سري  يف  �ملعالج 
جتارب  م��ن  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  �إىل  لف��ت��ة 
�إىل  خل�ست  �ملناخي  �لتغيري  غ��رف 
ب���ني ن�سبة  وج�����ود ع���الق���ة ط���ردي���ة 
ث���اين �أك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون ومن���و نبات 
�لقمح و�أدى رفع ن�سبة �لأ�سعة فوق 
�لبنف�سجية �إىل تغيري�ت كبرية على 
ن�سبة منو نبات �لقمح عند مقارنتها 
توفر  ع���ن���د  �مل���رج���ع���ي���ة  ب���ال���ت���ج���رب���ة 
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  من  كافية  كمية 
وغريها من �لعو�مل �لف�سيولوجية 
�ل���ت���ي ق���د حت��ف��ز ع��ل��ى من���و وزي�����ادة 

معدل �لإنتاج.
و�أ�سارت �إىل �أن �أعلى معدل �إنتاجية 
��ستخد�م  عند  ك��ان  �لقمح  ملح�سول 
�مل���ي���اه �مل���ع���اد ت��دوي��ره��ا �مل��ن��ت��ج��ة من 
ب�سبب  �ل����ع����ني  م���دي���ن���ة  حم����ط����ات 
�لكيميائية و�لفيزيائية ..  تركيبتها 
مو�سحة �أن �جلهات �ملخت�سة حالياً 

فوق  لالأ�سعة  وتعري�سها  �ل��ك��رب��ون 
�لبنف�سجية.

�ل���ع���دي���د من  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
�ل��ب��ل��د�ن �ل��ن��ام��ي��ة و�مل��ت��ق��دم��ة قامت 
�ل�سحي  �ل�����س��رف  م��ي��اه  با�ستخد�م 
�مل����زروع����ات وحماولة  ل���ري  �مل��ع��ال��ج 
�ل�����س��ارة يف هذه  �مل���و�د  م��ن  �لتقليل 

�ملياه با�ستخد�م عدة طرق.
وبناًء على هذه �لفر�سية، مت �لأخذ 
�لدكتورة  در����س��ة  يف  �لع��ت��ب��ار  بعني 
ف��اط��م��ة �حل���ام���دي ����س��ت��خ��د�م عدة 
��ستخد�م  �مكانية  ل��در����س��ة  تقنيات 
م��ي��اه �ل�����س��رف �ل�����س��ح��ي �مل��ع��ال��ج يف 
�لأغر��ص �لزر�عية؛ وقد مت ت�سميم 
زر�ع�������ة نوعني  ل��ت�����س��م��ل  �ل���ت���ج���رب���ة 
م��ت��ق��دم م�ستمد  �ل��ق��م��ح، خ���ط  م���ن 
�لربيعي  �ل��ق��م��ح  �إن���ت���اج  م��ن جت��رب��ة 
م�ستق  و�ح����د  وخ���ط   ESWYT
من جتربة �إنتاج �لقمح �سبه �لقاحلة 
و��ستخد�م   SAWYT �لع�سرين 
ن��وع��ني م��ن م�����س��ادر م��ي��اه �ل�سرف 
�أبوظبي  م���دي���ن���ت���ي  م����ن  �ل�������س���ح���ي 

و�لعني.

تدويرها  �مل���ع���اد  �ل�����س��ح��ي  �ل�����س��رف 
بكفاءة  لت�سريفها  مم��ت��ازة  و�سيلة 

عالية.
وت�سمنت خمرجات �لدر��سة �لعديد 
باملعامالت  �خل��ا���س��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  م���ن 
�لإن��ت��اج��ي��ة وك��ف��اءة �مل��ح�����س��ول منها 
�ملحايدة  �مل��ن��ظ��ف��ات  �أل���ي���اف  حت��ل��ي��ل 
�ملنظفات  �أل��ي��اف  وحت��ل��ي��ل   NDF
ن�سبة  وحت��ل��ي��ل   ADF �حلم�سية 
�ل�����ربوت�����ني �خل��������ام، وح�������س���اب عدد 
ح�ساب  مت  ك��م��ا  �ل�����س��ن��اب��ل،  وط�����ول 
�سنبلة، وكمية  ك��ل  �حل��ب��وب يف  ع��دد 
�حلبوب  وزن  و�ح��ت�����س��اب  �مل��ح�����س��ول 
وحم���ت���وى �ل�����س��ب��غ��ة �خل�������س���ر�ء يف 

�لأور�ق �لكلورفيل  وغريها.
�لعنا�سر  حم��ت��وى  حت��ل��ي��ل  مت  ك��م��ا 
وبعد  ق��ب��ل  �لثقيلة  �مل���ع���ادن  ون�����س��ب��ة 
�ل�سحي  �ل�����س��رف  م��ي��اه  ����س��ت��خ��د�م 
ودر��سة  �لقمح  ن��ب��ات  ري  يف  �ملعالج 
�ملورفولوجية  �ل���ن���ب���ات���ات  ����س���ف���ات 
و�ل�سمات �لف�سيولوجية و�لكيميائية 
�حليوية للنباتات ومدى ��ستجابتها 
وتفاعلها مع وجود غاز ثاين �أك�سيد 

�لدولة لتحقيق  تعزيز ��سرت�تيجية 
�لأمن �لغذ�ئي.

�لدكتورة  در����س��ة  ملخ�ص  يف  وج���اء 
مياه  �إن���ت���اج  �أن  �حل���ام���دي  ف��اط��م��ة 
�ل�سرف �ل�سحي من �مل�سادر �ملحلية 
و�ل�سناعية يتز�يد باطر�د مع زيادة 
و�لثورة  و�لتح�سر  �ل�سكان  م��ع��دل 
�لقت�سادية  و�لتطور�ت  �ل�سناعية 
 80 ، فعلى �ل�سعيد �لعاملي، يتدفق 
�ل�سحي  �ل�سرف  مياه  من  �ملائة  يف 
�أو  �لبيئي دون معاجلته  �لنظام  �إىل 
من  يتاألف  وه��و  ��ستخد�مه؛  �إع���ادة 
وم����و�د كيميائية  ���س��ارة  م���و�د  ع���دة 
خ���ط���رة ق���د ت��ت�����س��ب��ب ب��ال��ع��دي��د من 
على  وك��ذل��ك  للب�سر  �ملميتة  �لآث����ار 

�لنظام �لبيئي.
معاجلة  �أن  �مل��ل��خ�����ص  يف  ج����اء  ك��م��ا 
هذه �ملياه قبل ت�سريفها �إىل �لنظام 
�إ�سافة  �لبيئي �أمر يف غاية �لأهمية 
بديل  كم�سدر  ��ستخد�مها  �أن  �إىل 
للمياه هو حاجة ملحة وبالأخ�ص يف 
من  م�ستقباًل  �ستعاين  �لتي  �ملناطق 
قلة توفر �ملياه. ويعد ��ستخد�م مياه 

% من الناجت املحلي  - املكتب يعمل على زيادة ن�سبة م�ساهمة القت�ساد الأزرق اإىل 40 
الإجمايل لالإمارة وحتويلها اإىل وجهة ل�ستثمارات القت�ساد الأزرق امل�ستدام يف املنطقة

- املكتب ُيطلق حممية اأم القيوين لأ�سجار القرم كاأول م�سروع حتويلي حلماية البيئة 
البحرية وال�ساحلية بالإمارة

ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يح�سن من معدلت منو واإنتاج القمح يف الإمارات

درا�سة للباحثة الإماراتية فاطمة احلامدي اأثبتت اأن الإمارات متتلك 
جميع مقوم�ات زراع�ة القمح وفق�ا للعديد من التج�ارب العملي�ة

جمل�س اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه الثالث للعام 2022

عبداهلل املويجعي: غرفة عجمان حري�سة على تطوير خدماتها وتنويع مبادراتها
•• عجمان ـ الفجر 

تر�أ�ص �سعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�ص جمل�ص �د�رة غرفة جتارة 
و�سناعة عجمان، �جتماع جمل�ص �لإد�رة �لثالث للعام 2022، 
بح�سور �سعادة حمد ر��سد �لنعيمي و�سعادة �ل�سيخ �سلطان بن 
و�أع�ساء جمل�ص  �لإد�رة،  رئي�ص جمل�ص  نائبي  �لنعيمي  �سقر 

�لإد�رة وذلك يف مقر غرفة عجمان.
و�طلع �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة على �جلهود �ملبذولة يف تطوير 
جمتمع  خلدمة  و�مل�ساريع  �مل��ب��ادر�ت  وتنويع  �لغرفة  خدمات 
�ل�سرت�تيجية  �لغرفة  لأه���د�ف  حتقيقاً  �لإم���ارة  يف  �لع��م��ال 
وتوفري  �لأعمال  جمتمع  ومنو  ��ستد�مة  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
ممكنات �لتناف�سية و�لريادة، و�أكد �لأع�ساء على �أهمية �إطالق 

للم�ستقبل  عجمان  غ��رف��ة  جاهزية  ت��ع��زز  ��ستباقية  خ��دم��ات 
�لقت�سادية  �لبيئة  وتناف�سية  ج��اذب��ي��ة  يف  �مل�ساهمة  وزي����ادة 
غرفة  دور  تعزيز  �سبل  مناق�سة  ومت  ل��الإم��ارة.  و�ل�ستثمارية 
وتنويع  �مل��ل��ت��ق��ي��ات  تنظيم  ع��رب  �ل��ت��ج��ارة  تنمية  يف  ع��ج��م��ان 
جهودها  وزي���ادة  �ملتخ�س�سة،  �لدولية  �ملعار�ص  يف  �مل�ساركات 
�لعمال  بيئة  لتح�سني  �خلا�ص  �لقطاع  حتديات  معاجلة  يف 
من خالل زيادة فعالية من�سات �لتو��سل �ملبا�سر بني �لغرفة 
مع �أ�سحاب �لعمال وعلى ر�أ�سها “�لزيار�ت �مليد�نية، من�سة 

�إ�سعار، وغريها من و�سائل �لتو��سل«.
وخالل �لجتماع، �أ�ساد �سعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�ص جمل�ص 
�إمارة  لقت�ساد  �لالفتة  �لنمو  مبعدلت  عجمان،  غرفة  �د�رة 
بتناف�سية  ل��الرت��ق��اء  �ملعنية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  وج��ه��ود  ع��ج��م��ان 

تنوع  �أن  م���وؤك���د�ً  ع��ج��م��ان،  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة يف  �لبيئة  وج��اذب��ي��ة 
“�ل�سناعية،  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���ص 
�ل�سحية،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �ل�����س��ي��اح��ي��ة،  �خل���دم���ي���ة،  �ل��ت��ج��اري��ة، 
من  عزز  �ملجالت”  و�لت�سييد وغريها من  و�لبناء  �لعقارية، 
�مل�ستثمرين  ��ستقطاب  يف  و�لدولية  �لإقليمية  �لإم��ارة  مكانة 

و�أ�سحاب �لأعمال.
�جتماع  �لط��الع على حم�سر  �لجتماع  �أعمال  وتناولت  هذ� 
جمل�ص �لد�رة �لثاين ل�سنة 2022 و�عتماده و�لطالع على 
�ملركز �ملايل للغرفة من بد�ية �لعام وحتى نهاية �أغ�سط�ص من 
�لب�سرية  �مل��و�رد  نتائج �جتماعات جلنة  �لعام �جلاري وكذلك 
�مل�ساريع  قائمة  جانب  �إىل  و�عتمادها،  �جل��اري  للعام  و�ملالية 

�ملقرتح تنفيذها خالل �لعام 2023.
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

�ملري،  غ��امن  منى  �سعادة  �فتتحت 
�لإعالمي  للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
حل���ك���وم���ة دب��������ي، �أم�����������ص �أع����م����ال 
من  و�لع�سرين  �خلام�سة  �ل���دورة 
للوحات  �لأو���س��ط  �ل�سرق  معر�ص 
�مللتقى  �لإع��الن��ي��ة،  و�لت�سميمات 
�لأكرب يف �ل�سرق �لأو�سط للطباعة 
و�للوحات �لإعالنية، و�لذي ينظم 
خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 19 حتى 21 
���س��ب��ت��م��رب �حل�����ايل يف م���رك���ز دبي 

�لتجاري �لعاملي.
وت����ف����ق����دت ����س���ع���ادت���ه���ا ع�������دد� من 
�لأج��ن��ح��ة �مل�����س��ارك��ة ح��ي��ث �طلعت 
�لتقنيات  �أح���دث  م��ن  ج��ان��ب  على 
�لعاملية  �ل�����س��رك��ات  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لطباعة  جم�������ال  يف  �ل����ع����ام����ل����ة 
تقديرها  ع��ن  م��ع��رب��ة  و�لإع������الن، 
�مل���ع���ر����ص م����ن حلول  ي���ق���دم���ه  مل����ا 
تخدم  وتقنيات وجتهيز�ت حديثة 
وثيقة  �مل��ه��م��ة  �ل���ق���ط���اع���ات  �أح�����د 
�لقت�سادية  ب���احل���رك���ة  �ل�����س��ل��ة 
�ل���ق���وي���ة يف دول������ة �لإم������������ار�ت، يف 
�ل���وق���ت �ل����ذي ي�����س��ه��د ف��ي��ه جمال 
مطرد�ً  من���و�ً  و�لإع����الن  �لطباعة 

���س��ن��وي��اً. وه����و يوفر  و�ل���دول���ي���ني 
لدعم  وم��ري��ح��ة  �سل�سة  منظومة 
�ل���ع���الم���ات �ل���ت���ج���اري���ة و�لأف����ك����ار 
قادة  م�ساركة  �سهد  كما  �خلالقة، 
�لنظرة  ذوي  �لتجارية  �لعالمات 
�ملنطقة  م�ستوى  على  �مل�ستقبلية 
تقوم  ع��ام،  �أجمع. ويف كل  و�لعامل 
�لعالمات �لتجارية �لعاملية بجلب 
 250 �آلت ومعد�ت تفوق قيمتها 
�أجل  م���ن  �أم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 
�إليه  تو�سلت  م��ا  �أح����دث  ت�سخري 
بخدمات  ل��الرت��ق��اء  �لتكنولوجيا 
�أن  وي�سرنا  �لقطاع.  وعرو�ص هذ� 
نعود ل�سابق عهدنا وننجح بتنظيم 
�ل�سخ�سي  �حل�����س��ور  ذ�ت  ح����دث 
جن���م���ع م����ن خ���الل���ه ج��م��ي��ع رو�د 
�لقطاع حتت �سقف و�حد. و�سيكون 
ملتقى  مب����ث����اب����ة  �حل���������دث  ه�������ذ� 
من  �لقطاع  يف  �مل�سلحة  لأ�سحاب 

كل �أنحاء �لعامل«.

كبري  كارثيك،  م.  ق��ال  جانبه  م��ن 
م�����س��وؤويل حت��ف��ي��ز �لأع���م���ال لدى 
للوحات  �لأو���س��ط  �ل�سرق  معر�ص 
دبي..  يف  �لإعالنية  و�لت�سميمات 
زو�ر  �سريحة  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ع��ن��د   “
من  غالبيتهم  �أن  جن��د  �مل��ع��ر���ص، 
�مل�ستوى،  رف��ي��ع��ي  �ل���ق���ر�ر  ���س��ن��اع 
مبن فيهم �مل�سوؤولني �لتنفيذيني، 
عمليات  و�مل��وؤث��ري��ن يف  و�مل��ال��ك��ني، 
�لإنتاج  �لقر�ر مثل مديري  �تخاذ 
وقد  �لفنية.  و�ل�سوؤون  و�لت�سويق 
�ل�سنو�ت  م��د�ر  على  �ملعر�ص  وف��ر 
�ل�ستثمار  ع��ل��ى  ع���ائ���د�ت  �أف�����س��ل 
لكل من �لزو�ر و�جلهات �لعار�سة. 
كما قدم حو�يل %39 من �لزو�ر 
مبا�سرة  �سر�ء  طلبات  �لتجاريني 

للجهات �لعار�سة خالل �حلدث«.
�لأو�سط  �ل�سرق  “ ميثل  و�أ���س��اف 
للطابعات  مثالياً  �سوقاَ  و�أفريقيا 
وندعو  م�ستقباًل،  �حل��ج��م  ك��ب��رية 

مو�كبا �لتطور �ل�سريع لالقت�ساد 
�لوطني وتنامي �حتياجات �لقطاع 
�خل��ا���ص م��ن �حل��ل��ول �ملبتكرة مبا 
تقنية  وقو�لب  �أ�سكال  من  تقدمه 

جديدة.
لدبي  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل���ك���ان���ة  و�أك���������دت 
ب��و���س��ف��ه��ا م��رك��ز �مل����ال و�لأع���م���ال، 
�لقطاعات  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  وم����ع 
تعطي  و�لتكنولوجية،  �لإب��د�ع��ي��ة 
للنمو  �لقطاع  لهذ�  كبرية  فر�ساً 
�ل�ستثمار�ت  تعد  فيما  و�لتطور، 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لتحتية  �لبنية  م�ساريع  وتنامي 
�لقوي  �لن�ساط  �إىل جانب  دبي  يف 
مهمة  ع��و�م��ل  �لد�خلية  للتجارة 
يف تطور قطاع �لطباعة و�لدعاية 
دبي  �أن  �إىل  م�����س��رية  و�لإع��������الن، 
�لإقليمية  �مل��ق��ار  �ل��ي��وم  حتت�سن 
�لعامل  ح����ول  �ل�������س���رك���ات  ل���ك���ربى 
�ملتنامي  جم��ت��م��ع��ه��ا  ع���ن  ف�����س��ال 

يف  �ملحلية  �لأع��م��ال  موؤ�س�سات  من 
�سوء �لزدهار �لقت�سادي �مل�ستمر 
�إىل  دب��ي بذلك  للتحول  ل��الإم��ارة، 
�أحد �أهم �لأ�سو�ق �لعاملية لأن�سطة 
�لإعالنية  و�لت�سميمات  �لطباعة 

يف �ملنطقة.
وي�������س���م �مل����ع����ر�����ص �ل����ع����دي����د من 
�لقطاع  رو�د  لأب�����رز  �لب���ت���ك���ار�ت 
و”كانون”،  بي”،  “�إت�ص  م��ث��ل 
و”ميماكي”،  و”�إيب�سون”، 
�أح�����دث  �إىل  �إ�����س����اف����ة  وغ�����ريه�����م، 
م���ن���ت���ج���ات وح������ل������ول �ل����ع����الم����ات 
�لتجارية من دول عديدة مبا فيها 
�لوليات �ملتحدة، وكوريا �جلنوبية، 
�لعربية  �لإم��ار�ت  و�ل�سني، ودولة 
�لعربية  و�ململكة  و�لهند،  �ملتحدة، 
وباك�ستان.  وت��رك��ي��ا،  �ل�����س��ع��ودي��ة، 
�ملوزعني  �أه��م  �حل��دث  وي�ستقطب 
ي�ستعر�سون  مم����ن  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
مبتكرة  وحلول  منتجاتهم  �أح��دث 

مثل  �لعالنات،  �سناعة  يف جمال 
و”هيليوزد  للتجارة”،  “�أرونا 
للتجارة”،  و”ماجيك  �و�ص”، 
و”وورلد و�يد  و”فلك�ص يوروبا”، 
يف  �ملعر�ص  يركز  كما  ديجيتال”. 
على  و�لع�سرين  �خلام�سة  ن�سخته 
�أبرز �لتوجهات �مل�ستجدة يف جمال 
وخا�سة  �لإع����الن����ي����ة،  �ل���ل���وح���ات 
�ملنتج  تعر�ص  �لتي  منها  �لرقمية 
بطريقة مميزة ومن �إبد�ع لعبني 
“ديزرت  مثل  �ل��ق��ط��اع  يف  ب��ارزي��ن 

�ساينز” و”رينبو ليد«.
�سريف  ق�����ال  �مل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
�لتنفيذي  �ل����رئ����ي���������ص  رح�����م�����ن، 
�إك�سبو  “�إنرتنا�سيونال  ل�����س��رك��ة 
نفتح  �أن  ي�سرنا   “ كون�سلت�ص”.. 
�أب���و�ب���ن���ا ل��ل��ع��امل م���ن ج���دي���د، و�أن 
ي�����س��دل �ل�����س��ت��ار ع���ن ه���ذ� �حلدث 
�حلي و�ملبا�سر. ولطاملا لعبنا دور�ً 
خالل  �مل��ع��ر���ص  تنظيم  يف  ف��اع��اًل 

يعد  ول  �ملا�سية؛  �لقليلة  �لعقود 
للوحات  �لأو���س��ط  �ل�سرق  معر�ص 
دبي  يف  �لإع��الن��ي��ة  و�لت�سميمات 
لل�سركات  م��وج��ه  م��ع��ر���ص  جم���رد 
منظومة  �أي�������س���اً  و�إمن�����ا  ف��ح�����س��ب، 
عرب  �ملبدعني  بني  تربط  �إبد�عية 
�ليوم  ون�سهد  �لقطاعات،  خمتلف 
�لطباعة  ق��ط��اع  �ل��ط��ل��ب يف  ع���ودة 
و�لت�سميمات �لإعالنية �إىل م�سار 
من����وه ب��ع��د �جل���ائ���ح���ة، وك��ل��ي ثقة 
�سمن  و�ملتخ�س�سني  �ملعنيني  ب��اأن 
�لنمو  ب������و�در  ي�����س��ه��دون  �ل���ق���ط���اع 

كذلك منذ بد�ية �لعام �حلايل«.
“ ل��ط��امل��ا جن���ح معر�ص  و�أ�����س����اف 
�ل�����������س�����رق �لأو����������س���������ط ل����ل����وح����ات 
دبي،  يف  �لإع��الن��ي��ة  و�لت�سميمات 
وه�����و �مل��ل��ت��ق��ى �ل���ت���ج���اري �لأب������رز 
مب����ج����ال �ل���ط���ب���اع���ة و�ل����الف����ت����ات 
�لزو�ر  �أملع  با�ستقطابه  �لإعالنية، 
و�لإقليميني  �ملحليني  �لتجاريني 

جميع �ملهتمني و�خلرب�ء و�ملعنيني 
ويو��سل  �ملعر�ص،  �إىل  لالن�سمام 
�أ�س�ص  �إر�����س����اء  ك���ع���ادت���ه  م��ع��ر���س��ن��ا 
�جلائحة،  ع��ق��ب  ل��ل��ق��ط��اع،  �سلبة 
ودعم �حتياجات �لزو�ر �لتجاريني 
�ل��ب��اح��ث��ني ع��ن �أح����دث ت��ق��ن��ي��ات يف 
جم���ال �ل��ط��ب��اع��ة وخ���دم���ات �لبيع 
بالتجزئة، �إ�سافة �إىل �حتو�ئه على 
�لإعالنية  و�ل��ل��وح��ات  �ل�����س��ا���س��ات، 

�لرقمية، و�لتقنيات ذ�ت �ل�سلة«.
�لأو�سط  �ل�����س��رق  م��ع��ر���ص  وي��ع��د 
�لإعالنية  و�لت�سميمات  للوحات 
�مل���ل���ت���ق���ى �ل����ت����ج����اري �لأك��������رب من 
�للوحات  ل�سناع  �ملنطقة  يف  نوعه 
�ملطبوعات،  �إنتاج  ودور  �لإعالنية، 
و�����س����رك����ات �ل�����رتوي�����ج و�ل����ه����د�ي����ا، 
ومالكي  �لإع���الم���ي���ة،  و�ل����وك����الت 
�مل��ر�ك��ز �ل��ت��ج��اري��ة، وق��ط��اع جتليد 
�لعقاريني،  و�ملطورين  �ل�سيار�ت، 
و�ل�سياحة،  �ل�����س��ي��اف��ة  وق��ط��اع��ي 
وق�������ط�������اع �ل�����ط�����ب�����اع�����ة ث����الث����ي����ة 
�ملعماريني،  و�ملهند�سني  �لأب���ع���اد، 
�لتجارية  �ل��ع��الم��ات  وم�ست�ساري 
�مل�سلحة  �أ���س��ح��اب  م��ن  وغ��ريه��م 
و�لت�سوير  �لطباعة  ق��ط��اع��ات  يف 

و�لالفتات �لإعالنية.

ي�ستعر�س اأحدث ابتكارات الطباعة واللوحات الإعالنية

منى املري تفتتح معر�س ال�سرق الأو�سط للوحات والت�سميمات الإعالنية 2022 

•• الريا�س- وام:

��ستعر�ص فريق �لعمل �لإ�سكاين �ل�سعودي �لإمار�تي 
�ل�سعودية  �لعا�سمة  يف  عقد  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع  خ��الل 
�لريا�ص عدد� من �ملو�سوعات �ملتعلقة بتعزيز �لتعاون 
�مل�����س��رتك ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وم��ت��اب��ع��ة ���س��ري �ل��ع��م��ل ب�ساأن 
�لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وخطط  و�مل�����س��اري��ع  �مل���ب���ادر�ت  تنفيذ 
مبا  �لإ����س���ك���ان  ب��ق��ط��اع  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل�ستقبلية  �ل��ع��م��ل 
و�ل�سعادة  �لبلدين  و�سعبي  ق��ي��ادت��ي  تطلعات  يحقق 
�لبلدين  ملو�طني  �لأ�سري  و�لإ�ستقر�ر  �حلياة  وج��ودة 
�لجتماع  يف  �مل�سارك  �لدولة  وف��د  تر�أ�ص  �ل�سقيقني. 
�سعادة �ملهند�ص حممد �ملن�سوري مدير برنامج �ل�سيخ 
�ل�سعودي  �جلانب  من  تر�أ�سه  فيما   .. لالإ�سكان  ز�ي��د 
معايل عبد�هلل بن حممد �لبدير نائب وزير �ل�سوؤون 

�لبلدية و�لقروية و�لإ�سكان.
و�أكد �سعادة �ملهند�ص حممد �ملن�سوري يف كلمته خالل 
�ل��ت��ي جتمع  �ملحبة و�لأخ����وة  �أو����س��ر  �لإج��ت��م��اع على 
�ل�سعودية و�لإمار�ت .. م�سري� �إىل حر�ص �لدولة على 
�لبلدين  بني  �مل�سرتكة  �لثنائية  �لعالقات  ��ستد�مة 

�ل�سقيقني.
�لبناء  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت  ح��ر���ص  �إىل  ول��ف��ت 

�لتعاون  وتطوير  تعزيز  بهدف  �ل�سعودية  مع  و�ملثمر 
�لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي و�ل��ت��ك��ام��ل �مل��ث��م��ر و�ل��ب��ن��اء يف قطاع 
�لعاملية  وريادتهما  �لبلدين  مكانة  يعزز  مبا  �لإ�سكان 
�مل�ستد�مة  للتنمية  �ل��د�ع��م  �حل��ي��وي  �لقطاع  ه��ذ�  يف 

و�لزدهار و�ل�ستقر�ر �لأ�سري وجودة �حلياة .
�أهمية ودور مثل هذه �لجتماعات يف ظل  �إىل  و�أ�سار 
�مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خل���ادم  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود و �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
“حفظهما  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�هلل” و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ب��ل��ورة روؤي����ة م�����س��رتك��ة بني 

�لبلدين وتعزيز �ل�سر�كة لتحقيق نتائج ملمو�سة.
يهدف  �ل��ذي  �مل�ستد�م  �لإ�سكان  �أن  �ملن�سوري  و�أو�سح 
هو  مو�طنينا  و�آم����ال  ت��وق��ع��ات  يلبي  م��ا  حتقيق  �إىل 
غايتنا ويعترب ق�سية حمورية ت�ستحق ت�سافر �جلهود 
�مل�ستقبلية  �خلطط  لتحويل  �مل�سرتك  و�لتعاون  كافة 
�أجل  من  حقيقية  عمل  بر�مج  �إىل  و�ل�سرت�تيجيات 
�أهمية  م��وؤك��د�ً   .. وبناتنا  لأب��ن��ائ��ن��ا  م�سرق  م�ستقبل 
�لجتماع يف تعزيز �لتعاون �لفعال ودعم خطط �لعمل 
�مل�ستقبلية �لطموحة �لقادرة على نقل قطاع �لإ�سكان 
�إىل م�ستويات متقدمة و�مل�سي به نحو م�ستقبل و�عد 

يحقق �لتنمية �مل�ستد�مة ورفاه �ل�سعبني �ل�سقيقني.

مواجهة حتديات املناخ: خف�س النبعاثات الكربونية بالتزامن مع خف�س التكلفة .. دبي ت�ست�سيف لأول مرة موؤمتر املنظمة العاملية لالإ�سمنت
•• دبي-الفجر: 

�لدويل  موؤمترها  تنظيم  عن  لالإ�سمنت  �لعاملية  �ملنظمة  �أعلنت 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م��رة يف  لأول  �سيعقد  و�ل���ذي  �خل��ام�����ص 
باأبر�ج  �جل����اري  �سبتمرب  و28   25 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف  �مل��ت��ح��دة 
�لإمار�ت دبي.  يذكر �أن �ملنظمة �لعاملية لالإ�سمنت، �لتي تاأ�س�ست 
وبكني،  لندن  يف  مكاتبها  ربحية،  غري  منظمة  هي   ،2016 ع��ام 
لتمثيل �سناعة  �لعامل  م�ستوى  م�ستقلة على  �أكرب منظمة  وتعد 
�لإ���س��م��ن��ت و�خل��ر���س��ان��ة وج��م��ي��ع ���س��رك��اء �ل�����س��ن��اع��ة.  ج���اء �إعالن 
ملوؤمترها  �لدورة �خلام�سة  تنظيم  �لعاملية لالإ�سمنت عن  �ملنظمة 
يف  �لعاملي  �ملناخ  موؤمتر  ��ست�سافة  �سوء  على  �ملنطقة  يف  �ل�سنوي 
للدورتني  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم����ار�ت  �لعربية  م�سر  جمهورية 

�فريقيا ومنطقة �ل�سرق �لأو�سط من خالل حلول مثبتة تعتمد 
على �لكفاءة �ل�سناعية و�لتي ميكن تبنيها مبا�سرة �ليوم لتقليل 
�لب�سمة �لكربونية مع حتقيق  �نخفا�ص يف �لتكلفة  يف �آن و�حد، 
وذلك من خالل برنامج مت حت�سريه بعناية  بالتعاون مع �سريك 
�ملوؤمتر �سركةA³&Co.® ، �سركة م�سجلة يف �لإمار�ت و تخت�ص 
حيث  �لإ�سمنت،  ل�سناعة  و�لفنية  �ل�سرت�تيجية  بالإ�ست�سار�ت 
يهدف �لربنامج  لو�سع خارطة طريق م�سرتكة خلف�ص �نبعاثات 
�لكربون لقطاع �لإ�سمنت يف �ملنطقة، مبا يتما�سى مع �للتز�مات 

�ملحددة مب�سار 1.5 درجة مئوية. 
خطو�ت  �سمن  تدريجياً  نهجاً  تبني  �لطريق  خ��ارط��ة  تت�سمن 
�إمكانيات وقدر�ت  يتنا�سب مع  در��ستها مبا  عملية حم��ددة، متت 
�لو�سع  م��ن  �لإن��ت��ق��ال  يتم   بحيث  �ملنطقة،  يف  �لإ�سمنت  م�سانع 

�ل�سابعة و�لع�سرين و�لثامنة و�لع�سرين على �لتو�يل، �لأمر �لذي 
�لأو�سط  �ل�سرق  ملنطقة  �مل��ح��وري  ب��ال��دور  �ل��ع��امل  �هتمام  يعك�ص 
و�سمال �أفريقيا يف مو�جهة حتديات �ملناخ، و�لتي تتحمل ما يقارب 
�لعامل.  م�ستوى  على  �لكربونية  �لإن��ب��ع��اث��ات  �إج��م��ايل  م��ن   7%
يف  لالإ�سمنت  منتج  �أك���رب  �أي�����س��اً  �ملنطقة  تعد  �أخ���رى  جهة  وم��ن 
�لعامل، باإ�ستثناء �ل�سني و�لهند، بحجم �نتاج يقرب من %7 من 
للمنظمة  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  �نعقاد  �أهمية  يوؤكد  �لكلي، مما  �لناجت 
�لعاملية لالإ�سمنت يف �ملنطقة و�حلاجة �مللحة لل�سروع برحلة �سايف 

�لنبعاثات �ل�سفري.  
و�سع  يف  �لإ�سمنت  �سناعة  دور  على  �لرتكيز  �إىل  �ملوؤمتر  يهدف 
خ��ط��ط ف��ع��ال��ة م��ن �أج���ل �مل�����س��اه��م��ة يف حتقيق �لإل���ت���ز�م���ات �لتي 
�لإ�سمنت يف  �لكربونية  من م�سانع  �لإنبعاثات  بتخفي�ص  تتعلق 

�لر�هن لتحقيق �أهد�ف عام 2030 و�أهد�ف عام 2050 �سمن 
من  ط��ن  ك��ل  �نبعاثات  متو�سط  يعد  حيث  حم���ددة،  زمنية  خطة 
�لأ�سمنت فيها حالياً من بني �لأعلى على م�ستوى �لعامل، وبالتايل 
يعترب من �سمن �لأولويات لتحقيق متو�سط �لنبعاثات �مل�ستهدفة 
بحلول عام 2030، �ملتمثل بهدف �لحتاد �لأوروبي �لبالغ 480 
كجم/ طن، مما يحقق �نخفا�ساً يف �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون 
�أو  �سخمة  ��ستثمار�ت  �إىل  �حلاجة  دون   %40 من  �أك��ر   بن�سبة 
هذه  ف��اإن  �لعك�ص  على  حالياً،  مثبتة  غ��ري  تكنولوجيا  ��ستخد�م 
وذلك  �لتكلفة  خف�ص  مع  بالتز�من  حتقيقها  يتم  �لإنخفا�سات 
لعتمادها ب�سكل �أ�سا�سي على �لكفاءة يف �لت�سنيع و�لذي �سينعك�ص 
�لتي يحتاجها  �لإ�سمنت   ب�سكل مبا�سر على  مو��سفات منتجات 

�لعمالء لتحقيق �أهد�فهم يف �لبناء �لأخ�سر. 

فريق العمل الإ�سكاين ال�سعودي الإماراتي 
ي�ستعر�س املبادرات وامل�ساريع امل�سرتكة

�أننا متّكنا من حتقيق هدفنا. ونحن 
�أبوظبي  �لقليلة يف  من بني �جلهات 
“لييد”  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�سلت  �ل��ت��ي 
�ملباين  �إىل جانب  �أن نكون  وي�سرفنا 
�لأخ�����رى �ل��ت��ي ت��ت��و�ف��ق م��ع معايري 
نظام ت�سنيف �ملباين �خل�سر�ء مثل 
�ملقر �لرئي�سي لأدنوك ومبنى �سيمنز 
�لرئي�سي  و�مل��ق��ر  م�����س��در  م��دي��ن��ة  يف 
�لهيئة  وم���ب���ن���ى  م�������س���در  ل�������س���رك���ة 
/�آيرينا/  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية 

يف م�سدر �أي�ساً«.
�لأولوية  مع  �ل�سهادة  هذه  وتتو�فق 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة - 
�ل�ستد�مة  يف  “�لريادة  �أب���وظ���ب���ي 
�لبيئية �ملوؤ�س�سية” و�لتي تهدف �إىل 
للهيئة  �لبيئية  �لب�سمة  م��ن  �حل��د 
حول  �لوعي  وزي��ادة  �لكفاءة  وتعزيز 

�ل�ستد�مة.
�سهادة  على  للح�سول  �أن��ه  �إىل  ي�سار 
مرحلتني  �ج��ت��ي��از  “ ي��ج��ب  لييد   “
�ملعرفة  تقييم  ي�سمل  �لأوىل  �ملرحلة 
باملباين  �ملتعلقة  باملمار�سات  �لعامة 
�لالزمة  �لتد�بري  وتنفيذ  �خل�سر�ء 
ثانية  مرحلة  تليها  �سهر�ً   12 مل��دة 
18 �سهر�ً تركز على مر�قبة  مدتها 

�لأد�ء و�حل�سول على �ل�سهادة.

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي   – �ل���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  ف�������ازت 
بجائزة �لريادة يف ت�سميمات �لطاقة 
و�لبيئة “لييد” �لعمليات و�ل�سيانة 
�لإ�سد�ر 4.1 و�لتي يقدمها �ملجل�ص 
وهو  �خل�����س��ر�ء  للمباين  �لأم��ري��ك��ي 
يعترب نظام ت�سنيف �ملباين �خل�سر�ء 

�لأكر ��ستخد�ماً يف �لعامل.
تقدير�ً  �سهادة  ه��ذه  �لهيئة  ومنحت 
مباٍن  �إد�رة  يف  �مل��ت��م��ي��زة  جل��ه��وده��ا 
للبيئة  و�سديقة  و�سحية  م�ستد�مة 
يف  �ل���س��ت��د�م��ة  م��ع��اي��ري  ولتطبيقها 

ثالثة من من�ساآتها.
�سهادة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  ح�����س��ل��ت  ك��م��ا 
�لبالتينية لعتماد �لريادة  “لييد” 
وحماية  �ل��ط��اق��ة  �أن��ظ��م��ة  تطبيق  يف 
و�ل�سيانة  �ل���ع���م���ل���ي���ات  يف  �ل���ب���ي���ئ���ة 
�أبوظبي  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي  م��ق��ره��ا  ع���ن 
حممية  وع��������ن  �مل�����ع�����م�����ورة  م���ب���ن���ى 
�ل��وث��ب��ة ل��الأر����س��ي �ل��رط��ب��ة يف حني 
�ل��ه��ي��ئ��ة يف مدينة  م��ك��ات��ب  ح�����س��ل��ت 
�لذهبية  لييد”  �سهادة  على  �ل��ع��ني 
�أنظمة  تطبيق  يف  �ل��ري��ادة  لع��ت��م��اد 
�لعمليات  يف  �لبيئة  وحماية  �لطاقة 
�لأمريكي  �ملجل�ص  و�أ�ساد  و�ل�سيانة. 

جميع  تكون  �أن  ل�سمان  بجد  عملنا 
وخ�سر�ء  م�ستد�مة  �مل��ادي��ة  �أ�سولنا 
موؤ�س�سة  ن��ك��ون  �أن  م��ن  نتمكن  حتى 
�ل�ستد�مة  معايري  وتعتمد  موثوقة 
�إد�رة  يف  �مل�������س���وؤول���ة  و�مل����م����ار�����س����ات 
مبكافاأتنا  �سعد�ء  ونحن  من�ساآتها. 
على ه��ذه �جل��ه��ود و�أن���ا ف��خ��ورة جد�ً 
بفريقي لتنفيذه �مل�ستمر للممار�سات 
�ساهم  �ل��ذي  �لأم���ر  بيئياً  �مل�ستد�مة 
“لييد”  ����س���ه���ادة  ع���ل���ى  ب��ح�����س��ول��ن��ا 

�ل�سحية  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  ك���ف���اءة  م��ث��ل 
����س��ت��ه��الك �ملياه  و�ن��خ��ف��ا���ص ك��ث��اف��ة 
ف�ساًل عن �سيا�سة �ل�سر�ء �مل�ستد�مة 
و�ملكتبية  �ل����س���ت���ه���الك���ي���ة  ل���ل���م���و�د 
و�لإد�رة �لإيجابية للمر�فق و�سيا�سة 
�لنفايات  وف�����س��ل  �مل��ن�����س��اآت  حت��دي��ث 
�ملكتبية و�إعادة تدويرها و�لتي �أكدت 
جميعها مدى �لتز�م �لهيئة مبعايري 
و�ملمار�سات  و�ل����س���ت���د�م���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�مل�سوؤولة وقد �أظهرت بيانات ت�سغيل 

ب��������اإد�رة هيئة  ل��ل��م��ب��اين �خل�������س���ر�ء 
�لبيئة - �أبوظبي �مل�ستد�مة للمر�فق 
وريادتها يف جمال �لطاقة و�لت�سميم 
و��ستيفائها  �لتز�مها  وثمن  �لبيئي، 
كافة معايري �لعتماد �لالزمة و�لتي 
�لد�خلية  �لبيئة  ج��ودة  �إد�رة  ت�سمل 
و��ستخد�م  �لهو�ء  مبا يف ذلك جودة 
و�إد�رة  �خل�������س���ر�ء  �ل��ت��ن��ظ��ي��ف  م����و�د 
مبانيها،  يف  �لتدخني  ومنع  �لآف���ات 
للطاقة  م��وف��رة  �لهيئة  تعترب  ك��م��ا 

�لكهرباء  ����س��ت��ه��الك  تقليل  ب�سبب 
وخف�ص  �لدفيئة  غ���از�ت  و�نبعاثات 
معدل ��ستهالك �ملياه �ملربدة و�أعد�د 
مر�فقها  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �مل������ربد�ت 

�لثالثة �لفائزة.
�لتي  �ل���ب���ارزة  �لإجن�����از�ت  وت�سمنت 
�أبوظبي   - �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
منخف�سة  �مل����رك����ب����ات  ������س����ت����خ����د�م 
�لتابعة  �ل��ن��ق��ل  �إد�رة  يف  �لن��ب��ع��اث��ات 
�ملياه  ��ستخد�م  ك��ف��اءة  وت��د�ب��ري  لها 

�ملعرتف بها من هذه �جلهة �لدولية 
�ملرموقة«.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ف��اط��م��ة حممد 
�ملرزوقي مدير �إد�رة �ملر�فق و�ل�سوؤون 
�أبوظبي:   - �لبيئة  �لإد�ري��ة يف هيئة 
“على �لرغم من �أن رحلة �حل�سول 
طويلة  ك��ان��ت  “لييد”  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
�سيا�سات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ي��ن��ا  ك����ان  ح��ي��ث 
معينة ب�سكل ��ستباقي و�سمان تزويد 
�إل  للبيئة  �سديقة  مبعد�ت  �أ�سولنا 

�أن   2021-2020 للفرتة  �ملباين 
معايري  م�ستوى  �إىل  ت��رق��ى  �لهيئة 

�سهادة “لييد«.
وقالت �سعادة �لدكتورة �سيخة �سامل 
�لظاهري �لأمني �لعام لهيئة �لبيئة 
- �أبوظبي: “ ن�سعى يف �لهيئة لنكون 
�أردنا  �إذ�  ب��ه��ا،  ُي��ح��ت��ذى  بيئية  ق���دوة 
بيئة  حماية  على  �سركاءنا  نحث  �أن 
�سديقة  ممار�سات  وتطبيق  �أبوظبي 
للبيئة فعلينا �أن نبد�أ باأنف�سنا لذلك 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وق����ع ك���ل م���ن ب��ن��ك �أب���وظ���ب���ي �لأول 
 Magnati “ماغناتي«  و���س��رك��ة 
�ت��ف��اق��ي��ة ���س��ر�ك��ة م���ع ح��ك��وم��ة ر�أ����ص 
�خليمة لتاأ�سي�ص منظومة مدفوعات 
رقمية حديثة، تدعم روؤية �لإمارة يف 

�لتحول نحو �لقت�ساد �لرقمي. 
“ من�سة  م��ن�����س��ة  �إط������الق  و���س��ي��ت��م 
�ملتكاملة   «  RAKPay ب��اي  ر�ك 
ن��ح��و تطوير  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ل��ت��ك��ون 
�جلهات  ع����ائ����د�ت  حت�����س��ي��ل  �أدو�ت 
�حل��ك��وم��ي��ة، ع���رب ح���ل ت��ق��ن��ي �سامل 
جتربة  وتب�سيط  حت�سني  �إىل  ي�ستند 
�ملن�سة  ت�سيفه  ���س��وف  مل��ا  �ملتعاملني 
زي������ادة عدد  �ل��رق��م��ي��ة �جل����دي����دة يف 
ق��ن��و�ت وخ��دم��ات �ل��دف��ع، م��ن خالل 
�أنو�ع  مبختلف  �لر�سوم  �سد�د  قبول 
ذلك،  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة  �ل��ب��ط��اق��ات. 
�لأول  �أبوظبي  بنك  من  كل  �سيعمل 
تزويد  ع��ل��ى   Magnati و���س��رك��ة 
بخدمات  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������ص  ح���ك���وم���ة 
متطلبات  تلبي  م�سافة  قيمة  ذ�ت 

مدير عام د�ئرة �ملالية بر�أ�ص �خليمة، 
لالأبعاد  وفقاً  تاأتي  �خلطوة  ه��ذه  �أن 
و�لتو�سيات  لالإمارة  �ل�سرت�تيجية 
لتعزيز  �ملالية  لد�ئرة  �ل�سرت�تيجية 
يف  �ملتو�زنة  �ملالية  �ل�ستد�مة  �آليات 
�ل�سرت�تيجية  �ملو�ئمة  �سمان  �إط��ار 
مع روؤية �لمارة ب�سكل �أمثل، وبهدف 
تعزيز مقومات �حلوكمة �ملوؤ�س�سية يف 
مل�ستويات  و�لو�سول  �لعام  �مل��ال  �د�رة 
عالية من �لتمكني لنظام مايل قوي 
قادر على تعزيز تناف�سية �لمارة نحو 

�لتحول �لرقمي.
���س��رورة تطوير من�سات  و�أك���د على   
مالية رقمية ت�ساهم يف تطوير عملية 
تقدمي �خلدمات �حلكومية مبا يفوق 
ومبا  �مل�ستفيدة،  �لأط����ر�ف  ت��وق��ع��ات 
نوعية  قفزة  نف�سه  �لوقت  يف  يحقق 
�حلكومية  �لإي���������ر�د�ت  حت�����س��ي��ل  يف 
�لتقنيات  �أف�سل  توظيف  خ��الل  من 
�لتكنولوجية  و�حل����ل����ول  �مل���ت���اح���ة، 
�لدفع  منظومة  لتح�سني  �مل��ت��ط��ورة، 
�ل����رق����م����ي م�����ع خم���ت���ل���ف �ل�������س���رك���اء 

�ل�سرت�تيجيني.

�أن�سطتها  على  �لرتكيز  من  �جلهات 
�لت�سغيلية و�لرتقاء مب�ستوى تقدمي 
خدماتها �لأ�سا�سية وتنظيم �لعائد�ت 
تنفيذ  لت�سريع  �ملحتملة  �مل�ستقبلية 
�مل�ستهدفة،  �ل�سرت�تيجية  خططها 
متا�سياً مع روؤي��ة �إم��ارة ر�أ���ص �خليمة 
2030.  و�أ�سار يو�سف علي حممد، 

دعماً  �حلكومية،  �مل��دف��وع��ات  �أنظمة 
خلطط �لقت�ساد �لرقمي، ولت�سجيع 
�مل�ستفيدة  �لأط�����ر�ف  ف��ئ��ات  خمتلف 
�لذين ل ميلكون ح�سابات م�سرفية 
على ��ستخد�م من�سة من�سة ر�ك باي 
للمدفوعات  ك��ب��دي��ل   RAKPay
من�سة  و�ستتيح  �لتقليدية.   �لنقدية 

�مل���وح���دة �جلديدة  �مل��رك��زي��ة  �ل���دف���ع 
ر�أ�ص  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  جلميع 
�ملدفوعات  حت�سيل  �إمكانية  �خليمة 
و�ملرونة  بال�سهولة  يت�سم  ب��اأ���س��ل��وب 
�لعو�ئد  �أن  ع���ن  ف�����س��اًل  و�لأم��������ان، 
ت��ب�����س��ي��ط حلول  ل��ع��م��ل��ي��ة  �مل���ت���وق���ع���ة 
هذه  متكني  يف  ت�ساهم  �سوف  �ل��دف��ع 

بيئة اأبوظبي تفوز بجائزة الريادة يف ت�سميمات الطاقة والبيئة

لتطوير من�سة رقمية جديدة ملدفوعات اخلدمات احلكومية

�سراكة بني بنك اأبوظبي الأول وMagnati وحكومة راأ�س اخليمة 
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العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  47/2019/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لدعوى : طلب �أذن بيع عقار مرهون برقم 1506/باملبنى رقم 1/ �لطابق 15 باملركز �لتجاري �لعاملي رزيدن�ص.
طالب �لتنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي )�ص م ع( �سابقا  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - �سقة مكتب رقم 801  
وميثله : جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي  

�ملطلوب �إعالنه : �ك�سوي بيفينغ  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �سارع ميد�ن - بني يا�ص - مبنى حمل 3 - ملك �سلطان ذياب �ل نهيان 
- حمل كني بر�يت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - 0504679088 

مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/9/28 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
http://www. بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع 
من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : حق منفعة ينتهي يف )2107/5/1( - �ملنطقة �ملركز 
�لتجاري �لثانية - رقم �لر�ص 51 - �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �ملركز �لتجاري �لعاملي رزيدن�ص - رقم �لوحدة 1506 - �مل�ساحة : 219.99 

مرت مربع - �لقيمة )2484920.58( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  506/2018/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/28 جلان عقارية ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2252101 درهم( �سامال 

للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: �أمالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( و�آخرون  

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة تالل �لإمار�ت - مركز �إعمار لالعمال - مبنى رقم 3 - �لطابق �لأول  
وميثله : عبد�للطيف حممد �أبوبكر �أحمد �حلمادي  

�ملطلوب �إعالنه : ذ� ديفلوبر للعقار�ت - �ص ذ م م  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ملكتوم - مركز �لد�نة - مكتب رقم 102 
LOUAY.TABET@IAH.CO.AE  -  042280006  -0507826540

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/9/28 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع���الن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 88 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم 

�ملبنى : بارك لين - رقم �لوحدة : 2717 - �لتقييم : 389205.42 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 70543

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  47/2019/250 بيع عقار مرهون 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
مو�سوع �لدعوى : طلب �أذن بيع عقار مرهون برقم 1506/باملبنى رقم 1/ �لطابق 15 باملركز �لتجاري �لعاملي رزيدن�ص.

طالب �لتنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي )�ص م ع( �سابقا  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - �سقة مكتب رقم 801  

وميثله : جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي  
�ملطلوب �إعالنه : �ك�سوي بيفينغ  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �سارع ميد�ن - بني يا�ص - مبنى حمل 3 - ملك �سلطان ذياب �ل نهيان 

- حمل كني بر�يت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - 0504679088 
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/9/28 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
http://www. بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع 
من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : حق منفعة ينتهي يف )2107/5/1( - �ملنطقة �ملركز 
�لتجاري �لثانية - رقم �لر�ص 51 - �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �ملركز �لتجاري �لعاملي رزيدن�ص - رقم �لوحدة 1506 - �مل�ساحة : 219.99 

مرت مربع - �لقيمة )2484920.58( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 10406/2021/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 4919/2020 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1145958.33 درهم( 

�سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: �ليا�سمني لتجارة مو�د �لبناء - �ص ذ م م  

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة دبي لال�ستثمار 2 - مبنى �جلليل �لعاملية - حمل رقم B12 - هاتف 048830037 - فاك�ص 048830341 - 
�لربيد �للكرتوين : info@alyasmeentrading.in  - وميثله : عماد جمعه ح�سني علي �آهلي  

�ملطلوب �إعالنه : �سركة �لبدر للمقاولت - �ص ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - برج عود ميثاء بلوك A بجانب برج �سيتي بانك بعد مول و�يف - �سارع �ل�سيخ ر��سد - �لطابق �لر�بع مكتب رقم 424 

هاتف رقم 043248248 هاتف - رقم مكاين 3093891125 - 0501234567  - 043248247 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/9/28 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع���الن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : ح�سة يف �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لثانية - رقم �لر�ص 339 - م�ساحة �حل�سة : 

عطاء  لعلى  يباع   - درهم   11812843  : �لعقار  يف  �حل�سة  قيمة   - مربع  مرت   2194.90
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006062 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : كويك �سيند خلدمات تو�سيل �لطلبات �ص ذ م م  فرع �ل�سارقة  
جمهول حمل �لإقامة 

نعلمكم بان �ملدعي / ن�سيم علي حممد �إبر�هيم �جلن�سية : باك�ستان 
يف �لدعوى رقم 2022/6062 د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالب فيها : �لز�م �ملدي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 8100 درهم 
�أمام مكتب   2022/9/26 �لر�سوم و�مل�ساريف.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة  بالإ�سافة �ىل 
�إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 
رقم 15( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
يف  للنظر  وذلك  �لن�سر  تاريخ  من  �يام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  �مل�ستند�ت  كافة 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/13 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005736 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بر�ديب لل ليال كوماري فيجني�سان  
جمهول حمل �لإقامة 

بناء على طلب �ملدعي : �ل�سركة �لعربية �لتجارية للمائيات - ذ م م 
مو�سوع �لدعوى: 1( �لز�م �ملدعي عليه مببلغ )39657( درهم 2( �لز�م �ملدعي عليه لدفع 

�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/4 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�و بو��سطة وكيل  1( �سخ�سيا  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى  �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل  �لدعوى مرفقا بها كافة  معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/14 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء    امر   SHCFICICPL2022 /0006534 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / �ملحارة �لبي�ساء ملقاولت �لتك�سية و�لر�سية

�لعنو�ن : 9612239 
�سعيد �ل�سيد حممد ح�سن عي�سى ، �لعنو�ن : 9612240 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالز�م  ناأمر   : بالتايل   - �ملدينة  جر�ص  �سوبرماركت   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم 
�ملدعي �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )20000 درهم( و�لزمتها 
بالفائدة مبقد�ر 5% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها 
بامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002685/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سليم ب�سري ح�سني مو�يف  
حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ م�ستودع جلفار لالأدوية - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 46325.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
 اعالن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف االإ�شتئناف رقم 2022/1244 مدين

بناء علي طلب �مل�ستاأنف : �ل�سركة �لعاملية لل�سناعات �لبال�ستيكية ومو�د 
�لتغليف )�نرتباك( ذ م م 

�مل�ستاأنف �سده : حممد �سيتارى ها�سم - هندي �جلن�سية
مبحكمة   )3( رق���م  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م���ام  ب��احل�����س��ور  مكلف  �ن���ت 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   - �ل�سارقة  ��ستئناف 
�لأربعاء  يوم  وذل��ك يف  �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية 
- بو�سفك م�ستاأنف  �أع��اله  �ملرقمة  �لدعوى  2022/9/21 يف  �ملو�فق 

�سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70555 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

طلب اإعالن اإنذار بالن�شر
)150671/2022( 

�ملنذر : �سم�ص جدة للتجارة - ذ م م 
�ملنذر �ليه : علي خان كيم خان )جمهول �لعنو�ن( 

و�ل��ب��ال��غ قدرها  �ل�سيكات  قيمة  ب�سد�د  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ف���اإن 
93،000 درهم )ثالثة وت�سعون �لف درهم( وذلك خالل )5 �أيام( 
خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم هذ� �لإنذ�ر �أو �لإعالن به ، و�إل �سن�سطر 
�لإجر�ء�ت  كافة  و�تخاذ  �ملخت�سة  �ل�سلطات  �ىل  �للجوء  �إىل  �آ�سفني 
�لقانونية ، مع حتملكم لكافة �مل�سروفات و�لر�سوم و�لتعاب و�لفو�ئد 

�ملرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
طلب اإعالن اإنذار بالن�شر

)150672/2022( 
�ملنذر : �سم�ص جدة للتجارة - ذ م م 

�ملنذر �ليه : �مري حممد يار حممد )جمهول �لعنو�ن( 
و�ل��ب��ال��غ قدرها  �ل�سيكات  قيمة  ب�سد�د  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ف���اإن 
وذلك  دره��م(  وخم�سمائة  �لف  وع�سرون  )ثالثة  درهم   23،500
خالل )5 �أيام( خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم هذ� �لإنذ�ر �أو �لإعالن 
به ، و�إل �سن�سطر �آ�سفني �إىل �للجوء �ىل �ل�سلطات �ملخت�سة و�تخاذ 
كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية ، مع حتملكم لكافة �مل�سروفات و�لر�سوم 

و�لتعاب و�لفو�ئد �ملرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
رقم  )رخ�����س��ة  م(  م  ذ  )���ص  ح���رة   منطقة  �سرت�تيجيز  ديفيلومبنت  /ب��ريف��ورم��ان�����ص  �سركة 
�لمار�ت  دولة   ، دبي   ،  941001 ب  �ص  للمعرفة  دبي  جممع  ب����  و�لكائنة    )18731
�مل��ذك��ورة يف  �ل�سركة   ه��ذه  ، ترغب  للتطوير  دب��ي  �سلطة  ل��دى  و�ملرخ�سة   ، �ملتحدة  �لعربية 
�عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�ص �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 

�ل�سركة. وحل  �غالق  ب�ساأن   2022/8/21
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و 

�لت�سال ب : �ل�سيد / موهان جورو�سو�مي 
 �إ�سم �ل�سركة : بريفورمان�ص ديفيلومبنت �سرت�تيجيز منطقة حرة ذ م م  - منطقة حرة )�ص ذ م م( 

�ص ب : 941001  ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 3605465 04  

doctormohang@yahoo.com :  لربيد �للكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
MOJAU_2022- 0088966 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
حاجي  كوتي  ح�سن  بار�مبان  �مبيلي  �ليا�ص   / �ل�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �لهند  �جلن�سية   ، �مبيليبار�مب 
�لرخ�سة  يف  �لهند  �جلن�سية   - ماتاي  ر�جو  ر�جو  ر�جيف  �ل�سيد/  �ىل  100% وذلك 
رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لقا�سمية(  برج  )كافترييا  �مل�سماة 
�مل�سماة رقم )745964( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة ، تعديالت 

�خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر ، تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
MOJAU_2022- 0089374 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لعربية  �لإمار�ت  �جلن�سية   ، �سالح  حممد  عبد�هلل  �ل�سيد:  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
784195479653933 يرغب يف �لبيع و�لتنازل  �ملتحدة ويحمل بطاقة هوية رقم 
عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد م�سطفى كالتيل ، �جلن�سية 
�لهند ، ويحمل بطاقة هوية رقم 784198520657598 يف �لرخ�سة �مل�سماة )مطعم 
كول( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )24707( �ل�سادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لإقت�سادية ، تعديالت �خرى : مت تغري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل 
وكيل خدمات ، تنازل �ساحب �لرخ�سة لخرين ،  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
يف  الدعوى رقم 2022/5178 جتاري جزئي - ال�شارقة

�ملدعي / تر�ن�ص �لإمار�ت لتجارة �ملو��سي - ذ م م  - بوكالة �ملحامي / ح�سني لوتاه وم�ساركوه  
�ملعلن �إليها / �ل�سعالن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية )ذ م م(  

يف �لدعوى رقم )2022/5178( جتاري جزئي - �ل�سارقة  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�سارقة �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم 

�لربعاء �ملو�فق 2022/9/21 يف متام �ل�ساعة �لر�بعة و�لن�سف ع�سر� لعقد �لإجتماع �لأول للخربة 
عن بعد وميكنكم �لتو��سل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية

expert@alsharid.com 
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إر�سال كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأمورية و��ستالم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

رقم القيد بوزارة العدل 534 

دعوة حل�شور 
اجتماع اخلربة االأول 

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 7942/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

بقيمة  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  عن  و�ل�سادر   )000237( رق��م  �ملرجتع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم   650.000

طالب �لتنفيذ : د�نوب ملو�د �لبناء - �ص م ح  
عنو�نه : �إم��ارة دبي - جبل علي - جافز� - �لبو�بة رقم 4 - دو�ر رقم 6 - �ر�ص رق �ي دبليو تي �يه 10 - هاتف رقم  

  0751965860 مكاين  رقم   -  043607133 فاك�ص   -   048085599
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سودهار�سان تي ناتي�سان ناتي�سان - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 761258 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70448

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 8942/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )000279( و�ل�سيك رقم 000281 و�ل�سادر عن �ملنفذ �سده 
و�مل�سحوب على بنك �بوظبي �لتجاري بقيمة 2250000 درهم 

طالب �لتنفيذ : ر�سو�ن ��سكري�يل �ساجان 
عنو�نه : وحمله �ملختار مكتب / حليمة �ملرزوقي وم�ساركوها للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - دبي - �خلليج �لتجاري 

- برج �ملنارة - �لطابق 30 - مكتب رقم 3006 )خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز( مكاين 2466586507 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سودهار�سان تي ناتي�سان ناتي�سان - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 2255585 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70448 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 7523/2020/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 
، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  2020/256 جتاري جزئي  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 

)930،596.15 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �ملطار - بجو�ر دو�ر �ل�ساعة  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- يوين و�ي للتجارة �لعامة )�ص ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

�سده منفذ   : �سفته   - ر�سائي  حق  جم�سيد  �ر�ص   -2
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  �أع����اله و�ل��ز�م��ك��م  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية  �ل���دع���وى  �أق����ام عليك���  ق��د   : �لإع�����الن  م��و���س��وع 

�ملحكمة. خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   930.596.15
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 4949/2022/207 تنفيذ جتاري

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 3477/2021 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)933531.75 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : �نكاي �ك�سرب�ص )فرع من �سركة �لر�ي لوجي�ستيكا �لإمار�ت �ص ذ م م(  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �ملطار - دبي - مبنى �خلدمات �للوج�ستية - �سقة م�ستودع رقم 1421 ، 1420 قرية 
�ل�سحن ملك د�ئرة �لطري�ن �ملدين - مكاين رقم 3277694503  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �سو�بني�ص �سوجاتان �سوجاتان - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 933531.75 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بالن�شر 

 5827/2022/253 تنفيذ �شيكات  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- دون ماهيند� بادما�سريى موتوكود� �ر��س�سيجي

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/حممد عبد�للطيف عثمان �لب�سام �لتميمي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1955535( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اعالن بالن�شر 
 253/2022/10492 تنفيذ �شيكات  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �وربان �ستاي لتاأجري بيوت �لعطالت �ص ذ م م   
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/د�ماك لإد�رة �لفنادق و�ملنتجعات �ص ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)2010853( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اإعالن بالن�شر

 870/2022/204 تنفيذ �شرعي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- دينا �سمري كرم فهيم - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : حممد حممد حممد مر�سي  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 
2643/2021 �حو�ل نف�ص م�سلمني.

وحددت لها جل�سة يوم   �ملو�فق   �ل�ساعة  يف يف مبنى �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف 
منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000622 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �لإحتادي لالفالم �مللونة ذ م م - �لعنو�ن : 9460606  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/24 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
 : بالتايل  م  م  ذ  �ص   - للحديد  ��ص  ��ص  دي   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �لدعوى 
حكمت �ملحكمة : بالز�م �ل�سركة �ملدعي عليها بان توؤدي لل�سركة �ملدعية مبلغ 
�لف وثالثمائة وثمانية وثمانني  وت�سعة وخم�سني  درهم )مائة   159،388،78
درهما وثمانية و�سبعني فل�سا( مع �لفائدة عليه بن�سبة 6% �سنويا ت�سري من 
بالر�سوم  و�لزمتها   ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2022/1/28 يف  �لدعوى  قيد  تاريخ 
و�مل�سروفات ومبلغ �لفي درهم �تعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1133/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �خلربة �لتجارية �جلزئية رقم 262

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ )25.550( دولر �مريكي 
�و ما يعادلهم بالدرهم �لمار�تي بال�سافة �ىل مبلغ )50.000( درهم قيمة �لرباح عن �ل�سفقات �لتي متت بال�سافة �ىل 
�لرباح �لتي �ست�ستحق عن �ل�سفقات �مل�ستقبله مع �لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:مهدي جعفر فرحات

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة - �ملريجة - �ل�سارقة - �سارع �لكورني�ص - مبنى بناية �ل�سيخة جو�هر - �سقة 1202 - فندق 
�لبيت

�ملطلوب �إعالنه :  1- �وكتاى تايالبوف  -  �سفته : �خل�سم �ملدخل 
يوؤدو�  بان  بينهم  بالت�سامن فيما  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�سوع 
للمدعي مبلغ )25.550( دولر �مريكي �و ما يعادلهم بالدرهم �لمار�تي بال�سافة �ىل مبلغ )50.000( درهم قيمة �لرباح 
عن �ل�سفقات �لتي متت بال�سافة �ىل �لرباح �لتي �ست�ستحق عن �ل�سفقات �مل�ستقبله مع �لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2022/9/22  �ل�ساعة 11.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392
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•• الفجرية-وام:

توج فريق نادي �لفجرية للفنون 
للجودو  �ل�سباب  لفئة  �لقتالية 
ب��ل��ق��ب ب���ط���ول���ة ك����اأ�����ص �لحت�����اد 
للجودو ملو�سم 2022 - 2023 
على  مناف�ساتها  �أق��ي��م��ت  و�ل��ت��ي 
للريا�سة  �لعامة  �لهيئة  �سالة 
�لأول  �أم�������������ص  �ل�����ف�����ج�����رية  يف 
مب�ساركة 90 لعبا من 6 �أندية 
هي �لن�سر، و�ل�سارقة �لريا�سي، 
�لنف�ص،  ل��ل��دف��اع ع��ن  و�ل�����س��ارق��ة 
و�حت���������اد ك����ل����ب����اء، وخ����ورف����ك����ان، 

و�لفجرية.
�ساحب  �لفجرية  فريق  وح�سل 
ميد�ليات   8 على  �لأول  �مل��رك��ز 

و3  وف�����س��ي��ة،  ذه��ب��ي��ات،   4 منها 
برونزيات، ويف �ملركز �لثاين حل 
�لريا�سي  �ل�سارقة  ن��ادي  فريق 
ب��ر���س��ي��د ذه���ب���ي���ة وف�����س��ي��ة و3 
برونزيات، فيما جاء ثالثا فريق 
خورفكان بر�سيد ذهبية وف�سية 
فريق  ور�ب�����ع�����ا  وب����رون����زي����ت����ني، 
وف�سية  ذهبية  بر�سيد  �لن�سر 

وبرونزية.
�لذهبية  �مل���ي���د�ل���ي���ات  و�أح���������رز 
�لفردية ملختلف �لأوز�ن كل من 
"خورفكان" يف  �هلل  ج��ربو� عبد 
وزن حتت 60 كجم، وعو�ص نو�ر 
 66 حت��ت  وزن  يف  "�لفجرية" 
"�لفجرية"  يو�سف  وت���ار  ك��ج��م، 
و�سعيد  كجم،   73 حتت  وزن  يف 

�لنقبي "�لفجرية" يف وزن حتت 
�لهوتي  و���س��ل��ط��ان  ك��ج��م،   81
 90 حت��ت  وزن  يف  "�لفجرية" 
كجم، و�دجار جريو "�لن�سر" يف 
ومن�سور  وزن حتت 100 كجم، 
عبد �لرحمن "�ل�سارقة" يف وزن 

فوق 100 كجم.
�لبطولة  م��ن��اف�����س��ات  خ��ت��ام  ويف 
�ل�سر  �أم��ني  �لتميمي  نا�سر  ق��ام 
�ل��ع��ام ل��الحت��اد، وحم��م��د جا�سم 
ع�سو جمل�ص �لإد�رة �أمني �ل�سر 
�مل�ساعد بتبادل �لدروع �لتذكارية 
م�����ع �ل���ع���م���ي���د �أح�����م�����د ح���م���د�ن 
�لزيودي �ملدير �لتنفيذي لنادي 
�حل����دث،  م�ست�سيف  �ل��ف��ج��رية 
هويدن  ب����ن  ع��ي�����س��ى  ب���ح�������س���ور 
�لحت�����اد  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع�����س��و 
�ملنطقة  �أن����دي����ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������ص 
وعلى  و�ل�����س��م��ال��ي��ة،  �ل�����س��رق��ي��ة 
ممثل  �ملجل�ص  ع�سو  �ل��ي��م��اح��ي 

�أقيمت مر��سم  فئة �ل�سباب ، ثم 
باملر�كز  ل���ل���ف���ائ���زي���ن  �ل���ت���ت���وي���ج 
. و�أك��د �سعادة حممد بن  �لأوىل 

�لحتاد  رئي�ص  �ل��درع��ي  ثعلوب 
�لحت����اد  م��و���س��م  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  �أن 
وجنحت  م�ستهدفاتها،  حققت 

وجماهرييا،  وف��ن��ي��ا  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا 
نادي  م��ع  �ملميز  �ل��ت��ع��اون  مثمنا 
�لدولة.  �أن���دي���ة  وب���اق  �ل��ف��ج��رية 

�أن �لإق��ب��ال �لكبري على  و�أو���س��ح 
مبو�سم  للتفاوؤل  يدعو  �مل�ساركة 
بالعطاء..  ون��اج��ح وح��اف��ل  ق��وي 

باملر�كز  �لفائزين  �لدرعي  وهناأ 
دو�م  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��ا   .. �لأوىل 

�لتوفيق يف �ملناف�سات �ملقبلة.

الفجرية يتوج بلقب كاأ�س الحتاد للجودو وال�سارقة و�سيفا

•• دبي-وام:

بطولة  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  �سباق  يف  �لأول  40" ب��امل��رك��ز  "�لذيب  ق���ارب  ف��از 
�لريا�سي  �ملو�سم  فعاليات  �أوىل  قدما"   22" �ملحلية  �ل�سر�عية  للقو�رب  دبي 
دبي  ن���ادي  �ل���ذي نظمه  �ل�����س��ب��اق،  و�أق��ي��م   .2023-2022 �جل��دي��د  �ل��ب��ح��ري 
�لدويل للريا�سات �لبحرية يف بحر جمري� وبني �أجمل معامل �لو�جهة �لبحرية 

�أميال بحرية من جزيرة د�ريا   5 �أك��ر من  دب��ي، على م�سار بلغ طوله  لإم��ارة 
جزر  م��ن  بالقرب   "4 "جمري�  �لنهاية  نقطة  وحتى  ب��وجل��اري  منتجع  قبالة 
�لعامل وفندق برج �لعرب. ويف �سباق فئة �لنا�سئني حتت 16 عاما، و�سل �لقارب 
"�لذيب 40" ملالكه ز�يد علي عبد �هلل �حلو�سني وبقيادة �لنوخذة حممد طارق 
�سامل  88" ملالكه  "ذيبان  ق��ارب  على  متفوقا  �لنهاية  خط  �إىل  �أول  �حلو�سني، 
�لقبي�سي وبقيادة �لنوخذة طار�ص �لقبي�سي �لذي حل ثانياً، وقارب "�لرمي 90" 

ملالكه عبد �هلل �ملرزوقي وبقيادة �لنوخذة �سلطان �ملرزوقي، و�لذي حل ثالثاً.
ويف �سباق فئة �ل�سباب حتت 21 عاما، تفوق قارب "�سلطان �خلري 32" ملالكه 
نا�سر �ملرزوقي وبقيادة �لنوخذة حممد �سالح �ملرزوقي، على �لقو�رب �مل�ساركة 
يف هذه �لفئة، وتاله قارب "تو�ق 13" �لتابع ملجموعة �لعديد وبقيادة �لنوخذة 
فهد جا�سم معيوف، وقارب "�إقالع 118" ملالكه �لنوخذة �أحمد يون�ص �حلمادي، 
بن  زعل  جمال  و�أ�ساد  �لرتتيب.  على  و�لثالث  �لثاين  �ملركزين  �حتال  و�للذين 

�لبحرية،  للريا�سات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  �ملهريي  كري�سان 
بامل�ساركة �لكبرية و�لتفاعل �لهائل من مالك ونو�خذة وحر�سهم على �مل�ساركة 
و�إجناح �سباق �فتتاح �ملو�سم �جلديد. وقال "�مل�ساركة �لكبرية كانت مميزة ولفتة 
للريا�سات  و�ع��د  مب�ستقبل  يب�سر  م��ا  ع��ام��ا،   16 حت��ت  �لنا�سئني  �سريحة  م��ن 
�لرت�ثية �ملحلية يف ظل �لهتمام �لذي توليه �لقيادة �لر�سيدة ودعم �مل�سئولني 

للمحافظة على هذه �لريا�سات �لرت�ثية".

»الذيب 40« و »�سلطان اخلري 32« يفوزان باجلولة الأوىل لبطولة »دبي للقوارب ال�سراعية«

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اأ�سماك/ �سركة  عــن  �ــســادرة  اأ�سهم  �سهادة  فــقــدت 
برقم  القريني  حممد  خمي�س  عبداهلل  با�سم:اأحمد 
 1200 ا�سهم  وبعدد   ASMAK1727551 �سهادة 
او  اعاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  عليها  يعرث  فمن 

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 الت�سال على:0509633499

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :حمل عبد�حلي لبيع �لتمر

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 1110702 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�هلل �حل�سن عبد�حلى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد ح�سن عو�ص �حلر�زى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�حلى عبد�لبارك

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ حمل عبد�حلي لبيع �لتمر 

ABDUL HAI DATES SHOP 

�إىل /حمل عبد �حلى بيع �لتمور - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
ABDUL HAI FOR DATES SALE SHOP SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :برومال فلورز للتجارة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 2077277 
تعديل مدير / �إ�سافة �سانكار بريومال فادوفاماىل بريومال

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سانكار بريومال فادوفاماىل بريومال %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ��سماعيل على طالب �خلاجه من مالك �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / ��سماعيل على طالب �خلاجه من 100 % �إىل %51
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ برومال فلورز للتجارة 
PERUMAL FLOWERS TRADING 

�إىل /برومال فلورز للتجارة ذ.م.م 
PERUMAL FLOWERS TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :بالك تايجرز خلدمات �لتو�سيل

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 4326461 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خالد جمعه �سعيد نا�سر �لقبي�سى من مالك �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / خالد جمعه �سعيد نا�سر �لقبي�سى من 100 % �إىل %51
تعديل مدير / �إ�سافة حممد �سياء حممد لطيف

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد �سياء حممد لطيف %49
تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة null* null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�سم جتاري من/ بالك تايجرز خلدمات �لتو�سيل 
BLACK TIGERS DELIVERY SERVICES 

�إىل /بالك تايجرز خدمات تو�سيل �لطلبات ذ.م.م 
BLACK TIGERS ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :فويجر للو�ساطه �لتجاريه

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 1654584 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حممود حممد �لذكرى �ل�سيد مندور من مالك �إىل مدير

تعديل ن�سب �ل�سركاء / حممود حممد �لذكرى �ل�سيد مندور من 100 % �إىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

 تعديل �إ�سم جتاري من/ فويجر للو�ساطه �لتجاريه 
VOYAGER COMMERCIAL BROKERS 

�إىل /فويجر لد�رة �لعقار�ت - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م 
VOYAGER REAL ESTATE MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سيانة �ملباين 4329901
تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها 6820001

تعديل ن�ساط / حذف و�سيط جتاري 4610010
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�أ�سرت� كري لتجارة �مل�ستلزمات �لطبية - 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م رخ�سة رقم : 2878064 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سجى م�سطفى بركات %100

تعديل مدير / �إ�سافة �سجى م�سطفى بركات

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد عبد�هلل حممد �سلطان �ل�سام�سى

 تعديل �إ�سم جتاري من/ �أ�سرت� كري لتجارة �مل�ستلزمات �لطبية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

 ASTRA CARE MEDICAL SUPPLIES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ ��سرت�كري لتجارة �مل�ستلزمات �لطبية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

ASTRA CARE MEDICAL SUPPLIES TRADIN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 

الغاء اإعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�ص �لرخ�سة 
CN بال�سم �لتجاري مدر�سة �مل�ساعل  رقم:1000886 
ذ.م.م  �لو�حد  �ل�سخ�ص  �سركة  �خلا�سة-  �لوطنية 
كان  كما  �لو�سع  و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

�لكفل  ذو   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان     ، ع���ب���د�ل���ك���رمي 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )AK5764532( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0554692204

فقدان جواز �سفر

طيب  ذو   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
ظفر ظفر �قبال ، باك�ستان   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )dg5528641( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0509464704

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حم�سن عمر�ن 
باك�ستان     ، ر����س���ول  غ����الم 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )1224974AE( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0556137264

فقدان جواز �سفر

ن��ي��ك��و ل�ص   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�جلن�سية  ف��رن�����س��ا   ، ل�����س��ي��ور 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������و�ز   -
)1 8 F V 0 0 3 4 2 ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0545821804

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د �مل����دع����و / ع���ل���ى ت����ر�ب 
باك�ستان     ، ح�������س���ني  �خ������رت 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)AE7938031(  رق����م 

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

    0547727655

فقدان جواز �سفر
�حلق  �سم�ص   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
باك�ستان     ، �حل����ق  �ول  وىل 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)CP6390831(  رق����م 

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

    0509094431

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / ناو�زي�ص ح�سني 
�لهند     ، ع��ل��ى  ح�����س��ن  ���س��ي��د 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)S8734024( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0553410458

فقدان جواز �سفر
ماغلني   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�لهند   ، ج���و����س���ي���ف  ل��ي��ل��ى 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )P0250690( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0551588920

فقدان جواز �سفر

�مل���دع���و / ر�����س���د حمزه  ف��ق��د 
�لهند   ، ح����م����زه  ك���وم���ال���ي���ل 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )K9348416(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

ج���ي���ه���ان   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�جلن�سية �مل��غ��رب   ،  بالباهى 
 ج�������������������و�ز ���������س��������ف��������ره رق��������م
يرجى  )WK0258705( 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �ملغربية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / كرمي عبد�لغني 
�ل�سيد متوىل �سويلم ، م�سر 
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   )a13074161(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  �مل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

العدد 13651 بتاريخ 2022/9/20 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  11477/2022/253 تنفيذ �شيكات 
مو�سوع �لتنفيذ :

طالب �لعالن : و�ئل يا�سر �ل�سامى - �سفته بالق�سية:طالب �لتنفيذ
�ملطلوب �إعالنه : 1- ريف خلدمات �لت�سويق �ص.ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

�ملذكورة �عاله و�لز�مك  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  مو�سوع �لإع��الن : قد 
خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )736.310( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533
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الفجر الريا�ضي

•• فيال فيلها- الربتغال - وام:

ت�����وج ف���ري���ق �أب���وظ���ب���ي ل����ل����زو�رق 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  �ل�����س��ري��ع��ة 
لزو�رق �لفورمول 2 ، وذلك بعد 
�لر�بعة  �جل��ول��ة  مناف�سات  خ��ت��ام 
�ل���ت���ي �أق���ي���م���ت م��ن��اف�����س��ات��ه��ا على 

�سو�طئ فيال فيلها يف �لربتغال.
�ملناف�سات  ع��ل��ى  �ل�����س��ت��ار  و�أ����س���دل 
و�سول  ب��ع��د  �لول  �أم�������ص  م�����س��اء 
من�سور  �لإم��������ار�ت��������ي  �ل����ب����ط����ل 
"�أبوظبي  زورق  ع��ل��ى  �مل��ن�����س��وري 
55 يف  رق��م  �لنقطة  �إىل   "  36
للبطولة،  �لعام  �لرتتيب  �سد�رة 
�مل��رك��ز �لثاين  وب��رغ��م ح��ل��ول��ه يف 
للجولة  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل�����س��ب��اق  يف 
�ل�سد�رة  �سمن  �أن��ه  �إل  �ل��ر�ب��ع��ة، 
يف �لرتتيب �لعامل، يف حني حلق 
�ل�سارقة  زورق  �ل���ث���اين  ب��امل��رك��ز 
بقيادة �سامي �سيليو و�لذي و�سل 
�ملركز  ذه���ب  بينما   37 للنقطة 
هاجن  �ستيفان  زورق  �إىل  �لثالث 

و�لذي و�سل للنقطة 36.
له  ل��ق��ب  �أول  �مل��ن�����س��وري  وع���ان���ق 
�ملو�سم  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��اف�����س��ة  يف 
�أبوظبي  ف���ري���ق  م���ع  ل���ه  �ل���ث���اين 
ل��ي�����س��رب ب���ق���وة وي���ح���اف���ظ على 
�ل����ث����اين على  �ل���ل���ق���ب ل��ل��م��و���س��م 
�أبوظبي  لفريق  و�ل��ر�ب��ع  �لتو�يل 
�إىل  ب����الإ�����س����اف����ة  �ل���ب���ط���ول���ة،  يف 
ذهبية  م���ي���د�ل���ي���ة  �أول  حت��ق��ي��ق 
يف  �ل�سيف،  ه��ذ�  �أبوظبي  لفريق 
بالبطولت  ح���اف���ل  م��و���س��م  ظ���ل 
�لعامل.  ق��ار�ت  مبختلف  �لدولية 

م�ساء  �خلتامية  �جلولة  وحفلت 
منذ  مثرية  ب��اأح��د�ث  �لأول  �أم�ص 
�سل�سلة  �ت���خ���اذ  ���س��ه��دت  �ل��ب��د�ي��ة 
على  �لتحكيمية،  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن 
�ملخالفات  ب��ع�����ص  وق������وع  ����س���وء 
�سوء  وعلى  �ملختلفة.  و�لأع��ط��ال 
ذل��ك مت �إل��غ��اء ق��ر�ر ف��وز �لأملاين 
�لثاين  ب��امل��رك��ز  ���س��ت��ي��ف��ان ه��اج��ن 
يف ج��ول��ة �خل��ت��ام و�إع��الن��ه بطال 
نتيجة  �إىل  �ل��رج��وع  بعد  للعامل، 
يف  ت�سببت  �ل��ت��ي  �لفني  �لفح�ص 
�إلغاء نتيجته يف �ل�سباق �لرئي�سي 

باجلولة �لر�بعة.
وت�سدر �ملن�سوري �لرتتيب �لعام 
للبطولة منذ �جلولة �لثانية بعد 
و��ستمر   35 �ل���  للنقطة  و�سوله 
�لثالثة  �جل��ول��ة  يف  �ل�����س��د�رة  يف 
�أن رفع ر�سيده للنقطة رقم  بعد 
�ل�سد�رة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  ث���م   ،40
�خلتام  جولة  يف  �لعام  و�لرتتيب 
بالو�سول للنقطة 55. من جهته 
عام  مدير  �لرميثي  �سامل  �أه��دى 

نادي �أبوظبي للريا�سات �لبحرية 
�لإجناز �إىل �لإمار�ت قيادة و�سعبا 
�ل�سيخ حممد  �إىل  �لتهنئة  ووجه 
نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة نادي �أبوظبي 
�إىل  م�سري�  �لبحرية،  للريا�سات 

�أن ب�سمة �لفريق �لعاملية م�ستمرة 
يف ظل تفوق �لكو�در �لوطنية.

وقال : " �لبطل �ل�ساعد من�سور 
له  ذهبية  �أول  ح�سد  �مل��ن�����س��وري 
�أب�����دع على  �أن  ب��ع��د  �ل��ف��ري��ق  م���ع 
يوؤكد  �للقب  وه��ذ�  �ملو�سم،  م��د�ر 

�ل�سحيح،  �لجت���اه  يف  ن�سري  �أن��ن��ا 
بف�سل �لدعم �لكبري من �لقيادة 
و�ملتابعة  و�لتوجيهات  �لر�سيدة، 

�حل��ث��ي��ث��ة م��ن �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
نهيان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
�جلميع  ون���ع���د  �ل����ن����ادي،  رئ��ي�����ص 

و�لتفوق  �لإجن����از�ت  ت�ستمر  ب���اأن 
ناحيته  م��ن  �ملقبلة".  �لأ�سهر  يف 
رئي�ص  �ل���ظ���اه���ري  ن���ا����س���ر  ع����رب 

�سعادته  عن  �أبوظبي  فريق  بعثة 
�لر�بع  �ل��ل��ق��ب  لتحقيق  �ل��ب��ال��غ��ة 
�مل��و���س��م يف  ذهبية  �إىل  و�ل��و���س��ول 
م�سري�  �لفورمول2،  مناف�سات 
ب���روح  �ل��������دوؤوب  �ل��ع��م��ل  �أن  �إىل 
�لفريق �ساهم يف حتقيق �لإجناز، 
�ملثرية  �ل��در�م��ي��ة  �لأح�����د�ث  و�أن 
على  �أ�سفت  �خلتامية  �جلولة  يف 
�ل��ل��ق��ب م���ذ�ق���ا خ���ا����ص، ح��ي��ث �أن 
�ملناف�سة مل تكن �سهلة يف �أي من 
�جلولت �لأربع، خا�سة و�أن ر��سد 
�للقب قد تعر�ص  �لقمزي حامل 
لأكر من كبوة منذ بد�ية �ملو�سم، 
�سعود  دون  ي��ح��ل  مل  ذل���ك  ل��ك��ن 
�لقمة �لعاملية يف ظل وجود زميله 

�ملميز من�سور �ملن�سوري.

لكرة  �لأول  �لوطني  منتخبنا  يلتقي 
يوم  بار�غو�ي  �لقدم نظريه منتخب 
�جلمعة �ملقبل يف مع�سكره �ملقام حالياً 
يف �لنم�سا، �لذي ياأتي �سمن برنامج 
�أبرزها  �مل��ق��ب��ل��ة،  ل��ل��ب��ط��ولت  �إع�����د�ده 
و�لنهائيات  �آ�سيا  25 وغرب  خليجي 

�لآ�سيوية 2023.
ح�س�سه  �أوىل  �أم�����ص  �لأب��ي�����ص  و�أدى 
�لأرجنتيني  ق��ي��ادة  حت��ت  �لتدريبية 
رودول���ف���و �أرو�ب���اري���ن���ا مب�����س��ارك��ة 24 
لعباً هم : حممد �ل�سام�سي ، خالد 
عي�سى ، علي خ�سيف ، �سامل �سلطان 
�حلمادي  خليفة   ، �لعطا�ص  حممد   ،
�لظنحاين  خالد   ، �لها�سمي  خالد   ،
 ، جميل  �أحمد   ، هيكل   عبد�لعزيز   ،
علي   ، �لأحبابي  بندر   ، جمعة  �سعيد 
عبد�هلل   ، �لزعابي  طحنون   ، �ساملني 
حمد ، ماجد ر��سد ، عبد�هلل رم�سان 
، فالح وليد ، خالد �لبلو�سي ، حممد 
، جا�سم  ح��ارب عبد�هلل   ، جمعة عيد 
يعقوب ، كايو كانيدو  وعلي مبخوت.
و�أك������د رودول����ف����و �أرو�ب����اري����ن����ا خالل 
ح��دي��ث��ه م���ع �ل��الع��ب��ني �أه��م��ي��ة هذ� 

لالأبي�ص  �لأول  ُي��ع��د  �ل���ذي  �ملع�سكر 
خ����الل �مل���و����س���م �جل���دي���د ب��ع��د فرتة 
بامل�ستوى  م�سيد�ً   ، �ملا�سية  �لتوقف 
�ل���������ذي ق�����دم�����ه م���ع���ظ���م �ل���الع���ب���ني 
�ل���دول���ي���ني خ�����الل م�����س��ارك��ت��ه��م مع 
�أنديتهم يف �جلولت �لثالث �ملا�سية 

لدوري �أدنوك للمحرتفني.

بالعنا�سر  �لأب��ي�����ص  م����درب  ورح����ب 
�أن  موؤكد�ً   للقائمة،  حديثاً  �ملن�سمة 
�لن�سجام  على  ق���ادرة  �مل��و�ه��ب  ه��ذه 
وتقدمي  �سريع  ب�سكل  �ملجموعة  م��ع 
يحتاجها  �ل��ت��ي  �مل��ط��ل��وب��ة  �لإ���س��اف��ة 

�ملنتخب يف خمتلف �ملر�كز.
وكانت �لعنا�سر �ل�سابة �أبدت �سعادتها 

�ملنتخب  ���س��ف��وف  �إىل  ب��الن�����س��م��ام 
�أع����رب ثالثي  ح��ي��ث   ، �لأوىل  ل��ل��م��رة 
ن�����ادي �ل���ع���ني ���س��ع��ي��د ج��م��ع��ة وف���الح 
نادي  ولع��ب  �لبلو�سي  وخ��ال��د  وليد 
بالغ  عن  جميل  �أحمد  �لأهلي  �سباب 
�أن  �لختيار، موؤكدين  بهذ�  فرحتهم 
وجودهم يف �سفوف �لأبي�ص مينحهم 

د�فعاً كبري�ً لتقدمي �لأف�سل و�إثبات 
وجودهم.

بدوره قال جا�سم يعقوب لعب نادي 
ل�سفوف  جم���دد�ً  ع��اد  �ل���ذي  �لن�سر 
�ملنتخب �أنه كان ينتظر هذه �للحظة 
�ملو�سم  بد�ية  منذ  و�سعى  ف��رتة  منذ 
ل�سرتجاع  ميلك  ما  كل  تقدمي  �إىل 

مع  �ل���ل���ع���ب  �أن  م�����وؤك�����د�ً   ، م�������س���ت���و�ه 
�مل��ن��ت��خ��ب مي��ن��ح��ه ث��ق��ة �أك����رب يف ظل 
على  ت�ساعده  مم��ي��زة  عنا�سر  وج���ود 

�لظهور ب�سكل خمتلف.
�أول��ي��ف��ر ك���ان ي��دع��م ن��اغ��ل��زم��ان رغم 

�لنتائج �لكارثية
�لتنفيذي  �لرئي�ص  ك��ان  �أوليفر  ق��ال 

�ل���ن���ادي غري  "�إن  ل��ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ، 
للفريق  �ملخيبة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ع��ن  ر������صٍ 
�لأمل�����اين،  �لأوىل  �ل���درج���ة  دوري  يف 
يوليان  �مل���درب  يثق يف  ي��ز�ل  ل  لكنه 

ناغلزمان".
�أم�����ام   0-1 ب����اي����رن  ه���زمي���ة  ك���ان���ت 
�ل�سبت  �أم�����ص  �أول  �أول  �أوغ�����س��ب��ورغ  

�ملرة �لأوىل يف 87 مبار�ة �لتي يف�سل 
فيها �لفريق �لبافاري يف هز �ل�سباك 
يف �لدوري، كما كانت �ملرة �لأوىل منذ 
فيها بايرن  يخو�ص  �لتي  عاماً   20
دون  بالدوري  متتالية  مباريات  �أربع 

�نت�سار.
وي�ست�سيف بايرن، �لذي يحتل �ملركز 
�خلام�ص يف �لدوري �لأملاين، مناف�سه 
�سبتمرب   30 يف  ل���ي���ف���رك���وزن  ب���اي���ر 
�لفريق  ك��ان  �أوليفر  )�أي��ل��ول(، وح��ث 

على �لرد باأد�ء هجومي.
"ل  �سبورت�ص:  �سكاي  ل�سبكة  وق���ال 
نحن  �لآن.  �آخ���ر  م���درب  �أي  يف  نفكر 

مقتنعون متاماً بقدر�ت يوليان".
بالر�سا  ن�سعر  ل  "بالطبع  و�أ���س��اف: 
هذ�  م��ن  �خل����روج  علينا  �لأد�ء.  ع��ن 
مبار�ة  بحلول  �أن��ه  نفرت�ص  �مل��وق��ف. 
ليفركوزن، �سنقوم بو�جبنا على �أكمل 

وجه و�سنهاجم بكل قوة.
قد  �لع���ت���ق���اد  ي���ك���ون  "رمبا  وت���اب���ع: 
تر�سخ باأن بايرن يهيمن على �لدوري 
�لأمل��اين ول د�ع��ي للقلق لكن �لأمور 

تغريت".

»اأبوظبي البحري« يحلق بلقبه الرابع يف مونديال زوارق الفورمول 2 بالربتغال

يلتقي  باراغواي يوم اجلمعة املقبل

الأبي�س يوؤدي اأول ح�سة تدريبية يف النم�سا واأروابارينا يرحب بالالعبني اجلدد

•• اأبوظبي-وام:

�ملر�أة  ريا�سة  رئي�ص جلنة  �آل خليفة  �لعزيز  بنت عبد  �ل�سيخة حياة  �أك��دت 
�لعربية رئي�ص �لحتاد �لبحريني لكرة  �للجان �لأوملبية �لوطنية  يف �حتاد 
�لطاولة �أن جائزة �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك لريا�سة �ملر�أة هي �أكرب حافز 
ود�عم للمر�أة �لريا�سية يف �لعامل �لعربي، و�أف�سل تتويج مل�سريتها �لناجحة، 
ود�فع م�ستمر لها لتحقيق �ملزيد من �لألقاب و�لإجناز�ت. و�أ�سارت �ل�سيخة 
حياة بنت عبد �لعزيز �آل خليفة �إىل �أن جناح �لن�سخة �ل�ساد�سة من �جلائزة 
ياأتي تتويجا ملا حتقق يف �لن�سخ �ملا�سية من جناحات، كما �أنه تاأ�سي�ص �سليم 

وفعال ملعطيات �جلائزة �لأمر �لذي ي�ساهم يف �إزكاء روح �لتناف�ص �ل�سريف 
بني �لريا�سيات �لعرب من �أجل �لفوز بالألقاب و�سعود من�سات �لتتويج.

وك��ان��ت ج��ائ��زة �ل�سيخة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ري��ا���س��ة �مل�����ر�أة ق��د �حتفت 
�ل�سبت  �لأول  قبل  �أم�ص  �أقيم  �ل�ساد�سة يف حفل مميز  بن�سختها  بالفائز�ت 
يف فندق ق�سر �لإمار�ت بح�سور �سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�لعربية  �لريا�سية  �ل�سخ�سيات  م��ن  ونخبة  �لريا�سي،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
حيث �سهدو� تكرمي بطالت �لعرب. وقالت �ل�سيخة حياة بنت عبد �لعزيز 
�أمام  " نحن �لآن  " و�م" :  �أنباء �لإم��ار�ت  �آل خليفة يف ت�سريحات لوكالة 
تلقاه من  ما  بف�سل  �لعربي،  �لوطن  �مل��ر�أة يف  لريا�سة  وفعال  تطور لفت 

ويزيد  �لإب��د�ع��ي��ة  قدر�تها  تطوير  يف  ي�سهم  �لريا�سية  م�سريتها  يف  دع��م 
فاطمة  �ل�سيخة  وجائزة  و�لإجن����از�ت،  �لأل��ق��اب  حتقيق  على  حما�ستها  من 
�مل��ر�أة خري مثال على ه��ذ� �لتطور، و�أق��وى د�ف��ع من  بنت مبارك لريا�سة 
�أجل حتقيق �لأف�سل، حيث باتت �ملظلة �لتي جتمع حتتها كل �لريا�سيات 
بن  حياة  �ل�سيخة  وتوجهت  �لتخ�س�سات".  خمتلف  يف  �لعربيات  �ملبدعات 
عبد �لعزيز �آل خليفة بال�سكر �إىل �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
�لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�ص �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�سة 
�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية "�أم �لإمار�ت" على دعمها �لكبري لريا�سة 
�ملقدمة  و�لعربية يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  لتكون  �ل��د�ئ��م  �سموها  و�سعي  �مل���ر�أة 

"�جلائزة هي �لأكرب و�لأهم على  د�ئما، وعلى من�سات �لتتويج. و�أ�سافت: 
م�ستوى �ملنطقة و�لعامل وبالتايل حتظى باهتمام كبري من كل �لريا�سيات، 
�أي�سا  ولكنها متتد  �لالعبات  �ملتميز�ت من  تكرمي  دوره��ا على  يتوقف  ول 
و�مل�سروعات  �مل��ب��ادر�ت  دور  وتثمن  �مل���ر�أة،  ريا�سة  تدعم  �لتي  للموؤ�س�سات 
�إىل  �جلميع  وت��ق��ود  �لتميز  على  �جلميع  ت��دف��ع  فهي  وب��ال��ت��ايل  �لناجحة، 

تقدمي �جلديد".
و�أكدت �أن ريا�سة �ملر�أة يف �لعامل �لعربي �أ�سبحت لها خ�سو�سيتها، و�أن �ملر�أة 
�لعربية باتت حا�سرة يف خمتلف بطولت �لعامل، ولي�ص على �مل�ستوى �ملحلي 

�أو �لإقليمي فقط.

حياة اآل خليفة ل� »وام«: جائزة فاطمة بنت مبارك لريا�سة املراأة اأكرب حافز على الإبداع والتميز يف العامل العربي

Date 20/ 9/ 2022  Issue No : 13651
Dubai Courts of First Instance

Notification by publication (Appeal)
In Appeal No. 300/2022/1014-civil
In Circuit Court of Appeals No. 82

Appeal Subject: On the appeal, the appealed judgement was vitiated by misapplication of law and 
deficiency in reasoning, corruption in flaws in reasoning, and the wasting of the rights of the appellant 
when he rejected his defense and requests, and the judgment was issued to him to obligate all of the 
appellants to pay an amount of 800,000.00 US dollars or its equivalent in UAE dirhams, an amount 
of 2,944,000,00 dirhams for establishing their liability for the full amount of the receivables and not 
just what the appealed judgment set. The appealed judgment also negated the appellant's rights when 
the appellant's precautionary request was rejected before deciding on the case and in order to reach the 
right to refer the case to banking expertise to investigate the assignment contained in the appellant's 
requests in detail.
The Appellant : Siamak Sarbaz
The Appellant Address : UAE- Dubai-- Bur Dubai- Dubai - Al Sa'ada st- Regal Tower B
The Appellee : 1 - IKOMA L.L.C
Notification subject : Appeal against the judgment issued in Case No. 681-2022 Partial Civil On 26/07/2022 
A hearing was set for it on Thursday 06/10/2022 at 10:00 am in the remote litigation hall, and therefore 
your presence or your legal representative is required, and in the event of your failure, your trial will 
take place in absentia. Knowing the details of the case, regulations, memoranda, submission of defense 
and requests, it is necessary to use the services of the Dubai Courts, intent and smart. To subscribe, 
please click on the link.
Prepared by : Azeega Rashed Elmehery
accreditation date : 13-09-2022 20:02:35
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70533 Date 20/ 9/ 2022  Issue No : 13651
Dubai Courts of First Instance

Notification by publication
In the case No. 207/2022/1133-Commercial Partial
Heard Partial commercial expert committee NO. 262 
Subject matter of the case : Claim to compel the defendants to jointly pay the plaintiff an amount of 25,500 
US dollars or its equivalent in UAE dirhams, in addition to an amount of AED 50,000, the value of the profits 
from the deals that have been completed, in addition to the profits that will be due on the future deals plus 
the legal interest 9% from the date of maturity until Full payment, fees, expenses, attorney's fees, and the 
inclusion of the judgment for expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff MAHDI JAFAR FARHAT
Sharjah, almurrejah, corniche street, shekha Jawaher building, office 1202
The Respondent that is requested to be served OKTAY TALIBOV - Entered opponent
Subject of the Notification : The plaintiff has filed the above case claiming all defendants jointly pay the 
plaintiff an amount of 25,500 US dollars or its equivalent in UAE dirhams, in addition to an amount of AED 
50,000, the value of the profits from the deals that have been completed, in addition to the profits that will be 
due on the future deals plus the legal interest 9% from the date of maturity until Full payment, fees, expenses, 
attorney's fees, and the inclusion of the judgment for expedited enforcement without guarantee. And court set 
session on 22-09-2022 11:00 am in the remote litigation room Accordingly, you are required to attend or your 
legal representative to submit response memorandums and documents to court at least before 3 days.
Prepared by : ALMR SULTAN BUTEE MUGRN AL MARI
Approval date : 02:56:58 19/09/2022
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70392 Date 20/ 9/ 2022  Issue No : 13651
Dubai Courts of First Instance

A Notice of Payment by Publication
Execution No.: 4949/2022/207 - Commercial Execution 
Presented to : The Eighth Execution Department No. 229
The Subject of the Execution : The Execution of the judgment issued in Lawsuit No. 3477/2021  
commercial partial, by paying the executed amount of (AED 933531.75), including fees and 
expenses
Claimant : Enkay Express (a branch of AL RAI LOGISTICA COMPANY Emirates LLC)
Address: Emirates - Dubai Emirate - Airport - Dubai - Logistics Services Building - Warehouse 
Apartment No. 1420, 1421 - Cargo village owned by the Department of Civil Aviation - Makani 
No. 3277694503
Who is required to be noticed : 1. Swapnesh Sugathan Sugathan, his capacity: A Enforcee
The Subject of the Notice: The above-mentioned executive lawsuit has been brought against 
you and obligated you to pay the executed amount of (AED 933531.75) to the requester of 
execution or the court treasury. Therefore, the Court will initiate the executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15 days 
from the date of publishing this Notice.
Prepared by : Aisha Ahmed Taher
Approval date 05/09/2022 at 09:19:18
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جولة »�سقوط الكبار« متنح نابويل 
واأتالنتا �سدارة الدوري الإيطايل

•• اأبوظبي -وام:

"�سان  با�ستاد  ملعبه  على  ميالن  قدمه  �ل��ذي  �ل��ق��وي  �لأد�ء  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�لدوري  �لكبار" يف  "�سقوط  ليلة  ليكمل  نابويل  �أم��ام  �لفريق  خ�سر  �سريو"، 
�لإيطايل قبل فرتة �لتوقف ب�سبب �لأجندة �لدولية. ومني ميالن بالهزمية 
�لأوىل له يف �مل�سابقة هذ� �ملو�سم، وخ�سر �أمام �سيفه نابويل 1-2 فيما خ�سر 
و�سقط   2-1 �أودينيزي  �أمام م�سيفه  �للقب  جاره �نرت ميالن و�سيف حامل 
له يف  �لأوىل  بالهزمية  يوفنتو�ص  ومني   1-0 �أتالنتا  �أم��ام  ملعبه  على  روم��ا 

�مل�سابقة هذ� �ملو�سم ، وخ�سر بهدف نظيف �أمام م�سيفه مونز�.
�ل��ف��رق �لأرب��ع��ة يف ي��وم و�حد  �ل��ت��ي تخ�سر فيها ه��ذه  �مل���رة �لأوىل  وه���ذه ه��ي 
�ملر�كز  خلو  عن  �لهز�ئم  هذه  و�أ�سفرت   . بالدوري �لإيطايل منذ عام 1955 
�لأربعة �لأوىل يف جدول �مل�سابقة من جميع هذه �لفرق �لأربعة �لتي ت�ستحوذ 

جمتمعة على 77 لقبا يف تاريخ �لدوري �لإيطايل.
وعلى ��ستاد "�سان �سريو"، ف�سل ميالن جمدد� يف حتقيق �نت�سارين متتاليني 
�لثالثة  بالهزمية  �لفريق  كما مني   2011-2010 نابويل منذ مو�سم  على 
على �لتو�يل يف مو�جهة نابويل على ملعب �سان �سريو لتكون �ملرة �لأوىل منذ 
1979 �لتي يخ�سر فيها 3 مباريات متتالية �أمام هذ� �لفريق على هذ� �مللعب. 
م��ي��الن م��ن فر�سة �حل��ف��اظ على �سجله �خل���ايل من  ن��اب��ويل م�سيفه  وح���رم 
�لهز�ئم منذ فرتة طويلة؛ حيث �أن �لهزمية �أم�ص �لول هي �لأوىل مليالن بعد 

متتالية يف �مل�سابقة بال هزمية بد�ية من منت�سف �ملو�سم �ملا�سي. مبار�ة   22
هجوم  يف  لياو  ر�فاييل  �لربتغايل  �لالعب  �أهمية  على  �ل�سوء  �ملبار�ة  و�ألقت 
ب�سبب  �لأول  �أم�ص  مبار�ة  يف  �لفريق  �سفوف  عن  �لالعب  غ��اب  حيث  ميالن 

�لإيقاف بعد طرده يف مبار�ة �لفريق يف �جلولة �ل�سابقة.
وهذه هي �ملبار�ة �خلام�سة فقط �لتي يغيب فيها لياو عن �سفوف ميالن منذ 
بد�ية �ملو�سم �ملا�سي، �لذي توج فيه بجائزة �أف�سل لعب يف �لدوري �لإيطايل. 
وخالل هذه �ملباريات �ل�5، حقق ميالن �نت�سارين فقط بن�سبة جناح تبلغ 40 

ترتفع ن�سبة �لفوز مع وجود لياو �إىل 70 %. % فيما 
بفارق  �مل�سابقة  ج��دول  ���س��د�رة  �إىل  نابويل  فريق  �جلولة  ه��ذه  نتائج  ودفعت 
�لأهد�ف فقط �أمام �أتالنتا �لذي جنح دفاعه يف �لت�سدي ملحاولت روما خالل 
مبار�ة �أخرى �أم�ص �لأول ليظل هو �لدفاع �لأف�سل يف �مل�سابقة حتى �لآن؛ فلم 
تهتز �سباكه �سوى 3 مر�ت. وبعدما �عتمد �أتالنتا يف جناحاته خالل �ملو��سم 
هذ�  للفريق  �لر�بحة  �لورقة  هو  �لدفاع  �أن  يبدو  �لهجوم،  ق��وة  على  �ملا�سية 

�ملو�سم وهو ما �سيمنح �لفريق فر�سة للمناف�سة على �أحد مر�كز �ملقدمة.
ليف�سد  لروما  �لفني  �ملدير  مورينهو  جوزيه  �لربتغايل  طرد  �ملبار�ة  و�سهدت 
�لطرد �حتفال �ملدرب �ل�سهري بجائزة �أف�سل مدرب يف �مل�سابقة خالل �أغ�سط�ص 

�ملا�سي، وهي �جلائزة �لتي ت�سلمها على هام�ص �ملبار�ة.
ويف �لوقت نف�سه، و��سل �أودينيزي �سحوته وحقق �لفوز �خلام�ص على �لتو�يل 
بنقطة  عنهما  تاأخر  و�إن  �ل�سد�رة  على  و�أتالنتا  نابويل  مع  �ل�سباق  يف  ليظل 
�أنهما �لأق��وى هجوما بامل�سابقة يف  �أودينيزي مع نابويل يف  و�ح��دة. وي�سرتك 
�ملو�سم �حلايل حتى �لآن بر�سيد 15 هدفا لكل منهما. و�أب��رزت هذه �جلولة 
معاناة كل من �إنرت ميالن ويوفنتو�ص يف �مل�سابقة هذ� �ملو�سم، و�أثارت �ل�سكوك 
ع��دد� كبري� من  كل منهما  �للقب حيث فقد  �ملناف�سة على  ح��ول فر�سهما يف 

�لنقاط يف �أول 7 جولت من �مل�سابقة.
ومني �نرت بالهزمية �لثالثة له مقابل 4 �نت�سار�ت فقط ليتجمد ر�سيده عند 
�إنز�جي  �سيموين  �لفني  دفع مديره  ما  �ل�ساد�ص  للمركز  وتر�جع  نقطة   12
فرتة  قبل  حقيقية  ورط���ة  يف  �لفريق  و�سعت  �لهزمية  ه��ذه  ب���اأن  ل��الع��رت�ف 
�أح��د فرق �ملقدمة يف جدول  �أم��ام  �لتوقف �ل��دويل. وفيما ج��اءت هزمية �نرت 
تعر�ص  �ل��ذي  ليوفنتو�ص  بالن�سبة  �أك��رب  �ل�سدمة  كانت  �ملو�سم  ه��ذ�  �مل�سابقة 
�لذي  فريق مونز�  �أم��ام  ج��اءت  لكنها  �ملو�سم  �مل�سابقة هذ�  �لأوىل يف  للهزمية 
مل يحقق �سوى هذ� �لفوز يف �ملباريات �ل�سبعة �لتي خا�سها بامل�سابقة. وو��سل 
ثنائية قاد  باإحر�ز  �ملو�سم �حلايل  �لتهديفي �جليد يف  �سجله  �إميوبيلي  �سريو 
4-0 على م�سيفه كرميونيزي لتكون هذه  �إىل فوز كبري  بها فريقه لت�سيو 
�حل�سيلة �لتهديفية �لكبرية كافية للفريق من �أجل �حتالل �ملركز �لر�بع يف 
�مل�سابقة بفارق �لأهد�ف �أمام ميالن. ومن �ملنتظر �أن ت�ستغل �لفرق �لكبرية يف 
�لدوري �لإيطايل فرتة �لتوقف �لدويل لإعادة ترتيب �أور�قها بحثا عن �سربة 
بد�ية جديدة قوية بعد ��ستئناف فعاليات �مل�سابقة يف �أكتوبر �ملقبل للعودة �إىل 

�ملناف�سة على مر�كز �ملقدمة.

قاد �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�سي فريقه باري�ص �سان جرمان حامل �للقب 
لكرة  �لفرن�سي  �ل��دوري  ب�سد�رة  و�لنفر�د  -1�سفر  ليون  م�سيفه  على  للفوز 
�لقدم وذلك �سمن مناف�سات �ملرحلة �لثامنة، �لتي �سهدت تعادل مر�سيليا �أمام 
رين 1-1 وعودة موناكو بفوز �سريح من �أر�ص م�سيفه رين�ص -3�سفر ليو��سل 

تقدمه يف �لرتتيب.
و���س��ج��ل مي�سي يف �ل��دق��ي��ق��ة �خل��ام�����س��ة ه���دف �ل��ن��ق��اط �ل��ث��الث ل�����س��ان جرمان 
بفارق نقطتني عن  22 نقطة  �إىل  بال�سد�رة بعدما رفعه ر�سيده  �نفرد  �لذي 

مر�سيليا.
على ملعب "غروباما �ستاديوم"، دفع مدرب ليون �لهولندي بيرت بو�ص مبهاجمه 
مو�سى دميبيليه �أ�سا�سياً لأول مرة هذ� �ملو�سم �إىل جانب �ألك�سندر لكازيت على 

ملعب غروباما �ستاديوم.
يف  19 هدفاً  2022 مع  ع��ام  ليون خ��الل  ه��د�ف يف  �أف�سل  ويعترب دميبيليه 
�ل�سابق  ناديه  �إىل  لكازيت  ع��ودة  مع  �لبديل  ب��دور  يكتفي  بات  �نه  �إّل  ر�سيده، 
قادماً من �أر�سنال �لنكليزي حيث جنح يف ت�سجيل 4 �أهد�ف منذ بد�ية �ملو�سم.

"�لرعب" مي�سي  يف �ملقابل، زج كري�ستوف غالتييه مدرب �سان جرمان بثالثي 
لال�سابة  كيمبيمبي  برينل  غياب  ظل  ويف  مبابي.  وكيليان  نيمار  و�لرب�زيلي 
ماركينيو�ص  و�ل��رب�زي��ل��ي  بريير�  د�نيلو  �لربتغايل  من  �لثالثي  �ل��دف��اع  تاألف 

و�ل�سباين �سريخيو ر�مو�ص �أمام �حلار�ص �لإيطايل جانلويجي دوناروما.
قال غالتييه بعد �لفوز "خ�سنا مبار�ة كبرية مبو�جهة فريق �سعب كان ينتظرنا 
ونيمار منحنا  �لتوز�ن  كنا منتلك  �أننا  �أعتقد  �لتو�زن.  وعدم  �لكرة  نقل  خالل 

ذلك".
و�أردف "نتابع خو�ص �ملباريات، ومن �لأ�سعب �لرك�ص مع �لكرة بدًل من دونها. 
وكان  جمياًل  �سجلنا هدفاً  ل��ي��ون...  �إىل  �لكرة  و�سول  منع  ج��د�ً  �ملهم  ك��ان من 

بامكاننا زيادة �لغلة...".
و�أوقف �سان جرمان �سل�سلة من 8 �نت�سار�ت تو�لياً لليون يف مبارياته �لخرية 
على �أر�سه، ليحقق �نت�ساره �ل�ساد�ص تو�لياً يف نف�ص عدد �ملباريات خارج �أر�سه 

هذ� �ملو�سم.
�أنهى نادي �لعا�سمة �ل�سوط �لأّول متقدماً بهدف مي�سي بعد هجمة ر�ئعة من 
دف��اع ليون ومرر  �ل��ذي توغل يف  �إىل نيمار  �لكرة  �لي�سرى حيث و�سلت  �جلهة 
كرته �حلا�سمة �ل�سابعة هذ� �ملو�سم �إىل مي�سي يف و�سط �ملنطقة، لي�سدد �لأخري 
بقدمه �لي�سرى كرة متقنة على ميني �حلار�ص �لربتغايل �أنتوين لوبي�ص )5(، 

يف ر�بع �أهد�ف "�لربغوث" �ل�سغري يف 8 مباريات يف "ليغ1".
وخا�ص نيمار مبار�ته �ل� 100 يف �ل� "ليغ1"، حيث ��سطلع بدور يف 121 هدفاً 
�أي لع��ب بعد هذ�  �أك��ر من  ك��رة حا�سمة،   44 77 وم��رر  �ذ �سجل  �لنخبة  يف 
�لعدد من �ملباريات يف �لدوري، وذلك منذ ��سر�ف وكالة "�أوبتا" على �لح�ساء�ت 

مو�سم 2007-2006.
مع بد�ية �ل�سوط �لثاين، كاد مي�سي ي�سيف �لثاين بعد متريرة من �لربتغايل 
نونو مندي�ص، �إل �أن مر�وغة �لأرجنتيني ملد�فعني وت�سديدته وجدت ر�أ�ص �ملد�فع 
�ل�ساب كا�ستيلو لوكيبا )19 عاماً( �ملرتب�ص عند خط �ملرمى لينقذ فريقه من 

هدف حمقق )47(.
و�لإيطايل  روي�ص  فابيان  �ل�سباين  باخر�ج  �لو�سط  يف  غالتييه  تغيري�ت  وم��ع 
�سان  تابع  تباعاً،  موكييلي  ون��وردي  فيتينيا  �لربتغايل  و�دخ��ال  فري�تي  ماركو 
جرمان �سغوطه وحت�سل على فر�سة بعد جمهود من مندي�ص وت�سديدة �سعيفة 
مرتني  للتعملق  �لأخري  يعود  �أن  قبل  من نيمار �سدها لوبي�ص ب�سهولة )72(، 
�أمام مي�سي بد�ية بت�سديه لت�سديدة ز�حفة )84( وثم لركلة حرة ر�ئعة تابعها 

�ملد�فع �ملخ�سرم ر�مو�ص يف �ل�سباك �إل �نه كان مت�سلاًل )1+90(.
يف �ملبار�ة �لأوىل، كان لعب و�سط مر�سيليا ماتيو غندوزي جنم �للقاء �ذ �سجل 
�لهدفني بد�ية عن طريق �خلطاأ يف مرمى فريقه بعدما حّول عر�سية من �ملايل 
�أن يعو�ص  هاماري تر�وري يف �سباك حار�سه �لإ�سباين باو لوبي�ص )25(، قبل 
�سباك  ه��زت   )52( ق��وي��ة  بر�أ�سية  �ل��ت��ع��ادل  ب��ه��دف  �ل��ث��اين  �ل�سوط  يف  �خفاقه 
�إىل ملعب فيلودروم منذ رحيله  �حلار�ص �ستيف ماند�ند� �لعائد للمرة �لأوىل 

عن مر�سيليا �لذي �أم�سى معه معظم م�سريته.
وخا�ص ماند�ند� )37 عاماً( �أحد �لوجوه �لتاريخية يف �لنادي �ملتو�سطي 613 
لقبه  وهو  "�لظاهرة"،  بال�  نادته  �لتي  �ل�سابقة  جماهريه  ت�سفيق  ونال  مبار�ة 

�أثناء م�سو�ره �لطويل مع مر�سيليا، خالل فرتة �لإحماء.
�أثنى برونو جينيزيو مدرب رين �لثامن بر�سيد 12 نقطة على حار�سه قائاًل 
�أن �لأم��ر ك��ان �سعباً عليه من  ك��ان ر�ئ��ع��اً، وعلى تركيز ع��اٍل بالرغم من  "لقد 

�لناحية �لعاطفية".
وبد� �لره��اق و��سحاً على لعبي �لفريقني بعد م�سو�رهما �لأوروب��ي، �ذ خ�سر 
مر�سيليا �أمام �أينرت�خت فر�نكفورت �لأملاين �سفر1- يف �جلولة �لثانية من دور 
�ملجموعات مل�سابقة دوري �لأبطال، فيما تعادل رين �أمام فربهت�سه )2-2( يف 

�لدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ".
وتعادل نانت مع �سيفه لن�ص �سلباً.

وف�سل لن�ص با�سر�ف مدربه فر�نك �إيز يف �للحاق بركب �أندية �ملقدمة و��ستعادة 
3-1 يف �فتتاح �ملرحلة �جلمعة،  �أوك�سري  �ملركز �لثالث من لوريان �لفائز على 
ليرت�جع للمركز �لر�بع بر�سيد 17 نقطة، على �لرغم من �نه حقق �سل�سلة من 

دون خ�سارة يف �ل� "ليغ1". من  مبار�ة   16
"�لكاناري" توز�نه �لدفاعي وحافظ على نظافة  يف �ملقابل، ��ستعاد فريق 

�سباكه �لتي �هتزت 6 مر�ت يف مبار�تيه �لأخريتني خالل �خل�سارة �أمام 
ل��وري��ان 3-2 يف �ل���دوري وق��ره ب��اغ �لأذرب��ي��ج��اين بثالثية نظيفة يف 

م�سابقة �لدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ" �خلمي�ص.
مفاجئة  خ�سارة  تلقى  بعدما  رين�ص  �أم��ام  مبار�ته  موناكو  ودخ��ل 

�لدوري  يف  �سفر1-  �مل��ج��ري  فرن�سفارو�ص  �أم���ام  �أر���س��ه  على 
�لوروبي )يوروبا ليغ( �خلمي�ص �ملا�سي.

وك���ان���ت ن��ق��ط��ة �ل���ت���ح���ّول يف �مل����ب����ار�ة ط����رد لع����ب رين�ص 
بر�ديل لوكو بعد مرور 22 دقيقة �ثر خما�سنته �لدويل 

�ل�سوي�سري بريل �ميبويل، لي�ستغل موناكو �لنق�ص �لعددي 
وي�سجل �هد�فه �لثالثة يف �ل�سوط �لثاين.

�ألك�سندر غولوفني �لت�سجيل بعد دقيقتني على  �فتتح �لرو�سي 
بد�ية �ل�سوط �لثاين بكرة ر�أ�سية.

��ستغالل  يح�سن  مل  لكنه  ذل��ك  بعد  ملوناكو  �ل�سيطرة  ود�ن��ت 
فر�ستني �سنحت ملحمد كامار� وو�سام بن يدر )53 و64(.

�لنتيجة  ليح�سم  �لخ��رية  �لثالث  �لدقائق  موناكو  و�نتظر 
نهائيا يف �ساحله بهدفني للياباين �لدويل تاكومي مينامينو 

)87( وبن يدر )90(.
وخ�سر ني�ص �أمام �سيفه �أجنيه �سفر1-، يف مبار�ة �سهدت 

 9 بعد  توديبو  جان-كلري  �مل�سيف  �لفريق  لع��ب  ط��رد 
ثو�ٍن من �سافرة �لبد�ية �ثر خطاأ على �ملهاجم �ل�سنغايل 

عبد�هلل �سيما.
ب��ات��ت ح��ال��ة طرد  "�أوبتا" ل��الإح�����س��اء�ت  وح�����س��ب وك��ال��ة 
�ل��ف��رن�����س��ي م��ن��ذ بد�ية  �ل�������دوري  ت���ودي���ب���و �لأ�����س����رع يف 

�ل�سابق  �لرقم  يعود  فيما   ،2006 عام  �لح�ساء�ت 
لالعب تولوز ماك�سيم �سبانو �لذي ُطرد بعد 

عام 2014. يف  ليل  �أمام  ثانية   39
فوزه  بري�ست  حقق  �لقاع،  �سر�ع  ويف 

�سيفه  �أم����ام  �مل��و���س��م  ه���ذ�  �لأّول 
�سجله  �سفر1-،  �أجاك�سيو 

روم��������������ان ه������ام������وم������ا يف 
�لدقيقة 65.

وت��ق��دم ب��ري�����س��ت �إىل 
ع�سر  �لتا�سع  �ملركز 

ق����ب����ل �لأخ�������ري 

4 نقاط من فوز وتعادل و6  �أجاك�سيو �لرتتيب مع  5 نقاط، فيما يتذيل  مع 
هز�ئم.

م�سيفه  على  ب��ف��وزه  ت��و�ل��ي��اً  خ�سارتني  بعد  �لن��ت�����س��ار�ت  �سكة  �إىل  ت���رو�  وع���اد 
كلريمون-فري�ن 1-3.

�ل���ذي حقق ف���وزه �لثالث  ت���رو�  وت��ق��دم 
�لعا�سر بر�سيد  للمركز  �ملو�سم  هذ� 

نقاط.  10
تاأخر ترو� بهدف من قائد كلريمون 
من  دقائق   3 بعد  غا�ستيان  يوهان 
يرد  �أن  ق��ب��ل  �ل���ب���د�ي���ة،  ���س��اف��رة 
ت�سجيلها  ع��ل��ى  ت��ن��اوب  ب��ث��الث��ي��ة 
بي�ساو  غينيا  م��ن  ب��ال��دي��ه  م��ام��ا 
هدفني )24 و53( ورينو ريبار 

.)82(

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
"حفظه �هلل" وفد فرق �لإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�سينج مبنا�سبة 

تتويجهم بعدد من �لبطولت و�لألقاب �لإقليمية و�لدولية لعام 2022 
رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور  وذل��ك   ..
�للقاء �لذي  �ل��وزر�ء وزي��ر دي��و�ن �لرئا�سة. وهناأ �سموه - خالل  جمل�ص 
جرى يف ق�سر �لبحر - �لالعبني متمنياً لهم ولزمالئهم من �لريا�سيني 

�لإمار�تيني دو�م �لتوفيق و�لتاألق يف ح�سد �لألقاب و�لبطولت �لتي تعزز 
ر�سيد دولة �لإمار�ت من �لإجناز�ت يف خمتلف �أنو�ع �لريا�سات. كما هناأ 
�حتاد �لإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�سينج، مثمناً جهوده يف �لرتقاء 
�سكره وتقديره لالهتمام  �لوفد عن  �لريا�سات. من جانبهم عرب  بهذه 

�لقطاع  ودعمه  بالريا�سيني  �لدولة  رئي�ص  �ل�سمو  �ساحب  يبديه  �ل��ذي 
�لإجن����از�ت  حتقيق  ملو��سلة  ح��اف��ز�ً  ي�سكل  و�ل���ذي  �ل��دول��ة  يف  �لريا�سي 
�لريا�سية  �ل�ساحة  باأف�سل �سورة وتر�سيخ مكانتها على  �لدولة  ومتثيل 

�لعاملية.

مبنا�سبة تتويجهم بعدد من البطولت والألقاب الإقليمية والدولية 

رئي�س الدولة ي�ستقبل وفد فرق الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج

رين يفرمل انت�سارات مر�سيليا 

مي�سي يقود �سان جرمان لالنفراد بال�سدارة 

•• اأبوظبي-وام: 

�لإ�سباين  مدريد  لريال  �لفني  �ملدير  �أن�سيلوتي  كارلو  �لإي��ط��ايل  يجد  مل 
كلمات يعرب بها عن مدى �إعجابه وتقديره بالفريق و�نطالقته �لناجحة يف 

�ملو�سم �حلايل �إل قوله: "ل ميكنني طلب �ملزيد من هذ� �لفريق".
و�أظهر ريال مدريد كفاءة و��سحة يف مو�جهة �نتفا�سة جاره ومناف�سه �لعنيد 
�أتلتيكو مدريد ليحافظ على �لفوز �لثمني -2 - 1 م�ساء �أم�ص �لأول �لأحد 
يف قمة �جلولة �ل�ساد�سة من �لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم، ليح�سم �لفريق 
ديربي �لعا�سمة �لإ�سبانية ل�ساحله على ملعب مناف�سه ويحتفظ بالعالمة 
�لكاملة و�سد�رة جدول �مل�سابقة. وحقق ريال مدريد �نت�ساره �ل�ساد�ص على 
ب�سبب  �لتوقف  ف��رتة  قبل  �لرتتيب  ���س��د�رة  على  منفرد�  ليرتبع  �ل��ت��و�يل 
35 عاما؛ حيث  �إجن��از� كان بحوزته منذ  �لأجندة �لدولية، وعادل �لفريق 

1987-1988. و�إىل  6 مباريات يف �مل�سابقة للمرة �لأوىل منذ  فاز باأول 
جانب �لفوز يف �ملباريات �ل�6 �لأوىل بالدوري هذ� �ملو�سم، حقق �لفريق �لفوز 
�أوروب��ا كما  �أبطال  لقبه يف دوري  �لدفاع عن  �أي�سا برحلة  �أول مبار�تني  يف 
فاز مببار�ة كاأ�ص �ل�سوبر �لأوروبي لريفع ر�سيده �إىل 9 �نت�سار�ت متتالية 

مبختلف �مل�سابقات هذ� �ملو�سم.
�إىل �لفوز  " �أ�سعر بالفخر لتدريب هذ� �لفريق"، م�سري�  �أن�سيلوتي  ويقول 
يف جميع �ملباريات �لر�سمية �لتي خا�سها هذ� �ملو�سم وقدرة �لالعبني على 

�جتياز �ختبار كبري جديد يف �ملو�سم �حلايل بالفوز يف �لديربي.
�لفرن�سي كرمي  �ملخ�سرم  على غياب مهاجمه  ري��ال مدريد جم��دد�  وتغلب 
�أك��ر من خيار  �لثمني م�ستفيد� من وج��ود  �لفوز  بنزميا لالإ�سابة، وحقق 
�سجل هدفا  �ل��ذي  فالفريدي،  فيدريكو  مثل  �أن�سيلوتي  لدى  هجومي جيد 
�أي�سا  وه��ن��اك  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالثة  ل��ل��م��ب��ار�ة  �ل�سباك  ليهز  �لأول  �أم�����ص 

على  �ل��ف��وز  وج���اء  ورودري���ج���و.  فيني�سيو�ص جونيور  �مل��ت��األ��ق��ان  �ل��رب�زي��ل��ي��ان 
د�ئرة  عن  �لإ�سبانية  للعا�سمة  �لثاين  �لفريق  ليبعد  �لول  �أم�ص  �أتلتيكو 
�ملناف�سة، موؤقتا، حيث جتمد ر�سيده عند 10 نقاط وتر�جع للمركز �ل�سابع. 
ويف �ملقابل، �أكد بر�سلونة �أنه �ملناف�ص �لأبرز لريال مدريد على �ل�سد�رة هذ� 
�ملو�سم حيث و��سل �لفريق �نت�سار�ته �ملتتالية يف �لدوري �ملحلي وتغلب على 
ليفاندوف�سكي  روب��رت  �لبولندي  وو��سل  نظيفة.  بثالثية  ليت�سي  م�سيفه 
مهاجم بر�سلونة �نطالقته �ملميزة مع �لفريق يف �مل�سابقة حيث �أحرز �ثنني 
6 مباريات له  �أول  �أه��د�ف يف   8 �إىل  �لثالثة لريفع ر�سيده  �لأه���د�ف  من 
�أبرز �ملكا�سب لرب�سلونة منذ �سنو�ت؛ حيث تعاقد  �أنه من  بامل�سابقة، ويوؤكد 
ليفاندوف�سكي  وع��زز  �ل�سيف.  ه��ذ�  �لأمل���اين  ميونخ  بايرن  �ل��ن��ادي من  معه 
هو  �ل��ف��ري��ق  �أ���س��ب��ح  حيث  �ل����دوري  لقب  على  �ملناف�سة  يف  بر�سلونة  ف��ر���ص 
مقابل  هدفا   18 �سجل  بعدما  �حل��ايل  �ملو�سم  يف  ودف��اع��ا  هجوما  �لأف�سل 

هدف و�حد فقط يف مرماه. و�أكد ليفاندوف�سكي عمليا �أنه قادر على حتقيق 
يف  بايرن  مع  قبل  من  حقق  مثلما  �لإ�سباين  �ل���دوري  يف  �لقيا�سية  �لأرق���ام 
�أ�سبح  �ل��ذي  �إلت�سي  �لفوز حمنة  بهذ�  بر�سلونة  �لأمل��اين. و�ساعف  �ل��دوري 
�لفريق �لوحيد يف �مل�سابقة هذ� �ملو�سم �لذي مل يحقق �أي �نت�سار حتى �لآن، 
حيث جتمد ر�سيده عند نقطة و�حدة فقط يف �ملركز �لأخري كما �أنه �لأ�سو�أ 

دفاعا بني فرق �مل�سابقة حاليا؛ حيث �هتزت �سباكه 16 مرة يف 6 مباريات.
�أخرى بنف�ص �جلولة تخل�ص قاد�ص من دو�مة �لهز�ئم �ملتتالية  ويف مبار�ة 
�لوليد بهدف نظيف  بلد  وتغلب على  5 هز�ئم،  بعد  �لأول  �نت�ساره  وحقق 
بلباو  و�أتلتيك  بيتي�ص  ري��ال  وو��سل  �حل��ايل.  �ملو�سم  يف  �أي�سا  له  �لأول  هو 
منهما  ك��ل  حقق  حيث  وبر�سلونة  م��دري��د  ري��ال  على  لل�سغط  حماولتهما 
و13   15 �إىل  ر�سيدهما  ورف��ع  �مل�سابقة  يف  �ل��ت��و�يل  على  �لثاين  �لنت�سار 

نقطة على �لرتتيب يف �ملركزين �لثالث و�لر�بع.

»العالمة الكاملة« �سعار ريال مدريد.. واأهداف ليفاندوف�سكي ترفع �سقف طموحات بر�سلونة



رموز غام�سة على ج�سد طفل 
على  غام�سة  عالمات  مالحظة  بعد  بالرعب  �إجنليزي  �أب  �سعر 
�لتحقيق  �لأب يف  ليبد�أ  �ملدر�سة؛  �لأخ��ري من  ع��ودة  بعد  �بنه،  يد 
يف �سبب هذه �لعالمات. و�سارك �لأب من لندن �سورة على تويرت 
ليد �بنه �ملر�هق، �لتي تغطيها رموز �إح�سائية، على �أمل �أن يدله 

�أحدهم على مغزى هذه �لعالمات.
ووفًقا ملوقع "تايال" �لأمريكي، �ساأل �لأب �بنه مر�ًر� وتكر�ر� عن 
�أخ���رًي� وي��دل��ه عما  �أن يجيبه �لب��ن  �ل��ع��الم��ات، قبل  مغزى ه��ذه 
تعني. و�أو�سح �لبن �أن �خلطوط على يديه هي توثيق لعدد �ملر�ت 

�لتي تعر�ص فيها للتنمر يف �ملدر�سة �لثانوية �لتي يتعلم فيها.
�لتي تعر�ص  �أو �جل�سدي،  �للفظي  �لتنمر  وو�سل جمموع حالت 

لها �لبن حو�يل 21 مرة.
وعرب �لأب عن ��ستيائه عرب موقع تويرت، قوله:"�إنه لأمر مفجع، 
�ملتنمرين،  مع  �لتعامل  �سر�مة يف  �أك��ر  �مل��د�ر���ص  تكون  �أن  يجب 

ويجب تغرمي و�لديهم."
ت��وي��رت، حيث كان  ق��وي��ة على  �ل��و�ل��د ردود فعل  ت��غ��ري��دة  و�أث����ارت 
�لنا�ص قلقني للغاية بعد �كت�ساف من�سور �لأب، و�أ�ساد �لبع�ص يف 

�لتعليقات بال�سبي �ل�سغري للتحدث علًنا عن جتربته.

م�سرع فتاة ب�سقوطها من الطابق العا�سر
�أم�ص �لأول �لأح��د م�سرع  �سهدت حمافظة �جليزة �مل�سرية يوم  
فتاة �سود�نية �جلن�سية تعمل خادمة يف �إحدى �ل�سقق �ل�سكنية يف 
منطقة �لور�ق، بعد �سقوطها من �لطابق �لعا�سر �إثر م�ساجرة مع 

مالكة �ل�سقة �لتي تعمل بها.
وك�سفت حتريات �لأجهزة �لأمنية يف �ملحافظة �مل�سرية، �أن م�سادة 
كالمية ن�سبت بني �لفتاة ومالكة �ل�سقة ”ر�سا.م“، وتطورت �إىل �أن 
بزوجها،  �ل�سقة  فا�ستعانت مالكة  بع�سهما،  �لعتد�ء على  تبادلتا 
�سلطات  �لنافذة. ومتكنت  �خلادمة من  �سقطت  �مل�ساجرة  وخالل 
مالكة  وذك���رت  وزوج��ه��ا.  �ل�سقة  مالكة  على  �لقب�ص  م��ن  �لأم���ن 
يف  تعمل  �ل�سود�نية  ”�لفتاة  �أن  �ملباحث  �أم��ام  �أقو�لها  يف  �ل�سقة، 
�إنهاء خدمتها،  �سقتها، ون�سبت بينهما م�سادة كالمية لأنها تريد 
و�أ�سابتها“.  �ملطبخ(  ب�)�سكني  �أم�سكت  �لأخ��رية، حيث  �أغ�سب  ما 
و�أ�سافت �أن �لعتد�ء عليها ت�سبب باإ�سابتها بجر�ح قطعية ب�سيطة 
ودخلت  �خل��وف،  �نتابها  �لفور  وعلى  و�ل��ي��د،  و�لكتف،  �لبطن،  يف 
غرفتها، و�أغلقت على نف�سها، و�ت�سلت بال�سرطة، وذكرت �أن �لفتاة 
�ل�سيدة  �ل�سلطات  �لنافذة..“. بدورها حولت  بنف�سها من  ”�ألقت 
لت�سريح  �ل�سرعي  �لطب  �نتدبت  �لتي  �لعامة،  للنيابة  وزوج��ه��ا 

�جلثة، للوقوف على ظروف �لو�قعة ومالب�ساتها.

جوين ديب ترك اإكرامية �سخمة لنادل 
يف حادثة لطيفة يحكى عنها حتى �ليوم، �أ�سعد �ملمثل �لعاملي  جوين 
ديب  جنم The Pirates of the Caribbean نادًل يف مطعم 
ور�ءه  ت��رك  عندما   2009 ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و  يف  �سيكاغو  يف  حل��وم 
�إكر�مية �سخمة تبلغ 4000 دولر �أمريكي بعد تناول �لطعام مع 

جمموعة من �لأ�سدقاء يف غرفة خا�سة بعيد� عن �لنظار.
ه����ذ� �ل����ن����ادل ه���و �ل�������س���اب حم��م��د �ل�����س��خ��اين وق����د �أخ�����رب جملة 
"قد  وق��ال:  ما ح��دث  تفا�سيل  �لوقت  ذل��ك  RadarOnline يف 
يكون �أحد �أ�سهر �ملمثلني يف �لعامل ، لكنه رجل متو��سع جًد� ورجل 

ر�ئع حًقا".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طاقتك الإبداعية تن�سط حيثما يذهب انتباهك
�أنت تعي هذه �حلقيقة يف  �إذ� كنت تعرف هذ� فهل  �نتباهك؟  �أن طاقتك �لإبد�عية تن�سط حيثما يتجه  هل تعلم 

حياتك �ليومية حتى تختار �لجتاه �ملنا�سب �لذي يجب �أن متنحه لقوتك �لإبد�عية؟
ل �سك �أنه ل ميكننا �أن ننكر �أن �لأ�سرة �لب�سرية )جميع �سعوب �لعامل( تعر�ست للخد�ع و�ل�سيطرة و�ل�ستغالل على 
مدى قرون من �لزمن وباأب�سع �لطرق �ملمكنة. ومع ذلك �إذ� ظلت طاقتنا �لإبد�عية �لفردية و�جلماعية من�سبة 

على �آثام �ملا�سي و�أهو�له و�آلمه فال ميكننا �أبًد� �لتحرك نحو م�ستقبل �أف�سل.
يرى علماء �لنف�ص و�لجتماع وفًقا لتقرير ن�سره موقع esmotspositifs �أنه ما د�مت طاقتنا �لإبد�عية ل ميكن 
�أن تكون ن�سطة �إل يف كل حلظة من حلظاتنا �لآنية يف نف�ص �ملكان �لذي ن�سع فيه �نتباهنا، فمن �لالئق و�ل�سروري 
فيه  وندير  فيه  ُنخ�سب  �ل��ذي  �ملكان  لأن هذ� هو  �لآن،  نبقى مركزين على �حلا�سر وعلى  و�أن  نكون يقظني،  �أن 
جوهر �حلياة �لذي �سيتج�سد يف عاملنا �ملادي. باخت�سار هنا نخلق ونبدع. فلنجعل ”هنا و�لآن“ م�سبعني بالهدوء 
و�لوئام و�لفرح و�ل�سعادة. �أنت ل�ست بحاجة �إىل عنا�سر خارجية حتى تعي�ص وتتمتع بحالة د�خلية هادئة بد�خلك. 
��ستخدم خيالك و�نقل نف�سك بذهنك �إىل �أي �سيء ميكن �أن يقودك �إىل �ل�سعور بتلك �لعنا�سر يف د�خلك. �علم �أنه 
�نطالًقا من حالتنا �لد�خلية نخلق م�ستقبلنا. لذ� ل د�عي للخوف من �مل�ستقبل، فلنكن بب�ساطة يقظني ومثابرين 
يف �حلفاظ على روؤية حلياة �سحية و�سعيدة ملفوفة مب�ساعر طيبة، وهكذ� �سنكون على ثقة �أن كل ما ياأتي �سيكون 

م�ساوًيا لل�سالم و�لفرح و�ل�سعادة �لتي ترجت بد�خلنا، ب�سكل يومي.
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على مدار 70 عاما.. ر�سائل بني اإليزابيث وامراأة مل تلتقها اأبدا
�لثانية  �إليز�بيث  �لر�حلة  �مللكة  ظلت  �ملا�سية،  عاما  �ل�سبعني  م��د�ر  على 
تتبادل �لر�سائل مع �مر�أة مل تقابلها �أبد� تعي�ص يف بارك ريفر بولية د�كوتا 

�ل�سمالية �لأمريكية.
وقال موقع "�إن�سايدر" �إن �لأمر يتعلق بامر�أة تدعى �أديل هانكي )96 عاما(، 

ولدت يوم 21 �أبريل 1926، �أي يف نف�ص يوم ميالد �مللكة �لربيطانية.
تربعت  1953، حني  ع��ام  �مللكة  �إىل  ر�سالة  ب��اأول  بعثت  هانكي  �أن  و�أ���س��اف 

�إليز�بيث �لثانية على �لعر�ص.
ومنذ ذلك �حلني، ظلت �مللكة �لر�حلة تر�سل �سنويا ر�سائل مكتوبة بخط 

�ليد �إىل �أديل يف ذكرى ميالدها، مما جعلها من تقاليد عيد �مليالد.
وذكرت هانكي، يف ت�سريح �سحفي: "يف يوم من �لأيام، طلبت منها قبعة. 
عيد  يف  جميلة  ���س��ورة  يل  �أر���س��ل��ت  لكنها  قبعة،  يل  تر�سل  �أن  �أمت��ن��ى  كنت 

ميالدها، كانت �سعادتي كبرية".
وتابعت: "مل نلتق �أبد�، لكننا نت�سارك معا يف �سغف �لطهي".

وعربت هانكي عن حزنها �إثر وفاة �مللكة، قائلة: "بالتاأكيد �ساأفتقد �لتو��سل 
بيننا.. �ساأفتقد �سديقة �لقلم".

متعهد دفن يك�سف عملية حفظ اأفراد العائلة املالكة
�أم�ص �لثنني، ويف  �إليز�بيث �لر�حلة  جرت �ملر��سم �لر�سمية جلنازة �مللكة 
ظل عر�ص �لنع�ص لعدة �أيام على �ملالأ ليودعه �مل�سيعون، يت�ساءل �لكثريون 

كيف ميكن حفظ جثمان �مللكة كل هذ� �لوقت؟
ي�ستخدم  �ل��ذي   AskTheUndertakr يف  �ملوتى  لدفن  متعهد  و�أو�سح 
من�سته على تيك توك لالإجابة على �أ�سئلة حول ما يحدث لنا بعد موتنا، 

ما يحدث على �لأرجح بعد وفاة �أحد �أفر�د �لعائلة �ملالكة.
ومت �لتاأكيد بالفعل على �أن نع�ص �مللكة �إليز�بيث �سيكون مبطناً بالر�سا�ص، 
و�لذي قال �خلرب�ء �إنه ل�سمان بقاء كل �سيء على حاله. و�لبطانة �مل�سنوعة 
ت�ساعد يف  ق��رون، حيث  �إىل  تاريخه  يعود  ملكي  تقليد  �لر�سا�ص هي  من 
�حلفاظ على �جل�سم ملدة ت�سل �إىل عام. لكن هذه لي�ست �لطريقة �لوحيدة 
"نظر�ً للروة  �مل�ستخدمة على �لأرج��ح. وي�سرح متعهد دفن �ملوتى قائاًل 
و�ملكانة و�لتاأثري �للذين تتمتع بهما �لعائلة �ملالكة ، فاإنهم �سيوؤمنون �أف�سل 
�ملحنطني و�أف�سل �ملر�فق و�لأف�سل يف كل �سيء، و لن ندخر �أي نفقات عندما 
يتعلق �لأمر برعاية و�إعد�د ج�سد �مللكة". �لتحنيط هو عملية ��ستخدمها 
�ملالكة منذ فرتة طويلة، و�لتي تت�سمن حقن �سو�ئل  �لعائلة  �أف��ر�د  �أي�ساً 
حافظة يف �لأج�سام لتاأخري �لتحلل. و�أ�ساف متعهد دفن �ملوتى "لدي كل 
�لأ�سباب لالعتقاد باأن �لتحنيط مل يكن �سيحدث �إل بعد وقت ق�سري جد�ً 
من وفاتها، و�سيفعلون كل ما يف و�سعهم ل�سمان �حلفاظ على ج�سد �مللكة 

ذي وومان كينغ 
يت�سدر �سباك التذاكر

كينغ  ووم�������ان  ذي  ف��ي��ل��م  ت�������س���ّدر 
�ل�����ذي ت�����دور ق�����س��ت��ه ح����ول جي�ص 
�سباك  �لإفريقيات  �مل��ح��ارب��ات  م��ن 
يف  �ل�سمالية  �أم��ريك��ا  يف  �ل��ت��ذ�ك��ر 
نهاية �لأ�سبوع مع حتقيقه �إير�د�ت 
بح�سب  دولر،  م��ل��ي��ون   19 ب��ل��غ��ت 
�لأرق��ام �ل�سادرة �لأحد عن �سركة 

ريلي�سنز" �ملتخ�س�سة. "�إكزبيرت 
وتوؤدي دور �لبطولة يف هذ� �لفيلم 
"�سوين"و�لذي  �إنتاج  من  �جلديد 
ي�ستند �إىل حقبة تاريخية حقيقية 
دي��ف��ي�����ص �حل���ائ���زة جائزة  ف���اي���ول 
قائدة  دور  فيه  وجت�سد  �أو���س��ك��ار، 
معروف  جي�ص  ر�أ����ص  على  �سر�سة 
مملكة  ي���ح���م���ي  �أغ�����وج�����ي  ب���ا����س���م 
�لقرن  �إىل  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  د�ه���وم���ي 

�لثامن ع�سر.
وكالة  معها  �أج��رت��ه��ا  مقابلة  ويف 
ف���ر�ن�������ص ب���ر����ص ق��ب��ل �أي�������ام، قالت 
"بت�سارب"  ���س��ع��رت  �إن��ه��ا  ديفي�ص 
�لذي  �لفيلم  ه���ذ�  ف�سل  �إذ�  لأن���ه 
تقوده وتهيمن عليه ن�ساء، �سيلحق 
ذلك �سرر� باآفاق م�ساع مماثلة يف 

�مل�ستقبل.
�ل����ث����اين  �مل������رك������ز  �إىل  وت������ر�ج������ع 
�ملو�زنة  �مل��ن��خ��ف�����ص  �ل��رع��ب  ف��ي��ل��م 
�أنتجته  �ل�������ذي  "باربرييان" 
و"نيو  �سينت�سوري"  "توينتيث 
ق�سة  ي��ت��ن��اول  و�ل����ذي  ريجن�سي" 
جورجينا  �ملمثلة  جت�ّسدها  �م���ر�أة 
لإقامة  م��ن��زل  ت�����س��ت��اأج��ر  ك��ام��ب��ل، 
�ل�سمعة يف  ���س��يء  ق�����س��رية يف ح��ي 
دي����رتوي����ت، ل��ك��ن ي��ت��ب��ني ل��ه��ا عند 
حجزه،  �آخ��ر  �سخ�سا  �أن  و�سولها 
وق�����د ح���ق���ق �إي����������ر�د�ت ب��ل��غ��ت 6،3 

ماليني دولر.

تطور جديد بق�سية 
انف�سال �ساكريا وبيكيه

بر�سلونة  مد�فع  �نف�سال  ي��ز�ل  ل 
�لإ�سباين جري�رد بيكيه عن جنمة 
�لغناء �لكولومبية �ساكري�، حمور 
�هتمام �ل�سحافة �لإ�سبانية و�لتي 
حت��دث��ت م���وؤخ���ر� ع���ن خ���الف بني 

�لطرفني يف مفاو�سات �لطالق.
 " "لفانغو�رديا  �سحيفة  وق��ال��ت 
�سعيد�  لي�ص  بيكيه  �إن  �لإ�سبانية، 
ب�سروط طالق �ساكري�، و�أنه غادر 
غا�سبا �لجتماع �لأخري مع جنمة 
�ل��غ��ن��اء �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة، و�ل����ذي كان 
ح�سانة  م�ساألة  ملناق�سة  خم�س�سا 

�أطفالهم.
بيكيه  �أن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�أو����س���ح���ت 
�لعقبات  ب�سبب  ب��الإح��ب��اط  ي�سعر 
���س��اك��ري� يف طريق  ت�����س��ع��ه��ا  �ل��ت��ي 
ب�ساأن  نهائي  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��و���س��ول 

�لطالق.
�أن  �إىل   " "لفانغو�رديا  و�أ����س���ارت 
ي����وم �جلمعة  �ل��ط��رف��ني  �ج��ت��م��اع 
رغم  للغاية،  متوتر�  ك��ان  �ملا�سي 
�إ�سر�ر �ساكري� وبيكيه على جتنب 
طفليهما  ح�سانة  ق�سية  و���س��ول 

�إىل �أروقة �ملحاكم.
ومن �ملقرر �أن يعقد �جتماع جديد 
بني بيكيه و�ساكري� �سيناق�ص �أي�سا 
ميالن  طفليهما  ح�سانة  م�ساألة 

و�سا�سا.
هذ�  �نف�سالهما  �لطرفان  و�أع��ل��ن 
�ل�سيف، بعد عالقة ��ستمرت �أكر 
من 11 عاما و�أثمرت عن طفلني، 
بيكيه  ع���الق���ة  ع����ن  م����ز�ع����م  ب���ع���د 

بامر�أة �أخرى.

وودي اآلن يعلن 
اعتزاله 

���س��رح �ل��ك��ات��ب و�مل��خ��رج �ل��ع��امل��ي " وودي 
 La Vanguardia ���س��ح��ي��ف��ة  �آلن " 
�ملزيد  عمل  يف  يرغب  ل  �أن��ه  �لإ�سبانية 
من �لأفالم، ويعتزم �لتقاعد من �سناعة 
�لوقت  م��ن  �مل��زي��د  وتخ�سي�ص  �لأف����الم 
وقد  �ل��ق��ادم��ة  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل  للكتابة 
جاء هذ� �لإعالن  �أول �أول �أم�ص �ل�سبت 
مل�سل�سله  ت��روي��ج��ه  خ���الل  �سبتمرب   17

.Zero Gravity لكوميدي �جلديد�
ما مت تعيينه �لآن ليكون فيلمه �لأخري، 
وت�سويره  ب���اري�������ص  يف  ع��ر���س��ه  ���س��ي��ت��م 
بالكامل بالفرن�سية يف غ�سون �أ�سبوعني. 
�أن  �لإ���س��ب��اين  "�آلني" �ملنفذ  �أخ���رب  وق��د 
 Match لفيلم  م�سابهاً  �سيكون  �لفيلم 
و�أي�ساً  در�م��ي  مثري،  فيلم  هو   .Point

�سرير جد�ً.

ا�ستخراج مقود دراجة من بطن طفل 
�ساعات �سعبة عا�سها طفل م�سري بعد �أن �خرتق مقود 
در�جة هو�ئية بطنه، حمدثا بها �إ�سابات مميتة، قبل �أن 

يتم �إنقاذه بجر�حة دقيقة.
قيادة  "�إطار  ��ستخر�ج  من  م�سري  طبي  فريق  ومتكن 
در�جة هو�ئية "من بطن طفل و�إنقاذه من �ملوت �ملحقق.

�سبني  منطقة  يف  �لتعليمي  �مل�ست�سفى  �أط��ب��اء  وف��وج��ئ 
�لقاهرة(،  �لعا�سمة  )�سمال  �ملنوفية  مبحافظة  �ل��ك��وم 
باأ�سرة ت�ستنجد بهم لإنقاذ طفلهم �لبالغ من �لعمر 12 
عاما، حيث كان يلهو بدر�جته �لهو�ئية يف �سو�رع قريته 
ن�سو�ن و�سقط على �لأر�ص، و�خرتق �إطار �لقيادة بطنه 
�لطفل  نقل  �لفور  على  ومت  قاتلة.  �إ�سابات  بها  حمدثا 
لغرفة �لعمليات و�إجر�ء عملية ��ستك�ساف للبطن و�إجر�ء 
"�لإطار" �ملك�سور  ����س��ت��خ��ر�ج  مت  حيث  ع��اج��ل��ة،  ج��ر�ح��ة 
د�خل بطنه. وقال �لدكتور حممد فتحي طاحون، مدير 
�مل�ست�سفى، �إن حالة �لطفل كانت حرجة جد�، ومت �لتعامل 
�لفوري وعمل �لفحو�ص و�لتحاليل �لالزمة، م�سري� �إىل 
بعد  ب�سكل ملحوظ  �إنقاذ حياته وحت�سنت حالته  �أنه مت 
�ساعات من �لتدخل �جلر�حي. و�أ�ساف �أن �لطفل يخ�سع 
حاليا للمالحظة �لطبية، وجترى �لرعاية �لالزمة، وفق 

و�سائل �إعالم حملية م�سرية.

ورق تواليت من القهوة
��سطرت �سركة هاكلي �لأملانية لت�سنيع ورق �لتو�ليت �إىل 

�لنفايات �لناجتة عن �إنتاج �لقهوة ل�ستمر�ر �إنتاجها.
جائحة  ذروة  يف  كبري  ب�سكل  ��ستفادت  قد  �ل�سركة  كانت 
فريو�ص كورونا، ب�سبب تد�فع �مل�ستهلكني لتخزين كميات 

كبرية من ورق �لتو�ليت خالل �أ�سهر �لإغالق.
فارتفعت  �لأوكر�نية،  �لرو�سية  �لأزم��ة  ب��د�أت  ما  �سرعان 
تكاليف �لطاقة �لكهربائية �رتفاعا كبري� �أجرب "هاكلي" 
على تقدمي طلب �إفال�ص موؤخر�. خرب�ء �ل�سركة حاولو� 
�بتكار فكرة جديدة ل�ستمر�ر عملها، وتو�سلو� �إىل طريقة 
�إنتاج �لقهوة �ملطحونة من قبل �سناعة  لتحويل نفايات 
�ل�سركة،  و�أنتجت  تو�ليت.  ورق  �إىل  �لأوروب��ي��ة  �لأغ��ذي��ة 
�لأ�سبوع �ملا�سي، �أول دفعة من ورق �لتو�ليت �مل�سنع من 
بقايا �لقهوة �ملطحونة يف م�سنع �ل�سركة يف دو�سلدورف. 
قالت كارين جونغ، كبرية م�سوؤويل �لت�سويق يف "هاكلي" 
% من حبيبات �لنب  �إن �لهدف هو �أن ت�سكل 20 �إىل 25 
مادة ل�سنع �لورق، لتحل حمل لب �خل�سب �لذي �رتفع 

�سعره كثرًي� منذ 2020.

بالطات لالأر�سفة من البال�ستيك املعاد تدويره
�أعلن �ملكتب �ل�سحفي جلامعة توم�سك للهند�سة �ملدنية 
و�ملعمارية، �أن �لعلماء �بتكرو� طريقة ل�سنع بالطات من 

�لبال�ستيك بعد تدويره لر�سف �ملمر�ت و�لأر�سفة.
وي�سري �ملكتب، �إىل �أن فريقا من علماء ق�سم �جليولوجيا 
�لطرق  بناء  بكلية  �لطرق  وهياكل  و�جل�سور  �لهند�سية 
�ملدنية،  و�لهند�سة  �ملعمارية  للهند�سة  توم�سك  بجامعة 
بالطات  لإن�ساء  ت��دوي��ره  �مل��ع��اد  �لبال�ستيك  ��ستخدمو� 

ر�سف متينة، ميكن ��ستخد�مها يف ر�سف �ملمر�ت.
ووفقا للمهند�سني هذه �لبالطات ل حتتاج �إىل ��ستخد�م 

�لطرق �لتقليدية لر�سف �لأر�سفة و�ملمر�ت. 

اأغرب غرامات يتفاجاأ بها امل�سافرون
ت��ف��ر���ص �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����دول ق���و�ن���ني ت�����س��اع��د على 
ببع�ص  �لقيام  �ل�سياح  على  وحتظر  �ل�سياحة  تنظيم 
و�لتقاليد  ل��الأع��ر�ف  خمالفة  تعد  �لتي  �لن�ساطات 
فر�ص  �إىل  �لأم��ر  ي�سل  �أن  وميكن  �لبلد�ن،  ه��ذه  يف 

غر�مات على �ملخالفني.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي جم��م��وع��ة م���ن �أغ�����رب �ل���غ���ر�م���ات �لتي 
موقع  بح�سب  �لعامل،  ح��ول  �مل�سافرون  لها  يتعر�ص 

تر�فيل �أوف باث:
�لزدحام،  لتقليل  �لبندقية: يف حماولة  �جللو�ص يف 
ميد�ن  م��ث��ل  �ل�ساخنة  �ل��ن��ق��اط  يف  �جل��ل��و���ص  ُي��ح��ظ��ر 
�أبعد  �إىل  �سانت مارك وج�سر ريالتو. وذهبت �ملدينة 
من ذلك من خالل حظر �جللو�ص يف �أي مكان على 
�لأر�����ص د�خ���ل �مل��دي��ن��ة، وي��ع��اق��ب �مل��خ��ال��ف��ون بغر�مة 

قدرها 580 دولر.
ي�سمح  �أم�����س��رتد�م: ل  �لعامة يف  �لأم��اك��ن  �ل�سرب يف 
خا�سة  �ل���ع���ام���ة،  �لأم����اك����ن  يف  �ل�����ُس��ك��ر  �أو  ب��ال�����س��رب 
بالن�سبة لل�سائحني، وينطبق �ل�سيء نف�سه على �ملو�د 
غري  �أم��ر  للعمال  �سور  �لتقاط  �أن  كما  �لرتفيهية. 
قانوين. �إنها �سناعة منظمة بالكامل، وبغ�ص �لنظر 

على  �حرت�مها  يجب  �ل�سخ�سية،  نظرك  وجهة  عن 
هذ� �لنحو.

ت��ذك��اري��ة م��ن عدة  �أو �ل�سخور ك��ه��د�ي��ا  �ل��رم��ل  �أخ���ذ 
يف  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �ل�سو�طئ  تتمتع  �أماكن: 
�أماكن مثل هاو�ي و�ليونان و�إيطاليا و�ململكة �ملتحدة 
ب��و���س��ع �حل��م��اي��ة مل��ج��م��وع��ة م��ن �لأ���س��ب��اب �ملختلفة، 
ويعترب �أخذ �لرمال �أو �ل�سخور منها جرمية يعاقب 
ف��رن�����س��ي��ان ذلك  و�ك��ت�����س��ف زوج����ان  �ل��ق��ان��ون.  عليها 
بالطريقة �ل�سعبة يف �سردينيا عندما حاول �أخذ 88 
�لقب�ص عليهما  �لوطن. ومت  �إىل  �لرمال  رط��اًل من 
�ل�سجن  يف  ���س��ن��و�ت  ���س��ت  �إىل  ت�سل  ع��ق��وب��ة  وو�ج��ه��ا 

وغر�مة 3000 دولر.
م�سغ �لعلكة يف �سنغافورة: يف حني �أن مدينة �سنغافورة 
لديها �لعديد من �لقو�عد �ل�سارمة �لتي ت�ساعد يف 
�حلفاظ على مظهرها �لأ�سلي، فاإن حظر �لعلكة هو 
�أحد �أ�سهرها ب�سهولة، وهو قانون و�سعه �لعقل �ملدبر 
�لذي  يو،  كو�ن  ل�سنغافورة، يل  �لكبري  �ل�سعود  ور�ء 
كان يوؤمن ب�سدة بالنظافة. وكان هدفه �إن�ساء "و�حة 

من �لعامل �لأول يف منطقة �لعامل �لثالث".

عار�سة تقدم زيا من جمموعة Badgley Mischka لربيع و�سيف 2023 خالل اأ�سبوع املو�سة يف نيويورك. )رويرتز(

جادا �سميث  حتتفل بيوم 
اأ�سلع يعني جميل

�حتفلت �ملمثلة �لأمريكية  جاد� بينكيت �سميث ، زوجة �ملمثل �لعاملي  ويل �سميث  
بيوم �ل�سلع حتت �سعار "�أ�سلع يعني جميل" وذلك عرب ن�سرها �سورة على و�سائل 

�لتو��سل �لجتماعي .
ظهرت بينكيت �سميث بتوب ذهبي من �حلرير و�أقر�ط من �ملا�ص مع �أحمر �سفاه 

وما�سكار� لتزيني �إطاللتها.
"�أ�سلع يعني جميل" �سعيد لكل �إخوتي  "يوم  علقت �سميث على �ل�سورة قائلة: 
و�أخو�تي �لذين ل �سعر لديهم". وكان د�ء �لثعلبة �لذي تعاين منه �سميث ويوؤدي 
�إىل ظهورها دون �سعر �سّبب �أزمة خالل حفل �لو�سكار �ملا�سي. قام مقدم �حلفل 
�ملمثل  كري�ص روك  بنكتة حول مر�ص جاد� بينكيت �سميث فوقف �ملمثل ويل �سميث 

وقام ب�سفعه ما �أدى �إىل منعه من ح�سور فعاليات �لو�سكار ملدة ع�سر �سنو�ت.


