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برملان العراق: لن يعود نواب 
ال�صدر اإال بانتخابات مبكرة

•• بغداد-وكاالت:

�أع��رب نائب رئي�س  على وقع �لأزم��ة �ل�سيا�سية �مل�ستمرة يف �لعر�ق منذ نحو �سنة، 
�لذي  �ل�سدري،  �لتيار  ن��و�ب  ع��ودة  �أمله من  �ساخو�ن عبد�هلل عن  �لنو�ب  جمل�س 
يتزعمه مقتدى �ل�سدر، �إىل �ملجل�س. �إل �أنه �أو�سح �أم�س �لأحد �أنه حتى يعود نو�ب 

�ل�سدر للربملان يجب �إجر�ء �نتخابات ت�سريعية مبكرة.
�إىل ذلك، �أكد �أن �ل�سدريني كتلة مهمة يف �لعملية �ل�سيا�سية، معترب�ً �أن غياب �أي 

مكون عن �لعملية �ل�سيا�سية، لن ياأتي بال�ستقر�ر.
�أما عن مت�سك خ�سوم �ل�سدر باملر�سح حممد �ل�سود�ين لرئا�سة �حلكومة �جلديدة، 
يف �إ�سارة �إىل �لإطار �لتن�سيقي �لذي ي�سم ف�سائل و�أحز�ب مو�لية لإير�ن، فقال: 

من يدعمون �ل�سود�ين هم جزء من �لذين ميتلكون �ل�سالح.
وحذر من خطورة �ل�سالح �ملنفلت يف �لبالد، معترب�ً �أنه �أحد �مل�ساكل �لرئي�سية �لتي 
تفكك �لعر�ق. كما نبه �إىل �أن �ملخاوف من �ندلع �سر�ع م�سلح يف �لدولة موجودة 

وحقيقية وخطرية.
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متور �لإمار�ت ... �إرث غني وخريطة 
معرفية تتو�رثها �لأجيال

�أخبار �لإمار�ت

�حتاد �ل�شغل يحذر: عو�قب
 رفع �لدعم �شتكون وخيمة

عربي ودويل

جنمات �لإمار�ت يح�شدن ف�شية 
�لفرق و�لفردي وبرونزية �لنا�شئني

�لفجر �لريا�شي

ال�سلطات الرو�سية تعيد فتح ج�سر القرم 

رو�صيا تعلن الت�صدي لهجوم 
اأوكراين يف اجتاه زابوريجيا

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان 
رئي�س اأوغندا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س يويري كاغوتا مو�سيفيني رئي�س 

جمهورية �أوغند�، مبنا�سبة ذكرى ��ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة 

�إىل فخامة �لرئي�س يويري كاغوتا مو�سيفيني.

تتهياأ النقطاع الكهرباء 
اأملانيا قلقة على البنية التحتية 
بعد تخريب طال �صكك احلديد

•• عوا�صم-وكاالت:

دعا م�سوؤولون �أملان �أم�س �إىل تعزيز 
�لرئي�سية  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  ح��م��اي��ة 
كبري  ت���خ���ري���ب  غ�������د�ة  �ل����ب����الد  يف 
�حلرب  �أج����و�ء  يف  �حل��دي��د،  ل�سكك 
�حتمال  �إىل  م�سريين  �أوكر�نيا،  يف 

وجود م�سوؤولية رو�سية عنه.
�خل�سر  ح����زب  يف  �مل�������س���وؤول  وق�����ال 
�لأملاين وع�سو �لئتالف �حلكومي 
�أن  �أن���ط���ون ه���وف���ر�ي���ر ل مي��ك��ن��ن��ا 
ور�ء  ��ا  �أي�����سً رو�سيا  وق���وف  ن�ستبعد 

�لهجوم على �سركة �سكك �حلديد.
و�أ������س�����اف رئ���ي�������س جل���ن���ة �ل�������س���وؤون 
�لأوروب������ي������ة يف �ل����ربمل����ان �لأمل������اين 
فونكي  جم��م��وع��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�لإعالمية رمبا يف �حلالتني يتعلق 
�لأمر بتحذير لأننا ندعم �أوكر�نيا. 
مليار   20 ع��ن  �لإف�����ر�ج  �إىل  ودع���ا 
�لتحتية،  �ل��ب��ن��ي��ة  حل��م��اي��ة  ي�����ورو 
وت���ع���زي���ز ق������در�ت �ل�����س��رط��ة و�أم����ن 

تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت.
�إنقاذ  رئي�س منظمة  ذكر  ذلك،  �إىل 
يف ولي����ة ب���اف���اري���ا، �أن����ه ي��ج��ب على 
�ملو�طنني �لأملان �لتاأكد من معرفة 
كيفية �لت�سرف حال �نقطاع �لتيار 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي، و���س��ط خم���اوف ب�ساأن 

�إمد�د�ت �لطاقة يف �ل�ستاء �ملقبل.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أن  �لأح���د،  �أم�����س  �ل��رو���س��ي��ة،  �ل��دف��اع  ك�سفت وز�رة 
قو�ت بالدها ت�سدت لهجوم لنظريتها �لأوكر�نية 
يف �جتاه مدينة ز�بوريجيا، �لو�قعة جنوب �سرقي 

�أوكر�نيا.
ك��م��ا ذك���رت �أن �ل��ق��و�ت �ل��رو���س��ي��ة ت�����س��دت لهجوم 
ل��ل��ق��و�ت �لأوك���ر�ن���ي���ة يف �جت����اه ك��وب��ي��ان�����س��ك قرب 
ودبابة  جنديا   50 تدمري  �إىل  م�سرية  خاركيف، 

و�حدة و 9 عربات مدرعة.
ياأتي ذلك فيما �أفادت م�سادر �أوكر�نية مبقتل ما ل 
يقل عن 12 �سخ�سا و�إ�سابة 49 �آخرين، بينهم 6 

�أطفال، يف ق�سف ��ستهدف ز�بوريجيا.
و��ستدت من جديد �ملو�جهات بني �لقو�ت �لأوكر�نية 
و�لرو�سية يف مدينة ز�بوريجيا، �لتي تبعد بحو�يل 
للطاقة  ز�بوريجيا  حمطة  عن  كيلومر�   125
�أكرب  وه��ي  رو���س��ي��ا،  عليها  ت�سيطر  �ل��ت��ي  �ل��ن��ووي��ة 

حمطة للطاقة �لنووية يف �أوروبا.
وتبادلت كييف ومو�سكو �لتهامات بق�سف �ملن�ساأة 
�ل��ت��ي ت��دي��ره��ا ط��و�ق��م عمل �أوك��ر�ن��ي��ة، مم��ا �أحلق 
�أ�����س����ر�ر� ب��امل��ب��اين �مل��ح��ي��ط��ة وه����دد ب���وق���وع كارثة 

نووية.
من جهة �أخرى، �أعلن نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�سي 
ج�سر  ي��ع��اي��ن��ون  غطا�سني  �أن  خو�سنولني  م����ار�ت 
�لنتائج خالل  �أوىل  �أن ي�سدرو�  �لقرم �لأحد على 
ن�سبته مو�سكو  �نفجار �سخم  و ذلك غد�ة  �لنهار، 

يعد  و�ل����ذي  �جل�����س��ر،  ع��ل��ى  مفخخة  ���س��اح��ن��ة  �إىل 
�ملن�ساأة �لأ�سا�سية ذ�ت �لقيمة �لرمزية �لكربى �لتي 
مو�سكو  �سمتها  �لتي  �جلزيرة  ب�سبه  رو�سيا  تربط 

من �أوكر�نيا عام 2014.
ب�سع  بعد  و�لقطار�ت  �ل�سيار�ت  حركة  و��ستوؤنفت 
�أحد  بانهيار  ت�سبب  �ل��ذي  �لن��ف��ج��ار  على  �ساعات 
م�سالك �جل�سر �لذي �سّيد بتكلفة كبرية و�فتتحه 

�لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني يف 2018.
�أن  �لأح�����د  �ل��رو���س��ي��ة  �مل���و�����س���الت  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
وفق  ت�سري  رو�سيا  �إىل  �لقرم  من  �لركاب  قطار�ت 

�جلدول �لعتيادي.
�ل��رو���س��ي و�سبه  �ل��رب  ب��ني  ع��ّب��ار�ت  ت�سيري  كما مت 

�جلزيرة.
�أوقع  �ل��ذي  �لنفجار  �لرو�سية  �ل�سلطات  ون�سبت 
مفخخة  �ساحنة  �إىل  �ل�سبت  �سباح  قتلى  ث��الث��ة 

مالكها من �سكان منطقة كر��سنود�ر �لرو�سية.
بالوقوف  �أوك��ر�ن��ي��ا  �لآن  حتى  مو�سكو  تتهم  ومل 
خلف �لهجوم، كما مل يتنّب �مل�سوؤولون �لأوكر�نيون 

�لعملية ر�سميا.
�إل �أن كييف هددت مر�ر� ب�سرب هذ� �جل�سر �لذي 
ي�ستخدم لنقل �لإم��د�د�ت �إىل �لقو�ت �لرو�سية يف 

�أوكر�نيا.
ل��ق��ط��ات ك��ام��ري�ت م��ر�ق��ب��ة مت تد�ولها  و�أظ���ه���رت 
ع��رب �لإن���رن���ت �ن��ف��ج��ار� ق��وي��ا ت��ز�م��ن م��ع مرور 
ت�ستبه  �ساحنة  بينها  �جل�سر من  على  عربات  عدة 

�ل�سلطات �لرو�سية باأنها كانت م�سدر �لنفجار.
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اليوم انطالق جيتك�س 2022 
حممد بن را�صد: جيتك�س جلوبال

 و�صع دبي على خارطة التقنية العاملية
•• دبي-الفجر:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قال 
�سموه  ح�ساب  على  تغريدة  يف  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
يف  للتكنولوجيا  معر�س  �أكرب  ينطلق  )�ليوم(  غد�ً  )توير(:  يف  �ل�سخ�سي 
�لعامل على م�ساحة ٢ مليون قدم مربع ومب�ساركة 5000 �سركة من 90 
دولر  �ملليار  منها  و�حدة  كل  تقييم  يتجاوز  نا�سئة  �سركة  دولة منهم 35 
�لتقنية  دب��ي على خارطة  1981 و�سع  ب��د�أ منذ  �ل��ذي  . جيتك�س جلوبال 

�لعاملية.. وو�سع �لتقنية على ر�أ�س �أولويات دبي.



االثنني   10  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13667  
Monday    10    October    2022   -  Issue No   13667

02

اأخبـار الإمـارات
اأكادميية اأبوظبي احلكومية ت�صارك يف اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2022

•• اأبوظبي-الفجر:

�حلكومية  �ملن�سة  �حلكومية،  �أبوظبي  �أك��ادمي��ي��ة  �أعلنت 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �لب�سرية  �ل��ك��ف��اء�ت  لتطوير  �ل��ر�ئ��دة 
و�ل��ت��اب��ع��ة ل��د�ئ��رة �لإ���س��ن��اد �حل��ك��وم��ي، ع��ن م�ساركتها يف 
�لفعاليات  �أب��رز  �إح��دى   ،2022 للتقنية  جيتك�س  �أ�سبوع 
�ملتخ�س�سة بالتكنولوجيا يف �ملنطقة، وذلك بهدف ت�سليط 
�لتعلم  تعزيز جت��رب��ة  �ل��ر�ئ��دة يف  ج��ه��وده��ا  �ل�����س��وء على 

و�لتطوير ملوظفي حكومة �أبوظبي. 
�ملبادر�ت  لإط��الق  م�ساعيها  مبو��سلة  �لأكادميية  وتلتزم 
�لتعليمية  �جل��ه��ات  �أب���رز  م��ع  �ل�سر�كات  وعقد  و�ل��رب�م��ج 

و�ملتخ�س�سة يف قطاعات  �ل��ر�ئ��دة  �جل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
خمتلفة ل�سقل كفاء�ت موظفي حكومة �أبوظبي وتوفري 

جتارب تعليمية عاملية �مل�ستوى للم�ساركني يف بر�جمها. 
ويتيح �أ�سبوع جيتك�س للتقنية فر�سة ��ستثنائية للتو��سل 
�لر�ئدة  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �ملتخ�س�سني  �خل��رب�ء  مع 
من جميع �أنحاء �لعامل لبحث �آفاق جديدة لدعم عملية 

�لتحول �لرقمي على م�ستوى حكومة �أبوظبي. 
من  قّيمة  تعليمية  فر�ساً  توفري  على  �لأكادميية  وتعمل 
خالل �لرويج لثقافة �لتعّلم �ملبتكر و�مل�ستمر بهدف دعم 
قائم  م�ستد�م  �قت�ساد  لبناء  �لطموحة  �أبوظبي  م�ساعي 
م�ساركتها  خ��الل  م��ن  �لأك��ادمي��ي��ة  وتتطلع  �ملعرفة،  على 

�مل��زي��د من  ب��ح��ث  �إىل  م��ن جيتك�س  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ن�سخة  يف 
�ملتمثل يف  دع��م هدفها  �ساأنها  �لتي من  و�مل��ج��الت  �ل�سبل 
تعزيز ��سر�تيجيات �لتعلم و�لتطوير �ملبتكرة من خالل 
�ل�ستفادة من �أدو�ت �لتعلم �لرقمية �ملتطورة، و�إعد�د جيل 
باإمكانات ومهار�ت  �لتي تتمتع  �ل�ستثنائية  �لكفاء�ت  من 

من �ساأنها متكينهم من مو�كبة �مل�ستقبل.
عملية  �ل�سلة  ذ�ت  و�لقطاعات  �أبوظبي  حكومة  وتو��سل 
�ملمار�سات  �عتماد  �أهمية  ي��ربز  ما  وه��و  �لرقمي،  �لتحول 
�مل��ب��ت��ك��رة ل��ت��ط��وي��ر �ق��ت�����س��اد م�����س��ت��د�م ق��ائ��م ع��ل��ى �ملعرفة 
و�مل�����س��اه��م��ة يف دع���م من��و �لإم������ارة مب��ث��اب��ت��ه��ا م��رك��ٍز ر�ئد 

لالبتكار و�لتكنولوجيا.

راأ�س اخليمة حتتفل بيوم الطريان املدين االإماراتي
•• راأ�س اخليمة -وام: 

�أ�ساد �ل�سيخ �ملهند�س �سامل بن �سلطان بن �سقر �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين رئي�س جمل�س مطار ر�أ�س 
�خليمة �لدويل وع�سو جمل�س �إد�رة �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين بالدعم و�لهتمام �لذي يوليه �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
�لقا�سمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة ، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ، لتطوير �ل�سياحة و�ملبادر�ت لت�سهيل �لأعمال �لتجارية، 
ل�سمان �لنجاح �ل�سامل لالإمارة . وقال �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي : " حتتفل دولة �لإمار�ت بيوم �لطري�ن 
�ملدين �لإمار�تي يف �خلام�س من �أكتوبر من كل عام حيث �عتمد جمل�س �لوزر�ء هذ� �ليوم من �أجل خلق �لوعي، 

وتقدمي �لدعم �مل�ستمر لتطور وتقدم جمتمع �لطري�ن يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ورحب �ل�سيخ �سامل �لقا�سمي يف �أعقاب تعايف �لعامل من كوفيد19- بعودة �ل�سفر �إىل طبيعته للم�سافرين و�سركات 
�لأعمال �جلديدة .. م�سري� �إىل �أنه متت مر�جعة �للو�ئح و�ل�سيا�سات يف �سوء ديناميكيات �ل�سناعة �ملتغرية �لتي 

�أدت �إىل حت�سني �إجر�ء�ت �ل�سالمة و�لنظافة و�لأمن.

حكومة اأبوظبي ت�صتعر�س 100 مبادرة رقمية يف جيتك�س 2022

متور االإمارات ... اإرث غني وخريطة معرفية تتوارثها االأجيال

تريندز ي�سدل ال�ستار على م�ساركة فعالة يف معر�سي الريا�س وبر�سلونة للكتاب 2022

ات عاملية كربى لتعريف اجلمهور بنتاج تريندز البحثي د. حممد العلي: معار�س الكتب من�صّ

•• اأبوظبي-وام:

للتقنية  �لعاملي  "جيتك�س  معر�س  يف  �أبوظبي  حكومة  جناح  ي�ستعر�س 
وم�سروعاً  رقمية  مبادرة   100 من  �أك��ر  �ليوم  من  �بتد�ء   "2022
�إىل خلق  ت��ه��دف جميعها  و�ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي،  �ل��ت��ح��ول  م��ب��ت��ك��ر�ً يف جم���ال 
جتربة فريدة للزو�ر من خالل تقدمي من�سة موحدة ت�سم كافة �جلهات 

�حلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
وتتو�جد �أكر من 30 جهة حكومية و�أكادميية يف جناح حكومة �أبوظبي، 
�لرقمية  و�لتطبيقات  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�����س��اري��ع  �أح����دث  ب��ع��ر���س  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
�جلديدة و�ملبتكرة لديها، ومبا يعزز جودة حياة �ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي 

ويدعم م�سرية �لتحول �لرقمي.
�إ�سر�ف ومتابعة �للجنة  وتاأتي م�ساركة حكومة �أبوظبي يف �ملعر�س حتت 
�لعليا للحكومة �لرقمية يف �إمارة �أبوظبي، وذلك يف �سياق جهودها �لر�مية 
�أبوظبي،  �لرقمي على م�ستوى حكومة  �لتحول  �إطار حوكمة  تفعيل  �إىل 
وحتقيق نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي �خلدمات �حلكومية و�لنتقال نحو 

�مل�ستقبل �لرقمي.
وميثل معر�س "جيتك�س �لعاملي للتقنية 2022" فر�سة حلكومة �أبوظبي 
�أجندة  �سمن  �إطالقها  مت  �لتي  �حلكومية  �جل��ه��ات  مب��ب��ادر�ت  للتعريف 
�أبوظبي �لرقمية، و�لتي تتمثل يف حماور �خلدمات �حلكومية، و�حللول 
�حلكومية �لرقمية، و�لبيانات و�لذكاء �ل�سطناعي، و�لأمن �ل�سيرب�ين، 

ومتكني �ملنظومة �لرقمية.
وقال معايل علي ر��سد �لكتبي، رئي�س د�ئرة �لإ�سناد �حلكومي – �أبوظبي: 

كونه  يف   "2022 للتقنية  �لعاملي  "جيتك�س  معر�س  �أهمية  "تكمن 
و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�تيجية  �ل�سر�كات  لتعزيز  منرب�ً 
و��ستك�ساف �آفاق جديدة للتعاون �لبناء، و�ل�ستفادة من �إمكانات وقدر�ت 
�أبوظبي  �أج��ن��دة  لدعم  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف  �لعاملة  �ل�سركات  ك��ربى 
وم�ساركة  �خل��رب�ت  لتبادل  عظيمة  فر�سة  �ملعر�س  ُيعد  حيث  �لرقمية، 
يف  ي�سهم  ومبا  �ملميزة،  �لعاملية  و�ملبادر�ت  �لر�ئدة  �لتقنيات  حول  �ملعرفة 

تعزيز م�سرية �لتحول �لرقمي لإمارة �أبوظبي.
ل�ستعر��س  �لعام  ه��ذ�  دورة  يف  م�ساركتنا  تاأتي  �لكتبي:  معايل  و�أ���س��اف 
�إجناز�ت �إمارة �أبوظبي يف جمالت �لتحول �لرقمي، و�لبناء على �لإجناز�ت 
�لتي كان �آخرها نقل جميع خدمات حكومة �أبوظبي على منظومة خدمات 
�أبوظبي �حلكومية �ملوحدة "مت"، حيث مت حتويل �خلدمات �حلكومية �إىل 
�إمارة  �إىل ٪100، ما يتيح ملجتمع  خدمات حكومية رقمية بن�سبة ت�سل 
و�إجنازها  �لإم���ارة  يف  �حلكومية  �خل��دم��ات  جميع  �إىل  �لو�سول  �أبوظبي 

ب�سهولة وي�سر.
وحتتفي حكومة �أبوظبي مب�ساركتها �حلادية ع�سرة يف معر�س "جيتك�س 
�لعاملي للتقنية 2022"، و�لذي يعترب �حلدث �لأبرز يف جمال �لتقنيات 
حلول  وتبني  �لبتكار  دعم  على  وتعمل  �ملتطورة،  و�لتكنولوجيا  �حلديثة 
رقمية ومبادر�ت فّعالة تعزز �لبيئة �لقت�سادية و�ل�ستثمارية يف �لعا�سمة 
ب��ني جميع �جل��ه��ات �حلكومية يف  �ل��ت��ع��اون وت�سافر �جل��ه��ود  م��ن خ��الل 
�لتحول  رو�د  �أه��م  �أبوظبي كو�حدة من  �إم��ارة  �لإم���ارة، ومبا يعزز مكانة 

�لرقمي �حلكومي.
لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لع�سكر،  �حلميد  عبد  حممد  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 

"نحن �سعد�ء لتنظيم �مل�ساركة �حلادية ع�سرة  �أبوظبي �لرقمية بالقول: 
و�ل��ذي ي�سهم يف متكني �جلهات  �ملعر�س،  �أبوظبي يف هذ�  جلناح حكومة 
�لأفكار  و��ستك�ساف  �ملميزة،  �لرقمية  ��ستعر��س مبادر�تها  �حلكومية من 
�ملبتكرة، وتبّني �لتقنيات �لرقمية �لتي ت�ساعدهم على �لتقّدم و�لنجاح يف 

جمال �لتحول �لرقمي.
و�أ�سار �لع�سكر �إىل �أن جناح حكومة �أبوظبي �سوف يعر�س �أحدث �مل�ساريع 
�مل�ساركة،  �حلكومية  �جلهات  لدى  و�ملبتكرة  �جلديدة  �لرقمية  و�ملبادر�ت 
و�لتكامل  �مل�����س��رك  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  كمن�سة  �جل��ن��اح  �أه��م��ي��ة  �إىل  لف��ت��اً 
و�ح��دة ويجمعها هدف  ت�سارك حتت مظلة  �لتي  بني �جلهات �حلكومية 
�إمارة  �سكان  �سعادة جميع  �ملجتمع وحتقيق  تعزيز جودة حياة  و�حد وهو 

�أبوظبي.
�لتحول  وم��ب��ادر�ت  �مل�ساريع  �أح���دث  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  جناح  وي�ستعر�س 
�لدور  و�إب���ر�ز  �لإم���ارة،  �إىل حت�سني ج��ودة �حلياة يف  �لتي تهدف  �لرقمي 
حكومية  رقمية  حلول  تطوير  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  تلعبه  �ل��ذي  �ل��ه��ام 
�حلكومي،  �لأد�ء  ك��ف��اءة  تعزيز  �ساأنها  م��ن  و��ستباقية  وف��ع��ال��ة،  �سريعة، 

و�لإ�سهام يف �إثر�ء جتربة �ملتعاملني.
وي�ست�سيف جناح حكومة �أبوظبي خالل �أيام �ملعر�س �سل�سلة من �لفعاليات، 
 Capture the "ومن �سمنها م�سابقة "حتدي �ملخرقني �لأخالقيني
جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �مل�سابقات  �أ�سهر  من  و�حدة  تعترب  و�لتي   ،  Flag
�لأم��ن �ل�سيرب�ين، وحت��دي��د�ً ما يعرف ب��الخ��ر�ق �لأخ��الق��ي يف �لعامل، 
من  جمموعة  وه��م  �لأخالقيني،  �ملخرقني  م��ه��ار�ت  تعزيز  �إىل  وتهدف 
�لباحثني يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين، ممن يعملون على �خر�ق �ملو�قع 

�لأمن  م�ستويات  لختبار  �حلا�سوب  و�سبكات  و�لتطبيقات  �لإلكرونية 
�ل�سركات  لها  تتعر�س  قد  �لتي  �لقر�سنة  و��ستباق هجمات  بها،  �خلا�سة 
ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن �لتفاقيات  ك��م��ا ي�سهد �جل��ن��اح  و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة. 
ومذكر�ت �لتفاهم �لتي تعزز �ل�سر�كة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، 
وُت�سهل عملية �لتحول �لرقمي، وتوؤمن فر�ساً ��ستثمارية �سخمة لل�سركات 

�لعاملة يف �لقطاع �خلا�س.
30 جهة حكومية و�أك��ادمي��ي��ة جتتمع  �أك��ر م��ن  �أن  �إىل  وجت��در �لإ���س��ارة 
حتت مظلة و�حدة لعر�س �حللول �لرقمية �ملبتكرة و�لتقنيات �لتي تعتمد 
�ملجال،  �أبوظبي يف هذ�  ري��ادة  ي�سمن  �لأد�ء �حلكومي مبا  لتعزيز  عليها 
�ل�سحة،  ود�ئ���رة  و�لنقل،  �لبلديات  ود�ئ���رة  �ملجتمع،  تنمية  د�ئ��رة  وه��ي: 
و�ملعرفة،  �لتعليم  ود�ئ���رة  �لقت�سادية،  �لتنمية  ود�ئ���رة  �لطاقة،  ود�ئ���رة 
ود�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة، ود�ئرة �ملالية، و�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي، 
�لق�ساء،  ود�ئ��رة  للمحا�سبة،  �أبوظبي  وجهاز  �حلكومي،  �لإ�سناد  ود�ئ��رة 
للجمارك،  �لعامة  و�لإد�رة  �لغذ�ئية،  و�ل�سالمة  للزر�عة  �أبوظبي  وهيئة 
وهيئة  و�ملطابقة،  للجودة  �أبوظبي  وجمل�س  �أبوظبي،   – �لبيئة  وهيئة 
�لرقمية،  �أبوظبي  �ملدين، وهيئة  للدفاع  �أبوظبي  �لب�سرية، وهيئة  �ملو�رد 
�لهمم،  لأ�سحاب  �لعليا  ز�ي��د  وموؤ�س�سة  �حلكومية،  �أبوظبي  و�أك��ادمي��ي��ة 
ر، وموؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية،  وموؤ�س�سة �لرعاية �لجتماعية و�سوؤون �لق�سّ
ومكتب  �لريا�سي،  �أبوظبي  "معاً"، وجمل�س  �ملجتمعية  �مل�ساهمات  وهيئة 
�لعامة،  لل�سحة  �أبوظبي  ومركز  �أبوظبي،  وغرفة  لال�ستثمار،  �أبوظبي 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  ومركز  �أبوظبي،   - �لإح�ساء  ومركز 

و�ملهني، وجامعة خليفة، وجمال�س �ل�سباب-�أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

ت�سهد دولة �لإمار�ت تطور�ً كبري�ً يف زر�عة نخيل �لتمر، بف�سل �هتمام �لقيادة 
�لر�سيدة وتوجيهاتها و�لتي �نعك�ست من خالل �ملهرجانات �ملتخ�س�سة �لتي 
يف  ي�ساهم  �لأم��ر�ل��ذي  �ل��ع��ام،  م��د�ر  على  و�لتمور  �لرطب  مبو��سم  حتتفي 
�ملحافظة على �ملوروثات �لجتماعية و�لثقافية لقيمة �لنخلة، و يعزز فر�س 
تبادل �خلرب�ت و�ملعرفة مبو�رد �لنخلة �لهائلة بني �ملز�رعني و�مل�ستثمرين 
مو�تية  فر�س  �لتمر  بنخيل  �ملتخ�س�سة  �ملهرجانات  وتتيح  �ل�سباب.  وجيل 
�لنخيل  مبو�رد  و�ملعرفة  �خلرب�ت  لتبادل  و�ملز�رعني  و�مل�ستثمرين  لل�سباب 

�لهائلة، مما ي�سكل د�فعا لهم لالهتمام باملو�رد �ملتكاملة للنخيل.
ذ�ت  م��ن��ت��ج��ات  لت�سنيع  ع��ق��ود  م��ن��ذ  �لإم������ار�ت  �مل�����س��ان��ع يف  بع�س  و�جت��ه��ت 
ومنها  �لنخيل  لأ���س��ج��ار  �لثانوية  �مل���و�رد  م��ن  ومبتكرة  حديثة  ت�سميمات 
وديكور�ت  و"�ملقاعد"  و"�لدو�ليب"  �ل�سالل  ف�سنعت  و�خل��و���س  �جل��ري��د 

�أ�سقف �ملنازل" وجميع هذه �ملنتجات �سديقة للبيئة.
�أن هناك  �إل  وعلى �لرغم من �لأهمية �لقت�سادية للنخلة بكل منتوجاتها 
�آخر خا�س بدور �لنخلة يف تعظيم �لتالحم �لأ�سري  �سق تاريخي ومعنوي 
�لأجيال  ب��ني  �مل��ت��و�رث��ة  �ملحافظة  يف  �لأك���رب  �لعامل  ه��و  ويظل  و�ملجتمعي 

على مز�رع �لنخيل يف �لإمار�ت. وتويل �إمارة �أبوظبي �هتماماً بالغا باإقامة 
�لتي  �لتمور  و  �لرطب  ح�ساد  مو��سم  مع  تتز�من  متخ�س�سة  مهرجانات 
حياة  يف  و�أهميتها  �لنخلة  لقيمة  تاأكيد�ً  وذلك  قليلة،  �أ�سهر  بينهما  يف�سل 
ب��ن��اء خريطة معرفية تتو�رثها  �أج���ل  وم��ن  �أه���ل �لإم����ار�ت ق��دمي��اً وح��دي��ث��اً 
باإمارة  �لأجيال جيل بعد �لآخ��ر. وحتت�سن مدينة ليو� يف منطقة �لظفرة 
به  يرتبط  وما  ومنتجاته  �لتمر  بنخيل  متخ�س�سني  مهرجانني  �أبوظبي، 
من �سناعات، ففي مو�سم �لرطب يقام مهرجان ليو� للرطب، و�لذي عقدت 
بتنظيم  �ملا�سي  يوليو   24 حتى   16 من  �لفرة  يف  ع�سرة  �لثامنة  دورت��ه 
�أعلنت  كما  باأبوظبي،  و�لر�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�إط��الق �ل��دورة �لأوىل من مهرجان وم��ز�د ليو� للتمور  �للجنة موؤخر�ً عن 
وذلك خالل �لفرة من 15 �إىل 24 �أكتوبر �جلاري يف مدينة ليو� �مل�سهورة 
بو�حات �لنخيل. وتاأتي هذه �ملهرجانات كتاأكيد جلي على �أن �لنخلة �ستظل 
و�لتاريخ  �لإرث  �سعيد  على  �سو�ء  ت�ستحقه  �ل��ذي  �لكبري  �لهتمام  حمط 
ملز�رعيها  �لق��ت�����س��ادي  �ل��رف��اه  حتقيق  يف  دوره���ا  �سعيد  على  �أو  �لإم���ار�ت���ي 
�لغذ�ئي  �لأمن  ريادة منظومة  ملو��سلة �سمان  �ملحلية  �ملنتجات  ودعم كافة 
ذ�ك��رة حتمل عطاء  �إم��ار�ت��ي، فهي  �ل��دول��ة. وللنخلة حكاية يف قلب كل  يف 
�لنخيل  ت�سكل مز�رع  �لكثرية، حيث  �أ�سماءهم وق�س�سهم  وت�سجل  �لأج��د�د 

�مل�ساعر  �لكثري من  �لأح��ف��اد حاماًل معه  �إىل  �جل��د  ينتقل من  �إرث���اً ممتد�ً 
للمز�رع  �لنخلة  �لذي حتمله  �لنتماء عد� عن �خلري  و�لكثري من  لالأبناء 
وهو �ل�سق �لقت�سادي. ويرتبط �أهل �لإمار�ت بحب متنامي للنخلة و�لتمر 
منذ �ل�سغر و�سغف كبري به وباأنو�عه �ملختلفة مما يدفع �ملهتمني به لإقامة 
مو��سم �حتفالية باعتبارها فر�سة متجددة ل�ستعر��س تعلق �لإمار�تي بهذه 
�لثمار طيبة �ملذ�ق رغم �ختالف �لعاد�ت �لغذ�ئية وتعدد خيار�ت �مل�ستهلكني 
بحكم تطور �حلياة �لع�سرية. ومل تكن زر�عة �لنخيل و�لعناية بها يف دولة 
�لإمار�ت حديثة �لعهد، �أو �أنها تعود �إىل �أو�ئل �لقرن �لع�سرين فقط بل هي 
�أقدم من ذلك بكثري، وهي ل تنف�سل يف �سياق وجودها �لتاريخي عن تاريخ 
وجود �لنخل ون�ساأته يف �جلزيرة �لعربية �أو �أماكن �نت�ساره �لأخرى، خا�سة 
مب�ساحات  �لنخيل  زر�ع���ة  فيها  تنت�سر  مبناطق  ع��ام��رة  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن 

�سا�سعة ولي�س �أدل على ذلك من منطقة �لظفرة يف �إمارة �أبوظبي.
�أما عن �أ�سناف �لتمور �ملتو�فرة يف �لدولة فت�سري �لتقدير�ت �إىل �أنها تبلغ 
�أ�سا�سي،  ب�سكٍل  �إما ن�ساأت حملياً  120 �سنفاً حملياً، هذه �لأ�سناف  حو�يل 
�أو �أُدِخلَت من �ملناطق �ملجاورة، بينما �أ�سحى �سكان دولة �لإمار�ت على تنوع 
ثقافتهم حتى من غري �ملخت�سني بالزر�عة يعرفون �لفروق بني مذ�ق تلك 

�لأ�سناف �لأكر �سهرة حيث لكل ذوقه وتف�سيالته لأ�سناف �لتمور.

وميثل �لتمر رمز�ً للرخاء و�لفرحة �لتي تتز�من مع مو�سم �حل�ساد لكافة 
�أنه من  ، كما  �لعائلة، لذلك فاإن �لنخيل جزء من �لتكوين �لر�ثي  �أف��ر�د 
�أف�سل  م��ن  و�ح��د  �لتمر  �ن  حيث  �لبيئية،  لال�ستد�مة  �لد�عمة  �لنباتات 
�لأغذية لالإن�سان عد� عن قدرة �لنخيل على �لتكيف مع �لإجهاد�ت �لبيئية، 
ويعد من �لأ�سجار �لنظيفة �لتي تعزز نظافة �ملكان وتعمل على تقليل �حلر�رة 
�لزر�عية  �لتنمية  خارطة  على  خا�سة  �أول��وي��ة  �لتمور  حتتل  كما  �مل��دن.  يف 
و�لقت�سادية، ملا ميثله نخيل �لتمر يف �لدولة من �أهمية �قت�سادية متز�يدة 
لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي من خالل تنمية و��ستغالل �ملو�رد �لطبيعية وحتقيق 
�لتنمية �مل�ستد�مة. وبالأرقام، فاإن دولة �لإمار�ت و�سلت �إىل م�ستوى متقدم 
باإنتاج �لتمور و�لرطب وت�سديرها �إىل دول �لعامل، �إذ بلغت �سادر�ت �لتمور 
�لتجارة �خلارجية  �أرق��ام  بح�سب  دول��ة،   84 �إىل  220 طناً، �سدرتها  نحو 
�حلكيمة  وروؤيتها  �لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  بف�سل  وذل��ك  �ملا�سي،  للعام 
يف تنمية �لقطاع �لزر�عي. وترتبط �لنخلة يف �لر�ث �لعربي بالكثري من 
�جلانب  �إىل  بالإ�سافة  و�لثقافية  �لجتماعية  و�لطقو�س  �لر�ثية  �حلرف 
�لتحويلية  �ل�سناعات  يف  �لأ�سا�سية  م��و�رده��ا  من  بال�ستفادة  �لقت�سادي 
تفتح  بطرق  و�لعاملية  �ملحلية  �لأ���س��و�ق  يف  مناف�سة  منتجات  �إىل  وحتويلها 

نو�فذ �لإبد�ع �أمام �ل�سباب لالبتكار و�ل�ستثمار.

•• اأبوظبي -الفجر:

�أ�سدل مركز تريندز للبحوث و�ل�ست�سار�ت �ل�ستار على م�ساركتني ناجحتني 
يف معر�سي �لريا�س وبر�سلونة �لدوليني للكتاب 2022، وذلك يف �إطار روؤية 
�ملركز �لعاملية وخططه �ل�سر�تيجية، �إذ ُيعد�ن من �أبرز معار�س �لكتب على 

م�ستوى �لعامل من حيث �لأهمية وعدد �لزو�ر ودور �لن�سر �مل�ساركة.
و�لبحثية  �لعلمية  �لإ����س���د�ر�ت  م��ن  وم��ت��م��ي��زة  و����س��ع��ة  ُع��ِر���س��ت جم��م��وع��ة 
و�لأمنية،  و�ل�سيا�سية،  �لعلمية،  �ملجالت  �لعديد من  �لتي تغطي  و�ملعرفية 
بها  �خ��ت�����ّس  م��و���س��وع��ات متنوعة  �إىل ج��ان��ب  و�ل��ع�����س��ك��ري��ة،  و�لق��ت�����س��ادي��ة، 
�لثانية  لل�سنة  �لريا�س  �ملركز يف معر�س  م�ساركة  "تريندز"؛ خالل  مركز 
للمرة  بر�سلونة  وم�ساركته يف معر�س  �أي��ام،  �لتو�يل على مدى ع�سرة  على 

�لأوىل على مدى ثالثة �أيام. وقال �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي، �لرئي�س 
وقت  يف  �لعامليني  �ملعر�سني  يف  "تريندز"  م�ساركة  �إن  للمركز،  �لتنفيذي 
�إطار �حلر�س على �حل�سور �لنوعي و�لفاعل يف �ملحافل  متز�من جاءت يف 
كبري  �هتمام  من  �ملركز  جناحي  به  حظي  ما  �إىل  م�سري�ً  �لعاملية،  �لثقافية 

من جمهور �لريا�س وبر�سلونة وزو�ر �ملعر�سني.
وذكر �لدكتور �لعلي �أن معار�س �لكتب، كما هي �ملحافل �لثقافية، من�سات 
عاملية كربى للتو��سل مع �لآخرين، ونافذة و��سعة لإطالع �جلمهور عربها 

على نتاج "تريندز" �لبحثي �لذي يقر�أ �حلا�سر وي�ست�سرف �مل�ستقبل.
و�أكد �أن "تريندز" �سارك يف معر�سي �لريا�س وبر�سلونة مبجموعة و��سعة 
من �لإ�سد�ر�ت �لتي تّت�سم بالتنّوع و�لر�ء، وبلغات عدة، وت�ستعر�س جمموعة 
من �لق�سايا و�لأزمات �لعاملية �لر�هنة، مو�سحاً �أن م�ساركة "تريندز" تعزز 

من ح�سوره على �ل�ساحة �لعاملية، فهي مل تقت�سر على عر�س �لكتب، بل كان 
هناك �لعديد من �لندو�ت �لثقافية وحلقات �حلو�ر و�لنقا�س مب�ساركة كبار 

�لُكتَّاب و�ملبدعني يف خمتلف �ملجالت �ملعرفية و�لعلمية.
مبركز  �لإع����الم  ق��ط��اع  رئي�سة  �ليعقوبي  م��ه��رة  �لأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
للكتاب، و�كبته  �لريا�س بر�سلونة  �ملركز يف معر�سي  "تريندز" �إن م�ساركة 
�لكتب  �أن معار�س  �إىل  �إعالمية عرب من�سات تريندز كافة، م�سرية  تغطية 
وغريها من �مل�ساركات ت�سكل فر�سة على �أر�س �لو�قع لت�سليط �ل�سوء على 
منتجات تريندز �ملعرفية و�لبحثية و�إطالع �جلمهور عليها، م�سرية �إىل ما 
"تريندز" و�إ�سد�ر�ته  �أن�سطة للتعريف مبركز  مت على هام�س �ملعر�س من 
روؤية  �إط��ار  يف  �سر�كات  بناء  لبحث  وغريهم  �لإع���الم  و�سائل  ممثلي  ولقاء 

تريندز �لعاملية.

من جانبها، قالت �لأ�ستاذة رو�سة �ملرزوقي مديرة �إد�رة �لت�سويق و�ملعار�س 
�ن  �إن معر�سي �لريا�س وبر�سلونة للكتاب يعدَّ "تريندز"؛  و�لتوزيع مبركز 
�لعاملية للكتاب، وي�سكالن حا�سنة معرفية؛ ما يعزز  �لفعاليات  �أ�سخم  من 
و�لُكّتاب  �ل��زو�ر  �لآلف من  �أمام  بها  "تريندز" و�لتعريف  �إ�سد�ر�ت  �نت�سار 

و�لباحثني و�لأكادمييني من خمتلف دول �لعامل.
باملركز  للتعريف  فر�سة  �سكَّال  و�ل��غ��رب،  �ل�سرق  يف  �ملعر�سني  �أن  و�أ�سافت 
خالله  من  للتعرف  حمفاًل  �ن  ُيعدَّ كما  �ملعرفية،  ور�سالته  روؤيته  وتو�سيح 
�لن�سر و�لرجمة، ومنا�سبة جيدة لبناء �سر�كات جديدة مع  �أبرز دور  على 
�سّناع �لِكتاب ومر�كز �لبحث ودور �لن�سر �مل�ساركة. كما �سكَّال فر�سة للرويج 
لإ�سد�ر�ت "تريندز" �ملتنوعة على �أر�س �لو�قع، وفتح �آفاق جديدة للتعاون 

و�لتو��سل مع �لآخر مبختلف لغات �لعامل.
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اأخبـار الإمـارات

برعاية من�سور بن زايد

الكونغر�س العاملي لالإعالم ي�صتقطب قادة و�صناع قرار ومتحدثني عامليني بارزين يف قطاع االإعالم

برعاية ذياب بن حممد بن زايد 

اإطالق الن�صخة الثانية واملو�صعة من الربنامج التدريبي بودكا�صت ال�صباب العربي

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ 
نائب  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور 
�ل��وزر�ء وزير ديو�ن  رئي�س جمل�س 
�أدنيك  جمموعة  �أع��ل��ن��ت  �ل��رئ��ا���س��ة 
�مل��ت��ح��دث��ني يف موؤمتر  ق��ائ��م��ة  ع��ن 
�لذي  ل��الإع��الم  �لعاملي  �لكونغر�س 
�أي�������ام �سمن   3 م������د�ر  ع���ل���ى  ي���ق���ام 
من  �لفرة  يف  �لكونغر�س  فعاليات 
15 �إىل 17 نوفمرب �ملقبل وت�سم 
قادة و�سناع قر�ر وم�سوؤولني كبار� 
يف م��وؤ���س�����س��ات �إع��الم��ي��ة ب����ارزة من 

خمتلف دول �لعامل.
�لعاملي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  ي��وف��ر م��وؤمت��ر 
)�سياغة  ����س���ع���ار  حت����ت  ل����الإع����الم 

لبحث �لروؤى و�لت�سور�ت، و�لأفكار 
�ملبتكرة �لتي ت�سهم يف ر�سم مالمح 
�مل�������س���ت���ق���ب���ل، و�ل�������دور  �ل���ق���ط���اع يف 
�لكونغر�س  يلعبه  �ل���ذي  �مل��ح��وري 
�لأعمال  ع��الق��ات  ت��ك��وي��ن  دع���م  يف 
يف  �ل�سركات  ت�سور  و�إع��ادة  �لعاملية 

م�ستقبل قطاع �لإعالم.
ت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة �مل��ت��ح��دث��ني �ل���ذي 
بارزة  �سخ�سيات  ح�سورهم  ت��اأك��د 
بن  نهيان  �ل�سيخ  معايل  بينها  من 
�لت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
ع���م���ر بن  م����ع����ايل  و  و�ل���ت���ع���اي�������س 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلماء  �سلطان 
�لرقمي  و�لق��ت�����س��اد  �ل�سطناعي 
�لعمل عن بعد ومعايل  وتطبيقات 
م���ون���ي���ك���ا م���وت�������س���ف���اجن���و�، وزي�����رة 

�لتعاون  ف���ر����س  مل��ن��اق�����س��ة  مم���ي���زة 
تعزيز  �ساأنها  من  �لتي  و�ل�سر�كات 
��ستد�مته  و�سمان  �لإع��الم،  قطاع 
ومو��سلة  �ل���ب���ع���ي���د،  �مل������دى  ع���ل���ى 

تقدمي حمتوى موثوق ومفيد.
وقال �سعادة حممد جالل �لري�سي 
�لإم���ار�ت / �أنباء  ع��ام وكالة  مدير 

�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�م/ 
ل��ل��ك��ون��غ��ر���س �ل��ع��امل��ي ل���الإع���الم �إن 
�ملوؤمتر �مل�ساحب للكونغر�س �لعاملي 
ي�����س��م عدد�  �مل���وؤمت���ر  �إن  ل���الإع���الم 
�مل��ت��ح��دث��ني مي��ث��ل��ون حكومات  م��ن 
متعددة  �إع����الم����ي����ة  م���ن�������س���ات  و 
�إعالميني  خ������رب�ء  �إىل  �إ�����س����اف����ة 
�ملوؤمتر  م���ن  �ل���ه���دف  �أن  م����وؤك����د� 
�ملمار�سني  ب����ني  �حل��������و�ر  ت���ع���زي���ز 

من�سة  �لإع�����الم(  ق��ط��اع  م�ستقبل 
عاملية حقيقية حل��و�ر حيوي حول 
�لعامل،  �لإع��الم يف  م�ستقبل قطاع 
م�ستقبل  مالمح  ر�سم  على  ويركز 
�جلهود  توحيد  خالل  من  �لقطاع 
و�حللول  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  وت��ب��ادل 

�لتقنية �ملتطورة.
من  �لأوىل  �ل�������������دورة  ت�������س���ت���م���ل 
�لذي  ل��الإع��الم  �لعاملي  �لكونغر�س 
بال�سر�كة  �أدنيك  جمموعة  تنظمه 
م��ع وك��ال��ة �أن���ب���اء �لإم������ار�ت )و�م( 
ل�ستك�ساف  وموؤمتر،  معر�س  على 
�أحدث �لتطور�ت يف قطاع �لإعالم 

و�آفاقه �مل�ستقبلية
�ل���ع���امل���ي  ي����وف����ر ه�������ذ� �حل��������دث  و 
من�سًة  �لإع���الم���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

�سوره  ب�ستى  ل��الإع��الم  و�ملنظمني 
للتحديات  ح��ل��ول  �إىل  �ل��و���س��ول  و 
�ل���ت���ي ي���و�ج���ه���ه���ا ق���ط���اع �لإع������الم 
طريق  خ���ارط���ة  ر����س���م  ج���ان���ب  �إىل 
ب���الإع���الم.  ل��ل��ن��ه��و���س  م�ستقبلية 
�ملن�سوري،  �سعيد  ق��ال  جانبه،  من 
كابيتال  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
للفعاليات �لتابعة ملجموعة �أدنيك: 
�لكونغر�س  ��ستقطاب  ي�سكل   "  :
�لعاملي لالإعالم لهذه �لكوكبة من 
�مل��ت��ح��دث��ني �ل��ب��ارزي��ن م��ن خمتلف 
�أهمية  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�ً  �ل���ع���امل  دول 
باعتباره  �ل���ع���امل���ي  �حل�������دث  ه�����ذ� 
�لقادة  جتمع  فاعلة  عاملية  من�سة 
و���س��ن��اع �ل��ق��ر�ر و�مل��وؤث��ري��ن، ورو�د 
وموؤ�س�سات �لإعالم من دول �لعامل 

�سوؤون  يف  و�ل��ب��اح��ث��ة  �لإع��الم��ي��ني 
معهد  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل���در�����س���ات 
�مل�ستقبلية  ل��ل��در����س��ات  كوبنهاجن 
من �لدمنارك و�ساجناي �سندو�ين، 
�إنديان  ل�سحيفة  �لتنفيذي  �ملدير 
�لهند  م���ن  �أون����الي����ن  �إك�����س��ي��رب���س 
�ملوؤ�س�س  ب��ي��ت��ي��ت��ب��ون��ت،  وف��ي��ل��ي��ب 
ملن�سة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �مل�����س��ارك 
ن��ي��وزب��ري��دج م���ن ف��رن�����س��ا و�أدري�����ان 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وي��ل��ز، 

�إينك�س من لوك�سمبورغ.
�لعاملي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
تتيح  ع���امل���ي���ة  م���ن�������س���ًة  ل�����الإع�����الم 
�لجتماع  و�ل��ب��ائ��ع��ني  للم�سرين 
وتبادل �لأفكار و�لتو��سل ومز�ولة 
و��ستك�ساف  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع����م����ال 

�لإع�����الم و�ل��دع��اي��ة و�لإذ�ع������ة من 
�لرئي�س  ب���ريغ،  وو�ي����ن  زمي��ب��اب��وي 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع���ات �لإع�������الم 
�لرقمي و�لثقافة و�لأزياء يف مدينة 
نيوم، من �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�لتنفيذي  �لرئي�س  قويعة،  وجنيب 
�لإعالمية  م��وري�����س��ي��و���س  مل��دي��ن��ة 
و�أدريان مونك، �ملدير �لعام ورئي�س 
�سوؤون �مل�ساركة �لعامة و�لجتماعية 
من  �لعاملي  �لقت�سادي  �ملنتدى  يف 
�ل�سريك  ت��ي��م��ول،  وُزب���ري  �سوي�سر� 
�سركة  يف  �لرئي�س  ون��ائ��ب  �حل���ايل 
ميلت ووتر من �لإم��ار�ت وخافيري 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  ف����ي����الن����وف����ا، 
ت�����س��ي��ل��ي و�سويف  م���ن  مل��ي��ج��ام��ي��دي��ا 
�مل�ست�سارين  ك���ب���رية  ه��ف��ي��ت��ف��ي��د، 

•• اأبوظبي -وام:

ب���رع���اي���ة ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ذي�����اب بن 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�أب��وظ��ب��ي رئي�س  ع��ه��د  دي����و�ن ويل 
يفتح  �ل���ع���رب���ي،  �ل�������س���ب���اب  م���رك���ز 
�ل�سابة  �لعربية  للمو�هب  �مل��رك��ز 
�لثانية  �لن�سخة  يف  �لت�سجيل  باب 
و�ملو�سعة من "�لربنامج �لتدريبي 
�لذي  �لعربي"  �ل�سباب  بودكا�ست 
�ل�سابة  �لإب��د�ع��ي��ة  �مل��و�ه��ب  ميّكن 
�لعربية  �ل�����ب�����الد  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
مب����ه����ار�ت ت��خ�����س�����س��ي��ة ول����ق����اء�ت 
لإن�ساء  ����س���روري���ة  دع����م  وف���ر����س 
قنو�ت �لبودكا�ست �لهادفة ولإنتاج 
�مل��ح��ت��وى �مل�����س��م��وع �ل���ذي يالم�س 

عاملياً  �لبودكا�ست  م�ستمعي  ع��دد 
عام  ب��ن��ه��اي��ة  م��ل��ي��ون��اً   424 �إىل 
�أن  �إىل  تقدير�ت  وت�سري   2022
جتاوزت  �لبودكا�ست  ق��ن��و�ت  ع��دد 
2.4 مليوناً وز�د عدد حلقاته عن 
66 مليون حلقة يف يونيو 2022 
لال�ستفادة  لل�سباب  فر�سة  وه��ذه 
م��ن ه���ذ� �ل��ت��وج��ه �ل��ع��امل��ي �لنا�سئ 
دعم  يف  و�مل�ساهمة  ذ�تهم  لتحقيق 

جمتمعاتهم.
من  �لتاأ�سي�سية  �لن�سخة  وك��ان��ت 
لبودكا�ست  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل�سباب �لعربي قد دعمت 20 قناة 
عربياً  �لبودكا�ست  لإن��ت��اج  جديدة 
�لربنامج  �سركاء  دع��م  �سّهلت  كما 
لت�سويقها  �ختيارها  مت  قنو�ت   9

�ل�سباب  ب��ني  م��ب��ا���س��رة  ��ست�سارية 
عامل  يف  و�مل���ل���ه���م���ني  �خل��������رب�ء  و 

�لبودكا�ست.
�جلديدة  �لن�سخة  �مل��رك��ز  وينظم 
م�����ن �ل����ربن����ام����ج ب����ال����ت����ع����اون مع 
موؤ�س�سات ر�ئدة يف �سناعة �ملحتوى 
�لعاملية  �مل��ن�����س��ات  وم��ن��ه��ا  �ل��ع��رب��ي 
و"ُملهم  و"حمتو�يز" ،  "�سوت" ، 
و�لتطبيق   ، و"�أنغامي"   ، بلَ�س" 
�سكاي  �أكادميية  و  �ملعريف"وجيز"، 

نيوز عربية.
و�أك������دت م��ع��ايل ���س��م��ا ب��ن��ت �سهيل 
ب��ن ف��ار���س �مل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ل�سوؤون �ل�سباب نائب رئي�س مركز 
�ل�سباب �لعربي �أن �ل�سباب ميتلك 
�ملحتوى  و�مل��وه��ب��ة لإب�����د�ع  �ل��ف��ك��ر 

م�سار�ت  وي��دع��م  �ل�سباب،  ق�سايا 
و�قت�ساد�ت  �ل��ب�����س��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ملنطقة  يف  �مل��ع��رف��ة  وجم��ت��م��ع��ات 

�لعربية.
�ملتنامي  ل��ل�����س��ع��ود  و�����س���ت���ج���اب���ة 
مل�����س��اري��ع �ل��ت��دوي��ن �ل�����س��وت��ي لدى 
�ل�����س��ب��اب، ي���ه���دف �ل���ربن���ام���ج �إىل 
�ل�سباب باملهار�ت �لأ�سا�سية  تزويد 
لالنطالق  �ل���الزم���ة  و�مل��ت��ق��دم��ة 
�خلا�سة  �ل�����س��وت��ي��ة  مب��ن�����س��ات��ه��م 
ب��دع��م م��ن خمت�سني وخ����رب�ء يف 
�ل�سركاء،  م��ن  �لبودكا�ست  جم��ال 
ك��م��ا مي��ّك��ن��ه��م م���ن خ����الل دور�ت 
ت��دري��ب��ي��ة وور������س ع��م��ل يف جمال 
���س��ن��اع��ة �ل��ب��ودك��ا���س��ت و�مل���دون���ات 
جل�سات  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سوتية، 

عاملياً  و�ملناف�س  و�لإيجابي  �لبّناء 
�لنجاح  ق�����س�����س  ي��ر���س��د  و�ل������ذي 
و�لنماذج  �مل�سيئة،  �لنقاط  وي��ربز 
�مل��ل��ه��م��ة و�ل����ت����ج����ارب �ل�����ر�ئ�����دة يف 
موؤ�س�سات  ودور  �مليادين،  خمتلف 
�لعمل �ل�سبابي هو دعمه ومتكينه 
باملهار�ت و�لأدو�ت و�خلرب�ت �لتي 
توؤهله لتحويل �أفكاره �ملبتكرة �إىل 

م�ساريع و�عدة.
�سناعة  �ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ�����س����اف����ت 
جديدة  ف���ر����س���اً  ت���ق���دم  �مل���ح���ت���وى 
للم�ساهمة  �ل�������س���اب���ة  ل���ل���م���و�ه���ب 
�لرقمي  �لق��ت�����س��اد  م��ن��ت��ج��ات  يف 
وتعزز  �ملعرفة،  وتن�سر  و�لإبد�عي، 

�لوعي، وتربز ق�س�س �لنجاح.
و�أو�سحت �نه من �ملتوقع �أن ي�سل 

�لإن���ت���اج �ل��ت��ق��ن��ي، وت��ط��وي��ر خطط 
�لن�سر و�لت�سويق.

مرحلتني  ع��ل��ى  �ل���ت���دري���ب  وي���ت���م 
�ساب   100 �لأوىل  يف  ي�������س���ارك 
بودكا�ست  حلقات  ليقدمو�  و�سابة 
ت���خ���ت���ار م���ن���ه���ا جلنة  ب���ن���ه���اي���ت���ه���ا، 
�لربنامج �أف�سل 20 حلقة، ليتاأهل 
�أ�سحابها �إىل �ملرحلة �لثانية �لتي 
مكثفة،  ت��دري��ب��ي��ة  جل�سات  ت�سمل 
�لفائزة  �مل�����س��اري��ع  باختيار  تنتهي 

لتكرمي �لثالثة �لأو�ئل.
�لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  وي�ستقطب 
بودكا�ست �ل�سباب �لعربي يف دورته 
�سن  م��ن  �ل��ع��رب��ي  �ل�سباب  �لثانية 
�ملهتمني  من  عاماً   35 حتى   18
وتخطيط  وت�سميم  بالبودكا�ست 

م��ن قبل �ل�����س��رك��اء، و�أّه��ل��ت 100 
�ساب و�سابة، وقّدمت �أكر من 80 

�ساعة تدريبية.
دور�ت  �لربنامج  حمتوى  وي�سمل 
�لبودكا�ست،  �إن��ت��اج  يف  تخ�س�سية 
و�لتلوين  �ل�����س��وت��ي،  و�ل��ت�����س��ج��ي��ل 
ور�س  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��وت��ي، 
�لبودكا�ست،  وت�����س��وي��ق  م���ون���ت���اج 
فيما �سيحظى �أف�سل 20 متاأهاًل 
�لنهائية،  مكثفة  تدريب  مبرحلة 
�ل�ست�سار�ت  من  �ساعات  تت�سمن 
�ملجال  يف  خ������رب�ء  م����ع  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
خطة  وحت�سني  �لأف��ك��ار،  لتطوير 
�لأ�سئلة،  ع���ن  و�لإج����اب����ة  �ل��ع��م��ل، 
���س��م��ن ج���ل�������س���ات م���ب���ا����س���رة حول 
وتطوير  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ط  ت��ط��وي��ر 

جديدة،  وتقنيات  وحلول  منتجاٍت 
�سركة   150 م����ن  �أك������ر  ب����وج����ود 
م��ت��خ�����س�����س��ة م���ن ق���ط���اع �لإع�����الم 
مثالية  فر�سًة  يقدم  مما  و�لإنتاج، 
لالرتقاء بقطاع �لإعالم يف �ملنطقة 
حل�سور  ول��ل��ت�����س��ج��ي��ل  و�ل�����ع�����امل. 
�لكونغر�س �لعاملي لالإعالم، يرجى 
https://( ل��ت��ايل� �ل��ر�ب��ط  زي���ارة 
globalmediacongress.ae/

.)  /en

�لإبد�عي  �ملحتوى  و�إنتاج  وتنفيذ 
�مل�سموع باللغة �لعربية.

ت���ق���دمي طلبات  ل��ل�����س��ب��اب  ومي���ك���ن 
�لثانية  �ل��ن�����س��خ��ة  �إىل  �لن��ت�����س��اب 
م��������ن �ل�������ربن�������ام�������ج �ل�����ت�����دري�����ب�����ي 
ب��ودك��ا���س��ت �ل�����س��ب��اب �ل��ع��رب��ي من 
خ������الل �ل������ر�ب������ط �لإل������ك������روين: 
h t t p s : / /p o d c a s t .
arabyouthcenter .

org/ar/registration

برعاية �سيف بن زايد 
اآي�صنار اأبوظبي 2022 ينطلق مب�صاركة 120 وفدًا من 33 دولة

•• اأبوظبي -وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  رعاية  حتت 
�لدويل  �ملعر�س  من  �ل�سابعة  �ل��دورة  فعاليات  �لد�خلية..تنطلق  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
لالأمن �لوطني ودرء �ملخاطر "�آي�سنار �أبوظبي 2022" و�لذي تنظمه جمموعة 
�أدنيك بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية وبال�سر�كة �ل�سر�تيجية مع �لقيادة �لعامة 
ل�سرطة �أبوظبي. ومن �ملنتظر، �أن يكون عر�س �لفتتاح �لذي يعقد غد� �لثالثاء 
دولة  و�إمكانيات  ق��در�ت  يعك�س  �آخ��اذ  تقني  عر�س  مبثابة  �سباحاً   11 �ل�ساعة 
و�لأزمات  �لطو�رئ  �أ�سكال  كافة  بالتعامل مع  �ملعنية  و��ستعد�د فرقها  �لإم��ار�ت 
�لتجهيز  مت  ب�سورة  �ملعر�س  خالل  عرو�سه  وي�ستمر  �لأمنية،  و�ل�سيناريوهات 

�جلهات  كافة  من  �إمار�تية  كفاء�ت  ي�سم  متخ�س�س  عمل  فريق  خالل  من  لها 
�ملعنية باخت�سا�سات �لأمن و�حلماية و�ملرور و�لأمن �لرقمي و�ل�سيرب�ين و فرق 
�لذي  �ملعر�س  وي�ستقطب  وغريها.  �مل��دين  و�لدفاع  �خلطرة  �مل��و�د  مع  �لتعامل 
�رتفع  حيث  و��سعة،  ودول��ة  و�إقليمية  حملية  م�ساركة  �أكتوبر   12 حتى  ي�ستمر 
عدد �ل�سركات �لعار�سة يف ن�سخة هذ� �لعام بن�سبة %121 عن �لدورة �ل�سابقة، 
فيما ز�دت �مل�ساحة �ملخ�س�سة للعرو�س بن�سبة 15 % مقارنة مع �لدورة �ل�سابقة 
 %  120 بن�سبة  �مل�ساركة  �ل���دول  ع��دد  �رت��ف��ع  كما   ،2018 �ل��ع��ام  يف  للمعر�س 
للمرة  �مل�ساركة  �جلديدة  �ل�سركات  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  دول��ة،   33 �إىل  لت�سل 
�لأوىل يف فعالياته %8، كما بلغت ن�سبة �ل�سركات �لوطنية �لعار�سة %34 من 
جمموع �ل�سركات �لكلي. وُي�سارك يف �ملعر�س �أي�ساً 120 وفد�ً ر�سمياً من جميع 

�أنحاء �لعامل يف زيادة بن�سبة %20 باملقارنة مع دورة عام 2018 مبا فيها وفود 
و�لعر�ق  و�ليونان  وم�سر  و�سنغافورة  و�لبحرين  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  من 
م�ساركة  وي�سهد  �لإنربول.  وفد من منظمة  �إىل  بالإ�سافة  و�إثيوبيا،  و�إيطاليا 
�مل�ستوى و�لتي تقام على هام�س  و23 جل�سة حو�رية رفيعة  بارز�ً  30 متحدثاً 
�لبتكار�ت  �أحدث  ��ستعر��س  �ملعر�س على  �ل�سابعة من  �ل��دورة  وُترّكز  �ملعر�س. 
�لعاملة  �ل�سركات  بني  و�لتو��سل  �لتعاون  عالقات  وتوطيد  �لأمنية،  و�حللول 
و�ل�سرطة وحفظ  �ل�سيرب�ين،  و�لأم��ن  �لوطني،  �لأم��ن  �أربعة قطاعات، هي:  يف 
�لنظام، وحماية �ملن�ساآت �حليوية. كما ت�ستمل �أجندة �آي�سنار �أبوظبي 2022 على 
فعالية حو�ر�ت �آي�سنار �لتي تتناول م�ستقبل جمالت �ل�سرطة و�لأمن �ل�سيرب�ين 

�لوطني، �إىل جانب �سبل �حلد من خماطر �لتحّول �لرقمي �لوطني.

ـِ»وام«: اآي�صنار اأبوظبي  مفت�س عام وزارة الداخلية ل
املتقدمة االإماراتية  القدرات  يظهر   2022

•• اأبوظبي-وام: 

�أحمد  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �أك��د 
وز�رة  ع��ام  مفت�س  �لري�سي  نا�سر 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�أب���وظ���ب���ي  ل�"�آي�سنار  �مل���ن���ظ���م���ة 
2022" �أن جناح وز�رة �لد�خلية 
يف �ملعر�س �لدويل لالأمن �لوطني 
من  ج��ان��ب��اً  �مل��خ��اط��ر مي��ث��ل  ودرء 
ج���ه���ود دول������ة �لإم�����������ار�ت وروؤي������ة 
حكومتها يف تعزيز �لأمن و�لأمان 
�ملدنية  و�حل���م���اي���ة  و�ل����س���ت���ق���ر�ر 
�أم��ان��اً على  لتكون �ل��دول��ة �لأك���ر 
�سعادته يف  وق��ال  �ل��ع��امل.  م�ستوى 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�سريحات 
تعر�س  �لد�خلية  وز�رة  �إن  "و�م" 
�مل�ساريع  �أح��دث  م�ساركاتها  خالل 
وجهود  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات  و�مل������ب������ادر�ت 
�ل����ق����ي����اد�ت �ل���ع���ام���ة ل��ل�����س��رط��ة يف 
�لعنا�سر  وب��ن��اء  �ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز 
�ل�������س���رط���ي���ة وت����ق����دمي �خل����دم����ات 
بالزو�ر  يليق  ع��ر���س  يف  �مل��ت��ط��ورة 
�ل����دول����ي����ني وب���������س����ورة ت��ظ��ه��ر ما 
و���س��ل��ت �إل��ي��ه �ل�����س��رط��ة �لإم�����ار�ت 
م���ن ت���ط���ور وت���ق���دم. وح�����ول زخم 
�ملعر�س..  يف  �ل��دول��ي��ة  �مل�����س��ارك��ات 
�أحمد  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  �سعادة  ق��ال 
نا�سر �لري�سي �إن ما مييز "�آي�سنار 
�أبوظبي" �لتجدد �لد�ئم و�لرغبة 
�ملنجز�ت  م���ن  �مل���زي���د  حت��ق��ي��ق  يف 
�لدولية  �ل���ث���ق���ة  ت����ع����ززه  و�ل�������ذي 
�لكبرية و�مل�ساركات �ملتز�يدة يف هذ� 
�لإح�سائيات  ت�سري  حيث  �حل��دث 
�ل�سابعة  �ل����دورة  فعاليات  �أن  �إىل 
للمعر�س ت�سهد زيادة يف �مل�ساحات 
بن�سبة  ل���ل���ع���رو����س  �مل���خ�������س�������س���ة 
%15 و�رتفاعاً يف عدد �ل�سركات 

�سعادة �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�سر 
ومو��سيع  حم�����اور  �إن  �ل��ري�����س��ي 
�لدورة �ل�سابعة من �ملعر�س ترتكز 
�لبتكار�ت  �أح��دث  ��ستعر��س  على 
و�حللول �لأمنية وتوطيد عالقات 
�ل�سركات  بني  و�لتو��سل  �لتعاون 
هي:"  قطاعات  �أرب��ع��ة  يف  �لعاملة 
�لأمن �لوطني و�لأمن �ل�سيرب�ين 
وحماية  �لنظام  وحفظ  و�ل�سرطة 
�أن  و�أ����س���اف  �حليوية".  �مل��ن�����س��اآت 
�أج��ن��دة �آي�����س��ن��ار �أب��وظ��ب��ي 2022 
ت�سمل فعالية حو�ر�ت �آي�سنار �لتي 

فيما   111% بن�سبة  �ل��ع��ار���س��ة 
�جلديدة  �ل�����س��رك��ات  ن�سبة  ت�����س��ل 
�مل�ساركة للمرة �لأوىل يف فعالياته 
%8 يف حني تبلغ ن�سبة �ل�سركات 
من   34% �ل��ع��ار���س��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�أ�ساف  �لكلي.  �ل�سركات  جمموع 
�رتفاعاً  �سكلت  �لأرق��ام  �أن  �سعادته 
ف����اق ن�����س��ب��ة �مل��ئ��ة ب��امل��ئ��ة حمققني 
�ل�سنو�ت  قفزة عالية ومقارنة مع 
عن  نتحدث  فاإننا  للحدث  �لأوىل 
جهود  نتيجة  وه��ذه  هائلة  قفز�ت 
�ل�سمعة  ج���ان���ب  �إىل  م��ت��و����س��ل��ة 
�لإمار�ت  بها  تتمتع  �لتي  �لطيبة 
تنظيم  م����ن  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
و��ست�سافة لأهم �لأحد�ث �لعاملية 
مبوقعها  م���دع���وم���ة  و�ل����دول����ي����ة 
�خلريطة  ع���ل���ى  �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي 
�لدولية. وحول �أبرز مالمح حفل 
�فتتاح "�آي�سنار �أبوظبي 2022".. 
�أحمد  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  �سعادة  ق��ال 
�لفتتاح  حفل  �إن  �لري�سي  نا�سر 
يليق  م��ت��م��ي��ز�  ع���ر����س���ا  ���س��ي�����س��ه��د 
مبكانة �لإمار�ت �لر�ئدة و�أبوظبي 
�لفعاليات  ك���ربى  لإق���ام���ة  وج��ه��ة 
و�سيمثل  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
خالله  م��ن  نظهر  �أم��ن��ي  �سيناريو 
�لقدر�ت �لإمار�تية يف �لتعامل مع 
ك��اف��ة �لأح����د�ث و�ل���ط���و�رئ بكافة 
�أ�سكالها وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية 
�ل���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  �إىل  و�����س���ت���ن���اد� 
�مل�ستقبل  و�أدو�ت  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
ل��ل��ق��در�ت �حلالية  ومي��ث��ل ع��ر���س��اً 
و�ل�ستباقية ويوؤكد على �جلاهزية 
�لإمار�تية  لل�سرطة  و�ل���س��ت��ع��د�د 
وحول  بالدولة.  �ملعنية  و�جل��ه��ات 
�أه�����م �مل����ح����اور �ل���ت���ي ي��ت��ط��رق لها 
قال   .."2022 �أبوظبي  "�آي�سنار 

تتناول ��ست�سر�ف م�ستقبل جمالت 
�ل�سيرب�ين  و�لأم��������ن  �ل�������س���رط���ة 
�لوطني �إىل جانب �سبل �حلد من 
�لوطني  �لرقمي  �لتحّول  خماطر 
 120 م��ن  �أك���ر  وذل���ك مب�ساركة 
من  و�أك����ر  وع��امل��ي��ا  �إقليميا  وف���د� 
جميع  من  عار�سة  �سركة   173
�أن��ح��اء �ل��ع��امل وم��ا ي��زي��د ع��ن 30 
خ���ب���ري�ً وم��ت��ح��دث��اً دول���ي���اً يف 23 
تقام  متخ�س�سة  ح��و�ري��ة  جل�سة 

على هام�س فعاليات �ملعر�س.
�لدورة  فعاليات  �أن  بالذكر  جدير 
�لدويل لالأمن  للمعر�س  �ل�سابعة 
"�آي�سنار  �مل��خ��اط��ر  ودرء  �ل��وط��ن��ي 
2022" تنطلق يوم غد  �أبوظبي 
�أكتوبر   12 �إىل  وت�ستمر  �لثنني 
�لوطني  �أبوظبي  �حلايل يف مركز 
من  قيا�سية  مب�ساركة  للمعار�س، 
�ل�سركات �ملحلية و�لدولية �لكربى 
�لقطاعات  ه����ذه  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�آي�سنار  وي�����س��ت��ع��ر���س  �حل���ي���وي���ة. 

�أب���وظ���ب���ي جم���م���وع���ًة و�����س���ع���ة من 
�لتقنيات �ملتعلقة بالأدلة �جلنائية 
�لربجميات  وم��ك��اف��ح��ة  �ل��رق��م��ي��ة 
�لع�سو�ئي  و�ل�����ربي�����د  �خل���ب���ي���ث���ة 
�لب�سرية  و�ل��ع��و�م��ل  و�لفريو�سات 
و��ستمر�رية  و�لمتثال  و�حلوكمة 
للحو�دث  و�ل���س��ت��ج��اب��ة  �لأع���م���ال 
و�أم���ن  و�ل��و���س��ول  �ل��ه��وي��ة  و�إد�رة 
�لأ�سياء  �إنرنت  و�أمن  �لتطبيقات 
�لهو�تف  و�أم��ن  �ل�سحابي  و�لأم��ن 
�ل�سيرب�ين  و�لإره������اب  �مل��ح��م��ول��ة 
�ل�سيرب�نية  �حل��رب  من  و�لوقاية 
و�سالمة  �ل�������س���ب���ك���ات  و�����س����الم����ة 
�لبيانات و�خلدمات �لأمنية �ملُد�رة 

و�لت�سفري.

حماكم دبي ت�صارك يف اأ�صبوع جيتك�س جلوبال 2022
•• دبي-وام: 

ت�����س��ت��ع��ر���س حم���اك���م دب�����ي خالل 
ملعر�س   42 �ل���دورة  يف  م�ساركتها 
�لتي   ،2022 ج��ل��وب��ال  جيتك�س 
�ل��ف��رة من  ت��ق��ام فعالياته خ��الل 
يف  �جل��اري  �أكتوبر   14 �إىل   10
مركز دبي �لتجاري �لعاملي، �أحدث 
�لرقمية،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �لب��ت��ك��ار�ت 
وذل�������ك م�����ن خ������الل �مل�������س���روع���ات 
�مل��ب��ت��ك��رة، �ل��ت��ي ت��ع��د ن��ق��ل��ة نوعية 
ت�������س���اف مل���ح���اك���م دب�����ي يف جم���ال 
ت��وظ��ي��ف �لإم����ك����ان����ات جل��ع��ل دبي 
م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة ر�ئ�����دة، م���ن خالل 
م��ت��ط��ورة حتقق معدلت  خ��دم��ات 

منو عالية يف �مل�ستقبل.
�سمن  دب��ي  حماكم  م�ساركة  تاأتي 

و�ل����ت����ي م����ن ����س���اأن���ه���ا ت���ع���زي���ز ثقة 
بالنظام  و�مل���ع���ن���ي���ني  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
ب��اأي�����س��ر �لطرق  �ل��ق�����س��ائ��ي وذل����ك 

و�أكرها �سال�سة.
وقال �سعادة طار�س �ملن�سوري مدير 
عام حماكم دبي �إن م�ساركة د�ئرة 
دب���ي يف م��ع��ر���س جيتك�س  حم��اك��م 
جلوبال فر�سة مثالية ل�ستعر��س 
�لرقمية  و�مل�������س���اري���ع  �مل�����ب�����ادر�ت 
ذكية  بناء مدينة  �إط��ار  �ملبتكرة يف 
متكاملة من خالل حكومة تعتمد 
خدماتها على �لتكنلوجيا �لرقمية 
�لتي  �ل�سا�سية  �لركيزة  باعتبارها 
تدعم م�سريتنا �ملهنية و�لق�سائية 
و�إب��ر�زه��ا يف �أح��دى �أب��رز �ملعار�س 
�لتقنيات  جم������ال  يف  �ل������ر�ئ������دة 

�حلديثة و�لتكنولوجيا �ملتطورة.

�لتي  �لذكية  دب��ي  حكومة  من�سة 
�إىل  دب���ي  م��دي��ن��ة  ل��ت��ح��وي��ل  ت�سعى 
�ملدينة �لذكى و�لأ�سعد يف �لعامل، 
ملو�كبة روؤية و��سر�تيجية حكومة 
لكافة  �لرقمي  �لتحول  نحو  دب��ي 
للجمهور،  �مل��ط��روح��ة  �خل���دم���ات 

جمل�س االأمن ال�صيرباين ي�صتعر�س اأحدث 
االبتكارات وامل�صاريع الرقمية خالل جيتك�س 2022

•• دبي-وام:

�مل�ساريع  �أح��دث  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  جمل�س  ي�ستعر�س 
من�سة  �سمن  و�ملبتكرة  �ملتطورة  �لرقمية  و�مل��ب��ادر�ت 
 "  2022 معر�س" جيتك�س  يف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
و�لذي تنطلق فعالياته �ليوم وت�ستمر حتى 14 �أكتوبر 

�جلاري يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
�ل�سيرب�نية  و�لتقنيات  �حل��ل��ول  �ملجل�س  وي�ستعر�س 
و�ملعايري  �ملمار�سات  و�أف�سل  �لتطور  فائقة  و�لأمنية 
مبا  �لآم��ن  �لرقمي  �لتحول  جم��ال  يف  �ملتبعة  �لعاملية 
يعزز جودة �حلياة �لرقمية �إ�سافة �إىل مبادرة �لنب�س 
ت��ع��زي��ز ورف����ع م�ستوى  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��رب�ين 
�لوعي باملمار�سات �جليدة لالأمن �ل�سيرب�ين وحتفيز 
�لهتمام �لعام بالتعرف على �لأمان و�لأمن �ل�سيرب�ين 

عرب خمتلف �لفئات �لعمرية يف دولة �لإمار�ت.
كما ي�سلط �ملجل�س �ل�سوء على �سل�سلة تدريبات �لدرع 
�لو�قي للموظفني وطلبة �جلامعات حيث قام �ملجل�س 
�ل�����س��ي��رب�ن��ي��ة بهدف  ب��رن��ام��ج درع �حل��م��اي��ة  ب��ت��ط��وي��ر 
ت��ق��دمي ت��دري��ب��ات �لأم���ن �ل�����س��ي��رب�ين جلميع �جلهات 
�حلكومية و�سبه �حلكومية و�خلا�سة يف دولة �لإمار�ت 
�ل�سيرب�ين على  �لأمن  ��ستجابة  قدر�ت  تعزيز  بهدف 

�مل�ستوى �لوطني.

كما ي�ستعر�س �ملجل�س دوره يف م�ساعدة �مل�سوؤولني على 
فهم �أف�سل لأهمية �لأمن �ل�سيرب�ين وتاأثري �لهجمات 
�لإجناز�ت  �ىل  قطاعاتهم.بالإ�سافة  يف  �ل�سيرب�نية 
�إىل  �إ�سافة  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  يف  �لعاملية  و�لتناف�سية 
��ستعر��س نتائج �ملبادرة �لوطنية "�لنب�س �ل�سيرب�ين" 
بها  �لبدء  مت  و�لتي  �ملجتمع  �سر�ئح  جلميع  �ل�ساملة 
�إىل  وت�سبو  �لرقمية  �خلم�سني  مل�ساريع  ركيزة  لتكون 
�لإم����ار�ت  جمتمع  يف  �ل�����س��ي��رب�ين  �لأم���ن  ثقافة  ن�سر 

متا�سياً مع �لتحول �لرقمي يف جميع �لقطاعات.
و ي�ستهدف �ملجل�س خالل جيتك�س 2022 �لعمل على 
�جلهات  من  كل  مع  �ل�سر�تيجية  �ل�سر�كات  تطوير 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����س���ة م���ن خ����الل ت��وق��ي��ع ع����دد من 

مذكر�ت �لتفاهم.
و�لأن�سطة  �لفعاليات  م��ن  جمموعة  �ملجل�س  ويعقد 
 "2022 "جيتك�س  �ملتعلقة بالأمن �ل�سيرب�ين خالل 

ومن �سمنها جل�سة مدر�ء �لإد�ر�ت روؤ�ساء �لأق�سام.
من  جمموعة  �ل�����س��ي��رب�ين  �لأم���ن  جمل�س  يعقد  كما 
�ل�سباب  لتمكني  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  جم��ال  يف  �ل��ور���س 
عامال  و�لفعاليات  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه  يجعل  مب��ا  و�مل����ر�أة 
�لقيادة  روؤى  على  �ل��ق��ائ��م  �ل��رق��م��ي  للتحول  متكينيا 
�ل���ر����س���ي���دة ل��ب��ن��اء ن���ظ���ام ي���وف���ر ح���ي���اة ك���رمي���ة و�آمنة 

للجميع.

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
راجيف بارامي�شواران ا�شارى بادمانابهان

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003729/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ر�جيف بار�مي�سو�ر�ن ��سارى بادمانابهان 

�لعنو�ن : عجمان - �لرو�سة 3 ويعلن بالر�سائل �لن�سية على رقم 0566039666  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ نتار� جاياترى جنايل جوفارد�نان ، �جلن�سية هندي - 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 : 43266.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

ج����اه����ري   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
بنغالدي�س     ، ع��ب��ي��د  �ل���دي���ن 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)0119000EG(  رق����م 

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

    0563886087

فقدان جواز �صفر

فقد �ملدعو/ �سكر�هلل �لهادى 
�ل���������س����ود�ن   ، �ح����م����د حم���م���د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)04452316P( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�سود�نية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تعر�س �صبكة حمطات مرتو دبي يف امليتافري�س واأحدث من�صاتها الرقمية يف جيتك�س 2022

•• دبي-وام:

�ملبادر�ت  م��ن  و����س��ع��ة  بباقة  ب��دب��ي،  و�مل��و����س��الت  �ل��ط��رق  ت�����س��ارك هيئة 
من   42 �ل���دورة  يف  �لذكية،  و�ملحطات  و�لتطبيقات  �لرقمية  و�حل��ل��ول 
دبي  م��رك��ز  يف  �ل��ي��وم،  ينطلق  �ل���ذي   ،2022 للتقنية  جيتك�س  �أ���س��ب��وع 
�لتجاري �لعاملي. وتعر�س �لهيئة يف جناحها، لأول مرة، مركبة )كروز( 
)�سيفروليه  م��و����س��ف��ات  على  ب��ن��اء  م��رة  لأول  و�مل�سنعة  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت��ي��ة 
بولت( �لكهربائية، كما ت�سلط �لهيئة �ل�سوء على عدد من مبادر�تها مثل 
لنقل  �لذكية  �لذكية، و�حللول  دبي  �لرقمي ملحطة مرو  �لتو�أم  من�سة 
�لهيئة  �لأج��رة، وتطبيقات  ملكية مركبة، و�جليل �جلديد من مركبات 

�لذكية وغريها.
و�أكد معايل مطر �لطاير �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين يف �لهيئة، 

�أن تو�ّسع هيئة �لطرق و�ملو��سالت يف �لتحول �لرقمي وتوظيف �لتقنيات 
�لنا�سئة و�لذكاء �ل�سطناعي يف تعزيز �لإنتاجية ورفع م�ستوى �لكفاءة 
�لت�سغيلية، وتطوير �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني، لت�سهيل حياة �ل�سكان 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً  ي��اأت��ي  دب��ي،  �إم���ارة  يف  و�ل���زو�ر 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
حاكم دبي )رع��اه �هلل(، يف �لرتقاء بجودة �حلياة يف �إم��ارة دبي، وتوفري 
�لعامل،  يف  للحياة  �لأف�سل  �ملدينة  دبي  لتكون  لل�سكان،  متعددة  خيار�ت 
وتوجيهات �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، بتعزيز تناف�سية دبي عاملياً بو�سفها منوذجاً 
ُيحتذى يف جمال تطوير �آليات �لعمل �حلكومي و�لرتقاء به �إىل �أف�سل 

م�ستويات �لكفاءة، وحتقيق �حلياة �لرقمية �لكاملة.
�لتنقل  مل�ستقبل  متكاملة  طريق  خريطة  لديها  �لهيئة  �إن  �لطاير  وقال 

�لذكي  للتنقل  دبي  ��سر�تيجية  تنفيذ  يف  ُقدماً  ومت�سي  �لقيادة،  ذ�ت��ي 
�إىل  دب��ي  �لتنقل يف  �إج��م��ايل رح��الت  م��ن   25% �لقيادة لتحويل  ذ�ت��ي 
موؤخر�ً  �نتهت  حيث   ،2030 ع��ام  بحلول  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت��ي��ة  ذكية  رح��الت 
من �ملرحلة �لأولية من جتهيز �خلر�ئط �لرقمية ملنطقة جمري�، وذلك 
�لأوىل  �ملدينة  دبي  لتكون   ،2023 عام  فعلياً  لإط��الق �خلدمة  متهيد�ً 
ملركبات  �لتجاري  �لت�سغيل  يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  خ��ارج  عاملياً 
�جلديد  �جليل  ت�سغيل  �ملقبل  �لعام  �لهيئة  و�ستبد�أ  �لقيادة،  ذ�تية  ك��روز 
من مركبة كروز ذ�تية �لقيادة "�أوريجن" بعدد حمدود، لتقدمي خدمة 
مركبات �لأجرة وخدمة �حلجز �لإلكرون�ي، و�سيت�ساعف �لعدد تدريجياً 

لي�سل �إىل 4000 مركبة بحلول عام 2030.
�لقيادة  ذ�ت��ي��ة  )ك���روز(  مركبة  م��رة  لأول  جناحها،  يف  �لهيئة  تعر�س  و 
تعمل  �لتي  بولت(  )�سيفروليه  بناء على مو��سفات  لأول مرة  و�مل�سنعة 

�لقيادة  ذ�ت��ي��ة  �مل��رك��ب��ة  ه��ذه  وت�ستخدم  ب��ال��ك��ام��ل،  �لكهربائية  بالطاقة 
يف  ك��روز  ل�سركة  �لقيادة  ذ�تية  للمركبات  �لتجاري  �لأ�سطول  يف  حاليا 
�أطلقت كروز خدمة �حلجز �لإلكروين  مدينة �سان فر�ن�سي�سكو. حيث 
للمركبات ذ�تية �لقيادة يف �حدى �أكرب مدن �لوليات �ملتحدة لأول مرة 
�ل�سركة خططها  �أعلنت  �لعام  �سبتمرب من هذ�  2022، ويف  يف فرب�ير 
للتو�سع �إىل مدينة �أو�سنت. كما تعر�س �لهيئة �أي�سا �أحدث �لتقنيات يف 
جمال �مليتافري�س من خالل تبني تقنية �لتو�أم �لرقمي لل�سكة �حلديدية 
من�سة  وتربط  �مل��ع��زز،  �ل��و�ق��ع  تقنيات  با�ستخد�م  وعر�سها  دب��ي  مب��رو 
�لتو�أم �لرقمي ببيانات �ل�سيانة �لتاريخية )12 عاًما �ملا�سية من خدمة 
جمع  �أجهزة  با�ستخد�م  �حلقيقي  �لزمن  بيانات  �إىل  �إ�سافة  دبي(  مرو 
�لبيانات �خلارجية �لتي ت�ساعد على �كت�ساف �لتفا�سيل �لدقيقة وغريها 

من �ملو�قف �حلرجة �لتي توؤثر يف دورة حياة �لأ�سول.

رئي�س الوزراء امل�سري م�سطفى مدبويل يفتتح معر�س تراثنا للحرف اليدوية واملنتجات الرتاثية

تظاهرة تراثية لفرق �صعبية باجلناح االإماراتي حتاكي املا�صي العريق 
•• القاهرة –الفجر:

 9 �لح��د  �أم�س   ، �مل�سري م�سطفى مدبويل  �ل���وزر�ء  رئي�س  دول��ة  �فتتح 
دورته  يف  �لر�ثية  و�ملنتجات  �ليدوية  للحرف  تر�ثنا  معر�س  �أكتوبر 
�لر�بعة ، بتنظيم جهاز تنمية �مل�سروعات �ملتو�سطة و�ل�سغرية ومتناهية 
�ل�سغر ، و�ملقام فعالياته مبركز م�سر للمعار�س �لدولية ويو��سل حتى 
15 �جلاري ، مب�ساركة 5 دول عربية هي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل�سود�ن  �لها�سمية ودولتي  �ل�سعودية و�ململكة �لأردنية  و�ململكة �لعربية 
وليبيا باأجنحة مميزة يف فاعليات �ملعر�س ، وذلك يف �إطار تعزيز �لتعاون 
و�لتجارة �لبينية �لإقليمية ، وتعزيز �لرو�بط بني �ل�سعوب ، بال�سافة �ىل 
نحو 1116 عار�س من �لفنانني و�حلرفيني يف جمال �ملنتجات �لر�ثية 

، ووقف  �ملعر�س  و�أجنحة  �ل��وزر�ء قاعات  رئي�س  دولة  ، وتفقد  و�ليدوية 
�أمام �جلناح �لمار�تي ممثاًل يف موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع 
 ، �لم��ار�ت��ي  �لوفد  مع  وت��ب��ادل �حلديث   ، �خليمة  ر�أ���س  وغرفة  �ل�سباب 
م�ستمعاً ل�سرح �سعادة يو�سف �إ�سماعيل رئي�س �للجنة �لعليا ملوؤ�س�سة �سعود 
بن �سقر لتنمية م�ساريع �ل�سباب �لنائب �لول لرئي�س غرفة جتارة ر�أ�س 
�خليمة ، �لذي نقل لدولته حتيات دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة حكومة 

و�سعباً لل�سقيقة م�سر .
دولة  دع��وة  على  حلر�سهم   ، �مل�سروعات  تنمية  جلهاز  �سكره  عن  معرباً   
للعام  ر�أ���س �خليمة  بن �سقر وغرفة  �سعود  موؤ�س�سة  �لم��ار�ت ممثلة يف 
�لتايل على �لتو�يل ، م�سري�ً �ىل متيز �لعالقات �مل�سرية �لإمار�تية باأنها 
عالقات عميقة �جلذور قائمة على �لوعي و�لفهم �مل�سرك ، لفتاً �ىل �ن 

�أع�سائها  عدد  و�لبالغ  �ل�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  موؤ�س�سة 
نحو 1200 من رو�د �لعمال و��سحاب �مل�سروعات ؛ م�سيفاً �نه ومبجرد 
تلقيها �لدعوة وطرحها على �لع�ساء للم�ساركة وفق نوعية م�سروعاتهم 
�مل�ساريع  ����س��ح��اب  م��ن  �ل��رغ��ب��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  تلقت   ، �مل��ع��ر���س  وطبيعة 
 " معر�س  خ��الل  م��ن  �مل�سرية  ب��ال���س��و�ق  منتجاتهم  لعر�س  للم�ساركة 
تر�ثنا " ، م�سيفاً �ن دور موؤ�س�سة �سعود بن �سقر تبني �لأفكار �خَلاّلقة 
قابلة  و�أعمال  م�سروعات  �إىل  وترجمتها   ، �ملو�طنني  �ل�سباب  و�إبتكار�ت 

للتطبيق وذ�ت جدوى �إقت�سادية.
متنوعة  باقات  خ��الل  من  م�سروعاتهم  تطوير  يف  دعمهم  تو��سل  كما   
و�لقليمية  �ملحلية  �ملعار�س  يف  للم�ساركة  وم�ساعدتهم   ، �خلدمات  من 
�سيفاجئ  �لم����ار�ت  جل��ن��اح  �ل��ز�ئ��ر  �أن  على  �أ�سماعيل  و�أك���د   . و�ل��دول��ي��ة 

�سعبية  لفرقة  ع��رو���س  �ىل  �إ�سافة   ، رم��زي��ة  وباأ�سعار  تر�ثية  مبنتجات 
�إمار�تية فرقة �ل�سحوح �لر�ثية ، جاءت خ�سي�ساً من �لمار�ت للم�ساركة 
باملعر�س ، لتقدم تظاهرة تر�ثية وعرو�ساً متميزة لفنون �سعبية حتاكي 
�إلتقاط �سورة  �لرئي�س على  دول��ة  وق��د حر�س  �لإم���ار�ت  وت��ر�ث  ما�سي 

جماعية مع �لفرقة و�لوفد �لمار�تي . 
و��سار يو�سف ��سماعيل �ىل �نه وطو�ل �يام فعاليات �ملعر�س ، �ستعلو �أنغام 
�لفرق �ل�سعبية �لإمار�تية يف �سماء مركز م�سر للمعار�س �لدولية ، عرب 
�أ�سالة �لبلد  �أهل �لإم��ار�ت ، ليعاي�س �لزو�ر  فنون حتاكي ما�سي وتر�ث 
وتاريخه �لعريق، �سمن �سل�سلة فنية ��ستهر بها جمتمع �لإمار�ت قدمياً، 
�أبرزها فن »�لرزفة �حلربية« و»�ليولة« و»�لعيالة« و»�لليوه« و�سو�ها من 

مناذج للفلكلور �لر�ثي �ل�سعبي �لإمار�تي. 

تزامنًا مع اليوم العاملي لل�سحة النف�سية

دائرة تنمية املجتمع- اأبوظبي تطلق دليل الوالدين لل�صحة النف�صية
•• اأبوظبي-الفجر:

�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  "د�ئرة  �أط��ل��ق��ت 
�ليوم  م���ع  ت��ز�م��ن��اً  –�أبوظبي"، 
"دليل  �لنف�سية،  لل�سحة  �لعاملي 
�لنف�سية"  ل��ل�����س��ح��ة  �ل����و�ل����دي����ن 
لتعزيز وعي �لو�لدين على �لفهم 
مفاهيم  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  �ل�سحيح 
من  ومتكينهم  �لنف�سية  �ل�سحة 

�لعي�س يف بيئة �أ�سرية �سحية. 
وياأتي �إطالق هذ� �لدليل يف �إطار 
لتقدمي  للد�ئرة  �مل�ستمرة  �جلهود 
م�����ب�����ادر�ت وخ����دم����ات ت�����س��اه��م يف 
�ملختلفة  و�سر�ئحه  �ملجتمع  دع��م 

�لدليل  يعد  كما  ل��ه��ا.  يتعر�سون 
م�ساعينا  �إط�����ار  يف  ه��ام��ة  خ���ط���وًة 
وحت���دي���د  ر�����س����د  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
�لجتماعية،  �لتحديات  ومعاجلة 
وت�����وف�����ري �ل����رع����اي����ة و�خل�����دم�����ات 
للجميع،  �جل��ودة  وعالية  �لفّعالة 
ل�سمان حتقيق �لرفاه �لجتماعي 
وتر�سيخ  �أب��وظ��ب��ي،  �سكان  جلميع 
مثالية  ك��وج��ه��ٍة  �لإم�������ارة  م��ك��ان��ة 
للحياة." وي�ستعر�س �لدليل �أي�ساً 
�ل�سحة  لتح�سني  �ل�سعي  كيفية 
حت�سني  خ������الل  م�����ن  �ل���ن���ف�������س���ي���ة 
بناء  عرب  �ليومية  حياتنا  جو�نب 
عليها،  و�حل��ف��اظ  �سحية  عالقات 

على  ذل��ك  و�ن��ع��ك��ا���س  وم�ساعرهم 
على  وق��درت��ه��م  �ل��ي��وم��ي��ة  حياتهم 
�لنف�سية.  �ل�سغوط  م��ع  �لتكيف 
�لعو�مل  �إىل  �ل��دل��ي��ل  وي��ت��ط��رق 
مثل  �لنف�سية،  �ل�سحة  يف  �مل��وؤث��رة 
و�لعو�مل  �لعالقات ومنط �حلياة 

�خلارجية و�لعو�مل �لذ�تية.
حيث �أكدت �سعادة د. ليلى �لهيا�س، 
�لتنمية  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�ملجتمعية يف د�ئرة تنمية �ملجتمع 
على  �لد�ئرة  حر�س  �أبوظبي،   –
تدعم  �ل����ت����ي  �مل������ب������ادر�ت  �إط��������الق 
مثل"دليل  من  �لنف�سية،  �ل�سحة 
�لنف�سية"،  ل��ل�����س��ح��ة  �ل���و�ل���دي���ن 

�لقطاع  يف  �سركائها  مع  بالتعاون 
�لج��ت��م��اع��ي و�ل�����س��ح��ي يف �إم����ارة 

�أبوظبي.
ويوفر �لدليل، �لذي �أعدته كل من 
باأبوظبي"  �ملجتمع  تنمية  "د�ئرة 
و"هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة" 
و"مركز �أبوظبي لل�سحة �لعامة"، 
ك����ل م����ا ي��ح��ت��اج��ه �ل�����و�ل�����د�ن من 
�لتعامل  ع��ن  ومفاهيم  معلومات 
�ليومية  �حل���ي���اة  ���س��غ��وط��ات  م���ع 
م�ستقرة  ح����ي����اة  ن���ح���و  و�مل���������س����ي 
و�سحية. كما يتناول �لدليل �أهمية 
�ل�سحة �لنف�سية وكيف توؤثر على 
�سلوكيات �لأفر�د و�لأ�سر و�أفكارهم 

�مل�ستمر  �لد�ئرة  �سعي  �إىل  م�سرية 
لتنفيذ مبادر�ت وخدمات تتنا�سب 
�ملجتمع  �أف���������ر�د  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع 
و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م، وت��ت��ي��ح ل��ه��م �سبل 
�ل�سغوطات  م��ع  �لتعامل  و�أدو�ت 

�لنف�سية.
"دليل  "ُيعنى  �ل��ه��ي��ا���س:  وق���ال���ت 
�لنف�سية"  ل��ل�����س��ح��ة  �ل����و�ل����دي����ن 
�لنف�سية  �جل�����و�ن�����ب  مب���خ���ت���ل���ف 
�ل���رك���ي���ز على  ل����ل����و�ل����دي����ن، م����ع 
م��و�ج��ه��ة �سغوط  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 
�لفردية  ق��در�ت��ه��م  �حل��ي��اة، ودع���م 
للتعامل مع �لظروف �لجتماعية 
و�مل�������و�ق�������ف �ل�������س���ع���ب���ة �ل����ت����ي قد 

�لتكيف  ��سر�تيجيات  خ��الل  من 
�ل�سماح  ع������دم  ع���ل���ى  ك���احل���ر����س 
ملو�قف معينة يف �لت�سبب ب�سغوط 
ن��ف�����س��ي��ة، و�ل��ت��ح��دث ب��و���س��وح عن 
�مل����خ����اوف م���ع ���س��ري��ك �حل���ي���اة �أو 
�ل�سحة  �خت�سا�سي  �أو  �لأ�سدقاء 
ت��ق��ب��ل فكرة  �ل��ن��ف�����س��ي��ة، وك���ذل���ك 
�رت��ك��اب �لأخ��ط��اء و�مل���رور مبو�قف 
ع�سيبة. وي�ستعر�س �لدليل �أي�ساً 
دور �لعالقات يف �ل�سحة �لنف�سية، 
�سريك  م��ع  �ل��ع��الق��ة  يبحث  حيث 
�لتو��سل  �أن  على  م��رك��ز�ٌ  �حل��ي��اة 
على  �حل��ف��اظ  �سميم  ه��و  بينهما 
ق���وة �ل��ع��الق��ة و����س��ت��د�م��ت��ه��ا، كما 

و��ستك�سافها،  باحلياة  و�ل�ستمتاع 
�لعمل،  يف  و�ل��ك��ف��اءة  و�لإن��ت��اج��ي��ة 
�ملجتمع،  �لإ�سهام يف  على  و�لقدرة 
و�لقدرة على �لتكيف مع �ل�سغوط 
عدم  وحالت  و�لتغري�ت  �لنف�سية، 
�لأمر��س  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ل��ي��ق��ني، 
كما  و�جل�����������س�����دي�����ة.  �ل���ن���ف�������س���ي���ة 
بع�س  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  �ل��دل��ي��ل  ي��ل��ف��ت 
�لحتياجات �لنف�سية و�لجتماعية 
و�جل�سدية �لتي ل بد من تلبيتها 
�لنف�سية،  �ل�سحة  لتح�سني  �أوًل 
ومنها �إيجاد �سبكة عالقات د�عمة، 
و�لوعي، و�لتعامل مع �ل�سغوطات 
معها  �ل��ت��ع��ام��ل  وكيفية  �لنف�سية 

ي���ب���ح���ث �ل���ع���الق���ة م����ع �لأط����ف����ال 
و�ن��ع��ك��ا���س ذل���ك ع��ل��ى ���س��ح��ة �لأب 
و�لأم، ويتطرق كذلك �إىل �لعالقة 
م��ع زم��الء �لعمل و���س��رورة تلبية 
�ل�سحية،  �لعمل  عالقة  متطلبات 
�لفعال  و�لتو��سل  �لح���ر�م  مثل 
بالذ�ت  و�ل��وع��ي  و�لثقة  و�ل�سرية 

و�حلدود.

•• ابوظبي-الفجر:ال�صوؤون االإ�صالمية تناق�س امل�صاريع التحولية

لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد  �ل��دك��ت��ور  �جتمع 
ومدر�ء  �لفروع  وم��در�ء  �لتنفيذيني،  �مل��در�ء  مع  و�لأوق���اف  �لإ�سالمية 

�لإد�ر�ت.
و�أكد �لكعبي على �لدعم �لكبري �لذي حتظى به �لهيئة من �ساحب �ل�سمو 
–و�أخيه  �هلل  –حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لدولة،  رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، و�أ�سحاب �ل�سمو حّكام �لإمار�ت.
حدد  �ل��ت��ي  �ملقبلة  �لتحولية  �مل�����س��اري��ع  مناق�سة  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
مالحمها جمل�س �لوزر�ء �ملوقر،و�أي�ساً �لتاأكيد على �للتز�م بالإجر�ء�ت 
مناق�سة  و  للم�سلني،  �ملثالية  �لبيئة  وت��وف��ري  �مل�ساجد  يف  �لح��ر�زي��ة 
�نتظام �لدر��سة يف مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي و�آلية �سري �لعمل فيها، 
بالإ�سافة �إىل تناول �لعديد من �ملحاور و�ملو�سوعات �ملدرجة على جدول 
�لجتماع و�خلا�سة بارتقاء �لعمل يف �لهيئة ومت �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة 

لها .

Date 10/ 10/ 2022  Issue No : 13667
Public Notice to Defendant

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. (AJCFICILABMIN2022/0002832), Labor, (Partial)
To : Defendant: Sharafuddin Kulukam Para Muhammad Kulukam Para 
Place of Residence : Unknown
You are summoned to appear at the Hearing held on 05/10/2022 before 
the Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil 
Court of First Instance, Office No. [Office of the Manager of Case 
Management No. (4)  in person or by an authorised attorney, and to 
submit a Rejoinder to the Case along with all the exhibits within a 
period of not more than ten days from date of notice, to consider the 
said Case - as a Defendant.
Rashid Ali Al Foora Al Shamsi 
Judicial Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70408 Date 10/ 10/ 2022  Issue No : 13667
Sharjah Federal Appeal Court

Notification by Publication
For the respondent to appear before the case management office

In two newspapers, in Arabic and English
In Appeal No.: 1112/2022 Labor

At the request of the appellant : Sophia Electricals
Respondent : Shakil Masih Enaya Masih
You are required to appear before the Case Management Office via 
video conference at the Sharjah Court of Appeal personally or by 
an authorized Attorney, and submit a memorandum of answer to the 
claim, with all documents attached on the system of the Ministry of 
Justice, on Monday 10/10/2022 in the above-mentioned case in your 
capacity as respondent.
Signature and seal
zyousif@moj.gov.ae

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 10/ 10/ 2022  Issue No : 13667
Notice of publication judgment

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICICPL2022/0006182 writ of execution

To : the convict : Bhimji Ajabhai Roshya Savabhai Rosha,  Address : 9601089
We inform you that on the date there is no, this court has ruled against you in the 
above-mentioned lawsuit in favor of Abdullah Muhammad Rida Muhammad Nour 
Al-Marzouqi as an agent of/ Jassem Muhammad Rida Muhammad Nour Al-Marzouqi 
under the agency with the editor No. 195343/1/2017 accordingly.
Judgment text
We order the applicant against him to pay the student an amount of 41,500 dirhams 
(forty-one thousand five hundred dirhams) and the interest is 5% from the date of 
filing the lawsuit until full payment, fees and expenses, and an amount of five hundred 
dirhams in return for attorney's fees, and she refused anything else. Judgment subject 
to appeal within the legal period of 15 days from the day following its publication.
Judge / hesham ahmed awadeen
Sharjah Federal Court 
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 10/ 10/ 2022  Issue No : 13667
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication for Settlement
In Exequatur No.: 8120/2022/253, Cheque Execution
Deliberated in : The Ninth Execution Circuit No. (230)
Subject Matter : Claiming the value of the returned Cheque Nos. (000082), (000083) and (000084) 
issued by Emirates Islamic Bank for the value of (AED 6,000).
First: Opening the Executive File and putting the executive writ on the cheques and announcing the 
Enforcees. Second: The Second Enforcee shall be banned from travel and this shall be circulated to all 
points of the country. Third: Obligating the Enforcees to pay an amount of AED (6,000) only AED six 
thousand, taking into account the calculation of the legal interest from the date of the claim until the full 
payment. Fourth: Obligating the Enforcees to pay costs, expenses, and attorney's fees...
Plaintiff : Al Teneiji Business Centre, represented by : Abdulaziz Obaid Awad Al Sawaya Al Teneiji
Address : UAE, Emirate of Sharjah, Al Majaz, Sharjah, Corniche Al Buhaira Street - Building - Al 
Batha Tower - Flat (1006) 
Notified Parties : 1. Olga Kuzmina, in its capacity as Enforcee
 2. BQT Business Consultancy DWC LLC, in its capacity as Enforcee
Subject Matter : The Plaintiff brought the said Executive Action against you obligating you to pay the 
awarded amount of AED (6,875) to the Plaintiff or to the Court treasury. Accordingly, in the event of 
non-compliance with the said decision within 15 days from the date of publication of this Service, the 
Court will initiate the executive procedures against you.
Prepared by : Osama Ahmad Zaki
Date of Authorisation 05 September 2022, at 09:09:09

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021
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•• اأبوظبي-الفجر

�ساركت �سرطة �أبوظبي يف فعاليات معر�س �أوتو موتو �سو 2022م و�لذي �أقيم  
يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س " �أدنيك" و�لذي يعد من �أكرب �ملعار�س يف 
�ل�سرق �لأو�سط و�ملتخ�س�س يف �ل�سيار�ت و�لدر�جات �لهو�ئية �ملعدلة وي�ستقطب 
و�لدر�جات  �ل�سيار�ت  معد�ت  �سناعة  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ل�سركات  ك��ربى 

و�أحدث �لتقنيات �ملتخ�س�سة يف هذ� �لقطاع.
و�أطلقت مديرية ترخي�س �ل�سائقني و�لآليات مبادرة "ت�سجيل �ملركبات �ملبا�سر" 
�ملركبات  وت�سجيل  ترخي�س  خدمة  لتقدمي  �ل�����س��ي��ار�ت،  وك���الت  م��ع  بالتعاون 
�ملبا�سر يف من�سة �سرطة �أبوظبي، وعر�س مميز�ت جهاز �سهل �لذكية يف ت�سهيل 
�إجر�ء�ت معامالت �جلمهور لرخي�س مركباتهم كما تعرف �لزو�ر على �لقنو�ت 
�أرقى �خلدمات  و�خلدمات �لرقمية ل�سرطة �بوظبي، �سمن جهودها يف توفري 

باأ�ساليب ذكية للمتعاملني وتطوير حلول حكومية رقمية �سريعة وفعالة، �سعيا 
لتعزيز كفاءة �لأد�ء �حلكومي و�لرتقاء بتجربة �ملتعاملني يف كافة �لقطاعات.

و�أكد �لعميد حممد �لربيك �لعامري، مدير مديرية ترخي�س �ل�سائقني و�لآليات، 
يف  �سرطة �أبوظبي، �حلر�س على تقدمي �أف�سل �خلدمات �لرقمية وعر�سها على 
�ملبادر�ت وم�ساريعها �لتقنية و�لإلكرونية �سمن  باأهم  زو�ر �ملن�سة، وتعريفهم 
بكفاءة  �خل��دم��ات  تقدمي  يف  �ل�ستجابة  و�سرعة  �ملتعاملني  باإ�سعاد  �هتمامها  

عالية . ونفذت مديرية �ملرور و�لدوريات ور�س توعوية للجمهور حول �ل�سالمة 
�ملرورية و عر�ست  �أفالم توعوية رقمية عرب �ليباد ووزعت �لهد�يا على �لزو�ر 
تنظيم  م�سابقات مرورية وعر�س فيديوهات توعوية مرورية على  �إىل جانب 
�إد�رة �ملر��سم و�لعالقات �لعامة  �مل��وروث �ل�سرطي يف  �سا�سة �مل�سرح  وقدم ق�سم 
عر�سا لدوريات �ل�سرطة �لقدمية و�ل�سيار�ت �لكال�سيكية ومن �سمنها �أقدم رقم 

�سيارة يف �إمارة �أبوظبي.

•• دبي-الفجر

"منتدى دبي للم�ستقبل"  ي�ست�سيف 
�ل�سيخ  ���س��م��و  ب��رع��اي��ة  ينعقد  �ل����ذي 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������س����د �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي رئ���ي�������س جم��ل�����س �أم���ن���اء 
من   400 للم�ستقبل،  دب��ي  موؤ�س�سة 
��ست�سر�ف  جم����ال  يف  �ل��ع��ق��ول  �أمل�����ع 
�مل�ستقبل و45 موؤ�س�سة عاملية يف نحو 
رئي�سية  وكلمة  حو�رية  جل�سة   30
وور���س��ة ع��م��ل ي�����س��ارك ب��ه��ا �أك���ر من 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  م��ن  م��ت��ح��دث��اً   70

وخمتلف �أنحاء �لعامل.
�حلدث  يف  �ملتحدثني  قائمة  وت�سم 
تنظمه  �ل�������ذي  ن����وع����ه  م����ن  �لأك��������رب 
 11 يومي  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة 
�ل������وزر�ء  م���ن  �أك���ت���وب���ر، ع������دد�ً  و12 
و�مل�����س��وؤول��ني �حل��ك��وم��ي��ني م��ن دولة 
�لإم���ار�ت مبا يف ذل��ك معايل حممد 
ع����ب����د�هلل �ل����ق����رق����اوي وزي������ر ����س���وؤون 
بنت  عهود  ومعايل  �ل���وزر�ء،  جمل�س 
خلفان �لرومي وزيرة دولة للتطوير 
عمر  وم��ع��ايل  و�مل�ستقبل؛  �حلكومي 
للذكاء  دول���ة  وزي���ر  �لعلماء  �سلطان 
�لرقمي  و�لق��ت�����س��اد  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
و�سعادة  ُبعد؛  عن  �لعمل  وتطبيقات 
ع��ب��د�هلل ن��ا���س��ر ل���وت���اه  �مل��دي��ر �لعام 
مل���ك���ت���ب رئ���ا����س���ة جم���ل�������س �ل���������وزر�ء؛ 
وزير  م�ساعد  غ��ب��ا���س  ع��م��ر  و���س��ع��ادة 
لل�سوؤون  �لدويل  �خلارجية و�لتعاون 
�لأمني  �ل��ب��دو�وي  و�أحمد  �لثقافية؛ 
�حلكومية  لل�سيا�سات  �مل�ساعد  �لعام 
�ل����وزر�ء  ملجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  يف 
�لت�سريعات.  خم��ت��رب  جل��ن��ة  ورئ��ي�����س 
�لرئي�س  ب���ل���ه���ول  ج��م��ع��ة  وخ���ل���ف���ان 

�لتنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.

امل�ستقبل  )م��ع��ه��د  وي���ب  اآمي����ي 
مكانتها  ر�سخت  دب��ي  ال��ي��وم(: 
لال�ست�سراف  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 

والتفكري امل�ستقبلي
�لتنفيذية  �لرئي�سة  �آميي ويب  وقال 
قادة  "يو�جه  �ليوم:  �مل�ستقبل  ملعهد 
�حلكومات وقطاعات �لأعمال �لكثري 
من �لتقلبات و�لتغري�ت غري �ملتوقعة 
قد توؤثر على قر�رتهم �مل�سريية �لتي 
قد حتدد م�سري �حل�سارة �لإن�سانية 
�أ�سبح  �ل��ب��ع��ي��د. ول���ه���ذ�  �مل����دى  ع��ل��ى 
�ل�سر�تيجية  �خل���ط���ط  ت���ط���وي���ر 
�أك���ر م��ن �أي وقت  ���س��روري��اً وم��ل��ح��اً 
م�����س��ى. ل���ذل���ك جت��ت��م��ع ن��خ��ب��ة من 
بالعامل يف  �لبارزين  �ل��روؤى  �أ�سحاب 
للم�ستقبل" ليطرحو�  دبي  "منتدى 
تت�سدى  ط���م���وح���ة  �أف������ك������ار�ً  �أم��������ام 
�لنا�سئة".  �ل���ع���امل���ي���ة  ل��ت��ح��دي��ات��ن��ا 
دب����ي  ر�����س����خ����ت  "لقد  و�أ�������س������اف������ت: 
لال�ست�سر�ف  عاملي  كمركز  مكانتها 

�سعيدة  و�أن����ا  �مل�ستقبلي.  و�ل��ت��ف��ك��ري 
ملنتدى  �لأوىل  ب��ال��دورة  مب�ساركتي 
دبي للم�ستقبل وت�سليط �ل�سوء على 
�ل�سر�تيجي  �ل���س��ت�����س��ر�ف  �أه��م��ي��ة 
و�حلكومة  �لأع��م��ال  قطاعات  �سمن 
باأن يكون  �أل نقبل  و�ملجتمع، ويجب 
لذلك  باحلا�سر.  مقيد�ً  م�ستقبلنا 
و�حلكومة  �لأعمال  قادة  على  يتعني 
م����و�ج����ه����ة ق���ن���اع���ات���ه���م �ل���ر�����س���خ���ة، 
وفهم  �لتغيري،  �إ���س��ار�ت  و�لبحث عن 
لتحقيق  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  ت��د�ع��ي��ات��ه��ا، 

�أف�سل �لنتائج �ملمكنة".
�لف�ساء  )وك��ال��ة  كابوغلو  �أجنيليكي 
�لأوروب����ي����ة(: ق��ط��اع �ل��ف�����س��اء ي�سهم 
م��ب��ت��ك��رة يف خمتلف  �أف����ك����ار  ب��ت��ب��ن��ي 

جمالت توليد �لطاقة
ق�سم  من  كابوغلو  �أجنيليكي  وقالت 
"وكالة  يف  و�لبتكار  �ل�سر�تيجيات 
�لو��سح  "من  �لأوروبية":  �لف�ساء 
�ملناخية  وجود فجوة بني طموحاتنا 
وهناك حاجة  �لطاقة.  قطاع  وو�ق��ع 
�إىل م�ساعفة �ل�ستثمار�ت يف �لطاقة 
�لعامل  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
لأك����ر م���ن ث��الث��ة �أ���س��ع��اف بحلول 
ح����و�يل  �إىل  ل��ي�����س��ل   2030 ع�����ام 
و�أ�سافت:  دولر"،  ت��ري��ل��ي��ون��ات   4
تعزيز  �ل��ف�����س��اء يف  ق��ط��اع  ي�سهم  ق��د 
�لعتماد  لتو�سيع  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ه��ود 
ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة ع���رب تبني 
�أف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة يف خم��ت��ل��ف جمالت 

توليد �لطاقة".
�لتعاون  )منظمة  ب��ول�����س��ار  ج��و���س��و� 
م�سارنا  �لق���ت�������س���ادي���ة(:  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى �حل������و�ر 

و�ل�سر�كة و�لتعاون
م�سوؤول  ب���ول�������س���ار  ج���و����س���و�  وق������ال 
منظمة  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  �����س���ت�������س���ر�ف 
قال:  �لقت�سادية  و�لتنمية  �لتعاون 
خمتلفة  �أم���اك���ن  م���ن  ن���اأت���ي  "نحن 
�مل�ستقبل،  م��و�ط��ن��و  ج��م��ي��ع��اً  ول��ك��ن��ن��ا 
وم�������س���ارن���ا �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ي��ع��ت��م��د على 
�أن بناء �مل�ستقبل يرتكز  �حل��و�ر. كما 
�لتعاونية،  و�جل��ه��ود  �ل�����س��ر�ك��ة  على 
لذلك فاإن �لتو��سل عرب �حلدود له 

قيمة كبرية".

االإمارات  قيادة  الرومي:  عهود 
للعمل  رك��ي��زة  امل�ستقبل  جعلت 

احلكومي
ب��ن��ت خلفان  و�أك������دت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  �ل�����روم�����ي 
قيادة  �أن  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل،  �حل���ك���وم���ي 
�مل�ستقبل  ج��ع��ل��ت  �لإم����������ار�ت  دول������ة 
حمورها  �حل��ك��وم��ي،  للعمل  رك��ي��زة 
�لأ�سا�سي ��ست�سر�ف �مل�ستقبل وتعزيز 
�جلاهزية ملتغري�ته وت�سميم �حللول 
وت�سكيل  ل��ت��ح��دي��ات��ه،  �ل���س��ت��ب��اق��ي��ة 
بتعزيز  �لكفيلة  �ل��ف��ر���س  منظومة 
وت�سكيل  ل��ب��ن��ائ��ه  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���ه���ود 

مالمح قطاعاته �حليوية.
تنظيم  �إن  �ل����روم����ي  ع���ه���ود  وق���ال���ت 
مب�ساركة  للم�ستقبل  دب���ي  م��ن��ت��دى 
�أك����ر م��ن 400 خ��ب��ري ع��امل��ي و45 
توجهات  ي��ع��ك�����س  دول����ي����ة،  م��ن��ظ��م��ة 
�ل�سر�كات  ب��ت��ع��زي��ز  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�لعاملية �لهادفة ل�ست�سر�ف م�ستقبل 
و�ملالمح  �لتوجهات  �لعامل، وحتديد 
م�سرية  �لإن�سان،  مل�ستقبل  �لرئي�سية 

�أبرز  تغطي  �مل��ن��ت��دى  حم���اور  �أن  �إىل 
�ملجالت و�لقطاعات �لتي مت�س حياة 
�لدور  لها  �سيكون  و�لتي  �ملجتمعات 

�لأهم يف �سناعة �مل�ستقبل.
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  و�أ�����س����اف����ت 
�ملتغري�ت  �أن  و�مل�ستقبل  �حل��ك��وم��ي 
يف  �ل��ع��امل  ي�سهدها  �ل��ت��ي  �ملت�سارعة 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  جم���الت 
للتكنولوجيا  �مل���ت�������س���ارع  و�ل���ت���ط���ور 
منظومة  ت��ب��ن��ي  ت��ت��ط��ل��ب  �مل��ت��ق��دم��ة، 
�مل�ستقبل،  ل���س��ت�����س��ر�ف  م�����س��ت��د�م��ة 
ترتكز على تعزيز �ملرونة و�جلاهزية 
و�ل��ب��ن��اء �مل�����س��ت��م��ر ل��ل��ق��در�ت و�إع�����ادة 
ت�سميم �ملهار�ت مبا يو�كب متطلبات 

�لعقود �ملقبلة. 

)هيومانتي  ك��وردي��رو  خو�سيه 
ب����ال�����س(: ���س��ن�����س��ه��د ت��ق��دم��ًا 
�سنة  الع�سرين  يف  تكنولوجيًا 
ال�  يف  �سهدناه  ما  يعادل  القادمة 

املا�سية �سنة   2000
نائب  ك�������وردي�������رو  خ���و����س���ي���ه  وق��������ال 
بال�س":  "هيومانتي  يف  �ل��رئ��ي�����س 
تكنولوجية  ث���ورة  خ�سم  يف  "نحن 
�لب�سر  حياة  ب��اإط��ال��ة  قريباً  �ستنجح 
تقدماً  و�سن�سهد  للر�غبني.  ممتدة 
تكنولوجياً يف �لع�سرين �سنة �لقادمة 
يعادل ما �سهدناه يف �ل� 2000 �سنة 
�سركات  "تدخل  و�أ�ساف:  �ملا�سية".  
)�أمازون،  مثل  �لكربى  �لتكنولوجيا 
و�أب�������ل، وف��ي�����س��ب��وك، وج����وج����ل، و�آي 
وغريها(  وم��اي��ك��رو���س��وف��ت،  �إم،  ب���ي 
و�ل�سحة  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع��ات  يف 
فر�سة  �أك������رب  ب���اع���ت���ب���اره���ا  و�ل����ط����ب 

و�ل�سيخوخة  �مل�ستقبل.  يف  لالأعمال 
فهي  للب�سرية،  �مل�سرك  �ل��ع��دو  ه��ي 
ت�سبب وفيات �أكر مما ت�سببه جميع 
�لأ���س��ب��اب �لأخ�����رى جم��ت��م��ع��ًة. ومن 
�ل�سيخوخة  �أن  �لآن  نعلم  �أننا  �ملوؤكد 
ط���ب���ي���ة مي���ك���ن عالجها  ح����ال����ة  ه����ي 

وميكن عك�سها على ما يبدو."
�مل�ستقبل  )م���ع���ه���د  ت�����ويل  ك���ات���ري���ن���ا 
للم�ستقبل  دب���ي  م��ن��ت��دى  �ل�����دويل(: 
عامل  لبناء  �لتغيري  �سانعي  يجمع 

�أف�سل
وقالت كاترينا تويل �ملديرة �لإد�رية 
"�إنه ل�سرف  �مل�ستقبل �لدويل:  ملعهد 
�لعد�لة  ح���ل���ول  ن��ن��اق�����س  �أن  ك���ب���ري 
�ل���دورة �لفتتاحية  �لأج��ي��ال يف  ب��ني 
�لعاملية ملنتدى دبي للم�ستقبل، حيث 
�إىل لقاء �سانعي �لتغيري من  �أتطلع 
ي�ستخدمون  �ل��ذي��ن  �ل���ق���ادم  �جل��ي��ل 

�ل�ست�سر�ف لبناء عامل �أف�سل".

االإمارات  العلماء:  �سلطان  عمر 
�ساملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��دي��ه��ا 
ت�سميم  مل�������س���ارات  ووا����س���ح���ة 

و�سناعة امل�ستقبل
�سلطان  ومن جهته قال معايل عمر 
�لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�سطناعي 
وتطبيقات  �ل���رق���م���ي  و�لق���ت�������س���اد 
�ملنتدب  ُبعد نائب �لع�سو  �لعمل عن 
"ر�سخت  للم�ستقبل:  دب���ي  ملوؤ�س�سة 
دول��ة �لإم���ار�ت بف�سل روؤي��ة قيادتها 
وو��سحة  ����س���ام���ل���ة  �����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
خمتلف  م�ستقبل  ت�سميم  مل�����س��ار�ت 
و�لقت�سادية  �حلكومية  �لقطاعات 
عاملياً  من��وذج��اً  وط���ورت  و�ملجتمعية، 

وتبني  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  يف جمال 
�لأف���ك���ار �ل��ن��وع��ي��ة �ل��ت��ي ت��وم��ن باأن 

�مل�ستقبل ميكن �سناعته".
منتدى  "�سيقدم  معاليه:  و�أ���س��اف   
�سنوية  حم���ط���ة  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  دب�����ي 
و�لتحديات  �ل��ف��ر���س  ل���س��ت��ع��ر����س 
�لأولويات  �أه��م  وحتديد  �مل�ستقبلية، 
وتعزيز  عليها،  �لركيز  يجب  �لتي 
و�ل�سركات  �حل��ك��وم��ات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�ملتطلبات  مل����و�ك����ب����ة  و�مل���ج���ت���م���ع���ات 

�ملتغرية".

باتريك  )موؤ�س�سة  دار  فيال�س 
م�سروع  م�ستقبلنا  ماكغفرن(: 
اإيجابية  نوايا  يتطلب  جماعي 

م�سرتكة
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  د�ر  ف��ي��ال���س  وق����ال 
"م�ستقبلنا  ماكغفرن":  ج.  "باتريك 
م���������س����روع ج���م���اع���ي ي��ت��ط��ل��ب ن���و�ي���ا 
بالعمل  و�لتز�ماً  م�سركة،  �إيجابية 
�ملمكن  م��ن  ب��اأن��ه  و�ع��ت��ق��اد�ً  �مل�سرك، 
فاإن  ولهذ�  �أف�سل.  م�ستقبل  حتقيق 
مثال  ه���و  للم�ستقبل  دب���ي  م��ن��ت��دى 
ممكناً  ي�����س��ب��ح  �أن  مي��ك��ن  مل���ا  مم���ت���از 
حول  مل��ح��ادث��ات  �مل��ج��ال  نهيئ  عندما 
���س��م��ن مزيج  �ل��ب�����س��ري��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل 
�إن�سانية.  وكر�مة  تكنولوجي  تفاوؤل 
و�سيلهمنا ه��ذ� �حل��دث ح��ول ك��ل ما 
هو ممكن و�سروري لبناء عامل عادل 
وم�����س��ت��د�م وم��زده��ر ل��ل��ق��رن �حلادي 

و�لع�سرين وما بعده" 
ج��ي��م��ي م���ي���ت���زل )م���وؤ����س�������س���ة وورل�����د 
يجب  �لإن�سانية  �لقيم  ���س��ريد(:  ون 
�أح����دث  ت��ط��ب��ي��ق  ت��وج��ه��ات  ت���ق���ود  �أن 

�لتقنيات �لتي تغري �لعامل
وقال جيمي ميتزل، موؤ�س�س ورئي�س 
"ت�سعدين  �سريد":  ون  "وورلد 
للم�ستقبل  دب��ي  منتدى  يف  �مل�ساركة 
�ملفكرين  م���ن  زم���الئ���ي  ج��ان��ب  �إىل 
و�ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل���ر�ئ���دة م���ن جميع 
معدل  لت�سارع  فنظر�ً  �لعامل.  �أنحاء 
علينا  ي��ج��ب  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  �لتغيري 
�أي�����س��اً ت�����س��ري��ع �جل��ه��ود ل�����س��م��ان �أن 
تكون قيمنا �لإن�سانية �لتي نعتز بها 
�لتقنيات  �أق��وى  لتطبيق  �ملوجه  هي 

�لتي تغري �لعامل".
كارنيغي  (جامعة  ك��ان��دي  �ستيو�رت 
للم�ستقبل  دب���ي  م��ن��ت��دى  م��ي��ل��ون): 
�ل�ست�سر�ف  باأهمية  �ل��وع��ي  �سيعزز 

�ملجتمعي
وقال �ستيو�رت كاندي مدير خمترب 
"�سيتوي�سن لب" يف جامعة كارنيغي 
دب���ي  م���ن���ت���دى  "�سيكون  م����ي����ل����ون: 
ت��اري��خ ما  ب���ارز�ً يف  للم�ستقبل ح��دث��اً 
تز�ل تكتب �سطوره لت�سوغ م�ستقباًل 
ي�سهم  �أن  و�آم���ل  عنه.  نتعلم  زلنا  م��ا 
�أوثق  باأهمية  �لوعي  بتعزيز  �مللتقى 
�أي  �ملجتمعي،  �ل�ست�سر�ف  باأهمية 
قدرة �لب�سر �جلمعية، و�لتي ما زلنا 
ون�ست�سعر  تطويرها  كيفية  نتلم�س 

طبيعتها".
كارلو ر�تي )خمترب�ت ميت �سن�سبل 
�ستكون  �مل�ستقبل  م��دن  لب(:  �سيتي 
�ساكنيها  م���ع  �ل��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

ومعرفة �حتياجاتهم
وق���ال ك��ارل��و ر�ت���ي م��دي��ر خمترب�ت 
�سن�سبل �سيتي لب": "نتطلع  "ميت 
مدننا  فيه  متتلك  �ل���ذي  �ل��ي��وم  �إىل 

ق���ادرة  ت��ك��ون  �أن  �أي  و�ل�����روح  �ل��ع��ق��ل 
وحت�س  �ساكنيها  م��ع  �ل��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
ب��ه��م وت���ع���رف �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م. نحن 
نف�سل تعبري مدينة ر�سيدة )حكيمة 
�جلانب  ت��الم�����س  لأن��ه��ا  و�ع���ي���ة(،  �أو 
�لتكنولوجي  ول���ي�������س  �ل����ب���������س����ري، 
)�أ�سغارديا(:  بري  م��ارك  لالأ�سياء".  
تو�جد �أ�سحاب �لروؤى و�مل�ست�سرفني 
بالغ  �أم��ر  للم�ستقبل  دب��ي  يف منتدى 

�لأهمية مل�ستقبل �لب�سرية و�لعلم 
"�أ�سغارديا":  م��ن  ب��ري  م���ارك  وق���ال 
�لأم���ام  �إىل  �ل��ع��امل  يتطلع  "بينما 
�إ���س��ر�ق��اً، لي�س  �أك��ر  �أم���اًل مب�ستقبل 
�رتكاز  �أف�سل من دبي كنقطة  هناك 
ب��ني �ل�����س��رق و�ل���غ���رب، ح��ي��ث يجتمع 
�لور�د  �لحتمالت  ملناق�سة  �خل��رب�ء 
حدوثها. لقد �حتفلت دولة �لإمار�ت 
موؤخر�ً مبرور 50 عاماً من تو��سل 
�لعقول و�سنع �مل�ستقبل، وتتطلع �لآن 
�إىل �لعامل يف عام 2071، �لعام �لذي 
ي�����س��ادف ذك��ر�ه��ا �مل��ئ��وي��ة. �إن �جلمع 
و�مل�ست�سرفني  �ل����روؤى  �أ���س��ح��اب  ب��ني 
ملناق�سة  للم�ستقبل  دب��ي  منتدى  يف 
هو  له،  �ل�ستعد�د  وكيفية  �مل�ستقبل، 
و�لإم���ار�ت،  لدبي  �لأهمية  بالغ  �أم��ر 

ومل�ستقبل �لب�سرية و�لعلم �أي�ساً".

ريادة يف تخيل وت�سميم وتنفيذ 
امل�ستقبل

للم�ستقبل  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  وت���ه���دف 
دبي  “منتدى  ت��ن��ظ��ي��م  خ����الل  م���ن 
للم�ستقبل” �إىل حتقيق روؤية �ساحب 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
مكانتها  وتر�سيخ  دب��ي  مل�ستقبل  �هلل، 
�أف�سل  من  كو�حدة  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية 
م����ن خ�����الل قيادة  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  م�����دن 
�مل�ستقبل  وت�سميم  ��ست�سر�ف  جهود 
وتطوير �لفر�س �مل�ستقبلية بالتعاون 
�حلكومية  �جلهات  من  �سركائها  مع 
ورو�د  و�لنا�سئة  �لعاملية  و�ل�سركات 

�لأعمال يف دولة �لإمار�ت و�لعامل.
�ملوؤ�س�سة  ��سر�تيجية  ركائز  وتتمثل 
�مل�ستقبل  وتنفيذ  وت�سميم  تخيل  يف 
�لرب�مج  و�إط��الق  من خالل تطوير 
و�إعد�د  و�لعاملية،  �لوطنية  و�ملبادر�ت 
�خلطط و�ل�سر�تيجيات �مل�ستقبلية، 
و�إ�سد�ر �لتقارير �ل�ست�سر�فية، ودعم 
وذلك  و�ل��ن��وع��ي��ة،  �ملبتكرة  �مل�����س��اري��ع 
حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  ودع��م  باإ�سر�ف 
ويل  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
دبي  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
دبي  جعل  يف  ي�سهم  مب��ا  للم�ستقبل، 
عا�سمة عاملية لتطوير وتبني �أحدث 
خلدمة  �ملبتكرة  و�ملمار�سات  �حللول 

�لإن�سانية. 

خالل اأكرب جتمع عاملي خلرباء وم�سممي امل�ستقبل يف متحف امل�ستقبل
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•• اأبوظبي-وام: 

�ل�سارقة  هيئة  رئي�س  �لقا�سمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  خ��ال��د  �ل�سيخ  ���س��ع��ادة  �أك���د 
للمو�نئ و�جلمارك و�ملناطق �حلرة �أن �لتعاون �جلمركي بني �مل�ستويني 
جلمارك  �ل�سر�تيجية  �لتوجهات  �أه���م  �أح���د  يعد  و�لحت����ادي  �ملحلي 
�أوج��ه �لدعم وبناء  �إىل تبّني �لعديد من  ب��دوره  �أف�سى  �ل�سارقة و�ل��ذي 
�مل�سطردة  و�ملخاطر  �لتحديات  مو�جهة  يف  �جلمركي  �لقطاع  ق���در�ت 
نتيجًة للنمو �مل�ستمر يف حركة �لتجارة �لعاملية، �إىل جانب عو�مل �لتاأثري 

�ملتباينة كال�سطر�بات �لتي متر بها �لعديد من �لدول".
جاء ذلك خالل ��ستقباله وفد �لإد�رة �لعامة للجمارك بالهيئة �لحتادية 
للهوية و�جلن�سية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ برئا�سة �سعادة �أحمد عبد�هلل 
�سبل  بحث  فيه  �لهيئة ومت  ع��ام �جلمارك يف  �لفال�سي مدير  بن لح��ج 

تعزيز �أمن �ملنافذ �جلمركية ودعم عمليات �لرقابة و�لتفتي�س �جلمركي 
�سعادة  بح�سور  �جلمركية  �لأنظمة  ورب��ط  �لعمليات  تطوير  خالل  من 
�ل�سوؤون �جلمركية وعدد  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملرموم  علياء حممد 

من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني.
�لتي تقوم  �لأنظمة �جلمركية  �آلية ربط  �لزيارة  تناول �جلانبان خالل 
بتنفيذها �لإد�رة �لعامة للجمارك بالهيئة، مع �أنظمة جمارك �ل�سارقة، 
يتقدمها �لنظام �لوطني لتتبع �ل�ساحنات و�ل�سحنات �إلكرونياً، وم�سروع 
جو�نب  بحث  �إىل  �إ�سافة  �لحت���ادي،  بالنظام  �جلمركية  �لأنظمة  رب��ط 
�إمارة  منافذ  ل��دى  �جلمركي  �لتفتي�س  عمليات  ودع���م  �ل��رق��اب��ة  تعزيز 
 ”K9“ ل�سارقة من خالل �لفرق �ملخت�سة ووحدة �لتفتي�س �جلمركي�

�لتابعة للهيئة.
�لهيئة  بني  �لتعاون  مب�ستوى  �لقا�سمي  عبد�هلل  بن  خالد  �سيخ  و�أ���س��اد 

�لحتادية للهوية و�جلن�سية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ وجمارك �ل�سارقة، 
م�سري�ً �إىل �أن �لهيئة عززت من زيادة �لقدرة �لتناف�سية للدولة وتر�سيخ 
مكانتها مركز� جتاريا عامليا يف ظل بناء منظومة تكنولوجية جمركية 
م��ت��ط��ورة ت�����س��م ع��م��ل��ي��ات م��وؤمت��ت��ة وم��ر�ب��ط��ة م���ع خم��ت��ل��ف �لأنظمة 
تبادل  ب��اآل��ي��ات  رف��ده��ا  ل�سيما  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت  يف  �ملطبقة  �جلمركية 

�ملعلومات و�خلرب�ت ب�ساأن �مل�ستجد�ت و�لتحديات �مل�ستقبلية.
�لهيئة  �إن  �لفال�سي  ب��ن لح��ج  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  ���س��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه 
�لحتادية للهوية و�جلن�سية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ، ت�ستهدف �لتطوير 
كل  وتقدمي  �لدولة  م�ستوى  على  �ملطبقة  �جلمركية  لالأنظمة  �مل�ستمر 
جمال  �سمن  �ملحلية  �جل��م��ارك  ل��دو�ئ��ر  و�لتقني  �لفني  �ل��دع��م  �أ�سكال 
تعزيز �لرقابة وتطوير �لعمليات وتبادل �لبيانات و�ملعلومات، ف�ساًل عن 
متكينها من �لقيام بدورها �لأمني و�جلمركي يف �ملنافذ �جلمركية على 

�لوجه �لأكمل.
و�نطالقاً  للجمارك  �لعامة  ب���الإد�رة  ممثلًة  �لهيئة  �أن  �سعادته  و�أ�ساف 
من توجهات �حلكومة �لحتادية ب�ساأن خطة �خلم�سني ومئوية �لإمار�ت 
تدعم  �لتي  �جلمركية  و�لأن��ظ��م��ة  �مل�ساريع  م��ن  ع��دد�  ط��ورت   2071
عملية �تخاذ �لقر�ر �جلمركي و�لقت�سادي على م�ستوى �لدولة يف �سوء 
�جلهات  مع  و�لأمنية  و�لتجارية  �جلمركية  و�ملعلومات  �لبيانات  تبادل 

�جلمركية يف �لدولة كافة
وربط  �إلكرونياً  �ل�ساحنات  لتتبع  �لوطني  �لنظام  م�ساريع  �أن  مو�سحا 
�مل��ن��اف��ذ �جل��م��رك��ي��ة ب���وح���د�ت �لتفتي�س  �لأن��ظ��م��ة �جل��م��رك��ي��ة وت���اأم���ني 
�جلمركي �لأمني "K9"، تلبي تطلعات حكومة دولة �لإمار�ت وجت�سد 
توجهاتها �لأمنية و�لقت�سادية وت�سهم يف حماية �ملجتمع و�حلفاظ على 

��ستقر�ره وحت�سني جودة حياة �أفر�ده.

خالد بن عبداهلل القا�صمي يلتقي وفد الهوية واجلن�صية واجلمارك واأمن املنافذ
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•• دبي-الفجر: 

ب���ن���ت خلفان  ع���ه���ود  م���ع���ايل  ب��ح��ث��ت 
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  �ل�����روم�����ي 
�للجنة  رئي�سة  و�مل�ستقبل،  �حلكومي 
�حلكومي،  �ل��رق��م��ي  للتحول  �لعليا 
�للجنة  رئي�س  جيان  ك��وه  معايل  مع 
�ل���رئ���ا����س���ي���ة ل���ل���ت���ح���ول �ل����رق����م����ي يف 
ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة، ت��و���س��ي��ع جمالت 
�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة و�خل���رب�ت 
�لرقمي  �لتحول  ت�سريع  جم��الت  يف 
�ملتقدمة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وت���ب���ن���ي 
ل��ت��ط��وي��ر �ل���ع���م���ل �حل���ك���وم���ي. جاء 
ذل�����ك، ���س��م��ن زي������ارة ر���س��م��ي��ة لوفد 
م����ن ح���ك���وم���ة دول������ة �لإم����������ار�ت �إىل 
ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، عقدت 
�سل�سلة من  �ل��روم��ي  ع��ه��ود  خ��الل��ه��ا 
�لج���ت���م���اع���ات و�ل����ل����ق����اء�ت م���ع عدد 
�لكوريني  و�مل�����س��وؤول��ني  �ل�����وزر�ء  م��ن 
على  �لتعرف  على  ركزت  �جلنوبيني، 
�لتحول  يف  �جلنوبية  ك��وري��ا  جت���ارب 
�ملن�سات  وتطوير  �حلكومي  �لرقمي 
و�لأعمال و�خلدمات �حلكومية على 
حممد  �سعادة  بح�سور  �مليتافري�س، 
بن طليعة رئي�س �خلدمات �حلكومية 
حلكومة دولة �لإمار�ت، و�سعادة عبد 
�لدولة  ���س��ف��ري  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ي��ف  �هلل 
لدى جمهورية كوريا �جلنوبية وعدد 
من �مل�سوؤولني. و�سهدت �لزيارة عقد 
عدد  مع  ول��ق��اء�ت  ثنائية  �جتماعات 

�ملكلفني  �حلكوميني  �مل�سوؤولني  م��ن 
مبلفات �لتطوير �حلكومي و�لتحول 
بانغ  م��ع��ايل  �ل��رق��م��ي، وم��ن �سمنهم 
�ل�سيا�سات  تن�سيق  وزي���ر  م��ون-ك��ي��و 
�حل��ك��وم��ي��ة مب��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جمل�س 
�ل��������وزر�ء، وم���ع���ايل يل ي���ون���غ وزي����رة 
و�ملتو�سطة،  �ل�������س���غ���رية  �مل�������س���اري���ع 
ت�����س��ان��غ-���س��وب نائب  و����س���ع���ادة ه����ان 
�ملكلف  �ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل�����س��الم��ة  وزي����ر 
�حلكومي  و�لبتكار  �لتطوير  مبلف 
و�حل��ك��وم��ة �ل��رق��م��ي��ة، و���س��ع��ادة جي 
�سيئول،  ع���م���دة  ن���ائ���ب  ه�����ان  ه���ي���ون 
و�سعادة كانغ يو �سيك رئي�س موؤ�س�سة 
�سيئول �لرقمية، و�سعادة هيونغ جون 

بارك عمدة مدينة بو�سان.

جماالت  بحث  ال��روم��ي:  ع��ه��ود 
الرقمية  امل��ج��االت  يف  التعاون 

احلكومية وامليتافري�س 
للتطوير  دول��������ة  وزي���������رة  و�أك�����������دت 
حكومة  حر�س  و�مل�ستقبل  �حلكومي 
دولة �لإمار�ت على ترجمة توجيهات 
وتطوير  �ل�����س��ر�ك��ات  بتعزيز  �ل��ق��ي��ادة 
مناذج �لتعاون �لدويل �لهادف لدعم 
�لرقمي  �ل���ت���ح���ول  ج���ه���ود  وت�����س��ري��ع 
�إي��ج��اب��اً على  �حل��ك��وم��ي، مب��ا ينعك�س 
م�ستويات �لأد�ء و�لكفاءة �حلكومية، 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، ويرتقي  وي��ع��زز جت���ارب 
بحياة �ملجتمع. وقالت عهود �لرومي 
وجمهورية  �لم������������ار�ت  دول�������ة  �إن 

بعالقات  تتمتعان  �جلنوبية  ك��وري��ا 
�ل���زي���ارة  و�إن  ق���وي���ة،  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
هدفت �إىل �لتعرف على جتربة كوريا 
�لتحول  وت�سريع  تعزيز  يف  �ملتطورة 
وتن�سيق  تكامل  مناذج  وبناء  �لرقمي 
�جلهات  ب��ني  فعالة  رقمية  حكومية 
�حلكومة  �أد�ء  ل��ت��ع��زي��ز  �حل��ك��وم��ي��ة، 
و�ل���ت���ن���اف�������س���ي���ة �ل���رق���م���ي���ة ل���ك���وري���ا، 
جهود  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  �ىل  �إ����س���اف���ة 
�حلكومة �لكورية يف تطوير �ملن�سات 
�حل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ق��دمي �خل���دم���ات على 
�ملبنية  �حللول  و�بتكار  �مليتافري�س، 
�ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �لرقمنة  على 
تطوير  يف  �ل�����س��خ��م��ة  و�ل���ب���ي���ان���ات 
وم�ساركة  �حلكومي،  �لعمل  جمالت 
�ل��ت��ي طورتها  و�ل��ت��وج��ه��ات  �ل������روؤى 
حكومة دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال، 
ومنهجية  ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا  و�ل���ت���ع���ري���ف 
عملها �جلديدة، وتوجهاتها للركيز 
حكومة  لبناء  �لرقمي  �لتحول  على 

م�ستقبلية متقدمة.

جت���رب���ة ال��ل��ج��ن��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة 
للتحول الرقمي

�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  وف��د  وتعرف 
خ����الل ل���ق���اء م���ع م���ع���ايل ك����وه جيان 
للتحول  �ل��رئ��ا���س��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�ل��رق��م��ي يف ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة، �إىل 
جمالت عمل �للجنة �لتي مت �ن�ساوؤها 
مبا�سرة  وت��ت��ب��ع    2022 ي��ول��ي��و  يف 

�جلنوبية  ك���وري���ا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
من  ع�سو�ً   23 ع�سويتها  يف  وت�سم 
�حلكوميني  و�مل�������س���وؤول���ني  �ل��������وزر�ء 
�لر�ئدة  �لرقمية  �ل�سركات  وق��ي��اد�ت 
يف �ل���ق���ط���اع �خل�����ا������س، ودوره���������ا يف 
بني  �جلهود  وتكامل  �لتن�سيق  تعزيز 
�جل���ه���ات و�ل���������وز�ر�ت �حل��ك��وم��ي��ة يف 
و�إن�����س��اء وت�سميم  ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، 
كمن�سة  �حل���ك���وم���ة  ل�������دور  من�������وذج 
�لقطاع  مع  بال�سر�كة  و�ح��دة  رقمية 
�ملجال مبا  ه��ذ�  �خلا�س وخرب�ته يف 
�لرقمي  �لتحول  تكامل جهود  يدعم 
�لرقمية  �لتناف�سية  وي��ع��زز  �ل�سامل 
�لعاملية لكوريا �جلنوبية. و��ستعر�س 
�لج��ت��م��اع ت��وج��ه��ات و�أج��ن��دة �للجنة 
 20 �إىل  وتطرق  �لكورية  �لرئا�سية 
�للجنة  ت��ق��وده��ا  ب��رن��اجم��ا جت��ري��ب��ي��ا 
م�����ن خ�������الل ت���ن�������س���ي���ق �ل����ع����م����ل بني 
�جلهات �حلكومية لتح�سني وتطوير 
�حلكومية  و�لأع������م������ال  �خل�����دم�����ات 
�ل�سطناعي  �ل����ذك����اء  ب���ا����س���ت���خ���د�م 
�سمنها  م���ن  �ل�����س��خ��م��ة،  و�ل��ب��ي��ان��ات 
بر�مج �ل�سر�كة �ملجتمعية يف ت�سميم 
�خل����دم����ات �حل���ك���وم���ي���ة، وم����ب����ادر�ت 
تقدمي �خلدمات �حلكومية �ملتكاملة 
مطورة  ذك��ي��ة  تطبيقات  خ���الل  م��ن 
وم�ساريع  �خلا�س،  �لقطاع  قبل  من 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  ودع���م  لتحفيز 
و�مل���ت���و����س���ط���ة ع���ل���ى ت��ب��ن��ي �لأع����م����ال 

�لرقمية يف كافة �لقطاعات.

اجتماع مع نائب وزير الداخلية 
يف  ال��ت��ع��اون  يبحث  وال�����س��الم��ة 
احلكومي  ال��ت��ط��وي��ر  جم����االت 

والتحول الرقمي
وبحثت عهود �لرومي خالل �جتماع 
م���ع ه���ان ت�����س��ان��غ-���س��وب ن��ائ��ب وزير 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل�����س��الم��ة �مل�����س��وؤول عن 
�حلكومي  و�لب��ت��ك��ار  �لتطوير  ملف 
�لتعاون  تعزيز  �لرقمية،  و�حلكومة 
�لثنائي وتبادل �خلرب�ت و�ملعارف يف 
وتعرفت  �لرقمي،  �لتحول  جم��الت 
جهود  ت��ع��زي��ز  يف  �ل��������وز�رة  دور  �إىل 
�ل�سيا�سات  وتطوير  �لرقمي  �لبتكار 
�لرقمية و�خلدمات �لرقمية، �لهادفة 
�لرقمية  �حلكومة  من  �لنتقال  �إىل 
�إىل من�سة رقمية و�حدة تر�سخ قيما 
وتدعم  �حل���ك���وم���ي  ل��ل��ع��م��ل  ج���دي���دة 
لتحديات  �حل���ل���ول  �ب��ت��ك��ار  ت�����س��ري��ع 

�لعمل �حلكومي.

�سيئول الرقمية وتطوير من�سة 
�سيئول على امليتافري�س

وع�����ق�����دت م����ع����ايل ع����ه����ود �ل����روم����ي 
�ج��ت��م��اع��اً م��ع ���س��ع��ادة ك��ان��غ ي��و �سيك 
�لرقمية،  ���س��ي��ئ��ول  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س 
�سيئول  خ���ط���ة  ع���ر����س  خ���الل���ه���ا  مت 
�لتي  �مليتافري�س  جم��ال  يف  �لرقمية 
منها  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  �جن����از  ���س��ي��ت��م 
تطمح  و�ل��ت��ي   ،2022 ع���ام  بنهاية 
�إىل حت�سني  �مل��وؤ���س�����س��ة  خ��الل��ه��ا  م��ن 

تقنيات  و��ستخد�م  �ملتعاملني  جتارب 
تطوير  يف  �لف�����ر�������س�����ي  �ل�����و�ق�����ع 
وتقدمي �خلدمات �حلكومية وتعزيز 
موؤ�س�سة  وت��ع��م��ل  �ل��رق��م��ي.  �ل��ت��ح��ول 
�سيئول �لرقمية على تنفيذ "�سيئول 
�فر��سيا  عاملاً  لي�سكل  ميتافري�س" 
خدمات  خ��الل��ه  م��ن  ت��ق��دم  متكاماًل 
لتوفري  �إ����س���اف���ة  ���س��ام��ل��ة،  ح��ك��وم��ي��ة 
م��ن�����س��ة مل�����س��ارك��ة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف 
ت�����س��م��ي��م وت���ط���وي���ر �خل����دم����ات من 
لتقدمي  لهم  �لفر�سة  �إت��اح��ة  خ��الل 
م��الح��ظ��ات��ه��م و�ق���ر�ح���ات���ه���م، كما 
ت���وف���ر ���س��ي��ئ��ول م��ي��ت��اف��ري���س جت���ارب 
ومناطق  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وت�سعى  �ملدينة.  يف  �ل�سياحي  �جلذب 
موؤ�س�سة �سيئول �لرقمية �لتي تتبنى 
متكاملة  م��ي��ت��اف��ري���س  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
منظومة  تطوير  �إىل  �أ�سا�سياً،  هدفاً 
�مليتافري�س  لأخ���الق���ي���ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�إ�سافة  �جل��دي��دة،  �ملن�سة  يف  لتبنيها 
�حلكومية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ت��ط��وي��ر  �إىل 
�لف���ر�����س���ي���ة، وت��ع��زي��ز �لب���ت���ك���ار يف 
ومتكني  �مل����ي����ت����اف����ري�����س،  جم���������الت 
�لأف��ر�د من بناء هوية رقمية مبنية 
�لقابلة  غ���ري  �ل����رم����وز  ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��ى 

لتعزيز  تي"،  �أف.  "�أن.  لال�ستبد�ل 
م�ستويات �لأمن �ل�سيرب�ين وحماية 
�ملعلومات �ل�سخ�سية للم�ستخدمني.

ي�ستعر�س  �سيئول  عمدة  نائب 
جتربة املدينة الذكية

�لإم���ار�ت خالل  وف��د حكومة  وتعرف 
�ج��ت��م��اع م���ع ���س��ع��ادة ج���ي ه��ي��ون هان 
ن���ائ���ب ع���م���دة م���دي���ن���ة ����س���ي���ئ���ول على 
�جلهود لتحقيق هدف حكومة �ملدينة 
مدن   5 �أف�����س��ل  م���ن  و�ح�����دة  بجعلها 
�سيا�سة  خ���الل  م���ن  �ل���ع���امل،  ذك��ي��ة يف 
�إعالنها  مت  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي��ة  ���س��ي��ئ��ول 
�لإجر�ء�ت  من  جملة  وتتبنى  موؤخر� 
لتحقيق  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ل��ت��ع��زي��ز 
ل�سكان  �حل��ي��اة  ج��ودة  م�ستويات  �أع��ل��ى 
وتناول  �جلنوبية.   �لكورية  �لعا�سمة 
يف  �ملدينة  جهود  �سيئول  عمدة  نائب 
بناء قدر�ت �ل�سكان �لرقمية من خالل 
لأفر�د  رقمية  تدريبية  دور�ت  تنظيم 
لكبار  رقمية  و�أك�ساك  و�إقامة  �ملجتمع 
�ملدينة  ت��وج��ه��ات  �إىل  وت��ط��رق  �ل�����س��ن، 
لتقدمي  ميتافري�س  من�سة  لإط���الق 
و�لقت�سادية  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل���دم���ات 

و�لتعليمية. 

الرقمية  ك��وري��ا  ا�سرتاتيجية 
وتن�سيق ال�سيا�سات احلكومية

و�ل��ت��ق��ت م��ع��ايل ع��ه��ود �ل���روم���ي معال 
�ل�سيا�سات  تن�سيق  وزير  مون-كيو  بانغ 
رئ���ا����س���ة جمل�س  �حل���ك���وم���ي���ة مب��ك��ت��ب 
�إ�سر�تيجية  ع��ل��ى  وت��ع��رف��ت  �ل������وزر�ء، 
مت  �ل����ت����ي   2027 �ل���رق���م���ي���ة  ك����وري����ا 
حماور   5 وتت�سمن  م��وؤخ��ر�  �ط��الق��ه��ا 
ت�سمل تطوير �أف�سل �لقدر�ت و�لكفاء�ت 
�ملجتمع  وب���ن���اء  �ل����ع����امل،  يف  �ل��رق��م��ي��ة 
�لفئات، وتعزيز  لكافة  �ل�سامل  �لرقمي 
و�حدة،  رقمية  كمن�سة  �حل��ك��وم��ة  دور 
�لرقمي  �لقت�ساد  تو�سيع  �ىل  �إ�سافة 
كما  �لرقمي.  و�لب��ت��ك��ار  �لثقافة  وب��ن��اء 
�طلعت وزيرة دولة للتطوير �حلكومي 
و�مل�ستقبل على جتربة �للجنة �حلكومية 
تن�سيق  وزي���ر  ي��ر�أ���س��ه��ا  �ل��ت��ي  �ملخت�سة 
�ل�����س��ي��ا���س��ات �حل��ك��وم��ي��ة، و�ل���ت���ي تعمل 
على تقييم وتن�سيق م�ساريع �ل�سيا�سات 
�حلكومة،  م���ن  �مل��ق��رح��ة  و�ل���ق���و�ن���ني 
يف  �لتقدم  م�ستويات  وتقييم  ومتابعة 
�لذي  �ل��وط��ن��ي  �لأع��م��ال  تنفيذ ج���دول 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �أول����وي����ة،   120 يت�سمن 
حت��دي��ث �ل��ت��وج��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة دوري����اً 

لتو�كب �لتطور�ت و�ملتغري�ت �لعاملية. 

•• دبي- الفجر

�لإ�سالمية"،  "�حل�سارة  مظلة  حتت   
�سمن  �ل��ع��ام��ة  دب��ي  مكتبات  حتت�سن 
�ل����ذي  �حلياة"  "مدر��س  م�������س���روع 
�أطلقته هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي 
"دبي للثقافة" يف يونيو �ملا�سي جل�سات 
ث���ري���ة تخاطب  و�إب���د�ع���ي���ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
وت�ستمر  �مل��ج��ت��م��ع  ����س���ر�ئ���ح  خم��ت��ل��ف 
 ،2022 �أك���ت���وب���ر  ���س��ه��ر  م�����د�ر  ع��ل��ى 
للفنون  �ل�����س��ف��ا  م��ك��ت��ب��ات  يف  وذل�����ك 
وهور  و�مل��ن��خ��ول  و�ل��ط��و�ر  و�لت�سميم 
�أكتوبر  �سهر  برنامج  وي�سلط  �لعنز. 
على  �ل�����س��وء  �حلياة"  "مد�ر�س  م��ن 

ما تزخر به �حل�سارة �لإ�سالمية من 
تنطوي  وما  و�لفنون،  �لعلوم  �سنوف 
�أثر�ً  لها  ك��ان  �أ���س��ي��ل��ة،  قيم  م��ن  عليه 
و�لتاأ�سي�س  �لب�سرية  خدمة  يف  كبري�ً 
عاملنا  ي�سهده  �ل���ذي  �لعلمي  للتقدم 
�ملعا�سر.  ويت�سمن �لربنامج جل�سات 
ن��ق��ا���س��ي��ة غ��ن��ي��ة ت���ت���ن���اول ���س��ت��ى �أن�����و�ع 
�لب�سرية  م���ن  �لإ���س��الم��ي��ة،  �ل��ف��ن��ون 
"مقدمة  ج��ل�����س��ة  ���س��ت��ن��اق�����س��ه��ا  �ل���ت���ي 
باأ�س�س  م�����رور�ً  �لإ�سالمي"  �ل��ف��ن  يف 
ت��ت��ن��اول��ه��ا جل�سة حتت  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ارة 
�لإ�سالمية  �ل��ع��م��ارة  "عنا�سر  ع��ن��و�ن 
�لقدمية" و�أخرى بعنو�ن "مقدمة يف 
معمارية �مل�ساجد"، �إىل فنون �حلرف 

�ليدوية �لتي �زدهرت يف ظل �حل�سارة 
�لإ�سالمية، مثل �سناعة �لزجاج �لتي 
تركت كنوز�ً من �مل�سنوعات �لزجاجية 
�لبديعة �لتي يتم توزيعها حول �لعامل 
عليها  �لإ����س���اءة  و�ستتم  �ل��ي��وم،  ح��ت��ى 
�لع�سر  يف  "�لزجاج  بعنو�ن  جل�سة  يف 
�لذهبي للح�سارة �ل�سالمية"، ف�ساًل 
�لإ�سالمية يف  "�ملن�سوجات  عن جل�سة 
�ملنقو�سة"  �ملالب�س   - �ل��ق��دمي  �ل��زم��ن 
وت�سميم  �سناعة  فنون  تتناول  �لتي 
جل�سات  و  �لإ����س���الم���ي���ة،  �مل��ن�����س��وج��ات 
�لإ�سالمية  �خل���ط���وط  ب��ف��ن  حت��ت��ف��ي 
جميع  �لربنامج  يدعو  كما  �لعربية.  
�أفر�د �ملجتمع �إىل رحلة يف رحاب "فن 

للتعرف  �لإ�سالمي"؛  �ل�����س��ري�م��ي��ك 
�إىل �لتطور�ت �لعلمية، مثل �لتزجيج 
�ل���ت���ي جعلت  ب��ال��ق�����س��دي��ر،  �مل�����س��ق��ول 
�ل�����س��ري�م��ي��ك �لإ����س���الم���ي م���ن �أك���ر 
ع�سره،  يف  تقدًما  �ل�سري�ميك  �أن���و�ع 
"تلوين �لكتب  �أخرى يف عامل  وجولة 
�لتقليدية"  �ل���س��الم��ي��ة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ور����س���م �مل��خ��ط��وط��ات �ل����ذي �زده�����ر يف 
ع���رب مناطق  �لإ���س��الم��ي��ة  �حل�������س���ارة 

خمتلفة، عالوًة على �لتبحر يف عو�مل 
�ل��ن��ب��ط��ي م���ن خ���الل ق�سائد  �ل�����س��ع��ر 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي من  رئي�س جمل�س 
خالل جل�سة  "�لفن �لأدبي لالإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة: �ل�سعر �لنبطي".
ُي�سار �إىل �أن م�سروع "مدر��س �حلياة" 
تثقيفية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  �إىل   " ي��ه��دف 

وت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ب��ت��ك��رة يف م��ك��ت��ب��ات دبي 
�لعامة من خالل جمموعة من �لور�س 
�لتعليمية �لتفاعلية �لتي يقدمها على 
مد�ر �لعام �سعياً نحو رفد جميع �أفر�د 
�لفكري  �ل��ت��م��ّي��ز  �مل��ج��ت��م��ع مب��ق��وم��ات 
حتفيزهم  ع��رب  و�حلياتي  و�لإب��د�ع��ي 
على �إطالق �لعنان لالأفكار �خلالقة، 
�أم��ام كل طاقة مبدعة  �ملجال  و�إف�ساح 

للنمو و�لتطور.

•• دبي-وام: 

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي من�سة "ديو�فري�س" يف عامل �مليتافري�س 
بذلك  لت�سبح  �ملجتمع،  و�أف��ر�د  وموظفيها  ملتعامليها  خدماتها  لتوفري 
عامل  يف  �لف��ر����س��ي��ة  من�ستها  تطلق  حملية  حكومية  موؤ�س�سة  �أول 

�مليتافري�س.
وت�ستثمر �لهيئة تقنية �مليتافري�س يف تنفيذ وتطوير م�ساريعها �حلالية 
و�مل�ستقبلية مبا ي�سهم يف حتقيق �سعادة �ملعنيني �إ�سافة �إىل �مل�ساهمة يف 

تطوير �لأعمال، ورفع م�ستوى �لكفاءة و�لإنتاج، وتقليل �لتكاليف.
جاء ذلك خالل �جتماع �للجنة �لعليا للتحول �لرقمي يف �لهيئة و�لذي 
�لرقمي"  �حل��ا���س��ل  "تقييم  ح�سب  �ل��رق��م��ي  �لن�سج  تقرير  ��ستعر�س 
�لذي   2022 للعام   )Digital Quotient Assessment(

�أجرته �سركة "ماكنزي" �ل�ست�سارية �لعاملية و حافظت �لهيئة فيه على 
مركزها �لأول �سمن �ملوؤ�س�سات �خلدماتية �لعاملية بهذ� �لتقييم.

�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير،  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
�لهيئة على تعزيز �ل�ستفادة من  " نعمل يف  دب��ي:  لهيئة كهرباء ومياه 
تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة مبا يف ذلك تقنية �مليتافري�س باعتبارها 
ركيزة �أ�سا�سية و�أ�سلوب عمل جديد� يف جميع �لقطاعات �حليوية وت�سخري 
هذه �لتقنية لإيجاد فر�س جديدة وتقدمي حلول مبتكرة ت�سهم يف دفع 

عجلة �لنمو �ملت�سارعة لتعزيز مكانة دبي �إقليمياً وعاملياً".
تقنية  م��ن  بال�ستفادة  م�ساريع  �سبعة  ��ستعر��س  �لج��ت��م��اع  خ��الل  مت 
حملياً،  نوعه  م��ن  �لأول  �ملتعاملني،  خ��دم��ات  مركز  ت�سمل  �مليتافري�س 
و�لذي ميكن �ملتعاملني من �لتو��سل مع ممثلي �خلدمة لالإجابة على 
�لعمل  وبيئة   ، ديو�فري�س  من�سة  عرب  معامالتهم  و�إجن��از  ��ستف�سارهم 

�لعليا  و�لإد�رة  �ملوظفني  م��ن  �مل�ستخدمني  متكن  و�ل��ت��ي  �لفر��سية، 
�مل�ستقبل  وخم��ت��رب   ، �لج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  �لهيئة  م��ب��اين  يف  �لتنقل  م��ن 
�مل�ستخدمني من عقد جل�سات �لع�سف �لذهني ومناق�سة  �لذي �سيمكن 
من�سة  عرب  �لبتكار  �أدو�ت  با�ستخد�م  �حللول  �أف�سل  وو�سع  �لتحديات 
�لهيئة �لفر��سية ، وجل�سات �لبتكار �حلّية و�لتي متكن �مل�ستخدمني 
 ، �أح��دث �لبتكار�ت يف �لهيئة عرب من�سة ديو�فري�س  من �لط��الع على 
و�لذي  �حلر�ئق  من  و�لوقاية  �ل�سالمة  و�إج��ر�ء�ت  �لأولية  و�لإ�سعافات 
ميكن �مل�ستخدمني من �تباع خطو�ت �لأمن و�ل�سالمة ، و�لطائر�ت بدون 
�ل�سم�سية و�كت�ساف  �لأل��و�ح  �مل�ستخدمني من م�سح  طيار و�لتي �ستمكن 
�لأعطال وحلها، �إ�سافة �إىل �إعد�د �لتقارير يف �لعامل �لفر��سي، و�إعد�د 
�لهيئة من خالل من�سة  �ملوظفني �جلدد عرب تعريفهم بروؤية ور�سالة 

ديو�فري�س.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي من �أو�ئل �جلهات �حلكومية يف دبي �لتي 
��ستكملت حتويل جميع خدماتها �إىل خدمات ذكية بن�سبة 100يف �ملائة 
خالل عام 2014 ومن �أبرز �ملحطات يف م�سريتها �عتماد تطبيقها �لذكي 
يف نظار�ت غوغل عام 2014، ما �سّكل نقلة جديدة يف نوعية �خلدمات 
�ملقدمة. ومت ت�سميم �لتطبيق خ�سي�ساً ليتنا�سب مع �حتياجات �لهيئة 

من خالل متكني �ملهند�سني من ر�سد �أي �أعطال يف حمطاتها ..
ثالثي  �ملدمج  �ل��و�ق��ع  عد�سات  تقنية  �لهيئة  �عتمدت   2016 ع��ام  ويف 
�لأبعاد "هولولين�س" من مايكرو�سوفت، بهدف تعزيز عملياتها وحت�سني 
يف  �لتقنية  هذه  تتبني  حكومية  موؤ�س�سة  �أول  وتعد  �لإنتاجية،  م�ستوى 
و�لنظار�ت  �خل��وذة  تقنية  تبنت  كما   .. و�مل��ي��اه  �لكهرباء  خدمات  جم��ال 
�لو�قع  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ت��ع��م��ل  و�ل���ت���ي   ،2017 ع���ام   )DAQRI( �ل��ذك��ي��ة 

�لفر��سي لدعم �ملهند�سني يف حمطات �لطاقة.

كهرباء ومياه دبي تطلق من�صة ديوافري�س عرب عامل امليتافري�س

�سمن زيارة ر�سمية التقت خاللها عددًا من الوزراء وامل�سوؤولني الكوريني

عهود الرومي تبحث تو�صيع وتطوير جماالت التعاون مع 
رئي�س اللجنة الرئا�صية للتحول الرقمي يف كوريا اجلنوبية

اإبداعات احل�صارة االإ�صالمية �صمن برنامج »مدار�س احلياة«

•• ال�صارقة-وام: 

للنا�سرين  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�سة  �لقا�سمي  ب���دور  �ل�سيخة  ورع��اي��ة  بح�سور 
�نطلقت بال�سارقة فعاليات معر�س "فريد� و�أنا" بن�سخته �لعربية �لتي ينظمها 
�لأوىل يف �لوطن �لعربي و يخ�س�س لالأطفال م�ساحة  للمرة  �حلكمة"  "بيت 
فريد�  �ل�سهرية  �ملك�سيكية  �لفنانة  �إبد�عات  عامل  �إىل  عربها  ينتقلون  تفاعلية 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�سمي  �ل�سيخ فاهم  �ملعر�س كل من  �فتتاح  كاهلو. ح�سر حفل 
�لعالقات �حلكومية يف �ل�سارقة و �سعادة �لدكتور عبد�لعزيز م�سلم رئي�س معهد 
�ل�سارقة للر�ث و�سعادة �لدكتورة نو�ل خليفة �حلو�سني �ملندوب �لد�ئم للدولة 
�لق�سري  عبيد  �أحمد  "�آيرينا" و�سعادة  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى 
وعدد  بالإنابة  )�سروق(  و�لتطوير  لال�ستثمار  �ل�سارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �ملدير 

من �مل�سوؤولني يف �لد�ئرة وبيت �حلكمة.

د�ئرة  م��ع  بال�سر�كة  يقام  �ل��ذي  �ملعر�س  يف  �لقا�سمي  ب��دور  �ل�سيخة  وجت��ول��ت 
�لعالقات �حلكومية يف �ل�سارقة وتعرفت �إىل �أق�سامه �ملختلفة و�ساهدت �ل�سغار 
�لتحديات  و  لكاهلو  و�حلياتية  �لفنية  �لتجربة  على  �لتعرف  رحلة  يخو�سون 
�ملعاناة  حتويل  على  وقدرتها  �لنجاح  لتحقيق  جتاوزها  وكيفية  بها  مرت  �لتي 

�لب�سرية �إىل �إبد�عات فنية.
يف  مبتكر�ً  �أ�سلوباً   2023 يناير   8 ت�ستمر فعالياته حتى  �لذي  ويقدم �حلدث 
�أهم  تفاعلية جت�سد  �أجهزة  مع  �لتعامل  يتيح  �إذ  �لفنية  �لأعمال  على  �لط��الع 
�أ�سا�سية و13 جهاز�ً ي�سكل  حمطات حياة �لفنانة �ملك�سيكية عرب 6 مو�سوعات 
�أ�سا�سياً يف حياة كاهلو وميكن من خاللها �ختبار �لظروف �لتي  كل منها جزء�ً 
عا�ستها. من جانبه قال �ل�سيخ فاهم �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �لعالقات �حلكومية 
باإمارة �ل�سارقة :ن�سعى يف �لد�ئرة �إىل مد ج�سور �لتو��سل مع خمتلف �لثقافات 
لتحقيق �لتبادل �ملعريف و�حل�ساري وجت�سد �سر�كتنا مع بيت �حلكمة ل�ست�سافة 

هذ� �ملعر�س �لفريد من نوعه لأول مرة يف مدينة عربية خطوة يف هذ� �لجتاه 
�إرثاً لفنانة مك�سيكية  �أن �ل�سارقة ت�ست�سيف هذ� �ملعر�س �لذي ميثل  . و�أ�ساف 
ذ�ت �سخ�سية فريدة كما �أن �ملك�سيك �عتادت �مل�ساركة يف معر�س �ل�سارقة للكتاب 
وكانت �سيف �سرف �لدورة �ل�38 منه ويف �ملقابل �ستكون �لإمارة �سيف �ل�سرف 
�لتي  �لأو����س��ر  ي��دل على عمق  2023 ما  للكتاب  �ل��دويل  �ملك�سيك  يف معر�س 
�حلكمة"  ل�"بيت  �لتنفيذية  �ملديرة  �لعقروبي  م��روة  وقالت   . �جلانبني  جتمع 
�لحتفاء بتجارب �إبد�عية ملهمة من خمتلف ثقافات �لعامل و�حد من �لأهد�ف 
�سفر�ء  �ملبدعني  �أن  نوؤمن  بيت �حلكمة فنحن  لتحقيقها  يتطلع  �لتي  �لرئي�سة 
�لب�سر  بني  �لإن�سانية  �مل�سركات  حجم  تك�سف  وجتاربهم  وبلد�نهم  ثقافاتهم 
�لإبد�ع  ومو�طن  و�سغفهم  قدر�تهم  ل�ستك�ساف  �ل�سغار  لزو�رنا  فر�سة  وه��ذه 
كثب  عن  �لتعرف  خ��الل  من  �لفنية  مهار�تهم  �سقل  وحم��اول��ة  فيهم  �لكامنة 
�إىل �لنموذج �لإبد�عي �لذي قدمته فنانة عاملية مثل فريد� كاهلو وقدرتها على 

حتويل �ملعاناة �إىل فن رفيع �مل�ستوى وجمال يلم�س قلوب من يطلع عليه .
�أول ن�سخة  �أن نقدم يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  و�أ�سافت نحن فخورون 
�إبد�عي غني ويحمل قيم معرفية  "فريد� و�أنا" فهو حدث  عربية من معر�س 
وميتاز  �ل���ذ�ت  ل�ستك�ساف  من�سًة  ج��وه��ره  يف  ميثل  �أن���ه  كما  عالية  وجمالية 
بتجربته �لتفاعلية �ملرحة �لتي تري �سغف �لزو�ر �ل�سغار وتتيح لهم �لفر�سة 

لتحليل �أفكارهم عن �لفن و�لعالقات و�لهو�يات و�ل�سغف .
وعلى هام�س �ملعر�س ي�ست�سيف "بيت �حلكمة" عدد�ً من ور�س �لعمل �لتي تتيح 
و�لتعرف على علوم  �أعمار خمتلفة تطوير مهار�ت حياتية متعددة  للزو�ر من 
�إط��ار يجمع بني  �ملعلومة لالأطفال يف  �إىل تقدمي  كما يهدف  ومعارف جديدة 
�للعب و�حلو�ر و�لتو��سل �حلي ويحقق �ملعر�س روؤيته هذه يف �سر�كة نوعّية بني 
�ملركز �لوطني للفنون و�لثقافات "مركز بومبيدو" يف باري�س وموؤ�س�سة "�لفنون 

و�ملرح" �ملك�سيكية.

بيت احلكمة ي�صت�صيف معر�س )فريدا واأنا( للتعرف على الفن املك�صيكي

االإ�سالمية من الب�سرية واملعمارية اإىل فنون اخلط واحلرف اليدوية   الفنون  �ستى  على  • اإطاللة 
دور احل�سارة االإ�سالمية  يف خدمة الب�سرية يف التعليم والتاأ�سي�س للتقدم العلمي املعا�سر • اإبراز 
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•• دبي-الفجر:

ناجحة  م�ساركة  دبي  جامعة  �ختتمت 
�لأول  �خل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
و�ل�����ذي �ختتم  و�ل���ت���دري���ب،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب��رع��اي��ة وز�رة  �ب��وظ��ب��ي  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
�لربية و�لتعليم، وجامعة حممد بن 
من  وبتنظيم  �لإن�سانية،  للعلوم  ز�ي��د 
يف  �ملتخ�س�سة  بوينت"  "ميد  �سركة 

تنظيم و�إد�رة �لفعاليات.
�لدكتور  �سعادة  �ملعر�س  �فتتاح  ح�سر 

�لربية  وز�رة  وك���ي���ل  �مل���ع���ال  حم��م��د 
�لأكادميية، و�سعادة  لل�سوؤون  و�لتعليم 
رئي�س  �ل��ب�����س��ت��ك��ي  ع��ي�����س��ى  �ل���دك���ت���ور 
�مل�سوؤولني  من  و�لعديد  دب��ي،  جامعة 
و�لأك������ادمي������ي������ني و�ل���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني 
و�ل�سخ�سيات �ملهمة باملجتمع، بجانب 
�ملعر�س خالل  و�سهد  �ملد�ر�س  مديرو 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ح�����س��ور �أك���ر م��ن 2000 
طالب وطالبة من �ملد�ر�س، ونخبة من 
ومنطقة  �ل��دول��ة  �جل��ام��ع��ات يف  طلبة 

�خلليج �لعربية. 

وي�����س��ك��ل �مل��ع��ر���س �ل����ذي ���س��ارك��ت فيه 
وموؤ�س�سة  ج���ام���ع���ة   25 م����ن  �أك������ر 
للطلبة،  ت���ت���ي���ح  م��ن�����س��ة  �أك����ادمي����ي����ة 
حتديد  �لثانوية،  �ملرحلة  يف  وخا�سة 
�جلامعات  من  لهم  �ملنا�سبة  �خليار�ت 
و�لرب�مج �لأكادميية، من خالل وجود 
و�لدولية،  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات  ممثلي 
باهتماماتهم  يتعلق  م��ا  ك��ل  ملناق�سة 
عن  و�لإج��اب��ة  �لعلمية،  وطموحاتهم 
من  لتمكينهم  ��ستف�سار�تهم،  جميع 
حت��دي��د م�����س��اره��م �ل���در�����س���ي م���ا بعد 

�لتخرج من �ملرحلة �ملدر�سية.
 و�أكد �سعادة �لدكتور عي�سى �لب�ستكي 
�لتعليم،  معار�س  تنظيم  �أهمية  على 
مل��ا تتمتع ب��ه دول��ة �لإم����ار�ت م��ن بنية 
علمية و�أكادميية قوية يف ظل تو�جد 
موؤ�س�سات  م�����ن  ك����ب����رية  جم���م���وع���ة 
يتيح  مم��ا  �مل��رم��وق��ة،  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
لتحقيق  �لطلبة  �أم���ام  و����س��ع��ة  ف��ر���س��اً 
�ختيار  يف  ورغ���ب���ات���ه���م  ط��م��وح��ات��ه��م 
�لأكادميية،  و�لتخ�س�سات  �جلامعات 
�لتي تتو�فق و�مكاناتهم وطموحاتهم 

�لتي  �ل����رب�م����ج  و�إدر�ك������ه������م لأه���م���ي���ة 
ت��ت��و�ك��ب م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق �لعمل 

و�لوظائف يف �مل�ستقبل.  
على  حري�سة  �جلامعة  �أن  �إىل  ولفت 
�ل��ت��و�ج��د و�مل�����س��ارك��ة يف ه��ذه �ملعار�س 
�ساهمت  ر�ئ������دة،  ج��ام��ع��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�لعامل  �أنحاء  بتعليم طلبة من جميع 
حملية،  "جذور  ب�����س��ع��اره��ا  �ل���ت���ز�م���ا 
�أن  �إىل  م�����س��ري�  عاملية"  وت��ط��ل��ع��ات 

�جل��ام��ع��ة ع����ززت ب��ه��ذه �ل���روؤي���ة وهذ� 
�خلا�سة  بال�سركات  عالقاتها  �ل�سعار 
و�مل����وؤ�����س���������س����ات �حل���ك���وم���ي���ة وط������ورت 
�لعديد  م����ع  �ل����دول����ي����ة  �ت���ف���اق���ي���ات���ه���ا 
و�جلامعات  �لأك���ادمي���ي���ة  �مل���ر�ك���ز  م��ن 
دبي  جامعة  ج��ن��اح  وت�سمن  �ل��ع��امل��ي��ة. 
�لطلبة  �إقبال كبري� من  �سهد  و�ل��ذي 
من  تعريفية  عرو�س  تقدمي  و�ل���زو�ر 
�إد�رة �لقبول و�لت�سجيل، بهدف �إر�ساد 

كليات  ب���رب�م���ج  وت��ع��ري��ف��ه��م  �ل��ط��ل��ب��ة 
و�لبنية  �ل���در�����س���ة  ون���ظ���ام  �جل��ام��ع��ة 
ومتطلبات  و�لتكنولوجية  �لأكادميية 
�ل��ق��ب��ول يف م��ر�ح��ل �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�إد�رة  ويف  �ملعلومات  وتقنية  �لهند�سة 
�لأعمال، و�ملاج�ستري يف �إد�رة �لأعمال 
�لقانون،  ويف  �ل���ب���ي���ان���ات  ع���ل���وم  ويف 
�إ�سافة  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  و�ل��دك��ت��ور�ه 
�جلزئية  �ل��در����س��ي��ة  ب��امل��ن��ح  للتعريف 

وقد  �جلامعة.  توفرها  �لتي  و�لكاملة 
توفري  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  ح��ر���س��ت 
و�لبيانات  و�مل���ع���ل���وم���ات  �لإر������س�����اد�ت 
�ل��ط��ل��ب��ة لختيار  �إل��ي��ه��ا  �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج 
يلبي  مب���ا  وب��ر�جم��ه��م  تخ�س�ساتهم 
مع  وي��ت��و�ف��ق  وطموحاتهم،  رغباتهم 
دبي  �مكانياتهم، حيث متتلك جامعة 
تلبي متطلبات خمتلف  بنية متكاملة 

جو�نب �حلياة �لأكادميية.

جامعة دبي تختتم م�صاركة ناجحة يف معر�س اخلليج االأول للتعليم والتدريب

•• اأبوظبي -وام: 

"تعابري  فعالية  و�ل�سباب  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  بنت حممد  نورة  �سهدت معايل 
�ملالد" �لتي �أقيمت �حتفال بذكرى �ملولد �لنبوي �ل�سريف، وذلك يوم �أم�س �لأول 
�ل�سبت يف مركز �أبوظبي �لإبد�عي. ت�سمنت عرو�سا متنّوعة يف حّب �لنبي -�سلى 
�هلل عليه و�سلم- �أدتها فرق حملية وعربية، عرّبت عن حّب �لر�سول حممد عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم، �إىل جانب جل�سة حو�رية ��ستعر�ست تاريخ فّن �ملالد وتطّوره يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بهذه  بالحتفال  �ل��وز�رة  �هتمام  �لكعبي:" ينبع  بنت حممد  ن��ورة  معايل  وقالت 
�لذي  �لإم��ار�ت��ي،  للمجتمع  و�لثقافية  و�لتاريخية  �لدينية  �أهميتها  من  �ملنا�سبة 

�عتاد �إحياء هذه �ملنا�سبة �لعطرة، و��ستح�سار �سرية �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و��ستخال�س �لعرب 
�لت�سامح  قيم  �سريته  من  ويتعّلمو�  �ل�سباب،  �أذه��ان  يف  ح�سوره  ليتو��سل  منها، 

و�لإخاء و�لتعاي�س".
ونوهت معاليها �إىل �أن فّن �لإن�ساد �لديني �ملعروف ب�)�ملالد( هو �أحد �أبرز �لفنون 
ومدى  �لأ�سيلة  وقيمها  �لإم����ار�ت  دول��ة  ثقافة  جت�ّسد  �لتي  �ملحلية  �لتقليدية 
�رتباط �أبنائها مبوروثهم �لثقايف �لعربي و�لإ�سالمي، وعلى �متد�د �لتاريخ �قرن 
هذ� �لطق�س باملنا�سبات �لدينية و�لجتماعية و�أ�سهم يف تعزيز �لن�سيج و�لر�بط 
�ملجتمعي، موؤكدة �أن حر�س �لوز�رة على مو��سلة هذ� �لإرث ترجم بتنظيم فعالية 

تهتم بالتعريف خا�سة بني فئة �ل�سباب.
و��ستهّلت �لفعالية باأم�سية �إن�ساديه للمن�سد �ل�سوري نور �لدين خور�سيد وفرقته 

عر�س  تبعها  ملسو هيلع هللا ىلص،  �لر�سول  بحّب  تغّنت  �لتي  و�ملد�ئح  �للوحات  �أجمل  قّدمت  �لتي 
�لأنا�سيد  من  جمموعة  �أبدعت  �لتي  �ملغربية،  �ل�سف�ساو�نية"  "�حل�سرة  لفرقة 

و�ملقطوعات �لدينية �ملغربية.
�لإمار�ت"،  دول���ة  يف  �مل��ال��د  "فنون  ناق�ست  ح��و�ري��ة  جل�سة  �لفعالية  �سهدت  كما 
���س��ارك ف��ي��ه��ا ك���ّل م��ن �ل��ف��ن��ان �لأد�ئ������ي �لإم����ار�ت����ي ع��ل��ي ب��ن ي��ع��روف �ملن�سوري، 
يف  �ملالد  فنون  ناق�سو�  �لعطار،  عمار  و�لفنان  �ملهريي،  ثاين  �لإم��ار�ت��ي  و�لباحث 
�لدولة تاريخيا و�لعاد�ت �لأ�سيلة �ملرتبطة به، تبعها لوحات من �لر�ث �ملحلي 
�ل�سعبية و�لر�ثية،  �لعتيبة للفنون  " �ملالد"، قّدمتها فرقة مبارك  ل�  �لإمار�تي 
وت�سمنت �لأهازيج �لإمار�تية �جلماعية �لأ�سيلة على �إيقاعات �لدفوف و�لأنا�سيد 

�ملخ�س�سة للمالد.

وزارة الثقافة وال�صباب تقيم )فعالية تعابري املالد( احتفااًل بذكرى املولد النبوي ال�صريف

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150894/2022(
 �ملنذر : موؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �حلبتور للعقار�ت/ بوكالة / �ل�سويب للعقار�ت ذ م م

�ملنذر �إليه : جيه دي �ي للعطور�س ذ م م
�ملتاأخر�ت �ليجارية �لغري مدفوعة بح�سب  �إليه ب�سد�د قيمة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
عقد �ليجار �ملحرر بيننا لوجود فرة بدون �سد�د �لقيمة �ليجارية حيث �نتهاء 
جديده  �يجاريه  ملده  نف�سه  تلقاء  من  وجتدده   2022/7/24 بتاريخ  �لعقد 
وتنتهي   2022/7/25 تبد�أ يف  و�لتي  �ملطلوبه  �ليجارية  �لقيمة  �سد�د  بدون 
�لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما(   30( مدتها  ومبهلة   2023/7/24 يف 
و�ل �لخالء وت�سليمنا �ملاأجور و ذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س 

�ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151002(
�ملنذر : �لقوز �لو�سط �س ذ م م / بوكالة / �ل�سويب للعقار�ت ذ م م

�ملنذر �إليه : �سلفكو لل�سناعات �ملعدنية �س ذ م م
�ملتاأخر�ت �ليجارية �لغري مدفوعة بح�سب  �إليه ب�سد�د قيمة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
0120220914000936 �يجاري  برقم  بيننا  �ملحرر  �ليجار   عقد 
�ملرجتعه من  �ليجار  �سيكات  �ليجارية حيث  �لقيمة  �سد�د  بدون  لوجود فرة 
بقيمه  و   05/05/2022 و   02/03/2022 بتاريخ  �سد�د  بدون  �لبنك 
و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما(   30( مدتها  مبهلة  درهم   9900
ف�س  مركز  لدى  �ملتبعة  �لجر�ء�ت  ح�سب  ذلك  و  �ملاأجور  وت�سليمنا  �لخالء 

�ملنازعات �ليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006984 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبد�هلل �ملال - جمهول حمل �لإقامة  
بناء على طلي �ملدعي : يون�س ح�سن عبد�لرحيم �ملل 

 546598 قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله تطالبكم ب : �لز�م �ملدعي عليه بان يدفع للمدعي 
درهم خم�سمائة و�ستة و�ربعون �لف وخم�سمائة وثمانية وت�سعون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�لز�م   - �لتام.  �ل�سد�د  وحتى   2020/11/10 يف  �حلا�سل  �لإ�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   12%
�ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�سروفات. �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/18  �أمام مكتب �إد�رة 
 )2 �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/6 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن منفذ �شدهم بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة العوا�شم اخلليجية للتجارة ذ م 
م حامت �شبحي �شعيد م�شطفى بدران اأحمد �شبحي �شعيد ال�شعد �شليمه �شبحي �شعيد ال�شعد  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004591/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �سليمه �سبحي �سعيد �ل�سعد

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �لبنك  �لتجاري �لدويل - �س م ع

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 1060488.0 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( 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           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3515/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم ٢0٢1/3353 نز�ع جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٢0338.58( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : زعبيل لتاأجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م
�سقة مكتب رقم   - �أفينيو  �سيتي  بور�سعيد - مبنى  �سارع   - دب��ي   - دي��رة   - دب��ي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

٢05-٢06 بوملان �سيتي �سنر رزيدن�سز
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �فاق �ملجد للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م ٢- غامن �حمد غامن �بو خو�سه - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٢0338.58( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزينة �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 ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4925/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم ٢0٢٢/٢5 جتاري م�سارف كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )50736390.01( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة �سارع �لرباط دبي في�ستيفال �سيتي برج �لفي�ستيفال �لطابق �لثالث 
ع�سر �لد�ئرة �لقانونية - رقم مكاين 3414190570

�ملطلوب �إعالنهم : 1- ر�جي�س كومار كري�سنا ٢- بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م 3- بيفر جلف للخر�سانة 
�جلاهزة م.م.ح - فرع دبي - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  ر�سوم خلزينة  بال�سافة �ىل مبلغ  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  )50736390.01( درهم �ىل طالب 
�ملذكور خالل  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م  ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4118/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم ٢٢9
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم ٢0٢1/5530 �أمر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)77309٢.13( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : د�نوب ملو�د �لبناء �س.م.ح

عنو�نه:�مارة دبي - جبل علي - جافز� - �لبو�بة رقم 4 - دو�ر رقم 6 - �أر�س رقم �ي دبليو تي �يه 10 - هاتف 
رقم:048085599  -فاك�س:043607133 - رقم مكاين:0751965860

�ملطلوب �إعالنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�سوع 
وقدره )77309٢.13( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �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 ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70448

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8735/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم ٢30
مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )1٢8108-1٢8117-1٢8107( و�ل�سادر عن بنك دبي 

�ل�سالمي فرع �ل�سارقة بقيمة )390047( درهم .
طالب �لتنفيذ : ماج كونتينري لينز �س.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �ل�سفا �لوىل - بجو�ر �وتو لند موتورز - بناية �م ��س 
R04 - R03 + م 1 - �ملكاتب رقم�

�ملطلوب �إعالنه : 1- موؤ�س�سة م�سار �لثقة لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)390.047( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �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 ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10256/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم ٢30

�ل�سارقة  م�سرف  على  �مل�سحوب   )000168( رق��م  �مل��رجت��ع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 
مبثابة  و�عتباره  �ملذكور  �ل�سيك  على  �لتنفيذية  �ل�سيغة  ختم  وو�سع  درهم   )50.000( بقيمة  �ل�سالمي 
�ل�سند �لتنفيذي و�لتعيميم على م�سدر �ل�سيك ومنعه من �ل�سفر �جمايل �ملبلغ �ملنفذ به با�سافة �مل�ساريف 

و�لر�سوم ومبلغ وقدره )51.515( درهم .
طالب �لتنفيذ : ثريفتي لتاجري �ل�سيار�ت

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �سارع �لكر�مة - مبنى �رنكو - �سقة �لثالث - دولر 
لتاأجري �ل�سيار�ت

�ملطلوب �إعالنه : 1- جاجنلي �ساهتي فر�دهي �ساهاين - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)50000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �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 ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  11978/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم ٢30
-001399-0014٢7-001401-00140٢-001403( رقم  �ملرجتع  �ل�سيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�سوع 

0014٢8( و�ل�سادر عن فالكون �مبري للمقاولت �س.ذ.م.م بقيمة )56.9٢9.50( درهم .
طالب �لتنفيذ : د�نوب ملو�د �لبناء �س.م.ح

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - مبنى توين تاور - برج �ملكاتب - �سقة طابق 
14 - مكتب 1404

�ملطلوب �إعالنه : 1- فالكون �مبري للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)569٢9.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �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 ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اعالن بالن�شر        
 1883/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �يه �ن �سي للمقاولت �س.م.ذ.ذ  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :قلعة �لرو�د للمقاولت �س.ذ.م.م 
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
)7.951.174.69( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية حتى 

�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  �ملو�فق 10/1٢/٢0٢٢  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
�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

حماكم دبي البتدائية
العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:3021/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لثانية ع�سر رقم 761
مو�سوع �ملنازعة : ٢- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )30.000.00( درهم ثالثون �لف درهم و�لفائدة 
�لقانونية 5٪ من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك و�ي�سال �لمانة وحتى متام �ل�سد�د ومبلغ وقدره )15.000( درهم 
تعوي�س عما حلق �ملدعي من �سرر ب�سبب �سوء نية �ملدعي عليه وخ�سارته ر�سوم �مر �لد�ء مع �لفائدة 5٪ من 

تاريخ �سريوة �حلكم نهائي وحتى متام �ل�سد�د مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة  . 
�ملتنازع:�حمد �بر�هيم فرج علي �سريف

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة - �ملجاز - �ل�سارقة - �سارع �سارع �لكورني�س - مبنى مبنى بالر�سيد - �سقة 
 506

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد �سفيق عبد �لفتاح عيد  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �لإعالن :  قرت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�س �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية 
لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة �حل�سوري �لز�م �ملتنازع �سده مبلغ )30.000( درهم و�لفائدة ٪5 

من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته �لر�سوم و�مل�ساريف .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8120/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

000083 -000084( و�ل�سادر  عن بنك  �ل�سيك �ملرجتع رقم )000082 -  �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة  مو�سوع 
�لإمار�ت �ل�سالمي بقيمة )6000 درهم(  �أول : فتح ملف �لتنفيذي وو�سع �ل�سيغة �لتنفيذية على �ل�سيكات و�إعالن 
�ملنفذ �سدها - ثانيا : منع �ملنفذ �سدها �لثاين من �ل�سفر و�لتعميم بكل منافذ �لدولة - ثالثا : �لز�م �ملنفذ �سدهما 
بدفع مبلغ وقدره )6000( درهم فقط �ستة �لف درهم لغري مع مر�عاة �حت�ساب �لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة 

وحتى متام �ل�سد�د - ر�بعا : �لز�م �ملنفذ �سدهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لتنفيذ : مركز �لطنيجي لالعمال وميثله / عبد�لعزيز عبيد عو�س �ل�سو�ية �لطنيجي  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �ملجاز - �ل�سارقة - �سارع  كورني�س �لبحرية - مبنى برج �لبطحاء - �سقة 1006 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �أولغاء كوزمينا - �سفته : منفذ �سده ، 2- بي كيو تي لإ�ست�سار�ت �لأعمال دي دبليو �سي - �س 
ذ م م - �سفته : منفذ �سده. مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك���ما �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره 6875 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
العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70021

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/150981(

�ملنذر : �لدلل للعقار�ت
�ملنذر �ليه : كافترييا زهرة �لزعفر�ن

�ملو�س�وع
بذمته  �ملر�سدة  �ليجارية  �لقيمة  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر   - �ملنذر  ينذر 
�سي�سطر  و�إل  �لإنذ�ر  هذ�  ن�سر  تاريخ  يوما من  �أق�ساها ثالثون  مدة  خالل 
�لدعوى  ورفع  له حقه  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ 
�ملو�سوعية و�ملطالبة باإخالء �لعقار و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�سب عن �أي عطل 
�و �سرر تعر�س له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �إليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006618 يف  الدعوى رقم

�إل��ى �ملدعى عليه : �حللم �ل�سعيد لالإ�ستثمار �لعقاري وميثلها / خليفه عبيد على �لقطى �لنعيمي
جمهول حمل �لإقامة

بناء على طلب �ملدعي / قحطان حممد يا�سني �جلزر�وي - عر�قي �جلن�سية
�ملدعى  و�إعالن  �أقرب جل�سة لنظرها  �أول : قبول �لدعوى و�لت�سريح بها وحتديد   : �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها  قد 

عليهما ب�سورة عنها ، ثانيا : وبعد �لإطالع و�لثبوت �حلكم :
1- ببطالن جمع �إجر�ء�ت �حلجز و�لتنفيذ رقم 2016/1066 مدين لوروده على حمل غري �سحيح وهو �لعقار �لثابتة 

ملكيته فعليا للمدعي ولي�س للمنفذ �سيء �لنية.
للعقار حمل �لتنفيذ رقم 2016/1066 وهو �لوحدة رقم 1204 وموقف �سيارة رقم 11 �ملدعي  باإ�ستحقاق  �لق�ساء   -2

�لكائن - برج هند �لدور 2 رقم �لقطعة 989 - منطقة �خلان - باإمارة �ل�سارقة مبوجب �سند ملكية �لعقد رقم 1204/03 
�إلز�م �ملدعى عليهما �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة.  25/03/2015. ثالثا : يف كل �لأحو�ل  2015/ بتاريخ 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/12 �أنت مكلف باحل�سور بجل�سة 
بو��سطة وكيل معتمد  �أو  �سخ�سيا ً   )10 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  08:30 �سباحا  �ل�ساعة  �ملدنيه يف متام 
�أيام من تاريخ �لن�سر  وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70197
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالر�شيد حممد ور�شم   
مدين   SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004909/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لر�سيد حممد ور�سم 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سالح حممد ر�فع جابر - 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 472506.0 درهم

�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           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
هوت  :كافترييا  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: لين رخ�سة رقم:1876410 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة �سيف �سامل �حمد �سالح �لكثريي ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف خوله �سعيد حممد بخيت �ملحرمي
فعلى كل من له حق �أو �عر��س 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.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :تي كي لل�سيانة 
CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لعامة رخ�سة رقم:3734252 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة حمد بن ر��سد بن عبد�هلل بن �سامل �لفز�رى ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف يو�سف عبد�هلل عبد�لقادر �ليو�سفي

فعلى كل من له حق �أو �عر��س 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.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
مون  :جولدن  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

لقطع غيار �ل�سيار�ت
CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1106689 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة نا�سر حمود �سعيد حممد �لنيادي ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف فرحان جمعه فرحان جمعه �لفالحي

فعلى كل من له حق �أو �عر��س 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.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
:برودو�ي  �ل�سادة   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للمقاولت �لعامة
CN  قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم:1786846 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �سعيد �حمد حممد ��سماعيل �حلمادي ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف ماجد �سعيد حبان دحدوح �لكثريي

فعلى كل من له حق �أو �عر��س 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.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فروزن 

للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2269069 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

يونيف�ست للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1663420 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رجوى 

مل�ستح�سر�ت �لتجميل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4204326 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/رقعه  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمالب�س �لن�سائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2588640 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيلفري 

تيك �سولو�سن لقطع �لغيار
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4206656 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/فايف  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ستار لقطع �لغيار �مل�ستعمل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3924078 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ت�سليم  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان 

لد�رة �مل�ساريع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3824049 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/�ألر�  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ساين خلدمة �ل�سيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4014880 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا 

بيور جو�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1551997 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

يونيف�ست للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1928617 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�سم �لتجاري:بلفا�س لل�سوكولتة �لبلجيكية �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 
- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�حلريى  عبيد  �ل�سيد  مبنى   1.0-4 �سرق  �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 
�سامل

CN 1888429 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني �ل�سادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
�لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/5 

غري �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250023619
 تاريخ �لتعديل:2022/10/7

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

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

�ل�سم �لتجاري:فيد� مل�ستح�سر�ت �لتجميل ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:رخ�سة فورية

CN 2888540 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  �ل�سادة/�لقمة - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين  2 - تعيني 
�لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/9 

غري �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205041501
 تاريخ �لتعديل:2022/10/9

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

�لينز
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3766759 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �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 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :كافيريا بيك�س بير تي�ست

رخ�سة رقم:CN 4082742 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة جميله �حمد حممد �لرميثى ٪100

تعديل وكيل خدمات / حذف جميله �حمد حممد �لرميثى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ديني�س �سوجالن دومينجو

تعديل ن�ساط / �إ�سافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004

 تعديل ن�ساط / حذف �ملطاعم  70041
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مطعم �ساطئ �ل�سيافة

رخ�سة رقم:CN 1197174 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة فوؤ�د يون�س �ل�سهاب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فوؤ�د يون�س �ل�سهاب ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جا�سم �سعيد خمي�س عبيد �ل�سعدى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ مطعم �ساطئ �ل�سيافة
BEACH HOSTING RESTAURANT

�إىل/ مطعم �ساطئ �ل�سيافة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
SHATI AL DIYAFA RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
- فرع  للتعليم  �ل�سادة :مر�كز كيب ماكغر�ث   / باأن  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2874017 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة �سيمون نيل هيثري جنتون

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سيمون نيل هيثري جنتون  ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبد�هلل �سعيد كد��س �لرميثى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل فرع
تعديل �إ�سم جتاري من/ مر�كز كيب ماكغر�ث للتعليم - فرع

KIP MCGRATH EDUCATION CENTERS - BRANCH

�إىل/ مر�كز كيب ماكغر�ث للتعليم - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م - فرع
KIP MCGRATH EDUCATION CENTERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق �أو �عر��س 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.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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تقودها  �لتي  ن�سطاء رقميون يدعمون موجة �لحتجاجات  �خرق 
�إخباريا مبا�سر� للتلفزيون �حلكومي، وو�سعو�  بّثا  �إير�ن  �لن�ساء يف 
للجمهورية  �لأعلى  �ملر�سد  وجه  على  لهب  و�أل�سنة  ت�سويب  �إ�سارة 
�ل�سا�سة  على  �لن�سطاء  وك��ت��ب  خامنئي.  علي  �هلل  �آي���ة  �لإ���س��الم��ي��ة 
ر�سالة مفادها  �ل�سبت  �ملحلي  بالتوقيت  �لتا�سعة م�ساء  �ل�ساعة  عند 
فيما هزت �لحتجاجات على وفاة  “�أيديكم ملطخة بدماء �سبابنا”، 
�لخر�ق  جرى  �أخ��رى.  ومدنا  طهر�ن  عاما”   22“ �أميني  مه�سا 
�لدولة،  يف  مب�سوؤولني  خامنئي  للقاء  لقطات  �لتلفزيون  ب��ّث  �أثناء 
يف  �سعار�  و�أ�سافت  عنه  م�سوؤوليتها  علي”  “عد�لة  جماعة  و�أعلنت 
�لز�وية �ليمنى �لعليا من �ل�سا�سة يقول “�ن�سمو� �إلينا و�نتف�سو�«. 
و�أظهرت �ل�سور �لتي ُبّثت لعدد من �لثو�ين �سور� بالأبي�س و�لأ�سود 
�أكر من ثالثة  �أخريات لقني حتفهن خالل  ن�ساء  لأميني وثالث 
�أ�سابيع من �ل�سطر�بات و�لقمع �لأمني. �ندلعت �لحتجاجات �ثر 
�أيام من �عتقالها يف  �أيلول-�سبتمرب بعد ثالثة   16 �أميني يف  وفاة 
طهر�ن على يد �سرطة �لأخالق �سيئة �ل�سيت بتهمة �نتهاك قو�عد 

لبا�س �ملر�أة �ل�سارمة يف �جلمهورية �لإ�سالمية.
  
 

�لتي  �لإع��الم  و�سائل  على  حملة  �سّن  �ل�سومالية  �حلكومة  �أعلنت   
تن�سر ما تعتربه مقدي�سو دعاية حلركة �ل�سباب  �لإرهابية، حمذرة 
من معاقبة �ملخالفني. وياأتي �لإعالن يف وقت ت�سن �لقو�ت �مل�سلحة 
حملة  دول��ي��ني،  وحلفاء  حملية  ميلي�سيات  م��ن  بدعم  �ل�سومالية، 

�سر�سة �سّد حركة �ل�سباب �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة �لإرهابي.
وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر �لإع������الم ع��ب��د �ل��رح��م��ن ي��و���س��ف “�أريد �إب����الغ 
�سنعترب  باأننا  عام  ب�سكل  �ل�سوماليني  وجميع  �ل�سومايل  �لإع��الم 
�لإرهابية  �أعمالها  ي�سمل  مب��ا  �ل�سباب  حلركة  �لدعائية  �لتغطية 

و�يديولوجيتها، جر�ئم يعاقب عليها �لقانون«.
و�أ�ساف، خالل حديث مع �سحفيني، “�ستحظر �حلكومة �ل�سومالية 
متاماً كل �أنو�ع �لتغطية �ملتعلقة بالفكر �لإرهابي و�أعمال �لرهيب” 
�سنت  �أن �حلكومة  �إىل  يو�سف  ولفت  �ل�سباب.  بها حركة  تقوم  �لتي 
�سبكات  على  �إرهابية”  “ح�سابات  �سد  �سيرب�نية  عمليات  ��ا  �أي�����سً
في�سبوك  على  ح�ساباً   40 من  �أك��ر  وعلقت  �لجتماعي  �لتو��سل 
وتوير. وكان �لرئي�س �ل�سومايل ح�سن �سيخ حممود، �لذي �نتخب 
“حرب  ب�سن  وع��د  ق��د  �سيا�سية،  �أزم���ة  بعد  -�أي���ار  مايو  منت�سف  يف 

�ساملة” للق�ساء على حركة �ل�سباب.

�أنالينا بريبوك يف مقابلة �سحفية  �لأملانية  وزي��رة �خلارجية  قالت 
�لحتاد  قيام  �سمان  على  �ستعمل  ب��الده��ا  �إن  �لأح���د،  �أم�����س  ُن�سرت  
�سد  عنيفة  قمع  حملة  ع��ن  �مل�����س��وؤول��ني  �أ���س��ول  بتجميد  �لأوروب�����ي 
�إير�ن وحظر دخولهم �إىل دول  �لحتجاجات �ملناه�سة للحكومة يف 
�لتكتل. وكان م�سدر بوز�رة �خلارجية �لأملانية قال �لأ�سبوع �ملا�سي 
�إن �أملانيا وفرن�سا و�لدمنرك و�إ�سبانيا و�إيطاليا وجمهورية �لت�سيك 
�لأوروبي  16 �قر�حا لفر�س عقوبات جديدة من �لحت��اد  قدمت 
وفاة  �سر�رتها  �أ�سعلت  �لتي  لالحتجاجات  قمعها  ب�سبب  �إي��ر�ن  على 

�سابة يف �أثناء �حتجاز �ل�سرطة لها.
�لأوروبي  �أن يتخذ وزر�ء خارجية �لحت��اد  �إىل  �ل��دول  تلك  وتهدف 
قر�ر� ب�ساأن �ملقرحات يف �جتماعهم يوم 17 �أكتوبر ت�سرين �لأول، 

مع عدم توقع �أي معار�سة من �لدول �لأع�ساء.
وحتولت �لحتجاجات، �لتي ركزت يف �لبد�ية على حقوق �ملر�أة، �إىل 
�أكرب ��ستعر��س ملعار�سي �ل�سلطات �لإير�نية منذ �سنو�ت، مع دعوة 
كثريين �إىل �إنهاء حكم رجال �لدين �ملمتد منذ �أكر من �أربعة عقود. 
و�أظهرت مقاطع فيديو على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي طالبات يف 
طهر�ن يرددن هتافات �أم�س �ل�سبت تقول “�أُغرب عن وجهنا” تز�منا 
مع زيارة �لرئي�س �إبر�هيم رئي�سي حلرم جامعتهن �لتي �أد�ن خاللها 

�حتجاجات �ملتظاهرين �لغا�سبني لوفاة �ل�سابة مه�سا �أميني.
ي�سربون  �لذين  “�أولئك  زونتاج  �أم  بيلد  ل�سحيفة  بريبوك  وقالت 
تع�سفيا  وي�����س��ج��ن��ون  وي��خ��ط��ف��ون  �ل�������س���و�رع  و�ل��ف��ت��ي��ات يف  �ل��ن�����س��اء 
�لأ�سخا�س وي�سدرون �أو�مر بقتل �لذين ل يريدون �أي �سيء �سوى 

�لعي�س بحرية - يقفون على �جلانب �خلطاأ من �لتاريخ«.

عوا�صم

طهر�ن

مقدي�شو

برلني

معتقال فل�صطينيا ي�صربون عن الطعام   50
•• رام اهلل-رويرتز

20 معتقال فل�سطينيا يف  �إن  �أم�س �لأح��د  قال نادي �لأ�سري �لفل�سطيني  
�ل�سجون �لإ�سر�ئيلية �ن�سمو� �إىل 30 من زمالئهم �مل�سربني عن �لطعام 

لليوم �خلام�س ع�سر على �لتو�يل �حتجاجا على �عتقالهم �لإد�ري.
�لإ�سر�ب،  �إىل  �ن�سمو�  �ل��ذي��ن  �لأ���س��رى  “�أن  ل��ه  بيان  �ل��ن��ادي يف  و�أ���س��اف 
�أ�سرى موقوفني وحمكومني  �إىل  �إد�ري��ون، بالإ�سافة  من بينهم معتقلون 

ل�سنو�ت«.
وت�ستخدم �إ�سر�ئيل قانونا بريطانيا قدميا يتيح لها �عتقال �لفل�سطينيني 
ملدة تر�وح بني ثالثة �أ�سهر و�ستة �أ�سهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف 

�سري للمعتقل.
�لذي  �لن�سايل  “تاأتي وفقا للربنامج  �لإ�سر�ب  �أن خطوة  �لنادي  و�أو�سح 

�أقره �ملعتقلون �لإد�ريون، مل�سار هذه �ملعركة، كدفعة ثانية يف �لإ�سر�ب«.
�ملقررة،  خطتهم  تنفيذ  �لإد�ري����ون  �ملعتقلون  “�سيو��سل  �ل��ن��ادي  و�أ���س��اف 
�لعتقال  عن  �ملخت�سة  و�جلهات  �لحتالل  �سجون  �إد�رة  ��ستمرت  حال  يف 
�لإد�ري كما  �لإد�ري على موقفها و�سيا�ستها يف ت�سعيد عمليات �لعتقال 

هو قائم حاليا«.
ومل ي�سدر تعقيب من �جلهات �لإ�سر�ئيلية �ملخت�سة حول �إ�سر�ب �ملعتقلني 

�لفل�سطينيني.
وذكر �لنادي يف بيانه �أن “عدد �ملعتقلني �لإد�ريني يف �سجون �لحتالل بلغ 

800 معتقل �إد�ري، بينهم 6 �أطفال على �لأقل، و�أ�سريتان«.
�أ�سري   4700 حتتجز  �إ�سر�ئيل  �أن  �إىل  �لفل�سطينية  �لإح�سائيات  وت�سري 
يقبعون يف 23 �سجنا ومركز توقيف وحتقيق “بينهم 190 طفال وقا�سر� 

و31 �أ�سرية«. 

العراق.. ا�صتنفار وخطة اأمنية مع عودة الربملان لالنعقاد

اأعطال يف »�صتارلينك«.. ما تاأثريها على جمريات حرب اأوكرانيا؟

القوات االإ�صرائيلية تطارد فل�صطينيًا قتل جندية يف القد�س البابا يح�ّس العامل على تفادي خطر حرب نووية 
•• القد�س-اأ ف ب

عند  تخدم  �أ�سفر عن مقتل جندية  نار  �إط��الق  �لقد�س منفذ هجوم  �لإ�سر�ئيلية يف  �لقو�ت  تطارد 
حاجز ع�سكري يف �لقد�س �ل�سرقية �ملحتلة بعد �ساعات على مقتل فل�سطينيني �ثنني يف عملية للجي�س 

�لإ�سر�ئيلي يف �ل�سفة �لغربية، يف موؤ�ّسر�ت جديدة على ت�ساعد للعنف “ُيثري قلق” �لأمم �ملتحدة.
يف  قاتلة  بجروح  �إ�سابتها  بعد  قتلت  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  يف  “�ملجندة  �إّن  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  وق��ال 

هجوم �إطالق �لنار �لذي وقع عند حاجز �سعفاط«.
و�أو�سح �جلي�س باأن �جلندية تدعى نو� لز�ر “18 عاما” وكانت تخدم يف �ل�سرطة �لع�سكرية.

و�أكدت �ل�سرطة �لإ�سر�ئيلية يف بيان �عتقال ثالثة فل�سطينيني من �لقد�س �ل�سرقية يف �لع�سرينيات 
حركة  �أم���ام  �لع�سكري  �حل��اج��ز  �إغ���الق  مت  كما  �لهجوم”  يف  “�سلوعهم  يف  لال�ستباه  عمرهم  م��ن 

�لعبور.
وقال متحّدث با�سم �ل�سرطة �إّن مهاجما �أطلق �لنار عند معرب خمّيم �سعفاط ما “�أ�سفر عن �إ�سابة 

�إ�سر�ئيليَّني بجروح خطرة، و�إ�سابة �مر�أة بجروح طفيفة«.

طريق �ل�سالم«. وقال �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
�خلمي�س �إن �لب�سرية تو�جه خطر “نهاية �لعامل”، 
بوتني  ف��الدمي��ري  �لرو�سي  �لرئي�س  �أن  م��ن  حم��ذر� 
�لقو�ت  تو�جه  بينما  �لنووية  تر�سانته  ي�ستخدم  قد 
م�ساد.  �أوك���ر�ين  هجوم  ظل  يف  �نتكا�سات  �لرو�سية 
ح�سرو�  �سخ�س  �أل��ف   50 نحو  �أن  �لفاتيكان  و�أورد 
قد��س �لأحد لالحتفال باإعالن قد��سة رجلي �لدين 

جيوفاين باتي�ستا �سكالبريني و�أرتيميد ز�تي.
ما  �سحايا  نية  على  لل�سالة  �لفر�سة  �لبابا  �نتهز 
�سماه “عنف جمنون” يف تايالند حيث قتل عن�سر 
طفال   24 ب��ي��ن��ه��م  �سخ�سا   36 م��ف�����س��ول  ���س��رط��ة 

�خلمي�س يف هجوم مب�سد�س و�سكني يف ح�سانة.

ويف حديثه عن �سكالبريني، وهو �أ�سقف �إيطايل من 
�لقرن �لتا�سع ع�سر �أ�س�س رهبانية لرعاية �ملهاجرين 
و�لالجئني، عاد �لبابا فرن�سي�س �إىل مو�سوع متكرر 
فا�سح!  �أمر  �ملهاجرين  “�إق�ساء  وقال  يف خطاباته. 
يف �لو�قع، �إق�ساء �ملهاجرين عمل �إجر�مي، يجعلهم 

ميوتون �أمامنا«.
و�أ�ساف “�ليوم، لدينا �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط �لذي 
�أمر  يعد �أكرب مقربة يف �لعامل. ��ستبعاد �ملهاجرين 

مثري لال�سمئز�ز، �إنه �إثم، �إنه �إجر�م«.
ولح��ظ �أن��ه ب��دل من فتح �لأب���و�ب �أم��ام �ملهاجرين 
مع�سكر�ت  �إىل  ب��ع��ي��د�،  ون��ر���س��ل��ه��م  “ن�ستبعدهم، 

�لعتقال حيث يتم ��ستغاللهم وبيعهم عبيد�«.

•• الفاتيكان-اأ ف ب

�لتعلم  على  �لأح���د  �ل��ع��امل  فرن�سي�س  �ل��ب��اب��ا  ح�����ّس 
من �لتاريخ يف وقت يربز خطر ن�سوب حرب نووية 
على خلفية �لنز�ع يف �أوكر�نيا، ودعا لختيار طريق 
�ل�سالم. وقال �لبابا يف عظة �لأحد يف �ساحة �لقدي�س 
يف  �ل��ث��اين  �لفاتيكاين  �ملجمع  �إىل  م�سري�  بطر�س 
�أن نن�سى خطر  “ل ميكننا  �ملا�سي،  �ستينيات �لقرن 

�حلرب �لنووية �لتي هددت �لعامل يف ذلك �لوقت«.
“ملاذ�  85 ع��ام��ا  �ل��ب��ال��غ  و�أ����س���اف �حل���رب �لأع���ظ���م 
�ل��وق��ت كانت  ذل��ك  �ل��ت��اري��خ؟ حتى يف  ل نتعلم م��ن 
�ختيار  ولكن مت  ك��ربى،  وت��وت��ر�ت  ���س��ر�ع��ات  هناك 

•• بغداد-وكاالت

�لعر�قي  �ل���ن���و�ب  جمل�س  ع���ودة  م��ع 
ل��ع��ق��د ج��ل�����س��ات��ه ب���ع���د ت����وق����ف، �إث����ر 
�أن�سار  ن��ظ��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �لع��ت�����س��ام��ات 
�ل����ت����ي����ار �ل���������س����دري د�خ�����ل�����ه وح�����ول 
�عتمدت  �أ�سابيع،  حميطه على مدى 
�لأمنية خطة ط��و�رئ حت�سبا  �لقوى 
لوقوع �سد�مات بني �أن�سار �لأطر�ف 

�ل�سيا�سية �ملختلفة.
�ل���ق���وى �لأم��ن��ي��ة خطتها  و�ع��ت��م��دت 
طارئة  ح��ال��ة  لأي  حت�����س��ب��ا  �لأم��ن��ي��ة 
ع��ق��د جل�سة  ع��ل��ى خلفية  ق��د حت���دث 
�لربملان، �عتبار� من �ل�ساعة �ل�ساد�سة 

من �سباح �ل�سبت.

اخلطة ت�سمنت:
و�لطري�ن  �ل��ت��ح��ري��ر  ���س��اح��ت��ي  غ��ل��ق 
�لعا�سمة  و���س��ط  ق��رط��ب��ة  وت��ق��اط��ع 

�لعر�قية بغد�د.
�أن���و�ع  ع���دم �ل�����س��م��اح ب��ع��ب��ور خمتلف 
�لنارية وعربات  �ملركبات و�لدر�جات 

“�لتوكتوك«.
منع عبور �لآليات و�ل�ساحنات �لثقيلة 
و�لتقاطعات  �جل�������س���ور  خ����الل  م���ن 

و�ل�ساحات.
�أي  عبور  ومنع  ���س��ارم  ب�سكل  و�مل���ارة  �مل��رك��ب��ات  تفتي�س 

مركبة �أو �سخ�س يحمل �سالحا �أو �آلة حادة.

اأجندة اجلل�سة
بح�سور  تنعقد  �لتي  �لربملانية  �جلل�سة  �أعمال  ج��دول 

198 نائبا كالتايل:

•• عوا�صم-وكاالت

�أبلغت �لقو�ت �لأوكر�نية عن �نقطاع �أجهزة �لت�سالت 
�ملو�جهة  بها على خط  �خلا�سة  “�ستارلينك”  بنظام 
�لقو�ت  م��و�ج��ه��ة  يف  عملياتها  �أع����اق  م��ا  رو���س��ي��ا،  م��ع 

�لرو�سية.
ويوؤكد �لإق��ر�ر �لأوك��ر�ين بهذ� �لعطل �ل��دور �لكبري 
�لذي يلعبه نظام �لت�سالت �ململوك من قبل �مللياردير 
�إيلون ما�سك، و�لذي يقوم بتوفري �لت�سال بالإنرنت 
�لتي  �ل�سطناعية  �لأقمار  من  جمموعة  طريق  عن 

متلكها �سركة “�سبي�س �إك�س«.
ر�سو�ن،  �سمر  �ل�سيا�سية  �ل�����س��وؤون  يف  �لباحثة  ووف��ق 
�أجهزة  م���ن  �لآلف  ت��ل��ق��ى  �لأوك�������ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  ف����اإن 
ومت  �لأم��ريك��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  “�ستارلينك”، 

متويلها من قبل �ملانحني«.
و�لهدف من هذه �لأجهزة بح�سب ر�سو�ن “م�ساعدة 
ب��دون طيار،  �ل��ق��و�ت �لأوك��ر�ن��ي��ة يف ت�سغيل ط��ائ��ر�ت 
مع  و�لتو��سل  حيوية،  ��ستخبار�تية  معلومات  وتلقي 
بع�سها �لبع�س يف �ملناطق �لتي ل توجد فيها �سبكات 

�آمنة �أخرى«.
“ريالي�ست”  م��رك��ز  رئ��ي�����س حت��ري��ر  ن��ائ��ب��ة  و�أ���س��اف��ت 
عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديثها  يف  للدر��سات 
�ل�سور  جمع  على  �لأق��م��ار  ه��ذه  ق���در�ت  تتوقف  “ل 
�لروؤية  �ل�سوئي، فبع�سها ميكنه  بالت�سوير  �مللتقطة 
�ملالئمة،  غري  �جلوية  و�لظروف  �ل�سحب  خالل  من 

 اأهمية اجلل�سة
و�لباحث  �لكاتب  �لبيدر  قال علي  �أهمية �جلل�سة،  عن 
نيوز  “�سكاي  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث  يف  �ل��ع��ر�ق��ي،  بال�ساأن 
ل  ف��ه��ي  ول��ذل��ك  �ع��ت��ي��ادي��ة  �جل��ل�����س��ة  “هذه  عربية”: 
�لتيار  �ل�سيا�سي يف �لبالد.  �لو�سع  توؤثر على تطور�ت 
�ل�سدري لن يتحرك مبا�سرة �سد عقد هذه �جلل�سة، 
لكن ل �سك يف حال تطور �جلل�سات فيما بعد نحو عقد 
تكليف  �أو  �جلمهورية  رئي�س  بانتخاب  خا�سة  جل�سات 

تاأدية �ليمني �لد�ستورية لبع�س �أع�ساء �ملجل�س، ممن 
�سيحلون حمل نو�ب �لتيار �ل�سدري �مل�ستقيلني.

كرد�ستان  يف  مناطق  على  �لإي���ر�ين  �لق�سف  مناق�سة 
“معاجلة  ق��و�ن��ني  مل�ساريع  �لأوىل  �ل��ق��ر�ء�ت  �ل��ع��ر�ق. 
�ل�سمان  �مل���ع���دين،  �ل���س��ت��ث��م��ار  �ل�سكنية،  �ل��ت��ج��اوز�ت 

�لجتماعي و�لتقاعد للعمال«.
�لو�سع �ل�سيا�سي بالعر�ق مو�سوع نقا�س جل�سة جمل�س 

�لأمن

�لغرب وو��سنطن يعلمان مدى خطورة �لو�سع وتعدي 
�خلط �لأحمر، و�جلميع ل يريد �أن تنقل �ملعارك �إىل 

�أوروبا بالكامل حال و�سولها �إىل قلب رو�سيا«.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  يف  �أون��ت��ي��ك��وف،  و�أو���س��ح 
�لقادمة  �لفرة  يف  تعمل  �سوف  “�أوروبا  �أن  عربية”، 
�لتو�زن  م��ن  ن��وع  لإي��ج��اد  �لتهدئة  نحو  �ل��دف��ع  على 

وتتبع حتركات �لقو�ت �لرو�سية ليال«.
و�ساعدت هذه �لأنظمة بح�سب ر�سو�ن كييف يف حتديد 
قر�ر  على  �لرو�سي  �جلانب  توقيع  بعد  �أهد�فها  بنك 

�سم جمهوريات دونبا�س وز�بوروجيا وخري�سون.
�أونتيكوف،  �أندريه  �لرو�سي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  و�عترب   
�أن توقف هذه �لأجهزة يف هذ� �لتوقيت “دليل على �أن 

رمبا  فحينها  ج��دي��د،  وزر�ء  رئ��ي�����س 
�سن�سهد حتركا �سدرية م�ساد�«.

“�لأطر�ف �مل�ساركة  و�أ�ساف �لبيدر: 
ب��اجل��ل�����س��ة وخ���ا����س���ة ق�����وى �لإط������ار 
جمرد  يف  �سك  ول  ت��رى  �لتن�سيقي، 
عقد هذه �جلل�سة مك�سبا كبري� لها، 
وك�سرها  ع��ق��ده��ا  يف  جن��اح��ه��ا  ع���رب 
لذلك،  �ل�سدر  رف�����س  ح��اج��ز  ب��ذل��ك 
رغم �ن�سحاب نو�ب كتلته و��ستقالتهم 

من �لربملان«.
وكان �لتيار �ل�سدري قد حّل �أول يف 
قبل  ج��رت  �لتي  �لعامة  �لنتخابات 
�مل��ا���س��ي، بو�قع  �أك��ت��وب��ر   10 ع���ام يف 
ع�سو�   329 �أ���س��ل  م��ن  ع�سو�   73
لكنه ف�سل يف  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل��ربمل��ان  يف 

ت�سكيل حكومة.
نو�به  م��ن  �ل�سدر  طلب  ذل��ك،  وبعد 
وهو  ��ستقالتهم  تقدمي  �لربملان  يف 
ما مت بالفعل، وطبقا للد�ستور جرى 
حلو�  �لذين  باملر�سحني  ��ستبد�لهم 
يف �ملرتبة �لثانية يف دو�ئرهم، وهو ما 
مر�سحي  غالبية  ل�سعود  عمليا  �أدى 

�لإطار �لتن�سيقي.
ع���ن مر�سحه  �لإط������ار  �إع�����الن  وم����ع 
لرئا�سة �لوزر�ء، �قتحم �أن�سار �لتيار 
�ملنطقة �خل�سر�ء ومبنى �لربملان، معت�سمني فيه على 

مدى �أ�سابيع.
وم���ع �إع����الن زع��ي��م �ل��ت��ي��ار �ل�����س��دري م��ق��ت��دى �ل�سدر 
�أغ�سط�س �ملا�سي، ن�سبت  �أو�خر �سهر  �عتز�له �ل�سيا�سة 
�سد�مات م�سلحة بني �أن�ساره و�أن�سار �لإطار �لتن�سيقي 
�مل���ق���ار �حلكومية  ب��ح��م��اي��ة  و�ل���ق���وى �لأم��ن��ي��ة �مل��ك��ل��ف��ة 

باملنطقة �خل�سر�ء.

وعدم خروج �لو�سع عن �ل�سيطرة«.
مل يعلق �إيلون ما�سك على مو�سوع �نقطاع �خلدمة يف 
بع�س �ملناطق �لأوكر�نية، و�كتفى بالقول �إن �ملعلومات 
�سيانة  �أن  م�سيفا  ���س��ري��ة،  ك��ان��ت  �مل��ع��رك��ة  �ساحة  م��ن 
�ل�سركة  كلفت  نف�سها  و�ملعد�ت  �ل�سطناعية  �لأقمار 

�لأمريكية 80 مليون دولر
فولودميري  �لأوك�����ر�ين  �لرئي�س  �ت��ف��ق  م��ار���س  �أو�ئ����ل 
ت��وري��د دف��ع��ات م��ن تلك  زيلين�سكي م��ع م��ا���س��ك ع��ل��ى 

�لأجهزة. 
�أعطى ما�سك بالفعل دفعة �إىل كييف ما �ساعد �جلي�س 

على �لتعامل مع �نقطاع �لإنرنت.
�لرو�سية  �لعملية  �ن���دلع  م��ن  �لأوىل  �لأ���س��اب��ي��ع  م��ع 
�أ�سبحت �أوكر�نيا مرتبطة ب�50 قمر� ��سطناعيا من 

“�ستارلينك«.
ع��رب ه��ذه �خل��دم��ات، يعمل �ل��ل��و�ء �لآيل �لأوك����ر�ين 
و�لنقاط  �لأ�سلحة  كل  بني  �لتن�سيق  يف  باأريحية   39

�لعملياتية. 
�لأوك���ر�ين يف  �لرئي�س  من خ��الل تلك �خلدمة جنح 
�ملعارك  عن  ليتحدث  �لفيديو  عرب  يومي  لقاء  عقد 
�ل��دول��ي��ة عرب  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن  �لعديد  بخالف ح�سور 

تقنية “زوم«.  
�لرو�سية  �خلارجية  با�سم  �ملتحدثة  ك�سفت  �أي��ام  منذ 
�أن �سركات �أمريكية و�أوروبية خا�سة  ماريا ز�خاروفا، 
�لتي  �لأقمار �ل�سطناعية  بيانات  ت�سارك يف معاجلة 

تر�سلها و��سنطن �إىل �أوكر�نيا.

طائرات »�صاهد-136«.. ملَن الغلبة يف حرب ال�صماء  •• عوا�صم-وكاالت

نفذتها  و�نفجار�ت  �أث��ارت هجمات 
للقو�ت  ت��اب��ع��ة  ة  ُم�����س��ريَّ ط���ائ���ر�ت 
�ل����رو�����س����ي����ة، ع���ل���ى �أه���������د�ف ق���رب 
�لعا�سمة �لأوكر�نية كييف، خالل 
�لأي����ام �مل��ا���س��ي��ة، ت�����س��اوؤلت عديدة 
عن طبيعتها ومو��سفاتها، ومدى 
�ملدعومة  �لأوكر�نية  �لقو�ت  قدرة 

من �لغرب على �لت�سدي لها.
�سريت  “وول  �سحيفة  وبح�سب 
رو�سيا  ف��اإن  �لأمريكية،  جورنال” 
م�سرية  ط�����ائ�����ر�ت  �����س���ت���خ���دم���ت 
عمق  يف  ع�سكرية  ق��اع��دة  ل�����س��رب 
�أوك��ر�ن��ي��ا قبل ي��وم��ني، مم��ا ي�سكل 
حتدًيا متز�يًد� لكييف �لتي حتاول 
على  ع�سكرية  �ن��ت�����س��ار�ت  حتقيق 

�لأر�س يف �لأيام �لأخرية.
�لع�سكرية  �لإد�رة  رئ��ي�����س  وق����ال 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة �أول��ي��ك�����س��ي ك��ول��ي��ب��ا، �إن 
�ل��ه��ج��وم ن��ف��ذت��ه ط���ائ���ر�ت م�سرية 
“�ساهد-136”،  ط��������ر�ز  م�����ن 
و�ل���ت���ي ب������د�أت رو����س���ي���ا ن�����س��ره��ا يف 
�لأ�سابيع �لأخ���رية. وك��ان ه��ذ� هو 
طيار  ب��دون  بطائرة  هجوم  �أق���رب 
�أن  منذ  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لعا�سمة  �إىل 
�لنوع  ه��ذ�  ��ستخد�م  رو�سيا  ب��د�أت 
نطاق  على  �مل�سرية  �لطائر�ت  من 
�مل���ع���رك���ة. ووفق  ���س��اح��ة  و�����س���ع يف 
�ل�سحيفة �لأمريكية، فقد �سبق �أن 

طيار  ب��دون  �لطائر�ت  ��ستخدمت 
رئي�سي يف منطقة خاركيف  ب�سكل 
�جلنوبي  �ل�ساحل  وعلى  �ل�سمالية 
�لأوكر�نية،  �لأر��سي  من  بالقرب 
نظًر� لكونها �سغرية ن�سبًيا وتطري 
للغاية،  م��ن��خ��ف�����س  �رت����ف����اع  ع��ل��ى 
مم����ا ي���ج���ع���ل م����ن �ل�������س���ع���ب على 
�لأوكر�نية  �جل��وي  �لدفاع  �أنظمة 
ناق�س  ذل���ك،  �إث���ر  على  �كت�سافها. 
فولودميري  �لأوك������ر�ين  �ل��رئ��ي�����س 
زيلين�سكي كيفية مو�جهة “�لأنو�ع 
من �لأ�سلحة �لتي بد�أت  جديدة” 
رو���س��ي��ا يف ����س��ت��خ��د�م��ه��ا، وذل���ك يف 
�لأمن  �أج��ه��زة  ممثلي  م��ع  �جتماع 

و�ل�ستخبار�ت بالبالد.

مواجهة اأوكرانية
“نيوزويك”  جم����ل����ة  ون����ق����ل����ت 
�إد�رة  رئي�س  نائب  عن  �لأمريكية، 
�جلي�س  يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
جروموف،  �أوليك�سي  �لأوك����ر�ين، 
قوله �إن رو�سيا �أر�سلت 46 طائرة 
“�ساهد- ب����دون ط��ي��ار م��ن ط����ر�ز 

�لأوكر�نية،  �لأر����س��ي  �إىل   136
�سبتمرب   30 م��ن  �ل��ف��رة  خ���الل 

حتى 6 �أكتوبر �ملا�سي.
لكن وز�رة �لدفاع �لأوكر�نية �أعلنت 

جناح قو�تها يف تدمري 24 طائرة 
من هذ� �لطر�ز يف تلك �لفرة.

�سراع يف �ساحة القتال
م�����ن ج����ان����ب����ه، �أو�������س������ح �ل���ب���اح���ث 
�ملتخ�س�س يف �ل�سيا�سات �لدفاعية، 
حممد ح�سن، يف ت�سريحات ملوقع 
وقع  �أن���ه  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي 
�خ��ت��ي��ار رو���س��ي��ا ع��ل��ى ت���وري���د عدة 
“�ساهد- �مل�������س���ري�ت  م����ن  م���ئ���ات 
وذلك من يوليو �ملا�سي،   ،”136
ل��ه��ا يف  �لأول  �ل���س��ت��خ��د�م  ول��ك��ن 
�سبتمرب   12 يف  ظ��ه��ر  �أوك���ر�ن���ي���ا 

�ملا�سي وب�سكل حمدد يف خاركيف، 
ميد�ن  يف  ظهورها  �أ�سبح  وبعدها 

�أوكر�نيا حدًثا �عتيادًيا.
هنا  �ل��الف��ت  �أن  �إىل  ح�سن  ول��ف��ت 
ه����و �����س���ت���خ���د�م ه�����ذه �مل�������س���رية يف 
���س��رب ���س��و�ح��ي كييف ق��ب��ل �أي���ام، 
�إطالقها  �إمكانية  �إىل  ي�سري  مم��ا 
�سربت  ك���م���ا  ب���ي���الرو����س���ي���ا،  م����ن 
�أودي�سا وميكولييف بغز�رة خالل 
تقارير  و�أ�سارت  �ملا�سية،  �لأ�سابيع 
رو�سيا  خمزون  ن�سف  �إ�سقاط  �إىل 
وبالفعل  �ل����ط����ائ����ر�ت،  ه�����ذه  م����ن 
�أوكر�نيا  لها  �أ�سارت  �لتي  فالأرقام 

تبدو و�قعية لكرة حطام �مل�سرية 
يف جبهات �لقتال.

“�ساهد  “�مل�سرية  و�أ��������س�������اف: 
تقنية  ع���ل���ى  ت���ع���ت���م���د   ”136-
ب��د�ئ��ي��ة وي�����س��ه��ل �ع��ر����س��ه��ا، كما 
�سو�ء  ثمينة  لي�ست  مكوناتها  �أن 
�أو حمركاتها، ولكنها  يف هند�ستها 
مت��ث��ل ت��ه��دي��ًد� ل��ل��وح��د�ت �ل��ت��ي ل 
متتلك و�سائط دفاع جوي وكذلك 

للبنى �لتحتية«.
من جانبه، يرى �ملحلل �ملتخ�س�س 
و�لدفاعية،  �لأم��ن��ي��ة  �ل�����س��وؤون  يف 
فرزين ندميي، يف حتليل ن�سره يف 
مدى  “على  ��ه  �أنَّ و��سنطن،  معهد 
�لعقد �ملا�سي عملت كل من رو�سيا 
يف  قدر�تهما  تو�سيع  على  و�إي���ر�ن 
جمال �لطائر�ت بدون طيار، وذلك 
بعد �أن جنحت مو�سكو يف �كت�ساب 
خربة قتالية يف �سبه جزيرة �لقرم 

ودونبا�س منذ عام 2014«.
و�أ����س���ار �إىل �أن����ه ن���ظ���ًر� ل��ت�����س��اوؤل  

خم�������زون رو����س���ي���ا م����ن ����س���و�ري���خ 
و�سو�ريخ  �لبالي�ستية  “�إ�سكندر” 
�لطائر�ت  ت��دف��ق  ف����اإن  “كروز”، 
�ملُ�سرّية �سيمّكنها من �سرب �ملزيد 
م����ن �لأه���������د�ف �ل���ط���وي���ل���ة �لأم�����د 

و�ملهمة يف �أوكر�نيا.

م�ستقبل ال�سراع
�أو�خر  �إنه منذ  للقول  وعاد ح�سن 
�أوكر�نيا  ت�سن  �ملا�سي،  �أغ�سط�س 
هجوًما م�ساد� هو �لأو�سع و�لأكر 
تاأثري�ً يف جمريات �حلرب �لرو�سية 

�لأوكر�نية، وذلك ب�سبب:
�ملتبع  �ل��ع�����س��ك��ري  �ل��ت��ك��ت��ي��ك  �أول: 
ل���ه���ذ� �ل���ه���ج���وم �مل�������س���اد، و�ل�����ذي 
جديد  تكتيك  ب��اأن��ه  و�سفه  ميكن 
لتطويق �ملدن و�لبلد�ت �لتى متثل 
خطوط  يف  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ُع���ق���د�ً 
و�لت�����س��الت �خلا�سة  �لإم�����د�د�ت 
و�لنف�ساليني  �لرو�سية  بالقو�ت 

�ملو�لني لها.
ث����ان����ي����ا: �����س���ت���خ���د�م �ل�������س���و�ري���خ 
دقيقة  �مل���دى،  ق�سرية  �لتكتيكية 
هيمار�س  �أن��ظ��م��ة  م��ث��ل  �ل��ت��وج��ي��ه 
�لأم���ريك���ي���ة �ل��ت��ي �أظ���ه���رت حجم 
�لطبوغر�فيا  ب����ني  �ل����س���ت���ف���ادة 
�لق�سف  و�أن����ظ����م����ة  �مل���ن���ب�������س���ط���ة 
�إ�س”،  بي  ب�”جي  �ملوجهة  �ملدفعي 
�جلو  �سالح  ��ستخد�م  على  ع��الوة 
“هارم”  ل�������س���و�ري���خ  �لأوك���������ر�ين 

�مل�سادة للر�د�ر�ت.
دفعت  �ل��ن��ق��اط  ه���ذه  �أن  و�أو����س���ح 
�ل����ذخ����رية  �إىل  ل���ل���ج���وء  رو�����س����ي����ا 
�لتي تنا�سب �مليد�ن  “�لرخي�سة” 
�لأوكر�ين وتقلل من معدل �سرقة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة ل���الأط���ر�ف 

�ملتحاربة.
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•• مو�صكو-اأ ف ب

��ستوؤنفت حركة �لقطار�ت و�ل�سيار�ت على ج�سر �لقرم �لذي يربط 
ر جزئًيا �ل�سبت ب�سبب �نفجار كبري  رو�سيا ب�سبه �جلزيرة بعد �أن ُدمِّ
�لقرم  ج�سر  ويعد  مفخخة.  �ساحنة  ع��ن  ناجم  �إن��ه  مو�سكو  قالت 
من�ساأة �أ�سا�سية ورمز �سم رو�سيا ل�سبه جزيرة �لقرم �لأوكر�نية عام 
�إن  �ل��وزر�ء �لرو�سي مار�ت خو�سنولني  وقال نائب رئي�س   .2014
�أن  دون  بالكامل”،  ��ستوؤنفت  �لقرم  ج�سر  على  �لقطار�ت  “حركة 
“جميع  �أن  يحدد �لوقت، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفو�ستي. و�أكد 
�أن  تلغر�م  على  ح�سابه  يف  و�أو���س��ح  �سُت�سري”.  �مل��ق��ررة  �ل��ق��ط��ار�ت 
��ستئناف �حلركة ي�سمل “قطار�ت �لركاب و�ل�سحن”. وقال “لدينا 
�لقدر�ت �لفنية لذلك«. وقالت �سركة “غر�ند �سريفي�س �إك�سرب�س” 

�لرو�سية باأنها كانت م�سدر �لنفجار. و�أظهرت لقطات �أخرى قافلة 
�ل�سكة �حلديد من  �لذي ي�سم  عربات �سهاريج م�ستعلة يف �جلزء 
وبح�سب  �لطريق.  م�ساري  �أح��د  م��ن  �أق�سام  ع��دة  و�نهيار  �جل�سر، 
عن  �لباكر  �ل�سباح  يف  �ل�سبت  وقع  �ل��ذي  �لهجوم  �أ�سفر  �ملحققني، 
مقتل ثالثة �أ�سخا�س: �سائق �ل�ساحنة ورجل و�مر�أة كانا يف �سيارة 
قريبة وقت �لنفجار ومت �نت�سال جثتيهما من �ملياه. ون�سر م�ست�سار 
�سباح  �ساخرة  تغريدة  ب��ودول��ي��اك  ميخايلو  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لرئا�سة 
�ل�سبت بد� فيها وكاأنه يعرف بوقوع هجوم �أوكر�ين على �جل�سر، 
ليعود لحًقا وي�سري �إىل “�سلوع رو�سي«. و�كتفى �لرئي�س �لأوكر�ين 
�سبه  �إىل  بالإ�سارة  �ل�سبت  م�ساء  خطابه  يف  زيلين�سكي  فولودميري 
�لأجو�ء  كانت  �حل��ظ،  “ل�سوء  قائاًل  رو�سيا  �سمتها  �لتي  �جلزيرة 

دون �لتطّرق �إىل �لنفجار. غائمة يف �لقرم”، 

قطارين  �إن  �ساعات  قبل  ورو�سيا  �لقرم  بني  �لقطار�ت  ت�سغل  �لتي 
مو�سحة  بطر�سربغ،  و�سان  مو�سكو  �جت��اه  يف  �جلزيرة  �سبه  غ��ادر� 
على تلغر�م �أن “�لقطارين �سيعرب�ن ج�سر �لقرم«. و�أعلنت �سلطات 
�لقرم بعد ظهر �ل�سبت ��ستئناف حركة �ملرور لل�سيار�ت و�حلافالت 
�إجر�ء�ت  “مع  �سليما  ظ��ل  �ل��ذي  �جل�سر  على  �لوحيد  �مل�سار  على 
و�أكد خو�سنولني ذلك، م�سرًي� �إىل �أن �مل�سار �لثاين  تفتي�س كاملة”. 
نقَل  عّبار�ٌت  وتتوىل  �لقريب”.  �مل�ستقبل  “يف  �خلدمة  �إىل  �سيعود 
نتوقع  “ل  �ل����وزر�ء  رئي�س  نائب  وق��ال  �ل�ساحنات.  ب��دل  �لب�سائع 
نق�سا«. وذكرت وكالة �لأنباء �لرو�سية تا�س يف وقت �سابق �أن حركة 
حدوث  مع  ولكن  و�لب�سائع،  للركاب  بالكامل  ��ستوؤنفت  �لقطار�ت 
قويا  �نفجار�  �لإنرنت  عرب  تد�ولها  مت  لقطات  و�أظهرت  تاأخري. 
مع مرور عدة عربات على �جل�سر من بينها �ساحنة ت�ستبه �ل�سلطات 

ر جزئيًا  رو�صيا تعيد فتح ج�صر القرم املُدمَّ

•• فيينا-اأ ف ب

باأ�سو�تهم   �لإدلء  �لنم�سويون  ب���د�أ 
رئا�سية  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  �لأح�����د  �أم�������س 
�لرئي�س  ب���ف���وز  ت��ن��ت��ه��ي  ب�����اأن  ي��ت��وق��ع 
�حلايل �ألك�سندر فان دير بيلني بولية 
يف  لال�ستقر�ر  رم��ز�  ي�سّكل  �إذ  ثانية، 
�لدولة �لع�سو يف �لحتاد �لأوروبي يف 

ظل �أزمة �لطاقة و�لت�سخم.
وي���ت�������س���ّدر ف������ان دي������ر ب���ي���ل���ني �ل����ذي 
�سعار  على  �لنتخابية  حملته  قامت 
�ل�ستطالعات  ن��ت��ائ��ج  “�لو�سوح” 
م��ت��ق��ّدم��ا ب���ف���ارق ك��ب��ري ع��ل��ى جميع 

مناف�سيه �ل�ستة.
وقال ��ستاذ �لقت�ساد �لبالغ 78 عاما 
يف �آخر جتّمع �نتخابي �أقامه �جلمعة 
مناف�س  �أك������رب  �لأري�����ك�����ة  “�ستكون 
لالإدلء  �لنم�سويني  د�ع��ي��ا  �لأحد”، 
�ل�ستطالعات  و�أ���س��ارت  باأ�سو�تهم. 
�ملوؤيد  �ل���ل���ي���رب�يل  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �إىل 
 50 لأوروب��ا �سيح�سل على �أكر من 
يف �ملئة من �لأ���س��و�ت، ما يعني فوزه 

•• عوا�صم-وكاالت

ت���خ���وف �أ����س���ت���اذ �ل���ت���اري���خ �لإي�������ر�ين 
�مل��ع��ا���س��ر يف ج��ام��ع��ة ���س��ان��ت �أن������دروز 
�أن ميار�س  �حتمال  �أن�ساري من  علي 
كذ�ك  مرعباً  قمعاً  �لإي���ر�ين  �لنظام 
�لذي مار�سه بعد �حتجاجات 2009 
ينذر  ف��ب�����س��ك��ل  و2019.  و2017 
ب��ال�����س��وؤم، ق����ال �مل��ر���س��د �لأع���ل���ى علي 
خامنئي �إن �ملتظاهرين �لذين �حتجو� 
لي�سو�  �أميني،  مه�سا  قتل  على  غ�سباً 
حمل  ك��م��ا  حقيقيني”  “�إير�نيني 
ب�سكل غري مفاجئ حمر�سني �أجانب 
�لتظاهر�ت.  ت��ل��ك  �ن����دلع  م�����س��وؤول��ي��ة 
�ل���رد ع��ل��ى �ملدى  �إذ� جن��ح ذل���ك  ل��ك��ن 
�لق�سري ف�سيبقى �سيا�سة ذ�ت عائد�ت 
جملة  يف  �أن�����س��اري  ���س��رح  متناق�سة. 
�لنظام  �أن  �لربيطانية  “�سبكتايتور” 
من  �إل  نف�سه  ����س��ت��د�م��ة  ي�ستطيع  ل 
و�لتع�سفية  �مل��ت��ك��ررة  �ملمار�سة  خ��الل 
�ملجتمع،  تروي�س  من  بعيد�ً  للعنف. 
�أ����س���ب���ح �لإي����ر�ن����ي����ون �أك������ر مت������رد�ً. 
�لقوة  ب��ني  �ل��ن��ظ��ام  يخلط  ب��ب�����س��اط��ة، 

و�ل�سلطة.

م�سدر طماأنينة.. ق�سري االأجل
جت���د �ل��ق��ي��ادة �لإي���ر�ن���ي���ة ب��ع�����س��اً من 
تبدو  �لتظاهر�ت  �أن  و�ق��ع  يف  �لر�حة 
ق�����ي�����ادة. تكمن  غ����ري م��ن�����س��ق��ة وب�����ال 
يف  �لناجح  للتمرد  �ملرجعية  نقطتها 
ثورة 1979، حني ظهر قائد و��سح 

متثل باخلميني. 
�سخ�سية  ت�����ربز  مل  �ل�����ي�����وم،  ل���غ���اي���ة 
مم���اث���ل���ة ع�����ن ه������ذه �حل�����رك�����ة. لكن 
�لر�سا  بعدم  �لقيادة  ين�سح  �أن�ساري 
ما �تخذت حركات  �لنف�س. غالباً  عن 
�لعر��س �لإير�نية �سكلها وتنا�سقها 
�لقادة  بينما يظهر  �زدي��اد زخمها  مع 
ملا  �لأف�����س��ل  �ل��ن��م��وذج  �ختمارها.  بعد 
يتج�سد �لآن يف �سو�رع طهر�ن ومدن 
�إىل  �أدى  �ل����ذي  ه���و �حل�����ر�ك  �أخ�����رى 
1906، وهو  �لثورة �لد�ستورية �سنة 
�ع���ر�����س �ج��ت��م��اع��ي و���س��ي��ا���س��ي كان 
مدفوعاً باأفكار �أدت �إىل �إ�سالح جذري 

من �جلولة �لأوىل. ويحق لنحو 6،4 
�لنم�سا  ���س��ك��ان  م��ن  �سخ�س  م��الي��ني 
�لإدلء  ماليني  ت�سعة  عددهم  �لبالغ 

باأ�سو�تهم يف �لنتخابات.
فيينا  �لق������ر�ع يف  م���ر�ك���ز  وف��ت��ح��ت 
وم��ع��ظ��م �أج����ز�ء �ل��ب��الد �أب��و�ب��ه��ا عند 
�ل�����س��اع��ة �ل�����س��اب��ع��ة ب��ال��ت��وق��ي��ت �ملحلي 
“05،00 ت غ” بينما فتحت بع�سها 

منذ �ل�ساد�سة �سباحا.
وتر�ّسح زعيم �خل�سر �سابقا كم�ستقل 
�أ����س���ارت لفتات  م���رة ج���دي���دة ب��ي��ن��م��ا 
فر�ت  يف  �لآم�����ن  “�خليار  �أن����ه  �إىل 
�لغزو  �أدى  وق��ت  يف  �ل�سطر�بات”، 
�لرو�سي لأوكر�نيا �إىل �رتفاع معدلت 

�لت�سخم على م�ستوى �أوروبا.
�ل�سريح  ب����ال����دع����م  ي���ح���ظ���ى  ل���ك���ن���ه 
و�ل�������س���م���ن���ي م�����ن �أب����������رز �لأح����������ز�ب 
�حلرية”  “حزب  با�ستثناء  �لنم�سوية 
ق��ّدم مر�ّسحه  �ل��ذي  �ملت�سدد  �ليميني 
فالر روزينكر�نز �لذي يحتل �ملرتبة 
�لثانية يف �ل�ستطالعات مع ح�سوله 
على 15 يف �ملئة من نو�يا �لت�سويت.

“نحن  م�سيفا  �لحت����اد  حت��ج��ي��م 
مليم...   500 خانة  يف  نو�سع  ل 
يف  تتحدث  وطنية  منظمة  نحن 

كما تر�ّسح للرئا�سة مغني �لبانك روك 
فالزين،  دومينيك  عاما   35 �لبالغ 

موؤ�س�س “حزب �لبرية«.
�ل���ذي يطلق  وو�ج����ه ف���ان دي���ر بيلني 
معركة  “�ل�ستاذ”  �أن�������س���اره  ع��ل��ي��ه 
�سعبة ب�سكل غري متوقع عام 2016، 
�إذ مل يفز يف �لقر�ع �إل بعدما و�جه 
يف  �حلرية”  “حزب  م���ن  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
�جلولة �لثانية. لكن معدلت �لتاأييد 
ل�”حزب �حلرية” تر�جعت منذ �لعام 
2019 بعدما �أطاحت ف�سيحة ف�ساد 
م�ساركا  �حل��زب  ك��ان  �لتي  باحلكومة 
ف��ي��ه��ا، م��ا �أدى يف ن��ه��اي��ة �مل��ط��اف �إىل 
��ستقالة �مل�ست�سار حينذ�ك �سيبا�ستيان 

كورتز عام 2021.
ت��وم��ا���س ه���وف���ر باأنه  �مل��ح��ل��ل  و�أف������اد 
فان  يتجّنب  ب���اأن  �ل�سروري”  “من 
دي���ر ب��ي��ل��ني ج��ول��ة ث��ان��ي��ة ك��م��ا ح�سل 
�حلملة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا   2016 ع���ام 
“مثرية لالنق�سامات �إىل  �لنتخابية 
ح��د كبري وع��د�ئ��ي��ة«. وق��ال��ت �ملحللة 
جوليا  فيينا  جامعة  ل��دى  �ل�سيا�سية 

بارتيمولر لفر�ن�س بر�س �إن فان دير 
و�ل�ستقر�ر،  “�لنز�هة  مي��ّث��ل  بيلني 
وه��و �أم���ر ي��ق��ّدره �ل��ن��اخ��ب��ون �إىل حد 
كبري يف ظ��ل �لأزم����ات �ل��ع��دي��دة �لتي 
تو�جهها �لكثري من �لدول �لأوروبية 

حاليا«.
ويف حال فوزه، �سيكون فان دير بيلني 

�أكرب روؤ�ساء �لنم�سا �سنا.
�لنم�سا  يف  �ل��رئ��ا���س��ة  م��ن�����س��ب  وي��ع��د 
حد  �إىل  �سكليا  ���س��ن��و�ت  ���س��ت  وم��دت��ه 
ك���ب���ري. ول����د ف����ان دي����ر ب��ي��ل��ني �مللقب 
�لرو�سية،  لأ�سوله  نظر�  ب�”�سا�سا” 
خالل �حلرب �لعاملية �لثانية يف فيينا 
�إ�ستونية  و�أم  �أر�ستقر�طي  رو�سي  لأب 
فّرت من حكم �ستالني. و�أجرب و�سول 
�جلي�س �لأحمر بعد عام �لعائلة على 
�جلنوبية  ت���ريول  ولي���ة  �إىل  �ل��ف��ر�ر 
“طفولة  بيلني  دير  فان  ق�سى  حيث 
�لقت�ساد يف جامعة  ودر���س  مثالية«. 
�ل����دك����ت����ور�ه عام  �إن���������س����ربوك ون������ال 
كلية  عميد  ي�سبح  �أن  ق��ب��ل   1970

�لقت�ساد يف جامعة فيينا.

مبا فيه تاأ�سي�س برملان.

نقطة تفوق على النظام
يتمتعون  �ملحتجني  �أن  �لكاتب  �أو�سح 
مب��زي��ة �أ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام: وفرة 
ب�ساأن  ���س��ي��ا���س��ي��ة ح��دي��ث��ة  �أف���ك���ار  م���ن 
و�لدميوقر�طية  �مل������دين  �مل��ج��ت��م��ع 
�إليها  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �لتغيري  وطبيعة 
و�سائل  �ملتظاهرون  وي�ستخدم  �إي��ر�ن. 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي ب�����س��ك��ل جيد 
للتعبري عن هذه �لأفكار. �إن �لإنرنت، 
�إليه،  �ملتقطع  �لو�سول  �لأق��ل  �أو على 
وفر �سبياًل لن�سر مقاطع فيديو لقيت 
�آخرين  �سجعت  وق��د  و����س��ع��اً  �ن��ت�����س��ار�ً 
�سوهدت  �ل�����س��و�رع.  �إىل  �ل��ن��زول  على 
ه���ذه �مل��ق��اط��ع ح���ول �ل��ع��امل مم��ا �أنتج 

�نتباهاً �إعالمياً و��سعاً يف �لغرب.

املاليل ي�سعرون باخلوف
�سحيح �أن هذه �لحتجاجات ملا تهدد 
ل��ك��ن باإمكان  ب��ع��د،  �ل��ن��ظ��ام �لإي�����ر�ين 
يخ�سى  ���س��ري��ع��اً.  ت��ت��غ��ري  �أن  �لأم������ور 
�ل��ق��وى �لأمنية  ت��ب��د�أ  �أن  �ل��ن��ظ��ام م��ن 
من  �أو  و�لن�����س��ق��اق  �لأو�م����ر  بع�سيان 

�أن تنقلب �لنخب على بع�سها �لبع�س 
�لبالد.  ب�سل  �لإ���س��ر�ب��ات  ت��ب��د�أ  �أن  �أو 
�إ�سر�بات  ع��ن  �أول��ي��ة  ع��الم��ات  وث��م��ة 
�إىل  بعد  موؤ�سر�ت  من  ما  لكن  كهذه، 
�لقيادة.  ع�سيان  طور  يف  �ل�سرطة  �أن 
ل  �مل�������اليل  �أن  ي���ع���ن���ي  ل  ه������ذ�  ل���ك���ن 
�سريعة  ق��ر�ءة  �إن  ب��اخل��وف.  ي�سعرون 
�لنظام  �أن  ت��ق��رح  �ل��ب��الد  ل�سحافة 
قادة  على  ي�ستحيل  متوتر.  �لإي���ر�ين 
�إي����ر�ن جت��اه��ل �ت�����س��اع وع��م��ق �لغ�سب 
يف �ل��ب��الد. ل ب��د م��ن �أن روؤي���ة فتيات 
عن  عو�ساً  حجبهن  يحرقن  �ملد�ر�س 
و  �ل�سلطات.  ت��زع��ج  �لأم��ري��ك��ي  �لعلم 
�حل�سود  لتعبئة  �ل��ب��الد  ح��ك��ام  ع��ان��ى 
�لتي تظهر  �ملو�لية للنظام  �مل�ستاأجرة 

يف �ل�سو�رع حني يتجمع �ملتظاهرون.

ال�ساه كان موؤمنًا باهلل
�مل���ج���ه���ول و�خل����وف  �إن �خل�����وف م���ن 
�أ�سا�سيان  د�ف��ع��ان  ه��م��ا  �لن��ت��ق��ام  م��ن 
ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ن��ظ��ام. ي��ت��ع��زز ذلك 
ب�سكل  ت���رك���ز  �آي��دي��ول��وج��ي��ة  ب��ق��ن��اع��ة 
مبا�سر على عبادة �ملر�سد �لأعلى علي 
�ساخرين  �لإير�نيون  يتمتم  خامنئي. 

وبالتايل  ب���اهلل  ي��وؤم��ن  ك���ان  �ل�����س��اه  �أن 
ت�����س��رف��ات��ه. هذه  ع��اق��ب��ة  ك���ان يخ�سى 
�ملجموعة ل توؤمن باأي �سيء با�ستثناء 
عدو�ً  يجعلها  وهذ�  �خلا�سة.  جناتها 
خطري�ً لأولئك �ل�ساعني �إىل �لتغيري: 
�لإج������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع  �ل��ق��ي��ادة  �ستتخذ 
هد�مة  ك��ان��ت  مهما  نف�سها،  حلماية 

على �مل�ستوى �لبعيد.

�سينهار ال�سد
�أ�ساف �لكاتب �أن �إير�ن، وعرب حماقة 
قيادتها، كانت على م�سارف ��سطر�ب 
ثوري منذ بع�س �لوقت. عدم �لو�سول 
ب���ط���رق عدة  ن��ت��ج  �ل��ن��ق��ط��ة  ه����ذه  �إىل 
�خلوف  للمخاوف:  دقيق  ت���و�زن  ع��ن 
�أن تزد�د  م��ن �مل��ج��ه��ول و�خل���وف م��ن 
�لأم���ور ���س��وء�ً و�خل���وف م��ن �لنتقام. 
ه��ذ� غ��ري ق��اب��ل ل��ال���س��ت��د�م��ة. عاجاًل 
كما  �لتغيري،  �ل�سد.  �سينهار  �آج��اًل  �أم 
ب�سكل  م��رة، يح�سل  ذ�ت  �أحدهم  ق��ال 
و�حدة.  وبدفعة  ف��ج��اأة،  ث��م  تدريجي 
�لإير�نية  �ل��ق��ي��ادة  �أظ��ه��رت  م��ا  ن����ادر�ً 
باإمكانها  �لوقت،  ياأتي  حني  تعاطفاً. 

توقع �لقليل مقابل ذلك.

�سلطة  �أي  ع���ل���ى  �خل����ن����اق  �����س���ت���د 
تبد�أ يف �سيطنة �لحت���اد«.    و�أّكد 
ميكنه  �أح��د  ل  �ن��ه  على  �لطبوبي 

•• الفجر -تون�س
   حّذر �أم�س �لأح��د، �لأم��ني �لعام 
لل�سغل  �لتون�سي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
م��ن عو�قب  �لطبوبي  �ل��دي��ن  ن��ور 
رفع �لدعم، موؤكد� �أن عو�قب هذه 

�خلطوة �ستكون وخيمة.
ح�سوره  عقب  ل��ه  ت�سريح  ويف     
�جلهوي  لالحتاد  �لعادي  �ملوؤمتر 
�لطبوبي  ���س��دد  ب��ق��اب�����س،  لل�سغل 
على �أن �لأج��ر �لأدن��ى ل يجب �أن 
يقل عن �ألف دينار، مبينا �أن رفع 
مبنحة  يكون  �أن  ميكن  ل  �ل��دع��م 
للعائالت  ُت�����س��ن��د  دي����ن����ار   200

�ملُعوزة.

�ل���ع���ام للمنظمة  �لأم�����ني     ودع����ا 
و�لتحلي  �ل��ت��ع��ق��ل  �إىل  �ل�����س��غ��ي��ل��ة 
يت�سم  �مل��ن��اخ  ب���اأن  وق���ال  باحلكمة، 
حاجة  يف  لي�س  و�لو�سع  بالت�سنج 
وفق  �ل��ن��ار  على  �ل��زي��ت  �سكب  �إىل 

تعبريه.
�لعد�لة  �أن  �ل��ط��ب��وب��ي  و�ع��ت��رب     
�لجتماعية بقيت جمرد �سعار�ت، 
منتقد� ما �عتربه �لتعامل �عتماد� 
ع���ل���ى �ل���ق���ط���اع���ي���ة و�جل����ه����وي����ات 

و�لإيديولوجيا.
   و�����س���ار �لأم����ني �ل��ع��ام لالحتاد 
�إن  ل��ل�����س��غ��ل، �ىل  �ل��ت��ون�����س��ي  �ل��ع��ام 
يف  حتّولت  �ل�سيا�سية  �لختالفات 
تون�س �إىل بغ�س و�أحقاد وكر�هية.    

تون�س  �إن  �ل����ط����ب����وب����ي،  وق��������ال 
�إ�سارة  يف  ��ستثنائيا  و�سعا  تعي�س 
لالنتخابات  �ل����س���ت���ع���د�د�ت  �إىل 
�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة �مل�����ق�����ررة ي�����وم 17 
حولها  يحوم  وما  �لقادم  دي�سمرب 
مقاطعة  بخ�سو�س  م��و�ق��ف  م��ن 
دعم  مقابل  فيها  �مل�ساركة  �أح��ز�ب 
�ل�ستحقاق  ل��ه��ذ�  �أخ����رى  �أح����ز�ب 

�لنتخابي.
بتنظيم  لي�س  �ل��ع��ربة  �أن  و�أك���د     
دي�سمرب   17 ي������وم  �ن����ت����خ����اب����ات 
2022، لكن �لعربة يف ما و�سفه 
بالديناميكية وكيفية �لتعامل مع 

�ملحيط �لد�خلي �خلارجي.
�لطبوبي  �ل���دي���ن  ن���ور  و�ن��ت��ق��د     

�حل������دي������ث ع������ن �ل����س���ت���ق���الل���ي���ة 
“�أي  و�ل�����س��ي��ادة �ل��وط��ن��ي��ة ق��ائ��ال 
�لغذ�ء  ت�����س��ت��ورد  وت��ون�����س  ���س��ي��ادة 

وقطع �لغيار«.
�لرئي�س  �إع�����الن  وب��خ�����س��و���س     
تعديل  ������س�����رورة  ���س��ع��ي��د  ق���ي�������س 
�ملتحدث  قال  �لنتخابي،  �لقانون 
�لأقو�ل  �إن �لحت��اد ل يحكم على 
�سدورها  عند  �لن�سو�س  على  بل 

بالر�ئد �لر�سمي.
   و�أف����اد �أم���ني ع��ام �لحت���اد �لعام 
�ملنظمة  ب�����اأن  ل��ل�����س��غ��ل  �ل��ت��ون�����س��ي 
ت�����وؤم�����ن ب����ال���������س����ن����دوق وب���ح���ري���ة 
�ل�سعب  لإر�دة  وتنحني  �لخ��ت��ي��ار 

ولكن وفق �سو�بط 

   و�أع��رب �لطبوبي، عن رف�سه ملا 
قائال  �لأح�����ز�ب  ب�سيطنة  و���س��ف��ه 
�لتي  ه��ي  �ل�سيا�سية  �لأح����ز�ب  �إن 
حد  على  �ل�سيا�سية،  �حلياة  تبني 

تعبريه.
   و�أك����د دف���اع �حت���اد �ل�����س��غ��ل على 
�لتدخل  دون  �حل����زب����ي  �ل���ت���ع���دد 
�لت�سريعية  �لن�����ت�����خ�����اب�����ات  يف 

و�لرئا�سية.
   و�أو�سح �أن “�ملنظمة �ل�سغيلة ل 
تد�فع  و�إمن��ا  �لأ�سخا�س  مع  تقف 

على م�سامني و�ختيار�ت«.
   و�ع��ت��رب �لأم���ني �ل��ع��ام لالحتاد 
�ملنظمة  �ن  �ل���ت���ون�������س���ي،  �ل����ع����ام 
“كّلما  قائال  م�ستهدفة  �ل�سغيلة 

�حلكومة  د�عيا  �لوطني”  �ل�ساأن 
بحقيقة  �ل�����س��ع��ب  م�����س��ارح��ة  �إىل 

�لو�سع �لقت�سادي يف �لبالد.

انتخابات رئا�صية يف النم�صا والرئي�س احلايل االأوفر حظا

باحث يف التاريخ االإيراين: معركة النظام خا�صرة

قال اإّن املناخ يت�سم بالت�سنج

احتاد ال�صغل يحذر: عواقب رفع الدعم �صتكون وخيمة
الطبوبي: االختالفات ال�سيا�سية حتّولت يف تون�س اإىل بغ�س واأحقاد وكراهية

موؤ�صرات تنبئ بظهور ت�صدع يف حلف الناتو •• عوا�صم-وكاالت 

لفت مدير �لأبحاث يف “�ملجل�س �لأوروبي للعالقات �خلارجية” جريميي 
�ملوؤ�سر�ت �لتي تنبئ بظهور ت�سدع يف �حللف �لعابر  �إىل عدد من  �سابريو 
لالأطل�سي. يعطي مثاًل على ذلك �حلما�سة �لتي دفعت �ل�سناتور �لأمريكي 
رودجر مار�سال لالن�سمام �إىل �لغ�سب �لعام �لذي �نت�سر بعد غزو رو�سيا 

لأوكر�نيا يف فرب�ير -�سباط 2022.
�أوروبا  “�أعظم �نتهاك لل�سالم يف  �أد�ن عرب توير �لهجوم ب�سفته  حينها، 
منذ ما يقارب 80 عاماً”. و�سافر �إىل �أملانيا و�حلدود �لبولندية-�لأوكر�نية 
�لإن�سانية  �لعمليات  ومر�قبة  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت  ل��زي��ارة  -�آذ�ر  مار�س  يف 
هناك. لدى عودته، حث �ل�سناتور �جلمهوري �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
يف  و�أملانيا  بولند�  مب�ساهمات  م�سيد�ً  �لأوكر�نيني  �إىل  �لأ�سلحة  نقل  على 

جهود �حلرب و��سفاً �إياها ب�”�لبطولية«.

انقلب الو�سع
�ل�سناتور�ت  من  و�ح��د�ً  كان  لقد  تبدد.  �أن غ�سبه  بد�  �أ�سابيع،  ب�سعة  بعد 
�أوكر�نيا  �إىل  �لأمريكية  �مل�ساعد�ت  �لذين �سوتو� �سد حزمة  �لأحد ع�سر 
�لبالغة قيمتها 40 مليار دولر و�لتي �قرحتها �إد�رة بايدن. عند تو�سيح 
تدنت  �لناتو  “م�ساهمات حلفائنا يف  �أن  �إىل  مار�سال  �أ�سار  ت�سويته،  �سبب 
�لوليات  بني  بالوكالة  حرب  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  هذ�  حمولة  كبري،  ب�سكل 
�مل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا«. ويف جمل�س �ل��ن��و�ب، ت�����س��اءل �ل��ن��ائ��ب تيم ب��ور���س��ت عن 
�أوكر�نيا، )بينما( ل  �إىل  “40 مليار دولر  �ملتحدة  �لوليات  �إر�سال  �سبب 
�أوروبا”.  ن�ستطيع �حل�سول على حليب لالأطفال؟ حان �لوقت كي تظهر 

�ملتحدة تخ�سي�س 44 مليار دولر كم�ساعدة �إىل �أوكر�نيا وقد طلبت من 
�لكونغر�س �ملو�فقة على 13.7 مليار دولر �أخرى. هذه �أرقام كبرية حتى 
مبعايري و��سنطن. يف هذه �لأثناء، بلغ جمموع م�ساهمات �ململكة �ملتحدة 

و�لحتاد �لأوروبي وجميع �لدول �لأع�ساء فيه 33 مليار دولر.
تعهدت  �أو�سع:  �لفجوة  ت�سبح  �لأ�سا�سية،  �لع�سكرية  �مل�ساعد�ت  جمال  ويف 
دولر  مليار   12 و�لأوروب��ي��ون  دولر  مليار   24 تقدمي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
فقط. و�لفارق �لفعلي قد يكون �أعظم مبا �أن مانحني �أوروبيني �أ�سا�سيني 
�ملجرى  �أن  كله  ه��ذ�  يعني  �لأن��ب��اء.  وف��ق  تعهد�تهم  تنفيذ  �أب��ط��اأ يف  ك��ان��و� 
�لهزيل للحجج �حلالية �لقائمة على “لوم �أوروبا” قد يتحول �إىل �سيل �إذ� 
�سيطر �جلمهوريون على �لكونغر�س يف نوفمرب )ت�سرين �لثاين(. �إن مزية 
تلك �ملز�عم تكمن يف �أنها �ست�سمح للنقاد �لت�سريعيني يف �لكونغر�س �لذين 
يجدون نف�سهم يف موقع �أقوى �أن يعار�سو� �سيا�سة بايدن من دون �أن يبدو� 

�أكر ليونة جتاه رو�سيا.

�سكوى طويلة املدى
��ستكت �لوليات �ملتحدة من ف�سل �أوروبا بامل�ساهمة يف �أمنها �خلا�س منذ 
�خلم�سينات. يف 2006، و�فقت جميع �لدول �لأطل�سية على �إنفاق ما ل يقل 
عن %2 من ناجتها �لقومي على �لدفاع. �أ�سحى �إخفاق حلفاء �أوروبيني 
متنوعني يف �لوفاء بهذه �لن�سبة م�سدر ت�سدعات �أطل�سية متعددة مبرور 
مل�ساهمة  �سيئاً  قيا�ساً  �سكل  لطاملا  �ل�2%  �أن هدف  �سابريو  ر�أى  �ل�سنو�ت. 

�أن  �سبب وج��وب  تت�ساءل عن  �لقيادية  �لوجوه  وب��د�أت جوقة متنامية من 
متول �لوليات �ملتحدة حرباً على �لقارة �لأوروبية �إذ� مل يكن �لأوروبيون 

�لأثرياء يريدون متويلها ب�سكل منا�سب.

خ�سية داخلية
�أ�سار �سابريو �إىل �أن م�سروع �لقانون جنح يف �حل�سول على �مل�سادقة، لغاية 
�لآن، حيث �أن �أقلية جمهورية فقط تتبنى وجهة �لنظر هذه. لكن يف �ل�سر، 
ي�سكك م�سوؤولون يف �لإد�رة باإمكانية �أن ي�ستطيعو� مترير حزمات م�ساعدة 
�زد�د  نظرهم،  وجهة  ح�سب  �لن�سفية.  �لنتخابات  بعد  لأوكر�نيا  كبرية 
حذر �لكونغر�س من �ملبالغ �ل�سخمة �ل�سرورية ل�ستد�مة حرب �أوكر�نيا، 
�لذي  �ل�سيني  و�لتهديد  ع��دة  د�خلية  �أول��وي��ات  �إىل  �لنظر  عند  خ�سو�ساً 

يلوح يف �لأفق.
فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  �أعلنها  �لتي  لالحتياط  �جلزئية  �لتعبئة  �إن 
بوتني تعني �أن �حلرب لن تنتهي �سريعاً. يتوقع م�سوؤولو �لإد�رة �أن يطالب 
�جلمهوريون �ملركزون على �ملو�زنة ب�سرورة �أن تتدخل �أوروبا و�أن ي�سريو� 
�إىل �جلمود �لأوروبي كاإخفاق لديبلوما�سية �إد�رة بايدن. وقد ين�سم �إليهم 

حتى بع�س �لدميوقر�طيني �ملناه�سني للتدخل.

الفجوة اأو�سع واأو�سع
�لوليات  تعهدت  لقد  �سابريو.  تابع  �أن يفهم وجهة نظرهم،  �ملرء  باإمكان 

دولة معينة يف �لدفاع �مل�سرك حللف �سمال �لأطل�سي.
مع ذلك، �أ�سبحت �سمة مركزية للخالفات بني �أمريكا و�أوروبا لأنها كانت 
�لتي  �حلجج  �جلميع.  عليه  و�ف��ق  للقيا�س  وق��اب��اًل  ومرئياً  و��سحاً  هدفاً 
�لوليات  �أك��ر من  �لتنموية  �مل�ساعد�ت  �ساهمو� يف  �لأوروب��ي��ني  �أن  ذك��رت 
و��سنطن  كبري�ً  �سدى  حت��دث  مل  لكنها  �لوقائع.  مبزية  متتعت  �ملتحدة 

حيث بدت جهود�ً مثرية لل�سفقة هدفها للتهرب من �أحد �للتز�مات.

اجلدال انتهى... مل ينتِه
�أنهت حرب �أوكر�نيا �إىل حد بعيد �جلد�ل حول �ل�%2 مبا �أن غالبية �لدول 
�لأطل�سية �جتازت تلك �لعتبة. لكن بالنظر �إىل �لردد �لت�سريعي لإنفاق 
مبالغ �أعظم على �أوكر�نيا، �ستبقى �لق�سية �لأعم حادة كما يف �ملا�سي. يبدو 
حمتماًل �أن توفر �أعد�د �مل�ساعد�ت �لع�سكرية �لأمريكية �إىل �أوكر�نيا �سبياًل 
جديد�ً قاباًل للقيا�س من �أجل �لتذمر من �لرحالت �ملجانية لأوروبا على 

ح�ساب �لوليات �ملتحدة.
�مل�ساعدة  �أن  �سعار  على  �لأوروب���ي���ون  �مل�����س��وؤول��ون  يحافظ  �أن  �مل��وؤك��د  م��ن 
�إىل �لأ�سول  �أوكر�نيا. �سي�سريون  �ل�سبيل �لوحيد لدعم  �لع�سكرية لي�ست 
و�لأك����الف  دول��ه��م  يف  �ل��الج��ئ��ني  ل�ستقبال  ي�ستخدمونها  �ل��ت��ي  �ل���ب���ارزة 
يف  كما  �لرو�سية.  �لطاقة  عن  �أنف�سهم  لف�سل  يتكبدونها  �لتي  �لباهظة 
�حلالت �ل�سابقة، ثمة منطق قوي هنا، لكن يف و��سنطن �سيبدو كل ذلك 

�أعذ�ر�ً لعدم �لتحرك. 
وفق �سابريو، �إذ� �سلك �لأوروبيون هذه �لطريق، فقد تبد�أ �حلجة �لد�ئمة 
حيال  �لغربية  �ل��وح��دة  وتهدد  لالأطل�سي  �لعابرة  �لقمم  على  بال�سيطرة 

�أوكر�نيا وق�سايا �أخرى.

�لطبوبي ي�سخ�س ويحذر



االثنني   10  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13667  
Monday    10    October    2022   -  Issue No   13667 عربي ودويل

11

اإي����������ج����������ور 
خوملوغوروف، 
مي������������ن������������ح 
ال����ك����رم����ل����ني 
ال�������س���رع���ي���ة 
ال����ف����ك����ري����ة 
الأف������ع������ال������ه

�سيف  و تر با
اأك��ر  مفكر 
م�����ن ك���ون���ه 
م�����ن�����ف�����ًذا، 
و�����س����دي����ق 
ق����������������دمي 
ل�����ب�����وت�����ني

يربرون مواقف الكرملني وا�سرتاتيجياته:

اأوكرانيا: رو�س يريدون الذهاب اأبعد من بوتني...!
••الفجر -خرية ال�صيباين

نيكوالي  ق��دي��روف،  رم�سان  �سولوفيوف،  ف��الدمي��ري      
خوملوغوروف.  اإي��ج��ور  كريينكو،  �سريجي  باترو�سيف، 
الرو�سية  القومية  م��ن  �سخ�سيات  خلم�سة  ب��ورت��ري��ه 
ت�سرفات  ت��ربر  حم��ارب��ة  اأ���س��وات  خلم�سة  امل��ت��ط��رف��ة، 

الكرملني بل وتدعوه اأحياًنا اإىل الذهاب اإىل ما هو اأبعد 
من روؤيته وخمططاته.    اإنهم مت�سددو النظام، والقوميون 
املتطرفون، واأن�سار الذهاب اىل االق�سى. اإنهم �سيا�سيون 
ي�سكلون  �سيء  كل  قبل  لكنهم  �سحفيون،  اأو  مثقفون  اأو 
لت�سكيل  الكرملني  يحتاجها  التي  االأ�سا�سية  الناقالت 
وعي النا�س. يف مواجهة ال�سعوبات التي يواجهها اجلي�س 

اأحياًنا  ال�سقور  هوؤالء  يبدو  اأوكرانيا،  يف  حالًيا  الرو�سي 
ما  -وه��و  اجلي�س  انتقاد  يف  ي���رتددون  ال  ح��رة،  ك���اأرواح 
يعاقب عليه القانون يف رو�سيا -اأو اقرتاح اأفكار متطرفة.     
وهكذا، يبدون يف بع�س االأحيان اأكر “تع�سبًا” من بوتني 
اأفكار،  لن�سر  ي�ستخدمهم  االأخري  هذا  كان  اإذا  اال  نف�سه. 
اال�ستماع  ان  الفعل.  ردود  ي  وتق�سّ مواقف،  وا�ستنكار 

�سولوفيوف،  لفالدميري  اليومي  الهذيان  ق��راءة  اأو  اإىل، 
وال�����س��واري��خ احل��رب��ي��ة ال��ل��غ��وي��ة ل��رم�����س��ان ق��دي��روف، 
والتحليالت احل�سارية لنيكوالي باترو�سيف، والتربيرات 
االإدارية ل�سريجي كريينكو، والتعليمات القومية الإيجور 
م�ساعر  كل  متثل  اأنها  لالهتمام  املثري  من  خوملوغوروف، 

الكرملني، يف يقينه ويف �سكوكه.

�سريجي كريينكو نائب �مللك يف دونبا�سفالدميري �سولوفييف رجل بر�غماتي

• فالدميري �سولوفييف : 
�سوت يف خدمة “احلقيقة«

���س��ول��وف��ي��ي��ف رجل  ف����الدمي����ري     
�لوقت  يف  ر�أي�����ه  غ����رّي  ب��ر�غ��م��ات��ي 
2007، يف  �ن��ت��ق��د ع���ام  �مل��ن��ا���س��ب. 
حزب  �أع�ساء  �ل�سلطة،  ح��ب  كتاب 
رو�سيا �ملتحدة، حزب بوتني، دخل، 
عام 2019، �إىل مو�سوعة غيني�س 
لالأرقام �لقيا�سية لأنه مكث طيلة 
خ��م�����س وع�����س��ري��ن ���س��اع��ة وث���الث 
وخم�سون  و�سبع  دقيقة  وخم�سني 
على  ب���رن���ام���ج  ع����ر�����س  يف  ث���ان���ي���ة 
�لكرملني.  ق��ن��اة   ،1 رو���س��ي��ة  ق��ن��اة 
يف  بوقوعه  �لأم��ر  �نتهى  �ل�سلطة، 
ب��ي��ع نف�سه  �إىل ح��د  ح��ب��ه��ا، وذه���ب 
مو�سكو،  يف  جميلة  �سقق  م��ق��اب��ل: 
ود��سا �سخمة على م�سارف �ملدينة، 
وف��ي��ال ب��ال��ق��رب م��ن ب��ح��رية كومو 

�لإيطالية. 
   �ليوم، يقدم برناجما تلفزيونيا 
فالدميري  م���ع  “�أم�سية  ب��ع��ن��و�ن 
�لقت�ساد  �أ���س��ت��اذ  �سولوفييف”. 
�ل�سابق يف جامعة �ألباما بالوليات 
�مل��ت��ح��دة ه���ذ�، ي��ب��ث ي��وم��ي��ا خطابا 
يف  متز�يد  ب�سكل  متطرفا  قومًيا 
يو�جهها  �لتي  �ل�سعوبات  مو�جهة 
ويف  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف  �لرو�سي  �جلي�س 
تطهري  �إىل  دع���ا  ���س��ب��ت��م��رب  ب���د�ي���ة 
�ل��ق��ي��ادة �ل��رو���س��ي��ة �ل��ت��ي ق���ال �إنها 
م�������س���وؤول���ة ع���ن �ل���و����س���ع �حل����ايل. 
لي�س   1- رو���س��ي��ا  ع��ل��ى  ي��ق��ال  “ما 
غ���ري���ب���اً، �إط����الق����ا، ع��ل��ى م���ا يقال 
��ستهد�ف  مت  �إذ�  �ل��ك��رم��ل��ني.  يف 
لأن  فذلك  �لع�سكريني،  �مل�سوؤولني 
بوتني نف�سه غا�سب”، ت�سرح جاليا 
ما  رو�سيا  يف  �ملتخ�س�سة  �أك��رم��ان، 

بعد �لحتاد �ل�سوفياتي.
ا  �أي�سً ي�ستح�سر  ���س��ي��ده،  وم��ث��ل   
بانتظ������ام،  �لنووي������ة  �لأ���س��ل��ح��ة 
و�لتي يتم تقدميه������ا كبديل ج�����اد 

متاًما.
�أكر  يدع����و  متع�سب،  �لرج�ل      
ر�ديكالية  �لفكري�������ة  �ل�سخ�سيات 
يف رو�س����يا �إىل برناجم�ه �حلو�ري، 
وي��ج�����س��د ك��ر�ه��ي��ت��ه ل���غ���رب ميلك 
م�����س��روع��ا د�ئ���م���ا ل��ت��دم��ري ب����الده. 
�أو بالأحرى  �أهميته،  وعالمة على 
م�سد�قيت������ه، فه�و �أحد �ل�سحفيني 
�لقالئل �مل�سرح لهم باإجر�ء مقابلة 

مع فالدميري بوتني. 
وب���ال���ن�������س���ب���ة ل����ل����رو�����س �ل�����ذي�����ن ل 
�ملمكن  فمن  �لتلفزيون،  ي�ساهدون 
د�ئًما �لعثور عليه على �لر�ديو، يف 
�حلكومية.  �م  �ف  في�ستي  حمطة 
مكان،  ك��ل  يف  م��وج��ود  �سولوفييف 

على غر�ر روح �لكرملني.
   مع مارجريتا �سيمونيان، رئي�سة 
�ليوم،  ورو���س��ي��ا  �سبوتنيك  حت��ري��ر 
وكالة  رئي�س  كي�سيليف،  ودميري 
و�أولغا  ���س��ي��ج��ودن��ي��ا،  رو���س��ي��ا  �أن���ب���اء 
 60 برنامج  مقدمة  �سكابي�سيفا، 
�سولوفييف   ،1 رو�سيا  على  دقيقة 
�لدعاية،  فريق  كبار  من  ج��زء  هو 
ن������وع م�����ن �ل����ه����ي����در� �لع���الم���ي���ة 
مهمتها  ت��ت��م��ث��ل  �ل���ت���ي  �حل���دي���ث���ة 
�ل�����س��رع��ي��ة ع��ل��ى عمل  �إ����س���ف���اء  يف 
لي�س  �حلكومة من خالل متريره 
ف��ق��ط ك��م��ا ل���و �أن����ه ع��م��ل��ه��م، ولكن 

خا�سة باعتباره �لمكان �لوحيد.

�إذ� مل ينقذه  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  من 
بوتني مبجرد و�سوله �إىل �ل�سلطة. 
بني 2005 و2016، كّلفه ب�سكل 
�لنووي  �لأ�سطول  بتطوير  خا�س 
�ل����رو�����س����ي. ه�����ذ� �مل����ت����ع����اون ب����دون 
حقيبة حمددة وبدون �أيديولوجية 
و��سحة، يرى “نفوذه ينمو”، وفًقا 
��ست�سهدت  �لتي  بيلتون،  لكاثرين 
�لرجال  عن  �ُسئلت  عندما  �أوًل  به 

�لرئي�سيني يف حا�سية بوتني.

 : خوملوغوروف  • اإيغور 
التاريخ وجهة نظر

�إي���ج���ور خ���ومل���وغ���وروف، مفكر      
�مل�����دون�����ات، وف��ي��ل�����س��وف �ل���رب�م���ج 
�لكرملني  مي���ن���ح  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
كاتب  لأفعاله.  �لفكرية  �ل�سرعية 
ع��م��ود يف رو���س��ي��ا �ل���ي���وم، م��ذي��ع يف 
يف  عمود  وك��ات��ب  �سبوتنيك،  ر�دي���و 
و�ملو�قع  �ل�سحف  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
�ل��ق��وم��ي��ة، ه���ذ� �مل�����س��ك��وف��ي��ت �لذي 
�لدر��سات  كلية  يف  تكوينه  ت��ل��ّق��ى 
بجامعة  و�لآب����ائ����ي����ة  �ل���ت���ور�ت���ي���ة 
�لعا�سمة، هو �ملد�فع عن �لقومية 
�ملبادئ  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �مل��ت��ط��رف��ة 

�ملقد�سة لالأرثوذك�سية.
   بعد فرة من �لقر�ب من �أفكار 
�ن�سم  ما  �سرعان  يلت�سني،  بوري�س 
�ل�سيا�سي،  ب���وت���ني  م�������س���روع  �إىل 
�إىل  �لو�سيكة  �لعودة  فكرة  و�أغوته 
 ،2007 ع���ام  �ل��رو���س��ي��ة.  �لعظمة 
�ل��رئ��ي�����س��ي للموقع  �مل��وؤل��ف  �أ���س��ب��ح 
�ملتحدة  رو�سيا  �لإل��ك��روين حلزب 
م���ر�ًر�  ب��وت��ني  �ل��رئ��ي�����س  و��ستقبله 
ملاهية  �ل�����س��ائ��ك  �مل��و���س��وع  ملناق�سة 
�أن  ينبغي  وم��ا  �لرو�سية  �لقومية 

تكون عليه.
  من خالل تقا�سم �لروؤية نف�سها، 
وقد  �ل��رج��ل��ني،  ب��ني  �لتفاهم  ���س��اد 
ب�سم  بحما�س  خوملوغوروف  رحب 
فرب�ير  يف  �ل����ق����رم  ج����زي����رة  ���س��ب��ه 
تعبري  ن���ّظ���ر  �أن�����ه  ح��ت��ى   ،2014
�أن  ب���ه���دف  �لرو�سي”،  “�لربيع 
�ل�سعب،  ه��ذ�  ق��وة  �ل��ت��اري��خ  يتذكر 
�ل�������ذي ي��ن��ت��ه��ي ب����ه �لأم��������ر د�ئ����ًم����ا 
�إىل ����س��ت��ع��ادة م��ا ي��ع��ود �ل��ي��ه. لأن 
���ا م�����وؤرخ،  خ���ومل���وغ���وروف ه���و �أي�������سً
تعليم  ت��ط��وي��ر  ج��م��ع��ي��ة  ع�����س��و يف 
�ل��ت��اري��خ �ل��رو���س��ي. وب��ال��ت��ايل، فاإن 
ميتلك،  للتاريخ،  “�ملُر�جع”  ه��ذ� 
�ل�سلطة،  يف  ه�����م  م�����ن  ن���ظ���ر  يف 
�ل�سفة �لعظيمة لتربير �خليار�ت 
�ل�سيا�سية للحا�سر يف �سوء حتليل 
للما�سي.    ل نن�سى �أن بوتني قد 
�أن�ساأ موؤ�س�سة “م�سوؤولة عن مر�قبة 
�ل����ذي  �لأم�������ر  �لتاريخ”،  ك���ت���اب���ة 
يتطلب م�ساعدة مثقفني حمددين 
�أوكر�نيا  لفكرة  كبري  عدو  للغاية. 
ك��ي��ي��ف عام  ���س��ي��ادة -و���س��ع��ت��ه  ذ�ت 
�ل�سخ�سيات  قائمة  على   2015
�أفعالها  ت�����س��ك��ل  �ل���ت���ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل��ق��وم��ي -يقدم  ت��ه��دي��ًد� لأم��ن��ه��ا 
�ملا�سي،  �أبريل  منذ  خوملوغوروف، 
بثه �خلا�س على ر�ديو �سبوتنيك. 
��ستطالعات  فيه  تظهر  وق��ت  ويف 
�لر�أي ��ستياء متز�يًد� لدى �لرو�س 
ب�ساأن جمريات �حلرب يف �أوكر�نيا، 
�أي  م��ن  �أك���ر  �ل��ك��رم��ل��ني  يحتاجه 

وقت م�سى لإعادة �لتعبئة.

 : قديروف  • رم�سان 
احلرب و�سوال اإىل اجلحيم

�إذ� كان علينا تلخي�س �سخ�سية     
و�حدة،  كلمة  رم�سان قديروف يف 
حقا  “�لعاطفي”  و���س��ف  ف��ل��ي�����س 
م���ا ي���ت���ب���ادر �إىل �ل����ذه����ن. ل��ك��ن يف 
�أف�سل  �لكرملني  يعرفه  �لنهاية، 
�آخر. و��ستناد� �ىل  �أي �سخ�س  من 
حاولت  ه����ذه،  �سخ�سيته  ط��ب��ي��ع��ة 
�لزعيم  ت�سريحات  تربير  مو�سكو 
�ل�سبت،  دع����ا،  �ل����ذي  �ل�����س��ي�����س��اين، 
“�أ�سلحة  ����س��ت��خ��د�م  �إىل  رو���س��ي��ا 
حتى  �لطاقة”  منخف�سة  ن��ووي��ة 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�سعوبات  ت�سبح 
�جلي�س �لرو�سي يف �أوكر�نيا جمرد 

ذكرى �سيئة.
    فمن خالل عملية قلب مذهلة، 
�ملتحدث  بي�سكوف،  دمي��ري  جعل 
نف�سه  بوتني، من  با�سم فالدميري 
�سوت �لعقل: “يف �لأوقات �ل�سعبة، 
ي��ج��ب ����س��ت��ب��ع��اد �ل���ع���و�ط���ف، نحن 
تقييمات مو�سوعية  �إجر�ء  نف�سل 
حما�س  حم�سوبة”.  و�أه����������د�ف 
قديروف �ملفرط مت تاأطريه، ولكن 
مل يتم جتاهله، مل ين�س بي�سكوف 
�لبطولية”  “�مل�ساهمة  ب�  يذّكر  �ن 
منذ  �ل�سي�سان  جمهورية  لرئي�س 

بد�ية �حلرب.
   يف �ل��و�ق��ع، يعترب ق��ادي��روف �أول 
ملتزًما  ب��وت��ني  ل��ف��الدمي��ري  د�ع����م 
متاًما باحلرب. غالًبا ما يظهر �ىل 
جانب معد�ت قتالية، ويبث مقاطع 
�إىل  فيديو لرجاله وهم يتقدمون 
�لأم�����ام، ب��ل �إن���ه �أر����س���ل ث��الث��ة من 
 14 بني  �أعمارهم  ت��ر�وح  �أبنائه، 
“يتم  ل��ل��ق��ت��ال.  ع��اًم��ا،  و16  و15 
�ل�سي�سان  �جل���ن���ود  ع���ن  �لإع������الن 
على نطاق و��سع، لأنهم معروفون 
ب�����س��ر����س��ت��ه��م �ل��ق��ت��ال��ي��ة، ل��ك��ن��ه��م ل 

يف  �لثقافية  هويتها  لإن��ق��اذ  ق��ول��ه، 
يريده  �ل�����ذي  �لن���ه���ي���ار  م��و�ج��ه��ة 
�جلهود  بتكثيف  ويو�سي  �ل��غ��رب، 
�لأوكر�نية.  �ل��دول��ة  تنفجر  حتى 
جلنود  �جلزئية  �لتعبئة  وب��اإع��الن 

�لحتياط، هذ� ما يفعله بوتني.

 : كريينكو  • �سريجي 
نائب ملك دونبا�س

    م��ن ب��ني ج��م��ي��ع �لأل���ق���اب �لتي 
حياته  ط���������و�ل  ع���ل���ي���ه  �أط�����ل�����ق�����ت 
�ل�سيا�سية –مثل “كيندر �سرب�يز” 
بعد تعيينه رئي�ًسا للوزر�ء من قبل 
1998 -فاإن  بوري�س يلت�سني عام 
لقب “نائب �مللك يف دونبا�س” هو 
�لأهمية  ع���ن  ف��ك��رة  ي��ع��ط��ي  �ل����ذي 
حالًيا  يحتلها  �لتي  �ل�سر�تيجية 
�ملخطط  يف  ك��ريي��ن��ك��و  ����س���ريج���ي 

�لتنظيمي للكرملني.
�لإد�رة  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ًب��ا  ب�سفته     
�لرئا�سية، كان م�سوؤوًل عن �لتنظيم 
و�لإ�سر�ف على �إجر�ء �ل�ستفتاء�ت 
�مل��ن��ا���س��ب��ة �ل��ت��ي ق��ررت��ه��ا رو���س��ي��ا يف 
�ملناطق �ملحتلة �لأربع يف �أوكر�نيا: 
ولوهان�سك  وز�بوريجيا  خري�سون 
ترقى  �لنتائج  وكانت  ودونيت�سك. 
وميكن  �ل��ت��وق��ع��ات،  م�����س��ت��وى  �إىل 
لكريينكو على �لأقل �لتباهي �مام 
بوتني بالنجاح �لإد�ري ملهمة “نزع 

�لنازية” يف �سرق �أوكر�نيا.
   �ليوم، مقتنًعا مبز�يا �لتدخل يف 
ك��ان كريينكو م��ع ذلك،  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
يف نهاية �لت�سعينات، ممثل �جلناح 
�ل�سيا�سي �لليرب�يل يف رو�سيا. غري 
�لرهيبة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لأزم�����ة  �ن 
�لتي ع�سفت بالبالد يف ذ�ك �لوقت 
–و�سّجلت على ح�ساب �لنفتاح على 
من  -نالت  �لقت�سادية  �لليرب�لية 
قناعاته. وخ�سو�سا، كان �سيختفي 

�ن���زع���اج���ه ب�����س��ك��ل �أق����ل جت����اه كبار 
�سباط �جلي�س.     �نه من �ل�سعب 
قديروف  ي��خ��اط��ر  مل����اذ�  ن��ف��ه��م  �أن 
-�ل����ذي ي��دي��ن ب��ك��ل ق��وت��ه لبوتني 
-بالبتعاد عنه  د�ئًما  وكان يدعمه 
�حلرجة.  �ل��ل��ح��ظ��ة  ه����ذه  م��ث��ل  يف 
�أن �لثنني ل يز�لن  وكدليل على 
ق��دي��روف يوم  �أعلن  ي��ر�م،  على ما 
�لأربعاء �أنه متت ترقيته �إىل رتبة 
ب��وت��ني، ثالث  عقيد مب��ر���س��وم م��ن 
�لهرمي  �لت�سل�سل  يف  رت��ب��ة  �أع��ل��ى 

�لع�سكري �لرو�سي.

: باترو�سيف  • نيكوالي 
 ن�سر بني ال�سقور

    على عك�س �ل�سخ�سيات �لأخرى 
نيكولي  ف������اإن  ه���ن���ا،  �مل���ع���رو����س���ة 
كونه  م��ن  �أك���ر  مفكر  باترو�سيف 

 200 �إىل   100 ���س��وى  مي��ث��ل��ون 
ح�سب  مقاتل جديد يف �لأ�سبوع”، 
قول جاليا �أكرمان. ومع ذلك، فاإن 
للغاية  مفيدة  �سخ�سية  ق��دي��روف 

للنظام.
     ع��ن��دم��ا ي��ه��اج��م هيئة �لأرك����ان 
�جلرن�ل  وي�سف  للجي�س،  �لعامة 
�مل���������س����وؤول ع����ن �ل���ع���م���ل���ي���ات ب���اأن���ه 
بح�سب  ُي��رى،  �أن  يجب  “عاجز”، 
�ملتخ�س�س يف �جلغر�فيا �ل�سيا�سية 
�ل��رو���س��ي��ة، ل��وك��ا �أوب���ني، يف مقابلة 
مع فر�ن�س �إنفو، “هجوًما مفتوًحا 
على �جلي�س ولي�س �سد فالدميري 
بوتني “. كما يف ق�سية �سولوفيوف، 
“�لعملية  �إىل  �ملوجه  �لنتقاد  فاإن 
�ملرجح  من  �أوكر�نيا  يف  �خلا�سة” 
عليه من  �مل�سادقة  �أن��ه مت��ت  ج��د� 
يخفي  ب��ات  �ل���ذي  �لكرملني،  قبل 

    يف �ملقابلة �لوحيدة �لتي �أجر�ها 
منذ بدء غزو �أوكر�نيا، مع �سحيفة 
�حلكومية،  غ��ازي��ت��ا  رو���س��ي�����س��ك��اي��ا 
�لتدخل:  �إىل  �حل����اج����ة  �أو������س�����ح 
“با�ستخد�م �أتباعهم يف كييف، قرر 
�لأم��ري��ك��ي��ون، يف حم��اول��ة ل�سطب 
لبلدنا،  ن��ق��ي�����س  �إن�������س���اء  رو����س���ي���ا، 
من  �أوكر�نيا  �سلف  بكل  و�خ��ت��ارو� 
�أجل هذ�، ويحاولون ب�سكل �أ�سا�سي 

تق�سيم �سعب و�حد«.
لك�سربي�س،  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف     
�لفاينن�سال  م���ر�����س���ل���ة  ط���رح���ت 
تاميز �ل�سابقة يف مو�سكو، كاثرين 
“باترو�سيف  �أن  ف���ك���رة  ب��ي��ل��ت��ون، 
ب��اأن �لوليات  �أق��ن��ع بوتني  ه��و م��ن 
�ملتحدة ت�ستخدم �أوكر�نيا لإ�سعاف 
باأنه  ت�����س��ف��ه  �أن  ق��ب��ل  رو�سيا”، 
“مت�سلب”. �إن بالده تقاتل، ح�سب 

�سديق  �أن��ه  هي  و�حلقيقة  منفًذ�. 
ق���دمي ل��ب��وت��ني، و�أن����ه �ت��ب��ع م�سار� 
مهنيا �سبيها �إىل حد بعيد لبوتني 
يف �أجهزة �ل�ستخبار�ت، و�أنه يعترب 
تتمثل  ل���ل���دول���ة  “خادًما  ن��ف�����س��ه 
رو�سيا  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف  م��ه��م��ت��ه 
تعبري  ح���د  ع��ل��ى  وم�ساحلها”، 
�لتي  ت�سرينينكو  �إيلينا  �ل�سحفية 
�أجرت مقابلة معه ل�سالح �سحيفة 

كومري�سانت يف مو�سكو.
    ب�سفته �سكرترًي� ملجل�س �لأمن 
باترو�سيف  ي����ع����رف  �ل�����رو������س�����ي، 
�خلليفة  ي��ك��ن  مل  و�إذ�  ���س��يء،  ك��ل 
بوتني  �إع��اق��ة  حالة  يف  �لد�ستوري 
�ملن�سب من ن�سيب رئي�س  –يكون 
مي�سو�ستني  م��ي��خ��ائ��ي��ل  �ل��������وزر�ء 
بقدر  وكلمته،  �ملفكر.  عقله  -فهو 

ما هي نادرة، فهي من ذهب.

�سريجي كريينكو متعاون بدون حقيبة حمددة وبدون اأيديولوجية وا�سحة يرى نفوذه ينمو

خوملوغوروف، مفكر �ملدونات وفيل�سوف �لرب�مج �لتلفزيونية نيكولي باترو�سيف مفكر و�سديق قدمي لبوتني 

متظاهرون يحملون لفتات ت�سيد بالرئي�س �ل�سي�ساين رم�سان قديروف و�لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني يف غروزين

فالدميري �صولوفيوف متع�صب، 
يج�صد يف برناجمه كراهيته للغرب

يعتبـر قاديـــروف اأول داعـــم 
لفالدميري بوتني ملتزًما متاًما باحلرب
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عربي ودويل

مع احتدام اال�سطرابات وارتفاع قتلى االحتجاجات 

طالبات يهتفن »اغرب عن وجهنا« �صد الرئي�س االإيراين 

انتخابات حملية تخترب املزاج العام لالأملان 

•• دبي-رويرتز

�إن ط���ال���ب���ات يف  ن���ا����س���ط���ون  ق�����ال 
طهر�ن رددن “�غرب عن وجهنا” 
خ���الل زي����ارة �ل��رئ��ي�����س �لإي����ر�ين 
جامعتهن  حلرم  رئي�سي  �إبر�هيم 
�ملتظاهرين  لحتجاجات  و�إد�نته 
�أثناء  يف  �سابة  ل��وف��اة  �لغا�سبني 

�حتجازها لدى �ل�سرطة.
وم��ع دخ��ول �مل��ظ��اه��ر�ت �حلا�سدة 
�لر�بع،  �أ�سبوعها  �لبالد  �أنحاء  يف 
خاطب رئي�سي �لأ�ساتذة و�لطالب 
طهر�ن،  يف  �ل���زه���ر�ء  ج��ام��ع��ة  يف 
فيها  و���س��ف  ق�سيدة  �أل��ق��ى  حيث 

“مثريي �ل�سغب” بالذباب.
ون��ق��ل �ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��ر���س��م��ي عن 
�أنهم  “يت�سورون  ق��ول��ه  رئي�سي 
�أهد�فهم  حت��ق��ي��ق  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون 
�إنهم  �ل�����س��ري��رة يف �جل��ام��ع��ات... 
و�أ�ساتذتنا  طالبنا  �أن  يدركون  ل 
للعدو  ي�����س��م��ح��و�  ول����ن  ي��ق��ظ��ون 

بتحقيق �أهد�فه �ل�سريرة«.
 ”1500 “ت�سوير  ون�سر ح�ساب 
قال  م�سور�  مقطعا  توير  على 
عن  “�غرب  يهتفن  لطالبات  �إن��ه 
كان  ب��ي��ن��م��ا  رئي�سي”  ي���ا  وج��ه��ن��ا 
جامعتهن.  ح���رم  ي���زور  �ل��رئ��ي�����س 
على  �آخ���ر  فيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  م���و�ق���ع 
نريد  “ل  يهتفن  وه��م  �لطالبات 
�إىل  �إ�����س����ارة  يف  فا�سد�”  ز�ئ������ر� 

رئي�سي.
ومل يت�سن لرويرز �لتحقق بعد 

من مقطعي �لفيديو.
ر�سمية  �إع������الم  و���س��ائ��ل  وذك������رت 
للطب  تقرير�  �أن  �جلمعة  �أم�����س 
تكون  �أن  نفى  �لإي���ر�ين  �ل�سرعي 
وف����اة م��ه�����س��ا �أم��ي��ن��ي جن��م��ت عن 
�لر�أ�س  ع��ل��ى  ل�����س��رب��ات  تعر�سها 
و�لأط��ر�ف خالل �حتجاز �سرطة 
وفاتها  ورب������ط  ل���ه���ا،  �لأخ���������الق 
تعاين  ك��ان��ت  �سحية  مب�����س��ك��الت 

منها.
�أم����ي����ن����ي يف ط���ه���ر�ن  و�ع���ُت���ق���ل���ت 

دعوة للوحدة
بعد �جتماع �أ�سبوعي، دعا رئي�سي 
�لق�سائية  �ل�����س��ل��ط��ة  ورئ���ي�������س 
ورئ��ي�����س �ل���ربمل���ان �لإي������ر�ين �إىل 

�لوحدة.
و�سائل  ن��ق��ل��ت��ه  ب���ي���ان  يف  وق����ال����و� 
�إعالم ر�سمية �إن �ملجتمع �لإير�ين 
�لتما�سك  �إىل  ح���ال���ي���ا  ب���ح���اج���ة 
مكوناته  ج��م��ي��ع  ب���ني  و�ل����وح����دة 
و�لدين  �للغة  ع��ن  �لنظر  بغ�س 
و�لعرق ونبذ �لفرقة �لتي يثريها 

�أعد�ء �إير�ن.
و�أذ�عت �ملنظمة �حلقوقية هنجاو 
�أظهر  م�������س���ور�  م��ق��ط��ع��ا  �أي�������س���ا 
م�سعفني يحاولون �إنعا�س �سخ�س، 
تويف  �ملتظاهرين  �أح��د  �إن  وقالت 
�ل��ن��ار عليه يف بطنه  �إط���الق  بعد 
من قبل ق��و�ت �لأم��ن يف �سنندج. 
�لتحقق من  لرويرز  يت�سن  ومل 

�سحة �ملقطع.
و�أفادت هنجاو باأن �إحدى �ملد�ر�س 
�متالأت  ���س��ق��ز  م��دي��ن��ة  ���س��اح��ة  يف 
حياة،  “�ملر�أة،  يهتفن  بتلميذ�ت 

حرية«.
“ت�سوير  ح���������س����اب  �أف����������اد  ك����م����ا 
ع�سر�ت  يتابعه  �ل��ذي   ،”1500
�لآلف على توير، باإطالق �لنار 
�ملدينتني  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ل��ى 

�لكرديتني �سمال غرب �لبالد.
وق���������ال ط�����ال�����ب ج�����ام�����ع�����ي، ك����ان 
�إىل  ل����الن���������س����م����ام  ط����ري����ق����ه  يف 
�لح��ت��ج��اج��ات يف ط��ه��ر�ن، �إن���ه ل 

يخ�سى �عتقاله �أو حتى قتله.
و�أ�����س����اف �ل���ط���ال���ب، �ل�����ذي طلب 
عدم �لك�سف عن هويته، لرويرز 
لكننا  و�عتقالنا  قتلنا  “ميكنهم 
ب��ع��د �لآن.  ن��ب��ق��ى ���س��ام��ت��ني  ل���ن 
زمالوؤنا يف �ل�سجن. كيف ميكننا 

�لتز�م �ل�سمت«.
ملر�قبة  نتبلوك�س  مر�سد  وق���ال 
خدمات  �إن  �لإن��رن��ت  �نقطاعات 
�لإنرنت �نقطعت يف �سنندج مرة 
�أخ��رى يف خ�سم �لحتجاجات يف 

�ملناطق �لكردية.

يح�سلو�  ب��اأن  فيتوقع  �خل�سر،  و�أم���ا 
على حو�يل 16 يف �ملئة من �لأ�سو�ت، 
�لتي  �لولية  يف  لهم  �أد�ء  �أف�سل  وهو 

تعد 6،1 ماليني ناخب.
حزب  �أن  �إىل  �ل���س��ت��ط��الع��ات  وت�سري 
�ليميني  �أملانيا”  �أج���ل  م��ن  “�لبديل 
�ملت�سدد يحظى بنحو 11 يف �ملئة من 
تقريبا  يعادل  ما  �أي  �لت�سويت،  نو�يا 
�سعف �لأ�سو�ت �لتي ح�سل عليها يف 

�نتخابات 2017.
و�أم�����ا �حل����زب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي �حلر، 
ف����ريّج����ح ب������اأن ي��ح�����س��ل ع���ل���ى ح����و�يل 
�لأ����س���و�ت، وهي  م��ن  �مل��ئ��ة  خم�سة يف 
�إىل  ل��ل��دخ��ول  يحتاجها  �ل��ت��ي  �لعتبة 

�لربملان �لإقليمي.
“�إم�سالند”  حم��ط��ة  م�سري  و���س��ّك��ل 
للطاقة �لنووية �لو�قعة يف �ساك�سونيا 
�ل�����س��ف��ل��ى �أب��������رز ن��ق��ط��ة خ���الف���ي���ة يف 
ب��اأن��ه��ا و�ح����دة من  �لن��ت��خ��اب��ات، علما 
ث���الث حم��ط��ات م��ا ز�ل���ت يف �خلدمة 

يف �أملانيا.
قر�ر  ع��ل��ى  بغ�سب  �أل��ت��ه��و���س��م��ان  ورد 
ب���رل���ني �مل�����س��ي ق���دم���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
�ل��ع��ام، رغم  ه��ذ�  “�إم�سالند”  �إغ��الق 
�حلاجة �مللحة لتنويع م�سادر �لطاقة 
على  �عتمادها  �أملانيا  تخفف  وق��ت  يف 

�لغاز و�لنفط �لرو�سيني.
وموؤخر�، �أعلن وزير �لقت�ساد �لأملاين 
�خل�سر  �إىل  �ملنتمي  ه��اب��ي��ك  روب����رت 
�لنووية،  ل��ل��ط��اق��ة  ع����ادة  �مل��ن��اه�����س��ني 
يف  �ستبقيان  �لأخريني  �ملحطتني  ب��اأن 
 ،2023 ني�سان-�أبريل  �خلدمة حتى 

يف حتول تاريخي يف �ملو�قف.

ب�سبب  �أي��ل��ول  �سبتمرب   13 ي���وم 
لئقة”  غ��ري  “مالب�س  �رت��د�ئ��ه��ا 

وتوفيت بعد ثالثة �أيام.
و�أطلقت وفاة �أميني “22 عاما”، 
�إي������ر�ن، �سر�رة  �أك������ر�د  وه���ي م���ن 
�حتجاجات يف �أنحاء �إير�ن �سكلت 
�أك����رب حت���د م��ن��ذ ���س��ن��و�ت لرجال 
�لبالد.  يحكمون  �ل��ذي��ن  �ل��دي��ن 
حتد  يف  حجابهن  ن�����س��اء  وخ��ل��ع��ت 
دعت  بينما  �ل��دي��ن��ي��ة  للموؤ�س�سة 
�ملر�سد  لإ���س��ق��اط  غا�سبة  ح�سود 

�لأعلى �آية �هلل علي خامنئي.
�لحتجاجات  �حلكومة  وو�سفت 
ب��اأن��ه��ا م��وؤ�م��رة م��ن �أع����د�ء �إير�ن 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  ب��ي��ن��ه��م  وم���ن 
م�سلحني  م���ع���ار����س���ني  و�ت���ه���م���ت 
و�آخ���ري���ن ب��ارت��ك��اب �أع���م���ال عنف 
�أ�سفرت عن مقتل ما ل يقل عن 

قر�سنة  ع��م��ل��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة  وج���ي���زة 
�ل�سا�سة  على  لتظهر  يبدو  فيما 
باأل�سنة  حماطا  خلامنئي  �سورة 
لأميني  ����س���ور  ب��ج��ان��ب  �ل���ل���ه���ب، 
وثالث ن�ساء �أخريات ُيعتقد �أنهن 

ُقتلن خالل �لحتجاجات.
�لرئي�سي  �ل��ه��ت��اف  �سماع  و�أم��ك��ن 
ح���ي���اة..  “مر�أة..  ل��ل��م��ح��ت��ج��ني 
ن�سر  م����ع  �خل��ل��ف��ي��ة  يف  حرية” 
علي”  “عد�لت  جم�����م�����وع�����ة 
على  مو�قعها  عناوين  للقر�سنة 

�لإنرنت.
وك����ان����ت �مل���ج���م���وع���ة ن��ف�����س��ه��ا قد 
�أنظمة  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  �خ���رق���ت 
�أمنية  لأجهزة  �ملر�قبة  كامري�ت 
وك�سفت عن �سوء معاملة �سجناء 
ن�����زلئ�����ه من  �أغ�����ل�����ب  ����س���ج���ن  يف 

�ل�سجناء �ل�سيا�سيني.

ب��ح�����س��ب ه��ن��ج��او �ل���ت���ي ق���ال���ت �إن 
ق���و�ت �لأم���ن �أط��ل��ق��ت �ل��ن��ار عليه 
���س��ي��ارت��ه يف  ب���وق  �إط���الق���ه  ب�سبب 

�إ�سارة �إىل �حتجاجه.
�ل�سرطة  يف  كبري�  م�����س��وؤول  لكن 
�أك��د ما ذكرته ق��و�ت �لأم��ن باأنها 
مل ت�ستخدم �لر�سا�س �حلي و�أن 
“معادين  �أي��دي  �لرجل ُقتل على 
للثورة” �لإ�سالمية، �أو معار�سني 
وكالة  ذك���رت  ح�سبما  م�سلحني، 
�لإير�نية  �لإ�سالمية  �جلمهورية 

لالأنباء.
�لإير�نية  �لأن��ب��اء  وك��الت  وقللت 
����س���ب���ه �ل���ر����س���م���ي���ة م�����ن �أه���م���ي���ة 
�لعا�سمة  �أنحاء  يف  �لحتجاجات 
ط��ه��ر�ن. و�أف�����ادت وك��ال��ة �لطلبة 
ل�����الأن�����ب�����اء ب�����وق�����وع م����ظ����اه����ر�ت 
“حمدودة” يف نحو ع�سر مناطق 

20 من �أفر�د قو�ت �لأمن.
بالدفاع  معنية  جماعات  وت��ق��ول 
�أك����ر  �إن  �لإن���������س����ان  ع����ن ح���ق���وق 
حتفهم  ل��ق��و�  �سخ�سا   185 م��ن 
يف  �لآلف  و�عتقل  �ملئات  و�أ�سيب 
�لأمن  ق���و�ت  �سنتها  ق��م��ع  حملة 

على �لحتجاجات. 
حا�سدة  مل���ظ���اه���ر�ت  دع�����وة  وب���ع���د 
�ل�����س��ب��ت، �أط���ل���ق���ت ق�����و�ت �لأم����ن 
و��ستخدمت  �ملحتجني  على  �لنار 
مدينتي  يف  للدموع  �مل�سيل  �لغاز 
�لكرديتني، بح�سب  �سنندج و�سقز 
�لإير�نية حلقوق  هنجاو  منظمة 

�لإن�سان.
�إقليم  ع���ا����س���م���ة  ����س���ن���ن���دج  ويف 
�إير�ن،  غ��رب  �سمال  يف  كرد�ستان 
لقي رجل حتفه يف �سيارته بينما 
“وقحون”،  قائلة  �م��ر�أة  �سرخت 

�لنار عليها على ما يبدو يف مدينة 
م�سهد ب�سمال �سرق �لبالد، وذلك 
قبل �أن يتجمع �ملتظاهرون حولها 

لتقدمي �مل�ساعدة.
�لإن�سان  ح��ق��وق  منظمة  وق��ال��ت 
يف �إي����ر�ن وم��ق��ره��ا �ل��رنوي��ج على 
 185 �إن  �لإنرنت  على  موقعها 
���س��خ�����س��ا ع���ل���ى �لأق�������ل ق���ت���ل���و� يف 
�لح���ت���ج���اج���ات، م���ن ب��ي��ن��ه��م 19 

طفال.
من  ع�����دد  �أك������رب  �أن  و�أ�����س����اف����ت   
�سي�ستان  �إقليم  يف  �سقط  �لقتلى 
وبلوخ�ستان �مل�سطرب حيث جرى 

ت�سجيل ن�سف عدد �ل�سحايا.
�لر�سمي  �لتلفزيون  عر�س  وم��ع 
خامنئي  ع��ل��ي  �هلل  لآي����ة  ل��ق��ط��ات 
�مل�سائية  �لأخ����ب����ار  ن�����س��رة  خ����الل 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة، ت��وق��ف �ل��ب��ث لفرة 

�لعديد  �إن  وق����ال����ت  ب���امل���دي���ن���ة، 
�أغلقو�  �ل���ب���از�ر  ���س��وق  م���ن جت���ار 
م��ت��اج��ره��م خ��وف��ا م���ن �لأ����س���ر�ر 
�ل�سطر�بات  ت�سببها  ق��د  �ل��ت��ي 
ونفت �أن يكون �إغالقها جزء� من 

�إ�سر�ب.
و�سائل  على  فيديو  مقاطع  لكن 
ما  �أظهرت  �لجتماعي  �لتو��سل 
بد� �أنها �أكرب �حتجاجات ت�سهدها 
�ل���ع���دي���د م���ن �أح����ي����اء ط���ه���ر�ن يف 
�لأ���س��اب��ي��ع �ل��ث��الث��ة �مل��ا���س��ي��ة، مبا 
يف ذل�����ك ح�������س���ود م������الأت ����س���و�رع 
�آب���اد �لفقري يف جنوب  ن���ازي  ح��ي 

�ملدينة.
و�أظ�����ه�����ر م���ق���ط���ع ف���ي���دي���و جرى 
�لتو��سل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ت���د�ول���ه 
للوعي  ف��اق��دة  �سابة  �لجتماعي 
م��ل��ق��اة ع��ل��ى �لأر�����س ب��ع��د �إطالق 

•• فرانكفورت-اأ ف ب

بد�أ �لأملان يف ولية �ساك�سونيا �ل�سفلى 
يف  ب���اأ����س���و�ت���ه���م  �لإدلء  �ل�����س��اح��ل��ي��ة 
�نتخابات حملية متّثل �ختبار� حلزب 
�ل�سر�كي  �سولت�س  �أولف  �مل�ست�سار 
�أزم�����ة طاقة  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي يف ظ���ل 

متفاقمة.
�أ�سعار  �رت��ف��اع  ح��ي��ال  �ل��ق��ل��ق  ويهيمن 
�ملنطقة  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  على  �لطاقة 
�لو�قعة يف �سمال غرب �لبالد و�ملطلة 
عن  ملحة  ليعطي  �ل�سمال،  بحر  على 
�ملز�ج �لعام �لوطني يف وقت تعاين �أكرب 
قوة �قت�سادية يف �أوروبا من تد�عيات 

�حلرب �لرو�سية على �أوكر�نيا.
�ل�سفلى  �ساك�سونيا  و�أفاد رئي�س وزر�ء 
ب�سعبية  يحظى  �ل���ذي  ف��اي��ل  �ستيفان 
و��سعة وينتمي �إىل �حلزب �ل�سر�كي 
هو  �لق���������ر�ع  �أن  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي 
يف وقت ي�سعى  “�لأ�سعب يف حياتي”، 

للفوز بولية ثالثة.
وقال ملجلة “فريت�سافت فوخه” “مل 
�لعدد  ه���ذ�  ر�أي����ت  ب���اأن  ق��ط  ي�سبق يل 
و�ل��ق��ل��ق على  �ل��ت�����س��اوؤلت  �لكبري م��ن 

وجوه �ملو�طنني«.
نف�سه  عاما”   63“ ف��اي��ل  وي�������س���ّور 
ع���ل���ى �أن������ه ي���وف���ر �لأم��������ان يف ف����ر�ت 
تلعب  �أن  �إىل  وي�سعى  �ل���س��ط��ر�ب��ات 
�سركة  م���ق���ر  �ل�����س��ف��ل��ى،  ���س��اك�����س��ون��ي��ا 
ل�سناعة  �لعمالقة  “فولك�سفاغن” 
�لرياح  ت��ورب��ي��ن��ات  ومعظم  �ل�����س��ي��ار�ت 
�لأملانية، دور� يف �لنتقال �إىل م�سادر 

�لطاقة �ملتجددة.

وزير خارجية اليونان يبحث
 يف القاهرة التطورات يف ليبيا

•• القاهرة-وكاالت

و�سل وزير خارجية �ليونان نيكو�س دينديا�س، على ر�أ�س وفد �إىل �لقاهرة �سباح 
�أم�س �لأحد، قادماً من �أثينا يف زيارة ق�سرية مل�سر ت�ستغرق عدة �ساعات.

وك��ت��ب �ل��وزي��ر دي��ن��دي��ا���س، ع��رب �سفحته على ت��وي��ر ع��ن زي��ارت��ه ل��ل��ق��اه��رة، �أن 
�لعالقات  على  �سركز  �سكرى  �سامح  �مل�سري  �خلارجية  وزي��ر  مع  “مباحثاته 
�لثنائية بني �لبلدين وتطور�ت �لأو�ساع فى �مللف �لليبي وق�سايا منطقة �ل�سرق 
�لأو�سط«. و�أكد �لوزير�ن �سكري ودينديا�س يف �ت�سال هاتفي يوم �لإثنني �ملا�سي، 
على �أن “حكومة �لوحدة” �ملنتهية وليتها يف طر�بل�س ل متلك �سالحية �إبر�م 

�أية �تفاقات دولية �أو مذكر�ت تفاهم.
وكانت وزيرة �خلارجية و�لتعاون �لدويل بحكومة �لوحدة �لوطنية بقيادة عبد 
مولود  �لركي،  نظريها  مع  وقعت  �ملنقو�س  جن��الء  ليبيا،  يف  �لدبيية  �حلميد 
و�لتدريب  و�ل��غ��از  بالطاقة  خا�سة  تفاهم  م��ذك��رة  طر�بل�س  يف  �أوغ��ل��و  غاوي�س 

�لأمني و�لإعالم.

�لدميوقر�طي  �مل�سيحي  يليه  �ملئة”، 
“27 �إىل 28 يف �ملئة”. و�زد�د �لفارق 

بينهما خالل �لأيام �لأخرية.
�ل�سر�كيني  �ن���ت�������س���ار  �����س����اأن  وم�����ن 
موقعهم  ي��ع��زز  �أن  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني 
بعدما خ�سرو� يف �آخر �قر�عني نظما 
ف�ستفاليا  �ل���ر�ي���ن  ���س��م��ال  ولي��ت��ي  يف 
ل�سالح  ه���ول�������س���ت���اي���ن  و����س���ل�������س���ف���ي���غ 

�مل�سيحيني �لدميوقر�طيني.

ورّحب ب�سندوق للطاقة بقيمة 200 
دولر”  م��ل��ي��ار   198“ ي����ورو  م��ل��ي��ار 
ك�����س��ف ع��ن��ه ���س��ول��ت�����س م���وؤخ���ر� بهدف 
حماية �مل�ستهلكني �لأملان من �سدمات 
مناف�س  يرى  ب��دوره،  �لأ�سعار.  �رتفاع 
�ل��ولي��ة ل�سوؤون  ف��اي��ل �لأب�����رز، وزي���ر 
�ملنتمي  �ألتهو�سمان  ب��رن��د  �لقت�ساد 
�لدميوقر�طي  �مل�سيحي  �حل��زب  �إىل 
باأن حزمة �لدعم �ل�سخمة تفتقر �إىل 

ل�سحيفة  وق�����ال  )ل����ي����رب�يل(.  �حل����ر 
“ر�يني�س بو�ست” “�إذ� �أ�سبح �حلزب 
يف  �لأق����وى  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �مل�سيحي 
و�قعي،  �أم��ر  وهو  �ل�سفلى،  �ساك�سونيا 
����س���رب���ة خطرية  �لأم�������ر  ف�����س��ي�����س��ّك��ل 
للحكومة �لفدر�لية �ملنق�سمة �أ�سا�سا«.

باأن �حلزب  �لر�أي  ��ستطالعات  �أفادت 
�ل�سر�كي �لدميوقر�طي مت�سدر يف 
يف   33 �إىل   31“ �ل�سفلى  �ساك�سونيا 

�لفدر�لية  �حلكومة  ويتهم  �لو�سوح. 
تفاقم  �سديد يف ظل  ببطء  بالتحّرك 

�ملخاوف من �لركود.
عاما”   55“ �أل��ت��ه��و���س��م��ان  وو����س���ف 
مبثابة  �ستكون  باأنها  �لأحد  �نتخابات 
�سولت�س  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ���س��ع��ب��ي  ح��ك��م 
و�ل���ت���ي ت�سم  ب���رل���ني  �لئ��ت��الف��ي��ة يف 
�ل�����س����ر�ك����ي����ني �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ني 
�لدميوقر�طي  و�حل������زب  و�خل�������س���ر 

وزراء بريطانيون يحثون املحافظني على االحتاد خلف ترا�س
•• لندن-رويرتز

حث وزر�ء بريطانيون كبار �لأحد زمالءهم يف حزب �ملحافظني 
على �لحتاد خلف رئي�سة �لوزر�ء ليز تر��س، حمذرين من �أن 
�ل�سرعات �لد�خلية من �ساأنها �أن ُت�سلم �ل�سلطة حلزب �لعمال 

�ملعار�س يف �لنتخابات �ملقرر �إجر�وؤها عام 2024.
�ملن�سب، تقاتل  �أكر قليال من �سهر على �سغلها  وبعد م�سي 
ب�سكل  �أُج����ربو�  �أن  بعد  �مل�سد�قية  �أج��ل  م��ن  وفريقها  ت��ر����س 
مهني على �لعدول عن خططهم خلف�س �أعلى معدل ل�سريبة 
�لدخل يف بريطانيا. و�سهد �ملوؤمتر �ل�سنوي حلزب �ملحافظني 
�حلاكم �لأ�سبوع �ملا�سي �نق�ساما و��سطر�با بني �أع�ساء حزبها 

يف �لربملان. ويتقدم حزب �لعمال يف ��ستطالعات �لر�أي بفارق 
�ل��ب��ارز يف �حلكومة، يف  �ل��وزي��ر  �ل��زه��اوي،  كبري. وكتب ناظم 
ر�سالة عرب �لربيد �لإلكروين �لأحد “�أولئك �لذين يتاآمرون 
)يتزعمها  حكومة  ت�سكيل  يف  ي�ساعدون  �ل���وزر�ء  رئي�سة  �سد 
ح���زب( �ل��ع��م��ال. ي��ج��ب �أن ي��دع��م ن���و�ب �ل��ربمل��ان ع��ن �حلزب 
زعيمة حزبنا، ولي�س �لعمل �سدها. لن يوؤدي �لنق�سام �إل �إىل 

�خلالفات و�لر�جع و�لهزمية«.
وكان �لزهاوي و�حد� من �أربعة وزر�ء باحلكومة كتبو� مقالت 
�لأح��د ملطالبة حزبهم بدعم تر��س قبل عودة  �أم�س  �سحفية 

�لربملان من فرة ر�حة ق�سرية يوم �لثالثاء.
وكتبت وزيرة �لد�خلية �سويال بر�فرمان يف �سحيفة “ذ� �سن” 

�أم�س �لأحد “كحزب، يتعني علينا �لحتاد حولها �لآن«.
زيادة  �حل��د من  ك��ان يجب  �إذ�  ما  ح��ول  تر��س معركة  تو�جه 
�لت�سخم  عن  يقل  م�ستوى  �إىل  �لجتماعية  �لإع��ان��ات  بع�س 
على  �ل��ق��ائ��م  للنمو  خطتها  لتمويل  ط��رق  ع��ن  تبحث  بينما 
�إنه  �مل�سرعني  من  �لعديد  يقول  �أم��ر  وه��و  �ل�سر�ئب،  خف�س 
�سيكون غري منا�سب يف وقت تعاين فيه ماليني �لعائالت من 
�إنهم مل  �ل��وزر�ء  وبينما يقول  و�لطاقة.  �لغذ�ء  تكلفة  �رتفاع 
�أن��ه من  “�سند�ي تامي”  يتخذو� ق��ر�ر� بعد، ذك��رت �سحيفة 
�ملتوقع �أن ت�ست�سلم تر��س ل�سغوط �لوزر�ء ل�ستبعاد تخفي�س 
�ل�سحيفة  ونقلت  �لجتماعية.  �ل��رع��اي��ة  نفقات  يف  حقيقي 
�إن �حلكومة ل  عن وزيرين مل تك�سف عن هويتيهما قولهما 

حتظى بالدعم للفوز يف ت�سويت بالربملان على زيادة �لإعانات 
مبا يتما�سى مع �لإير�د�ت ولي�س �لت�سخم.

“�سند�ي  م����وردون����ت، يف ���س��ح��ي��ف��ة  ب��ي��ن��ي  �ل����وزي����رة،  وك��ت��ب��ت 
�لتي قالت قبل �أيام �إنه ل بد من زيادة �لإعانات  تليجر�ف”، 

مبا يتما�سى مع �لت�سخم، �أن هناك حاجة لقر�ر�ت �سارمة.
وقالت “�حتو�ء �لو�سع �لر�هن يكون �أ�سهل بكثري. �أي �سخ�س 
كل  يكون  �أن  ميكنه  �سخ�س  �أي  للكامري�ت.  �لتلويح  ميكنه 
�لقادة  ُتقيم  �إنك  �ل�سهل.  �لطريق  هو  هذ�  �لنا�س.  لكل  �سيء 
�لإعالم  و�سائل  باأ�سو�ء  مبهورين  �حللبة  يف  يكونون  عندما 
�ل�سعبة  �لقر�ر�ت  ويتخذون  �لأخ��رى  تلو  لكمة  يتلقون  وهم 

�ملطلوبة«. 

رو�صيا تغرّي قائد حربها على اأوكرانيا.. ملاذا االآن؟ •• عوا�صم-وكاالت

�أعلن �جلي�س �لرو�سي، تعيني قائد جديد لعمليته �لع�سكرية باأوكر�نيا، 
��سر�تيجية وحماولة  �أخطاء  “تد�رك  �إىل  �أرجعها حمللون  يف خطوة 
�لقر�ر�ت  م��ن  يتز�يد  �سعبي  غ�سب  ظ��ل  يف  معنوي،  ن�سر  �أي  تعجيل 

�لأخرية �خلا�سة باحلرب«.
“مت تعيني �جلرن�ل  �إنه  “تلغر�م”،  �لرو�سية على  �لدفاع  وقالت وز�رة 
�سريغي �سوروفيكني قائد� للمجموعة �مل�سركة من �لقو�ت يف منطقة 

�لعملية �لع�سكرية �خلا�سة” يف �أوكر�نيا.
مو�سكو  �أعلنتها  و�إج����ر�ء�ت  ق���ر�ر�ت  �سل�سلة  �سمن  �لتغيري  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�أوكر�نيا  رو�سيا يف  بها  �لأخ���رية، يف خ�سم خ�سائر منيت  �لآون��ة  خ��الل 
�أثارت �نتقاد�ت د�خلية، ودفعت �لرئي�س فالدميري بوتني لإعالن تعبئة 
مئات �لآلف من �لرو�س للم�ساركة يف �حلرب، ف�سال عن �سم 4 مناطق 

�أوكر�نية �سيطرت عليها مو�سكو كليا �أو جزئيا.
وتز�من ��ستبد�ل قائد �لقو�ت �لرو�سية يف �أوكر�نيا مع �نفجار خلف دمار� 
جزئيا يف ج�سر �لقرم، �لذي ي�سكل �سريانا رئي�سيا لإي�سال �لإمد�د�ت �إىل 

�لدفاع �لرو�سية يعود �إىل يوليو.

التوقيت والداللة
ويقول �ملحلل �ل�سيا�سي ليون ر�د�سيو�سيني ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
�حلالية  �لنتائج  ع��ن  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س  ر���س��ا  ع��دم  يعك�س  “�لقر�ر  �إن 
و�لن�سحابات  �ملتتالية  �خل�سائر  ظ��ل  يف  خا�سة  �لع�سكرية،  للعملية 
�لرو�سية من مدن وبلد�ت يف �جلنوب و�ل�سرق، و�لتفجري�ت �لتي طالت 
�لأوكر�نية  �لنجاحات  �لقر�ر  يعك�س  �ملقابل  ويف  م��رة،  من  �أك��ر  �لقرم 

ونتائج �مل�ساعد�ت �لع�سكرية �لغربية«.
طالت  د�خ��ل��ي��ة  �ن��ت��ق��اد�ت  بعد  ج��اء  “�لقر�ر  �أن  ر�د�سيو�سيني  و�أ���س��اف 
م�ست  �لتي  �لع�سكرية  �لتعبئة  ق��ر�ر�ت  عقب  خا�سة  و�ل�سلطة،  �جلي�س 
�لتورط  �ملو�طنني �لرو�س ودفعت بع�سهم للهروب خارج �لبالد خ�سية 

يف �حلرب«.

�سبه �جلزيرة �لتي �سمتها مو�سكو، و�إىل قو�تها يف �أوكر�نيا ب�سكل عام.

من هو القائد اجلديد؟
باجلي�س  وع��م��ل  ع��ام��ا،   55 �لعمر  م��ن  يبلغ  �سوروفيكني  �جل���رن�ل   •

�لرو�سي قائد� للقو�ت �ملحمولة جو�.
�إن�ساء �ل�سرطة �لع�سكرية �لرو�سية، وهي منظومة  كان م�سوؤول عن   •

جديدة د�خل �جلي�س �لرو�سي.
 2013 ع��ام��ي  ب��ني  �ل�سرقية  �لع�سكرية  �ملنطقة  �سوروفيكني  ق��اد   •

و2017.
• �سبق �أن �سارك يف �حلرب �لأهلية يف طاجيك�ستان خالل �لت�سعينيات، 
ويف حرب �ل�سي�سان �لثانية يف بد�ية �لألفية �لثالثة، ويف �لتدخل �لرو�سي 

يف �سوريا �لذي بد�أ عام 2015.
• كان يقود جمموعة قو�ت �جلنوب يف �أوكر�نيا، بح�سب تقرير لوز�رة 

بقيادة  �حل��رب  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  لبدء  يخطط  “بوتني  �أن  و�أو���س��ح 
كامل  على  و�ل�سيطرة  �جلنود،  من  �لآلف  ع�سر�ت  تعبئة  بعد  جديدة 
دونبا�س ثم جتميد �حلرب. قر�ر �لتعبئة ثم تغيري �لقيادة قد يكون له 
تاأثري يف م�سار �ملعارك، ومن �ملتوقع �أن يغري طبيعة �لعمليات �لقتالية 

ويزيد زخمها، من ناحية رفع عدد �جلنود وحجم �لأ�سلحة«.
وحول م�ستقبل �حلرب، قال ر�د�سيو�سيني �إن “رو�سيا تتطلع �إىل �إطالة 
�أمد �ل�سر�ع قدر �لإمكان من خالل �إلقاء مئات �لآلف من �لأ�سخا�س 

كوقود للمد�فع، و�إعالن �سم مناطق ��سر�تيجية«.
وي�سيف: “نظر� لقر�ب �لطق�س �لبارد فمن �ملحتمل �أن تهد�أ �حلرب 
خالل �ل�ستاء، وحتى لو كانت لدى رو�سيا �ملو�رد لل�سيطرة على �لأر��سي 
�إىل  و�لعودة  م�سارها  عك�س  على  ق��ادرة  تكون  فلن  �لقتال،  �أم��د  و�إطالة 

�لهجوم«.
�أن يطول �إىل �أجل غري م�سمى حتى حت�سل  �إما  و”لذلك فاإن �ل�سر�ع 
�أوكر�نيا على �لقدر�ت �لالزمة لتحقيق ن�سر حا�سم، �أو ميكن �أن ينتهي 
�لأمر �إىل �أن ي�سبح �سر�عا جممد� مع بع�س �أجز�ء �لبالد �لتي ت�سيطر 

وفق �ملحلل �ل�سيا�سي. عليها رو�سيا”، 
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كوريا ال�صمالية تطلق �صاروخني جديدين  •• �صيول-اأ ف ب

�ل�سبت  ليل  جديدين  بال�ستيني  �ساروخني  �ل�سمالية  ك��وري��ا  �أطلقت 
�لأحد بعد �ساعات على �نتهاء مناور�ت ع�سكرية م�سركة �سملت حاملة 

طائر�ت �أمريكية تعمل بالطاقة �لنووية قبالة �سبه �جلزيرة �لكورية.
و�أعلن �جلي�س �لكوري �جلنوبي �لأحد �أنه “ر�سد بني �ل�ساعة 01،48 
بال�ستيني  �ساروخني  غ”  ت  و16،58   16،48“  01،58 و�ل�ساعة 
ق�سريي �ملدى �أُطلقا من منطقة مون�سون يف مقاطعة كاجنوون باجتاه 

�لبحر �ل�سرقي” �لذي ي�سمى بحر �ليابان �أي�سا.
“قطعت  �ل�سو�ريخ  �إن  بيان  ل�سيول يف  �مل�سركة  �لأرك��ان  وقالت هيئة 
معتربة ذلك “��ستفز�ز�  350 كيلومر� على �رتفاع 90 كيلومر�”، 

خطري�«.
ا �إطالق �ل�ساروخني. وقال خفر �ل�سو�حل �لياباين  و�أكدت طوكيو �أي�سً
�إنهما �سقطا خارج �ملنطقة �لقت�سادية �خلال�سة لليابان على ما يبدو. 
�أن طوكيو حتلل  �إي��ن��و  �ل��ي��اب��اين تو�سريو  �ل��دف��اع  ن��ائ��ب وزي���ر  و�أو���س��ح 

بال�ستيا  يكون  �أن  ميكن  �ل�ساروخني  “�أحد  �أن  �إىل  م�سري�  �ل�سو�ريخ، 
و�أُطلق من غو��سة«. وقبل �ساعات من هذه �لتجربة �ل�سابعة لإطالق 
�سو�ريخ خالل �أ�سبوعني، �أكدت بيونغ يانغ �أن ت�سريع جتارب �أ�سلحتها 
�ملبا�سرة من  �لع�سكرية  “�لتهديد�ت  على  “رد فعل م�سروع”  هذه هو 

�لوليات �ملتحدة«.
كوريا  ب��اأن  تفيد  �أدل��ة  ر�سدت  �أنها  �ملا�سي  �ل�سهر  ذك��رت  �سيول  وكانت 
�ل�سمالية ت�ستعد لإطالق �ساروخ بال�ستي ق�سري �ملدى كانت بيونغ يانغ 
قد �ختربت منوذجا منه �آخر مرة يف �أيار-مايو. يف �لوقت نف�سه حذر 
�أكمل �ل�ستعد�د�ت  �أن �لنظام �لكوري �ل�سمايل  م�سوؤولون وخرب�ء من 

لتجربة نووية جديدة.
و�لهادي  �لهندي  للمحيطني  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أك���دت  جهتها،  م��ن 
حلفائها  م���ع  وث��ي��ق  ب�����س��ك��ل  “تت�ساور  �أن���ه���ا  ب��ي��ان  يف  “�إندوباكوم” 

�لطبيعة  على  ي��دل  �ل�ساروخني  �إط��الق  �أن  �إىل  م�سرية  و�سركائها”، 
“�ملزعزعة لال�ستقر�ر” لرب�مج �ل�سو�ريخ �لكورية �ل�سمالية.

تهدف عمليات �إطالق �سو�ريخ كوريا �ل�سمالية عادة �إىل تطوير قدر�ت 
جديدة. لكن ليف �إريك �إي�سلي �لأ�ستاذ يف جامعة �إيو� يف �سيول يرى �أن 
�أوقات خمتلفة  �أماكن خمتلفة ويف  “من  �لتجارب �لأخرية �لتي جرت 

من �ليوم قد تهدف �إىل �إظهار حالة ��ستعد�د ع�سكري«.
وقال لوكالة فر�ن�س بر�س “�نها لي�ست ملجرد �لدفاع عن �لنف�س و�لردع 
�سيول  �إج��ب��ار  يحاول  كيم  “نظام  �أن  معترب�  يانغ”،  بيونغ  تزعم  كما 

وطوكيو وو��سنطن على �لتخلي عن �لتعاون �لأمني بينها«.
�لتجربة  �لقومي يف �سيول عقب  �لأم��ن  لكن يف �جتماع ط��ارئ ملجل�س 
�لأخ��رية، تعهد م�سوؤولون كوريون جنوبيون بتعزيز هذ� �لتعاون، كما 

ورد يف بيان.

�لعام.  بد�ية  منذ  �لتجارب  قيا�سًيا من  ع��دًد�  �ل�سمالية  كوريا  و�أج��رت 
وقد تبنت عقيدة جديدة يف �أيلول-�سبتمرب توؤكد �أن و�سعها كقوة نووية 
“ل رجعة عنه«. ورًد� على �لتهديد �ملتز�يد من �ل�سمال، �أجرت �سيول 
حاملة  ن�سر  و�أع��ي��د  م�سركة.  ع�سكرية  م��ن��اور�ت  وو��سنطن  وطوكيو 
�لطائر�ت �لأمريكية “يو �إ�س �إ�س رونالد ريغان” وجمموعتها �ل�ساربة 
��ستغلت  ي��ان��غ  بيونغ  �أن  حمللون  ي��رى  �مل��ا���س��ي.  �لأ���س��ب��وع  �ملنطقة  يف 
�خلالف د�خل جمل�س �لأمن �لدويل لإجر�ء مزيد من �لتجارب �لأكر 

تقدما لأ�سلحة.
وعقد جمل�س �لأمن �لأ�سبوع �ملا�سي �جتماعا طارئا بعد حتليق �ساروخ 
�نتقدت �ل�سني،  �ليابان. لكن خالل هذ� �لجتماع  كوري �سمايل فوق 
�أي�سا،  �لق��ت�����س��ادي  دعمها  وم�����س��در  ي��ان��غ  لبيونغ  �لتاريخي  �حلليف 
و��سنطن لأنها ت�سببت بعمليات �لإطالق هذه من خالل مناور�تها يف 
�ملنطقة. ويف �أيار-مايو �ملا�سي ��ستخدمت �ل�سني ورو�سيا حق �لنق�س 
�ملفرو�سة على بيونغ يانغ كما كانت  �لعقوبات  �سد ت�سديد  “�لفيتو” 

تريد و��سنطن.

كرد�صتان.. كفاح من اأجل حقوق االأكراد يف اإيران  •• ال�صليمانية-اأ ف ب

بينما تع�سف �لتظاهر�ت باإير�ن، 
كرد�ستان  �إقليم  ط��ه��ر�ن  ق�سفت 
�ملعار�سة  م�����س��ت��ه��دف��ًة  �ل����ع����ر�ق 
�ل��ك��ردي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة �مل��ن��ف��ّي��ة منذ 
تهمي�س  �سّد  تكافح  و�لتي  عقود 
�لأقلية �لكردية يف بلدها و�لتمييز 

�لذي تو�جهه.
�ل�سالمية  �جلمهورية  وت�سّنف 
�لكردية  �مل�����س��ّل��ح��ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
�ل����ع����ر�ق منذ  ت���ت���و�ج���د يف  �ل���ت���ي 
باأّنها  �لع�سرين،  �لقرن  ثمانينات 
“�إرهابية” وتتهمها ب�سّن هجمات 
�إىل  �لأم��ر  وو�سل  �أر��سيها.  على 
�إير�نيا  ع�سكريا  م�سوؤول  �أن  حد 
�ملعار�سة  �لتنظيمات  تلك  �ت��ه��م 
�سغب”  “�أعمال  يف  ب���ال���ت���و�ط���وؤ 
�لحتجاجية  �حل����رك����ة  خ������الل 
�إي���ر�ن  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل�سخمة 
منذ منت�سف �أيلول/�سبتمرب بعد 
وفاة �ل�سابة �لكردية مه�سا �أميني 
�سرطة  قبل  م��ن  توقيفها  خ��الل 

�لأخالق.
وي���رى ع���ادل ب��ك��و�ن م��دي��ر �ملركز 
�لفرن�سي لالأبحاث حول �لعر�ق، 
�أنه كان ل بّد من “�إيجاد عدو”، 
م�سري� �إىل �أن “�حللقة �ل�سعيفة 
�لتي ميكن �سربها دون عو�قب �أو 

�سو�بط، هم �لأكر�د«.
تعّر�س  �أيلول/�سبتمرب،   28 ويف 

“لي�س لدينا ن�ساط ع�سكري«.
ويلّخ�س �لرجل �سبب وجود هذه 
يف  �إن��ه  بالقول  �لكردية  �ملعار�سة 
من  م��و�ط��ن��ون  “�لأكر�د  �إي�����ر�ن 

�لدرجة �لثانية«.
جامعة  يف  �ل����ب����اح����ث  وي���������س����ري 
ميكه  مهدي  ه��ردي  �ل�سليمانية 
�إىل �لتمييز �سد �لأقلية �لكردية 
يف �إير�ن كذلك، مو�سحا �أنه حتى 
فيها  ي�سكلون  �لتي  �ملحافظات  يف 
غ��ال��ب��ي��ة “ل ي�����س��ارك �لأك������ر�د يف 

�ل�سلطات �ملحلية«.
هي  �لكردية  “�ملناطق  �أن  وي�سرح 
م���ن ح��ي��ث �لنمو  ف���ق���ر�ً  �لأك������ر 
ويوؤكد  و�لبطالة”.  �لقت�سادي 
يف  ج��د�  قليلة  �لعمل  “فر�س  �أن 
�لأول  �ل�سبب  و  �لكردية  �ملناطق 
بهذه  ت��ه��ت��م  ل  �حل��ك��وم��ة  �أن  ه���و 

�ملناطق«.
�إير�نيون  �أك�������ر�د  ع���م���ال  وب���ع���رب 
ب��ح��ث��اً عن  ي��وم��ي �حل����دود  ب�سكل 
ع���م���ل ب����اأج����ر ي���وم���ي �أع����ل����ى مما 
يتقا�سونه يف بلدهم �لذي يعي�س 
�أزمة �قت�سادية فاقمتها �لعقوبات 

�لأمريكية.
و بعد موجة �لتظاهر�ت �لأخرية 
ميكه  م����ه����دي  ه��������ردي  ي����ت����اأم����ل 
ويقول  ن�سبياً،  كان  ولو  بالتغيري 
“فيما يتعلق باحلقوق �ملدنية لن 
�إىل ما  �ل��ع��ودة  �إي���ر�ن من  تتمكن 

قبل” وفاة مه�سا �أميني.

يتمتع  �ل�����ذي  ك��رد���س��ت��ان  �إق���ل���ي���م 
ب��ح��ك��م ذ�ت�����ي يف ���س��م��ال �ل���ع���ر�ق، 
�لإير�نية  �ل�����س��و�ري��خ  م��ن  ل��و�ب��ل 
�لتي ��ستهدفت مو�قع للتنظيمات 
�ل��ك��ردي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة، �أ���س��ف��رت عن 
بينهم  جريحاً،  و58  قتياًل   14

مدنيون و�أطفال.
�خلارجية  با�سم  �مل��ت��ح��دث  وك���ّرر 
�لثنني  كنعاين  نا�سر  �لإير�نية 
“جمموعات  ����س���ّد  �لت����ه����ام����ات 
و�إرهابية”  �نف�سالية  م�سّلحة، 
�لعر�ق  ك��رد���س��ت��ان  يف  م����وج����ودة 
�أمننا  وت����ه����دد  �����س����ن����و�ت  “منذ 

�لقومي«.
�لتنظيمات  ه�������ذه  وحت����ت����ف����ظ 
ي�ساري  ت���وج���ه  ذ�ت  وم��ع��ظ��م��ه��ا 
ح�سني  ���س��د�م  مب��ب��ارك��ة  وحظيت 
خالل �حلرب �لعر�قية �لإير�نية، 
�أ�سبه  ه���م  مب��ق��ات��ل��ني  �لآن  ح��ت��ى 
تدريبهم  ي��ج��ري  ب�”�حتياط” 
�أوقفت  لكنها  �ل�سالح،  حمل  على 
ب�سكل �سبه تام �أي ن�ساط ع�سكري 
ب��ع��دم��ا كانت،  �ل��ت�����س��ع��ي��ن��ات  م��ن��ذ 
لعقود، ت�سّن مترد�ً ع�سكرياً، وفق 

خرب�ء.
وه����ي ت���رّك���ز ح��ال��ي��اً ع��م��ل��ه��ا على 

�لن�ساط �ل�سيا�سي.
منذ �لت�سعينات، يحمي “تفاهم” 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات وحكومة  ه���ذه  ب���ني 
�إقليم كرد�ستان، وجودها “مقابل 
ع�سكري  عمل  يف  �نخر�طها  ع��دم 

يف �ل�سرق �لأو�سط: يف تركيا، دخل 
�لأكر�د �لربملان يف �لعام 2015، 
با�ستقالل  يتمتعون  �سوريا،  ويف 
ذ�تي بحكم �لأمر �لو�قع يف �سمال 
ذ�تي  حكم  ولديهم  �لبالد،  �سرق 

يف �سمال �لعر�ق.
يوؤكد �آ�سو �سالح �لع�سو يف �للجنة 
للحزب  �خل������ارج  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�لكرد�ستاين  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي 
�أن حزبه، �لذي تعّر�س  �لإي��ر�ين 
�أيلول/�سبتمرب   28 يف  للق�سف 
�لأر������س����ي  �أب�������د�ً  ي�����س��ت��خ��دم  “مل 
على  هجمات  ل�سّن  �لعر�قية”، 

�لقو�ت �لإير�نية.
يعي�س  �لذي  �مل�سوؤول  ويقول هذ� 
متو�جد  �حل����زب  �إن  �ل�����س��وي��د  يف 
كرد�ستان  يف  رئي�سي”  “ب�سكل 
�أن  ينبغي  باأن�سطة  ويقوم  �إي���ر�ن 
يف  تتمركز  فيما  “�سرية”،  تبقى 
و�جلهاز  “�لإد�رة  فقط  �ل��ع��ر�ق 

�لبريوقر�طي” للمجموعة.
وي�سيف �أن حزبه، �أقدم حزب كردي 
 ،1945 �ل��ع��ام  تاأ�س�س  �إي����ر�ن  يف 
“بالدميوقر�طية  ي����ط����ال����ب 
م�سدد�  �إير�ن”،  يف  و�ل��ف��در�ل��ي��ة 
كانت  �إي���ر�ن  “كرد�ستان  �أن  على 
د�ئماً يف طليعة �لن�سال من �أجل 

�لدميوقر�طية و�حلرية«.
�إدري�س  ي��ق��ول  �ل�سليمانية،  م��ن 
�لعبادي �مل�سوؤول يف حزب “كومله 
- كادحون” �لكردي �لإير�ين �إنه 

�صاروخ ي�صتهدف القوات 
االأمريكية يف �صوريا

•• بريوت-وكاالت

�ساعة  يف  �لأم���ري���ك���ي  �جل��ي�����س  ق����ال 
قو�ت  �إن  �ل�سبت،  م�ساء  من  متاأخرة 
�ساروخاً  �أط��ل��ق��ت  �ل��ه��وي��ة  جم��ه��ول��ة 
على قاعدة ت�ست�سيف قو�ت �أمريكية 
�سوريا،  يف  ���س��ري��ك��ة  حم��ل��ي��ة  وق�����و�ت 
�إ�سابات  ح��دوث  يف  يت�سبب  مل  لكنه 
�أ���س��ر�ر. و�أ���س��اف �جلي�س يف بيان  �أو 
�ل�ساروخ وهو من عيار  �أن  مقت�سب 
107 مليمر�ت مل يكن له �أي تاأثري 
�سمال  �ل��و�ق��ع��ة يف  �ل��ق��اع��دة  د�خ����ل 
�سرق �سوريا. وقالت �لقيادة �ملركزية 
ت�سرف على  �لتي  �لأمريكي  للجي�س 
�لقو�ت �لأمريكية يف �ل�سرق �لأو�سط 
“مت �لعثور على �سو�ريخ �إ�سافية يف 

موقع �لإطالق«.
ومل ت��ذك��ر �ل��ق��ي��ادة �مل��رك��زي��ة �جلهة 
�ل���ت���ي ت��ع��ت��ق��د �أن����ه����ا م�������س���وؤول���ة عن 
�ل��ه��ج��وم �ل��ف��ا���س��ل. ي���اأت���ي ذل���ك بعد 
ي��وم��ني ف��ق��ط م��ن غ���ارة ج��وي��ة غري 
�أمريكية  هليكوبر  بطائرة  معتادة 
ع��ل��ى ق���ري���ة ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ق���و�ت 
�أدت  �سوريا  �سرق  �سمال  �حلكومة يف 
�إىل مقتل �أحد �أع�ساء تنظيم د�ع�س 
ي���وم �خل��م��ي�����س، وب��ع��د ذل���ك ب�ساعات 
�أخرى  �أمريكية  جوية  �سربة  وقعت 
من  �آخ��ري��ن  �ثنني  مقتل  يف  ت�سببت 

�أع�ساء �لتنظيم.

�لكردية  �للهجة  �ملنطقتني  �سكان 
لديهم  بينهم  م��ن  وك���ر  نف�سها 

�أهل و�أقرباء من طريف �حلدود.
�أهم  �أحد  ب��ارز�ين  �أّن م�سعود  كما 
�لعر�ق،  �إقليم كرد�ستان  موؤ�س�سي 
ولد يف �أّول “دولة كردية” ن�ساأت 
1946، حيث  �لعام  �إي��ر�ن يف  يف 
جلمهورية  �ل���دع���م  و�ل�����ده  ق�����ّدم 

)�لإقليم(  عالقة  زعزعة  لتفادي 
�ل�سحفي  وف�����ق  �إير�ن”،  م����ع 
منوجري  ر�سا  �لي��ر�ين  �لكردي 
�لذي يعي�س يف �لعر�ق منذ ثماين 

�سنو�ت.
وجتمع رو�بط تاريخية بني �إقليم 
كرد�ستان �لعر�ق وكرد�ستان �إير�ن 
�إذ يتحّدث  �لبالد  �سمال غرب  يف 

معهد �ستوكهومل �لدويل لل�سالم 
حمرومون  �لأك�����ر�د  �إي�����ر�ن،  “يف 
من �حلقوق �ل�سيا�سية و�لثقافية 
يز�ل  “ل  وي�سيف  �لأ�سا�سية”. 
�أمر  حّقهم يف �لتعلم بلغتهم �لأّم 

ممنوع قانونيا«.
وتبدو �ل�سورة قامتة لأكر�د �إير�ن 
باملقارنة مع �لأكر�د يف دول �أخرى 

م��ه��اب��اد �ل��ت��ي مل ت���دم ���س��وى عام 
�لقو�ت  ت�سقطها  �أن  ق��ب��ل  و�ح���د 

�لإير�نية حينها.
ول ت���ز�ل �لأق��ل��ي��ة �ل��ك��ردي��ة �لتي 
10 ماليني ن�سمة من  تعّد نحو 
83 م��ل��ي��ون �إي�����ر�ين، ت��ع��اين من 

�لتهمي�س، كما يقول خرب�ء.
�لباحث يف  �سيفان فا�سل  وي�سرح 

ق�ص�س روؤ�صاء اأمريكيني اأحرجهم اأبناوؤهم واأ�صقاوؤهم

•• وا�صنطن-وكاالت

منذ دخوله �لبيت �لأبي�س، و�جه 
بايدن  �لأم���ري���ك���ي ج���و  �ل��رئ��ي�����س 
�ملرتبطة  �ل��ف�����س��ائ��ح  م���ن  ط���وف���اً 
�لق�س�س  م����ن  ه����ان����ر.  ب���اب���ن���ه 
�لكمبيوتر  “جهاز  يف  �ل��ب��ذي��ئ��ة 
�أرملة  م��ع  عالقته  �إىل  �للعني” 
ب������الإدم������ان على  �أخ����ي����ه م���������رور�ً 
�ل���ك���ح���ول، و�ل���ك���وك���اي���ني و�مل������و�د 
�لإباحية، و�ملز�عم حول تعامالته 
�لتجارية �لأجنبية �ملت�سابكة. كل 
�لو�حدة  �نفجرت  �لف�سائح  تلك 

تلو �لأخرى بوجه بايدن.
�لوكالء  �أن  �لأ���س��ب��وع  ه���ذ�  وب����د� 
مع  يحققون  �ل��ذي��ن  �لفدر�ليني 
�أن���ه���م جمعو�  ي��ع��ت��ق��دون  ه���ان���ر 

ق��ري��ب حم����رج، ح��ي��ث ك���ان �أخ���وه 
كلينتون  روج�����ر  �ل�����س��ق��ي��ق  غ���ري 
ب��ني �ملحاولت  ي��ت��اأرج��ح  ج��ون��ي��ور 
ل��ي�����س��ب��ح جن��ًم��ا ���س��ي��ن��م��ائ��ًي��ا وبني 
ب��ت��ه��م��ة تعاطي  �ل�����س��ج��ن  ع��ق��وب��ة 

�لكوكايني.
عن  ع��ف��و�ً  كلينتون  ب��ي��ل  و�أ����س���در 
���س��ق��ي��ق��ه �مل�����د�ن ب���امل���خ���در�ت قبل 
يتم  �أن  ق��ب��ل  م��ن�����س��ب��ه،  م��غ��ادرت��ه 
يف  ل��ق��ي��ادت��ه  عليه  �لقب�س  �إل��ق��اء 

حالة �سكر بعد �سهر.
�سيتم  ك��ان  �إذ�  م��ا  ب�ساأن  و�ل��ق��ر�ر 
بايدن  هانر  �إىل  �لتهام  توجيه 
�لعام  �مل����دع����ي  ي����د  يف  �لآن  ه����و 
ديفيد  دي����الوي����ر،  يف  �لأم���ري���ك���ي 
فاي�س، �ملعني حتت رئا�سة دونالد 

تر�مب.

�لبالغ  �لرجل  لتهام  كافية  �أدل��ة 
بارتكاب  ع���ام���اً   52 �ل��ع��م��ر  م���ن 
ببيان  و�لإدلء  �سريبية  ج��ر�ئ��م 
يف  �سالحاً  ����س��رى  عندما  ك���اذب 

.2018
�أن يكون  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ون��ف��ى 
ب�سوؤون  م��ع��رف��ة  �أي  ب��اي��دن  ل���دى 
�أع���م���ال �ب���ن���ه، ل��ك��ن �مل���ز�ع���م ب���اأن 
�لرئي�س ت�سّر على طي�س هانر 

ما ز�لت م�ستمرة.
ل����دى هانر  ����س���ادق���ني،  »ل��ن��ك��ن 
ب��اي��دن م��ا���س حم���رج ل��ل��غ��اي��ة. ل 
ت��وج��د ط��ري��ق��ة لإخ���ف���اء ذلك”، 
يقول لري �ساباتو �أ�ستاذ �ل�سيا�سة 
�أن  م�سيفاً  فريجينيا،  جامعة  يف 
ب��اي��دن ل  ه��ان��ر  مل�ساكل  ذك��ر  �أي 
ميكن �أن ينعك�س ب�سكل جيد على 

�ل�سابقة يف  زوجته  وقال حمامي 
�أنه  تعرف  �أن  “عليك  �لإي����د�ع: 
�أم���ر ر�ئ���ع �أن ي��ذه��ب �ل��رج��ل �إىل 
باب غرفة �لفندق ويفتحه ويجد 
ف��ي��م��ار���س �جلن�س  ه��ن��اك  �م������ر�أة 

معها«.
وو�ف����ق ب��و���س ع��ل��ى ذل���ك بقوله: 

“كان �لأمر غري منطقي �أبد�ً«.

بيل كلينتون
�ل�سابقني  �ل��روؤ���س��اء  معظم  ك���ان 
�لأق���������ل لأن  حم���ظ���وظ���ني ع���ل���ى 
يتم  مل  لأ���س��ره��م  �ل��ق��ذر  �لغ�سيل 
وو�سائل  �لإن��رن��ت  ع�سر  يف  بثه 
�ل���ت���و�����س���ل �لج���ت���م���اع���ي. وك����ان 
يف  رئ���ي�������س  �أول  ك���ل���ي���ن���ت���ون  ب���ي���ل 
ع�����س��ر �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر ي��ت�����س��ارع مع 

�لرئي�س بايدن.

روزفلت
�ب��ن��ه لن  �سلوك  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�إل  ل��ه،  ع���ز�ء كبري  ي��ك��ون م�سدر 
�أمريكي  رئ��ي�����س  �أول  ل��ي�����س  �أن�����ه 
ي��و�ج��ه م�����س��اك��ل حم��رج��ة ب�سبب 

�أقرباء له.
وق���������ال ث������ي������ودور روزف������ل������ت عن 
كانت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ه��ورة  �لبكر  �بنته 
لتقدمي  �لبي�سوي  �ملكتب  تقتحم 
وكانت  و�ل���ده���ا،  �إىل  �ل��ن�����س��ح��ي��ة 
�أن  �إم��ا  “ميكنني  �ل�سمعة:  �سيئ 

جورج بو�س
ك���ان ع��ل��ى ج���ورج دب��ل��ي��و ب��و���س �أن 
ت�سرفات  ع���ن  ت���ق���اري���ر  ي��ت��ح��م��ل 
�لك�سف  مت  ع���ن���دم���ا  ن���ي���ل  �أخ����ي����ه 
و�دعى   .2003 يف  ط��الق��ه  ع��ن 
�إىل  �أن������ه يف رح������الت ع���م���ل  ن���ي���ل 
ه��ون��غ ك��ون��غ وت��اي��الن��د يف �أو�خ���ر 
�ل��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات، �أق������ام ع���الق���ة مع 
�لغام�سات  �ل��ن�����س��اء  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�للو�تي ظهرن عند باب �لفندق. 
علم  على  يكن  �أن���ه مل  نيل  وق���ال 
ب��اأن �لن�ساء كن ع��اه��ر�ت لأن��ه مل 

يطرح عليهن �أي �أ�سئلة.

باألي�س... ل  �أهتم  �أو  �لبالد  �أدي��ر 
ميكنني فعل �لأمرين معاً«.

جيمي كارتر
وقال جيمي كارتر، مردًد� �سدى 
روزفلت عندما كان يفكر باأخيه: 
�أع�ساء  على  �أك���رب  ت��اأث��ري  “لدي 
منه  �لأم��ري��ك��ي  �ل�����س��ي��وخ  جمل�س 
يو�سف  ك���ان  �ل����ذي  بيلي”  ع��ل��ى 
وقد  �لبرية”،  “مدمن على  باأنه 
ت��ب��ول م���رة ع��ل��ى �مل����درج يف مطار 
من  وم�سمع  م���ر�أى  �أم���ام  �أتالنتا 
�ل�سخ�سيات  وك���ب���ار  �ل�����س��ح��اف��ة 
�لدبلوما�سية  ع��الق��ات��ه  و�ف��ت��ت��ح 
�ل�سرية مع حكومة معمر �لقذ�يف 

يف ليبيا حلل م�ساكله �ملالية.

ريت�سارد نيك�سون
�أمر  وخ�����الل ح��ق��ب��ة ووت���رغ���ي���ت، 
على  بالتن�ست  نيك�سون  ريت�سارد 
ه���ات���ف ���س��ق��ي��ق��ه دون�����ال�����د، �ل����ذي 
من  دولر  �أل����ف   200 �ق���ر����س 
�لأعمال  وق��ط��ب  �لأف�����الم  م��ن��ت��ج 
هو�رد هيوز لدعم �أعماله �لفا�سلة 

للوجبات �ل�سريعة.

ليندون جون�سون
�سقيقه  جون�سون  ليندون  و�أبقى 
�لأ�سغر، �سام، ك�سجني �فر��سي 
حماولة  يف  �لأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت  يف 
وكان  �لكحول.  على  �إدمانه  لكبح 
�سام جون�سون �لذي ي�سرب �خلمر 
ت�سريب  ع���ل���ى  ق��������ادر�ً  و�مل���ق���ام���ر 
���س��ري��ة ع��ن��دم��ا يكون  م��ع��ل��وم��ات 
يف ح��ال��ة ���س��ك��ر، مب��ا يف ذل���ك �إىل 

�ملر��سلني.
�إل��ق��اء ���س��ام خم��م��ور�ً يف �أحد  بعد 
موظفو  حت��رك  تك�سا�س،  �سجون 
من  للتخفيف  �لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
�مل�سوؤولني  م��ن  وط��ل��ب��و�  �حل����ادث 
بهدوء.  �سر�حه  �إط��الق  �ملحليني 
زنز�نته  مغادرة  رف�س  �سام  ولكن 

حيث نام حتى �ل�سباح.
ومل تفلح جهود جون�سون لو�سع 
طريق  ع��ن  �أخ��ي��ه  لت�سريبات  ح��د 
“كم�ست�سار  �حلكومة  �إىل  �سمه 
جزئي و�سجني جزئي” يف تخفيف 
�لحتكاك بينهما. و�عترب �سام �أن 
ليندون  لدى  يعمل  �سخ�س  “�أي 
�أن  ي��ج��ب  ي���وم���اً   30 �أك�����ر م���ن 

يح�سل على قلب �أرجو�ين«.

الواليات املتحدة تنفق رقما فلكيا على دواء »ال�صالح النووي«

تظاهرات يف الواليات املتحدة دفاعا عن احلق باالإجها�س 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�حلق  ع��ن  دف��اع��ا  و��سنطن  بينها  ع��دة  �أم��ريك��ي��ة  م��دن  يف  �لآلف  تظاهر 
ب�ساأن  ق��ر�ر�  حزير�ن-يونيو  يف  �لعليا  �ملحكمة  �أ�سدرت  �ل��ذي  بالإجها�س 

تقييده.
كانت �ملحكمة �ألغت نهاية حزير�ن-يونيو حكما تاريخيا �أ�سدرته يف 1973 

يعترب �أن حق �لن�ساء بالإجها�س مكر�س يف د�ستور �لوليات �ملتحدة.
�ملتحدة  �لوليات  حزير�ن-يونيو  يف  �ملحكمة  �تخذته  �ل��ذي  �لقر�ر  و�أع��اد 
�إىل �لو�سع �لذي كان �ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولية حّرة يف �أن 
ت�سمح بالإجها�س �أو �أن حتظره. وهتف �ملتظاهرون ومعظمهم ن�ساء “لن 
و�إىل  “ت�سونامي ن�سوي”  ملوحني بالفتات تدعو �إىل  نرجع �إىل �لور�ء” 

“�لت�سويت لإنقاذ حقوق �لن�ساء” يف مو�جهة هجوم �ملحافظني.
فر�ن�س  لوكالة  و��سنطن  وهي طالبة يف  عاما”   18“ بوبال  �إميلي  قالت 

بر�س “ل �أريد �أن يجربوين على �لعودة �إىل حقبة �أخرى«.
�لتجديد  �نتخابات  نتائج  �أن  فاعتربت  عاما”   70“ �أل��ني  كيمربيل  �أم��ا 
حماية  لناحية  حا�سمة  �ستكون  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�سرين   8 يف  �لن�سفي 
�أجل  ل��ل��خ��روج و�ل��ن�����س��ال م��ن  ����س��ت��ع��د�د  “غالبيتنا ع��ل��ى  ق��ائ��ل��ة  �حل��ق��وق، 

�لدميوقر�طية وحق �لنا�س يف حرية �لت�سرف باأج�سادهم، ن�ساًء ورجال«.
وكان هناك بع�س �ملتظاهرين �ملعار�سني �لذين �عتربو� �لإجها�س “مبثابة 

لكنهم ووِجهو� ب�سيحات �ل�ستهجان. قتل”، 
وخرجت م�سري�ت مماثلة موؤيدة لالإجها�س خ�سو�سا يف مدينة نيويورك 

ودينفر يف كولور�دو.

•• وا�صنطن-وكاالت

�أنفقت �لوليات �ملتحدة قر�بة 290 مليون دولر على 
من  �لأرو�ح  لإن��ق��اذ  ت�ستخدم  لالإ�سعاع  م�سادة  حبوب 

�لت�سرب �لإ�سعاعي وحو�دث �لطو�رئ �لنووية.
و�أعلنت وز�رة �ل�سحة و�خلدمات �لإن�سانية �لأمريكية، 
�لأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي، �أن���ه���ا �����س���رت �إم�������د�د�ت م���ن عقار 
من �سركة Amgen، كجزء من برنامج   Nplate
يف  �لطو�رئ  للتاأهب حلالت  �ملتحدة  بالوليات  خا�س 

�إطار م�سروع Bioshield لعام 2004.
 ماذ� نعرف عن عقار Nplate؟

من  يعانون  �ل��ذي��ن  �ملر�سى  لعالج  �لعقار  ت�سنيع  مت 
.ARS متالزمة �لإ�سعاع �حلاد

جلرعة  يتعر�س  عندما  باملتالزمة  �ل�سخ�س  ي�ساب   

�لد�خلية  لالأع�ساء  ت�سل  �لتي  �لإ�سعاعات  من  عالية 
�لدموية  �ل�سفائح  �إن��ت��اج  �ل���دو�ء  ث���و�ن.  يحّفز  خ��الل 
�لإ���س��ع��اع �حلاد  �أع��ر����س متالزمة  يف �جل�����س��م.  ت�سمل 
نزيفا قويا يكون مهدد� للحياة ب�سبب فقد�ن �ل�سفائح 
و�خل���دم���ات  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ت���وؤك���د  مل   - �ل���دم���وي���ة. 
عملية  �رت��ب��اط  �إع���الم  لو�سائل  �لأم��ريك��ي��ة  �لإن�سانية 
فالدميري  �ل��رو���س��ي  �ل��رئ��ي�����س  بت�سعيد  �ل��ع��ق��ار  ���س��ر�ء 
�لنووي  �ل�سالح  �إىل  بوتني خلطابه وتلميحه باللجوء 

يف �حلرب �لأوكر�نية.
“بزن�س  م��وق��ع  بح�سب  �ل����وز�رة  با�سم  متحدث  ق��ال   -
�جلهود  من  “جزء  �لعقار  �سر�ء  عملية  �إن  �إن�سايدر” 
�لتهديد�ت  من  و��سعة  ملجموعة  لال�ستعد�د  �جل��اري��ة 
مبا يف ذلك �لأمر��س �ملعدية �لكيميائية و�لبيولوجية 

و�لإ�سعاعية و�لنووية«.
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املال والأعمال
تطوير االأمن ال�صيرباين لقطاع الطاقة يف الدولة

�ل��رق��م��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل��ة “ 
تقرير�ً  �إي�ست”  �إنربريرن ميدل 
�لقت�سادي  �مل�سهد  ح��ول  خ��ا���س��اً 
�ل��رق��م��ي يف دب���ي حت���ت ع���ن���و�ن “ 
خارطة تر�سيخ مكانة دبي عا�سمة 
�لرقمي”،  ل���الق���ت�������س���اد  ع���امل���ي���ة 
جهود  �لتقرير  ي�ستعر�س  حيث 
لعب  �إىل  بالتحول  دب��ي  حكومة 
رئ��ي�����س��ي ل��الق��ت�����س��اد �ل��رق��م��ي يف 
�لذكاء  تقنية  �ل��ع��امل يف جم��الت 
�مل�سفرة  و�ل��ع��م��الت  �ل�سطناعي 
و�مليتافري�س،  �لرقمية  و�لأ�سول 
وخطط �لإمارة لتنمية �قت�سادها 

�لرقمي. 
�ل��ت��ق��ري��ر مب��ث��اب��ة دليل  وي��ع��ت��رب 
موؤ�سر�ت  �أه��م  ي�ستعر�س  توعوي 
�لنمو يف دبي، و�مل�سهد �لقت�سادي 
�لقت�ساد  وم��ن��ظ��وم��ة  ل����الإم����ارة، 
�لرقمي ومتويل �ل�سركات �لنا�سئة 
و�ل�سركات �لنا�سئة �سريعة �لنمو، 
و�لقت�ساد  �لتناف�سية  وموؤ�سر�ت 
�لتقرير  وي�سكل  دب���ي.  يف  �ملتنوع 
جزء�ً من �سل�سلة من ثالثة تقارير 
تتعاون فيها غرفة دبي لالقت�ساد 
�إنربريرن   “ جملة  م��ع  �لرقمي 
ببيئة  للتعريف  �إي�ست”  م��ي��دل 

�لأعمال �لرقمية يف دبي. 

•• دبي-الفجر:

��سر�تيجية مع معر�س  ب�سر�كة 
�أحد �ملعار�س  “نورث �ستار دبي”، 
جليتك�س  �لرئي�سية  و�لفعاليات 
جلوبال 2022، ت�ستعد غرفة دبي 
لالقت�ساد �لرقمي لربنامج حافل 
من �لن�ساطات و�لفعاليات �لهامة 
خالل  وت��رع��اه��ا  �ستنظمها  �ل��ت��ي 
جيتك�س جلوبال 2022، �حلدث 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �لأك������رب و�لأك�����ر 
�لتكنولوجيا  ل�����س��رك��ات  ���س��م��وًل 
�لعامل.  يف  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  و�ل�����س��رك��ات 
لالقت�ساد  دب����ي  غ���رف���ة  وت��ع��ت��رب 
�ل�سر�تيجي  �ل�سريك  �لرقمي 
�أك��رب حدث  �ستار دبي”،  “لنورث 
�لعامل،  يف  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
�مل�ستمر  �ل��ت��ط��ور  يعك�س  و�ل����ذي 
لل�سركات  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 
�لنا�سئة، و�لدور �ملهم �لذي تلعبه 
عجلة  دف��ع  يف  �لنا�سئة  �ل�سركات 
�لبتكار و�لتعاون �لدويل يف قطاع 

�لأعمال.
دبي  غرفة  م�ساركة  �ساهمت  وقد 
�إ�سفاء  يف  �ل��رق��م��ي  ل��الق��ت�����س��اد 
“نورث  مل���ع���ر����س  م���ت���ج���دد  زخ�����م 
�ل�سعة  �رتفعت  حيث  �ستار دبي”، 

�مل��ن�����س��ة �مل����وح����دة حل��ك��وم��ة دبي 
�خلا�س  ركنها  يف  �ستعر�س  حيث 
�لتي  �لإل����ك����رون����ي����ة  خ���دم���ات���ه���ا 
50 خدمة  �ل����  ع���دده���ا  ي��ت��خ��ط��ى 
�مل�ساريع  م���ن  وع�������دد�ً  م��ت��ن��وع��ة، 
�ل���ت���ي تعمل  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��رق��م��ي��ة 
خالل  وتطبيقها  تنفيذها  ع��ل��ى 
تناف�سية  لتعزيز  �ملقبلة  �ل��ف��رة 
جمتمع �لأعمال، وت�سهيل و�سول 

�ملتعاملني �إىل خدماتها.

تقرير امل�سهد 
االقت�سادي الرقمي بدبي

دب��ي لالقت�ساد  غ��رف��ة  و�أ����س���درت 

جتربة تقنية الواقع 
االفرتا�سي لالأكادميية 

التدريبية يف جناح غرفة 
دبي لالقت�ساد الرقمي

لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  و�ستعر�س 
�ل���رق���م���ي يف ج���ن���اح���ه���ا �خل���ا����س 
�لفر��سي  �لو�قع  وخ��وذة  تقنية 
�مل�����ت�����ط�����ورة �ل�����ت�����ي ����س���ت���ط���ب���ق يف 
�ملتخ�س�سة  �لتدريبية  �لأكادميية 
�لتي  “ميتافري�س”،  ب����ع����امل 
طريقة  تغيري  م���وؤخ���ر�ً  �أطلقتها 
تفكري �ل�سركات �لنا�سئة �لرقمية، 
�ل�ستفادة  ل��ك��ي��ف��ي��ة  وت��وج��ي��ه��ه��ا 
يف  “ميتافري�س”  ع������امل  م�����ن 
وميكن  �أعمالها.  وتطوير  تعزيز 
�لنا�سئة  و�ل�����س��رك��ات  للم�ساركني 
�لغرفة  ج���ن���اح  زي�������ارة  �ل���رق���م���ي���ة 
�لتدريبي  �لربنامج  على  للتعرف 
وجتربة تقنية �لو�قع �لفر��سي 
�لنوعية، وت�سجيل طلب م�ساركتها 

يف �لربنامج �لتدريبي �ملتطور. 

من�سة رقمية خلدمات 
غرفة جتارة دبي

وت���������س����ارك غ����رف����ة جت�������ارة دب�����ي، 
�لعاملة  �ل��ث��الث  �ل��غ��رف  �إح����دى 
حت���ت م��ظ��ل��ة غ����رف دب�����ي، �سمن 

ل��ل��م��ع��ر���س يف هذه  �ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
ل�ستيعاب   30% بن�سبة  �ل���دورة 
عار�سة  ج��ه��ة   1000 م��ن  �أك���ر 
م��ن 60 دول���ة و�أك����ر م��ن 600 
م�����س��ت��ث��م��ر يف م���ن���ظ���وم���ة ري������ادة 

�لأعمال �ملزدهرة. 
لالقت�ساد  دب���ي  غ��رف��ة  وت��ع��ر���س 
وبر�جمها  خ���دم���ات���ه���ا  �ل���رق���م���ي 
وم��ب��ادر�ت��ه��ا يف ج��ن��اح خ��ا���س لها 
حني  يف  دبي”  ���س��ت��ار  “نورث  يف 
وفعاليات  ن�����س��اط��ات  ل��ه��ا  �ستكون 
�أ����س���ا����س���ي���ة ت���ر����س���خ ج����ه����وده����ا يف 
�لرقمية  �ل�����س��رك��ات  ����س��ت��ق��ط��اب 
�لرقمية  �ل�سركات  ودعم  �لعاملية، 

وحت�سني بيئة �لأعمال.
لالقت�ساد  دب���ي  غ��رف��ة  و�ستنظم 
�ل���رق���م���ي ف��ع��ال��ي��ة ه���ام���ة جتمع 
�لعاملية  �ل�سركات  من  ع��دد�ً  فيها 
متتلك  ل  �ل��ت��ي  “�ليونيكورن” 
ت���و�ج���د�ً ب��ع��د يف �إم����ارة دب���ي وهي 
من  �أكر  �أي�ساً  يح�سرها  فعالية 
�مل�ستثمرين حول  100 من كبار 
�حلا�سرين  ل��ت��ع��ري��ف  �ل����ع����امل، 
بالإمارة  �لقت�سادي  �مل�سهد  على 
وجذبها لتاأ�سي�س �أعمالها يف دبي، 
وهي فعالية �سي�سارك فيها معايل 
دولة  وزي��ر  �لعلماء،  �سلطان  عمر 

و�لقت�ساد  �ل�سطناعي  للذكاء 
�ل��رق��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل عن 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ب��ع��د، 

دبي لالقت�ساد �لرقمي. 
لالقت�ساد  دب���ي  غ��رف��ة  و�ستطلق 
�ل��رق��م��ي م���ب���ادرة خ��ا���س��ة خالل 
وذلك  جلوبال،  جيتك�س  معر�س 
ل��ت��ح��ف��ي��ز �لأف������ك������ار �مل���ب���ت���ك���رة يف 
قطاعات رقمية متطورة، وتر�سيخ 
م���ك���ان���ة دب������ي ك���وج���ه���ة وم����رك����ٍز 

جمال  يف  �لإب����د�ع����ي����ة  ل���الأف���ك���ار 
يتوقع  حيث  �ل��رق��م��ي،  �لقت�ساد 
�لتي  �خلا�سة  �مل��ب��ادرة  حتظى  �ن 
�ستطلقها �لغرفة باإقبال كبري من 
قبل �ل�سركات �لنا�سئة �ملتخ�س�سة 
�ملتقدمة  �ل���رق���م���ي���ة  ب����احل����ل����ول 

و�ملتطورة. 
لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  و�ست�سارك 
�لرقمي يف رعاية عدد من لقاء�ت 
�لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  م��ع  �لأع���م���ال 

ع����ل����ى ه����ام���������س ف�������رة �مل���ع���ر����س 
بجل�سات  �مل�ساركة  �إىل  بالإ�سافة 
�ستقوم  حني  يف  متنوعة،  نقا�سية 
لغرف  �لتابعة  �خلارجية  �ملكاتب 
دبي يف �لهند و�إثيوبيا و�أذربيجان 
ب��رع��اي��ة ب��ع��ث��ات جت��اري��ة م��ن هذه 
جيتك�س  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  �ل��ب��ل��د�ن 
 20 �أك��ر من  معاً  ت�سم  جلوبال 
�سركة، لتعريفها ببيئة �ل�ستثمار 
ن�سج  يف  وم�����س��اع��دت��ه��ا  دب������ي،  يف 
�سبكة عالقات للتو�سع �إىل �أ�سو�ق 

�لإمارة. 
�ملدير  �جل��������رو�ن،  خ���ال���د  و�أ�����س����ار 
لالقت�ساد  دب��ي  لغرفة  �لتنفيذي 
�لغرفة  ح����ر�����س  �إىل  �ل���رق���م���ي 
لتطوير  �جل���ه���ود  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى 
وتر�سيخ  �ل��رق��م��ي،  دب���ي  �ق��ت�����س��اد 
عاملية  ك��وج��ه��ة  �لإم��������ارة  م��ك��ان��ة 
و�لتقنيات  و�لبتكار  للتكنولوجيا 
م�ساركة  �ن  �إىل  لف��ت��اً  �حل��دي��ث��ة، 
جيتك�س  م���ع���ر����س  يف  �ل����غ����رف����ة 
�ل�سر�تيجية  و�سر�كتها  جلوبال 
جزء  دبي”  ����س���ت���ار  “نورث  م����ع 
با�ستقطاب  �ل��غ��رف��ة  �ل���ت���ز�م  م���ن 
ودعم  �لرقمية  �لنا�سئة  �ل�سركات 
�لرقمي  �لق���ت�������س���اد  م���ن���ظ���وم���ة 

وتطويرها بالإمارة.  

�سريك ا�سرتاتيجي لنورث �ستار دبي واإطالق درا�سة حديثة حول امل�سهد االقت�سادي الرقمي بدبي

غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي ت�صتعد جليتك�س جلوبال ب�صل�صلة من املبادرات والفعاليات لدعم بيئة العمل الرقمية باالإمارة

و�لقدر�ت من �أجل تطوير ون�سر تقنيات حديثة تعزز وت�ساهم يف �إن�ساء 
لدولة  �ل�ست�سر�يف  �لنهج  �أن  على  �سعادته  و�أك���د  حممية.  حتتية  بنى 
بنية حتتية  ع��رب  �لرقمي  �ل��ع��امل  يف  ق��دم��اً  بامل�سي  �خل��ا���س  �لإم����ار�ت 
��ستمر�رية  و�سمان  �لتقنية  �لأنظمة  حتديث  يتطلب  و�آمنة،  متطورة 
خرب�ت  تطوير  يف  ي�ساهم  ب��دوره  وه��ذ�  للم�ستجد�ت،  وفقاً  �لتحديث 
�ل��دويل، وتعزيز نقل  �مل�ستوى  �لإمار�تي على  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  قطاع 

وتبادل �ملعارف و�خلدمات على م�ستوى �لعامل.
�لأمن  �لأول لقادة  �ملنتدى  �لتفاهم ل�ستكمال ما حققه  وتاأتي مذكرة 
و�لذي  �مل��ا���س��ي،  �سبتمرب  يف  عقد  �ل���ذي  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  �ل�سيرب�ين 
�لأمن  بالتعاون مع جمل�س  �لنووية  �لإم��ار�ت للطاقة  نظمته موؤ�س�سة 
�لأمريكية،  �لطاقة  ووز�رة  �لأمريكية،  �خلارجية  ووز�رة  �ل�سيرب�ين، 
در�غو�س  ���س��رك��ة  م��وؤ���س�����س  يل  روب����رت  �سمنهم  م��ن  دول��ي��ني  وخ����رب�ء 
لالأمن  �حل��ايل  �مل�سهد  ناق�س  و�ل��ذي  �ل�سيرب�ين،  بالأمن  �ملتخ�س�سة 
�ل�سيرب�ين مع �أكر من 117 خبرًي� تبادلو� �أف�سل �ملمار�سات لتعزيز 

م�سرية �لنتقال مل�سادر �لطاقة �ل�سديقة للبيئة على نحو م�ستد�م.

�ملحلي بالتعاون مع جمل�س �لأمن �ل�سيرب�ين.
�ملنتدب  �لع�سو  �حلمادي،  �إبر�هيم  حممد  �سعادة  قال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
مذكرة  تعد   : �لنووية  للطاقة  �لإم���ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�لإلكرونية  �ل�سر�تيجيات  تطوير  م�سرية  يف  مهمة  خطوة  �لتفاهم 
لتاأمني �لبنية �لتحتية �حليوية لقطاع �لطاقة من �أجل حتقيق �أهد�ف 
�لدولة يف هذ� �لقطاع، ول �سيما �أن موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية 
تقوم بدور ريادي يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين يف قطاع �لطاقة �لنووية 
مهًما  حم���وًر�  �ل�����س��ي��رب�ين  �لأم���ن  ي�سكل  حيث  �ل��ع��امل��ي،  �مل�ستوى  على 
ي�سهد تقدماً  �لذي  �ملجال  ��ستباقيا يف هذ�  تتبع نهجاً  �لتي  للموؤ�س�سة 
متو��ساًل. و�أ�ساف �حلمادي �نه من خالل �لتعاون �لوثيق مع جمل�س 
�ملتحدة، تو��سل موؤ�س�سة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �ل�سيرب�ين يف دولة  �لأم��ن 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية �للتز�م بتبادل �أف�سل �ملمار�سات بهدف تعزيز 

�أكر  با�ستخد�م  �لب��ت��ك��ار  جم��ال  يف  �لعاملية  �ل��ري��ادي��ة  ملكانتها  �ل��دول��ة 
�لأنظمة �لإلكرونية تقدًما.

�ل�سيرب�ين  �لأم��ن  جم��ال  يف  نوعية  نقلة  من  �لعامل  ي�سهده  ملا  ونظر�ً 
وتعزيز�ً ملوقع �لدولة �لر�ئد عاملياً يف ذ�ت �ملجال، �حتلت دولة �لإمار�ت 
�ملرتبة �خلام�سة عاملياً بف�سل بنيتها �لتحتية �ل�سيرب�نية �لقوية، وذلك 
يف تقرير موؤ�سر �لأمن �ل�سيرب�ين �لعاملي 2020 �ل�سادر عن �لحتاد 

�لدويل لالت�سالت.
�لأمن  رئي�س  �لكويتي  حمد  حممد  �لدكتور  �سعادة  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�لقيادة  ر���س��ال��ة  �إط���ار  نعمل يف  �لإم�����ار�ت:  دول���ة  �ل�����س��ي��رب�ين حلكومة 
تقليل  �أجل  من  �ل�سيرب�ين  �حليوي  �لقطاع  لتعزيز  �لر�مية  �لر�سيدة 
�لنمو لكافة �لقطاعات ورفع جاهزية  �لثقة ومتكني  �ملخاطر وتر�سيخ 
�ل���س��ت��ج��اب��ة. وع��ل��ي��ه ج����اءت م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ب��ه��دف ت��وح��ي��د �جلهود 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سيرب�ين  �لأم��ن  وجمل�س  �لنووية  للطاقة  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  وقعت 
��سر�تيجيات و�سيا�سات  مذكرة تفاهم تهدف لدعم تطوير ومر�جعة 

ومعايري �لف�ساء �ل�سيرب�ين لقطاع �لطاقة يف �لدولة.
�لنووية  للطاقة  �لإم��ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لرئي�سي  �ملقر  �ملذكرة يف  توقيع  مت 
�ملنتدب  �لع�سو  �حلمادي  �إبر�هيم  حممد  �سعادة  قبل  من  �أبوظبي،  يف 
�لكويتي  حمد  حممد  �لدكتور  و�سعادة  للموؤ�س�سة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 

رئي�س �لأمن �ل�سيرب�ين حلكومة �لإمار�ت.
وت���اأت���ي م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م يف �إط����ار �ل���ت���ز�م م��وؤ���س�����س��ة �لإم������ار�ت للطاقة 
�ل�سيرب�نية  �لتقنيات  �أف�سل  و�عتماد  و�ملرونة  �لأم��ن  بتعزيز  �لنووية 
يف قطاع �لطاقة �ل�سديقة للبيئة يف �لدولة، �إىل جانب تعزيز �ل�سر�كة 
�ل�سر�تيجية بني �ملوؤ�س�سة وجمل�س �لأمن �ل�سيرب�ين من خالل تبادل 
�ملعارف و�خلرب�ت ودعم بر�مج �لتدريب �ملتخ�س�سة، عالوة على توفري 
�مل�ستوى  على  �أمنية  عمليات  مركز  لإن�ساء  �لالزمة  �خل��رب�ت  �ملوؤ�س�سة 

ال�صرق االأو�صط لل�صاعات واملجوهرات ي�صهد اإقبااًل كبريا من الزوار يف يومه االأخري

ني�صان ت�صغط على �صريكتها رينو لبيع ح�صتها مبادرة قمح االإمارات تناق�س ا�صتعدادات املو�صم اجلديد
 18 �ىل  �لقمح  كيلو  �سعر  �إقبال وطلبا كبري� حيث و�سل  �سهد  و�ل��ذي  �ملا�سي 
�إنتاج �لبذور  �أي�سا  ت�سمل  “قمح �لإم��ار�ت �لع�سوية”  درهم. و�أو�سح �ن مبادرة 
و توزيع �أ�سناف متنوعة من �حلبوب مثل �لذره و�للوبيا و�لفا�سولياء وغريها 

من �لبقوليات على �ملز�رعني.
و�أو�سح عبيد �لزعابي �ن تاريخ زر�ع��ة �لقمح بالدولة قدمي جد� ،وك��ان �لقمح 
ول يز�ل يزرع يف �أعايل �لقمم و �ل�سهول �ملنب�سطة يف �ملناطق �ل�سرقية بالدولة 

و�لتي ت�سمى “ �لوعوب« .
ومن جانبه قال نا�سر �لقايدي �أحد �ملز�رعني �ملو�طنني �إن له جتربة يف زر�عة 
�أن��و�ع حبوب  �لقمح متتد �أكر من ع�سر �سنو�ت و مت خاللها جلب �لعديد من 
�أنو�عها من حيث  �ف�سل  �ختيار  �أج��ل  �لعامل من  م�ستوى  على  �ملختلفة  �لقمح 

وفرة �ملح�سول وحتملها �أجو�ء �لدولة.
و�لقمح خا�سة من �جل حتقيق  بزر�عة �حلبوب عموما  و�أكد �سرورة �لهتمام 
منتجات  بجودة  ،منوها  �لقادمة  �ل�سنو�ت  م��دى  على  �ملحلي  �ل��ذ�ت��ي  �لكتفاء 
و�ملو�د  �حل�سرية  و�مل��ب��ي��د�ت  �لكيماويات  م��ن  �خلالية  �ملحلية  �ملحلية  �حل��ب��وب 
بذور  �نتقاء  و  �لع�سوية  �لزر�عة  على  بالدولة  �لزر�عة  تعتمد  ،حيث  �حلافظة 

غري معدلة ور�ثًيا من خمتلف دول �لعامل.
و بدوره �أ�ساد عبد�هلل �سعيد �لنعيمي من �إمارة عجمان �أحد �ملز�رعني �ملو�طنني 
�أع�ساء مبادرة قمح �لمار�ت مبثل هذه �ملبادر�ت �لتطوعية من �ملز�رعني �سمن 
�سعيهم �مل�ستمر من �أجل زيادة وتنويع �ملحا�سيل �لزر�عية و�لتي تهدف �إىل ن�سر 
خالل  من  �لذ�تي  �لكتفاء  وحتقيق  بالدولة  �لزر�عية  �ملحا�سيل  تنويع  ثقافة 
“ �لتي ت�ساهم يف  “قمح �لإم��ار�ت  �أع��د�د �ملز�رعني ،منوها باأهمية مبادة  زي��ادة 
توفري �حلبوب �لزر�عية وتامني م�ستلزمات �لزر�عة و تعزيز �لتوعية و�لإر�ساد و 
ت�سجيع �ملز�رعني يف خمتلف مناطق �لدولة على زيادة �لإنتاج �لزر�عي وخا�سة 

�حلبوب.

ح�سته  �لفرن�سي  �حلليف  تخفي�س  مقابل  �لكهربائية،  �سيارتها  �أ�سول 
ني�سان  للعمليات يف  �لتنفيذي  �ملدير  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت  ني�سان.  يف 
�أ�سو�ين جوبتا كان من بني م�سوؤويل �ل�سركة �لذين ز�رو� فرن�سا �ل�سهر 
�ملا�سي لبحث ما �إن كانت �سركة �سناعة �ل�سيار�ت �ليابانية �ست�ستثمر يف 
�سركة رينو �جلديدة لل�سيار�ت �لكهربائية. و�أحجمت رينو عن �لتعليق 
على تقرير �ل�سحيفة، بينما مل ترد ني�سان حتى �لآن على طلب رويرز 

للتعليق خارج �أوقات �لعمل �لر�سمية. 

•• عجمان-وام:

مزرعة  يف  �خلام�س  �ل�سنوي  �جتماعهم  �لإمار�ت”  “قمح  مبادرة  �أع�ساء  عقد 
�لقمح،  زر�ع��ة  �ق��ر�ب مو�سم  وذل��ك مبنا�سبة  �إم���ارة عجمان  يف  �لزعابي  عبيد 
وذلك بهدف دعم �ملز�رع �ملحلية وت�سجيع �ملز�رعني على زر�عة �لقمح ، ومناق�سة 
��ستعد�د�ت  تناول �لجتماع  �ملز�رعني و�لتحديات لتي تو�جههم:كما  �حتياجات 
�ملو�سم �ملرتقب لزر�عة �لقمح هذ� �لعام ،حيث مت بهذ� �خل�سو�س مت توزيع بذور 

�لقمح على 200 مز�رع من خمتلف مناطق �لدولة.
وقال �ملز�رع عبيد حممد �لزعابي م�سرف مبادرة “قمح �لإمار�ت” يف ت�سريحات 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �إن �ملبادرة تعترب �إحدى �ملبادر�ت �لر�ئدة يف جمال 
�لزر�عة �لتي �نطلقت يف عام 2017 وت�سم �لأن 200 مزرعة ،�سمن �جلهود 
�لوطنية يف جمال تعزيز �لأمن �لغذ�ئي حيث ينتج �أع�ساء �ملبادرة �أكر من80 

طنا من �لقمح على م�ستوى �لدولة خالل مو�سم �حل�ساد.
و �أ�ساف �أن �ملبادرة يف عامها �خلام�س حتر�س على �لجتماع بالأع�ساء من �أجل 
تبادل �خلرب�ت و�لإر�ساد�ت وتقدمي خدمات لهم و�إطالعهم على �أبرز �لأهد�ف 
من �أجل �لو�سول �ىل �أف�سل �لأ�ساليب و�لطرق �لتي تزيد �إنتاج �لقمح و�لتعرف 
على �أجود ما مت �لتو�سل �إليه من بذور خالل �ملو��سم �ل�سابقة ، كذلك يتم توزيع 
حبوب �لقمح على �ملو�طنني و�ملز�رعني ب�سكل جماين من �أجل ت�سجيعهم على 
�مل�ساهم يف حتقيق �لكتفاء �لذ�تي للدولة و�إنتاج حما�سيل ت�ساهم يف زيادة �لنتاج 
�آلت ح�ساد  بتوفري  �لإمار�ت”  “قمح  مبادرة  ت�ساهم  كما   ، �لدولة  �لزر�عي يف 
�لقمح يف خمتلف �إمار�ت �لدولة من �أجل �لت�سهيل على �ملز�رعني وم�ساعدتهم 
يف ح�ساد �حلبوب ب�سكل �سريع و�سحي و�ل�ستفادة من ح�ساد �سنابل �لقمح يف 

كل عام.
و�أ�سار �لزعابي �إىل �نه مت تد�ول كميات حمدوده من �لقمح بال�سوق �ملحلي �لعام 

•• عوا�صم-رويرتز:

نقلت �سحيفة وول �سريت جورنال عن م�سادر مطلعة قولها �إن �سركة 
�سركة  يف  ح�ستها  خلف�س  رينو  �سريكتها  على  ت�سغط  م��وت��ور  ني�سان 
�سناعة �ل�سيار�ت �ليابانية وجتديد حتالفهما �ملمتد منذ يزيد على 20 
عاما. ومتتلك �سركة رينو �لفرن�سية لل�سيار�ت نحو 43 باملئة من �سركة 
ني�سان ولكن دون متتعها بحقوق ت�سويت يف حني متلك �سركة ني�سان 

�لتي  �لأ�سهم  �ملئة من  15 يف 
لها حق �لت�سويت.

يونيو  يف  ن���ي�������س���ان  وك�������س���ف���ت 
بع�س  م��رة عن  لأول  حزير�ن 
مع  حتالفها  �ت��ف��اق  تفا�سيل 
و�لذي  رينو  �مل�ساهمني  �أك��رب 
مينع �لأخرية من �تخاذ قر�ر 
ما  �إىل  ح�ستها  بزيادة  منفرد 

يزيد على 44.4 باملئة.
وذك���������رت �ل�������س���ح���ي���ف���ة �أم�������س 
حمادثات  �أن  �جل��م��ع��ة  �لأول 
م�ساألة  ت��غ��ط��ي  �ل�������س���رك���ت���ني 
�ستن�سم  ني�سان  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا 
�جل���دي���دة،  ري���ن���و  وح�����دة  �إىل 
ل�سم  �إن���������س����اوؤه����ا  ي���ت���م  �ل���ت���ي 

•• ال�صارقة-وام: 

�خلام�س  �ل��ي��وم  فعاليات  �سهدت 
م���ن م��ع��ر���س �ل�������س���رق �لأو����س���ط 
ل��ل�����س��اع��ات و�مل����ج����وه����ر�ت �ل����ذي 
�ل�سارقة  �إك�����س��ب��و  م��رك��ز  ينظمه 
بدعم من غرفة جت��ارة و�سناعة 
�لزو�ر  من  كثيفاً  �إقباًل  �ل�سارقة 
�لثمينة  �لفر�س  من  لال�ستفادة 
خ�س�سها  �لتي  �لقّيمة  و�جلو�ئز 
بيوبيله  �حتفاًء  ل���رّو�ده  �ملعر�س 
�ل����ذه����ب����ي و�لّط������������الع ع���ل���ى ما 

�ل�ساعات و�ملجوهر�ت من �أبرزها 
من  �أك��ر  بنحو  و�لهند  �إيطاليا 
�سركات  جانب  �إىل  �سركة   100
وع����الم����ات جت����اري����ة ر�ئ�������دة من 
�ملتحدة  و�ململكة  وتركيا  بولند� 
�ملتحدة  و�ل����ولي����ات  و�أوك���ر�ن���ي���ا 
و�لبحرين  و�ل��ي��م��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
وب���ل���غ���اري���ا و�ل�������س���ني و�ل���ي���اب���ان 
وليتو�نيا  ول���ب���ن���ان  و�ل����ك����وي����ت 
وباك�ستان وقطر و�ململكة �لعربية 
ع�سر�ت  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سعودية 

�ل�سركات �ملحلية و�لإمار�تية.

�إك�سبو  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ي�سهده  ���س��ع��د�ء مب��ا   : �ل�����س��ارق��ة 
جماهريي  �إق���ب���ال  م���ن  �حل�����دث 
كبريومتناٍم وهو ما كان متوقعاً يف 
ظل �سمعة ومكانة �حلدث �لعاملية 
وثقة جمتمع �لأعمال و�لزو�ر به 
���س��و�ء جلهة �مل��ز�ي��ا و�ل��ع��و�ئ��د �أو 
و�جلو�ئز  و�حل�سومات  �لعرو�س 
�إك�سبو  ي��ت��ي��ح��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ق��ي��م��ة 
�أوعلى  �مل��ع��ر���س  �ل�����س��ارق��ة خ��الل 
يوبيله  يف  �حل���دث  مت��ي��ز  �سعيد 
�لذهبي بفعاليات وبر�مج مبتكرة 

�ل��ت��و���س��ع��ي��ة يف جمال  خ��ط��ط��ه��م 
�لإمار�ت  بدولة  �لذهب  �سناعة 
�سامل  م���وؤ����س�������س���ة  ك�����س��ف��ت  ح���ي���ث 
�ل�����س��ع��ي��ب��ي ل���ل���م���ج���وه���ر�ت، عن 
يف  للذهب  م�سنع  �فتتاح  عزمها 
�لدولة مب�ساحة �إجمالية تبلغ 9 
�آلف مر مربع وبطاقة �إنتاجية 
وبتكلفة  �سنوياً  7 طن  �إىل  ت�سل 
 100 ن���ح���و  �إىل  ت�����س��ل  م���ال���ي���ة 
و�ح���د� من  لي�سكل  دره��م  مليون 
�أكرب �مل�سانع يف �ل�سرق �لأو�سط.

�ملدفع  �سيف حممد  �سعادة  وق��ال 

بت�سميم  و�ل��ع��امل��ي��ة�مل��ت��خ�����س�����س��ة 
و�مل�سغولت  �ملجوهر�ت  و�سناعة 
�ل�������دورة  ���س��ج��ل��ت  �ل���ذه���ب���ي���ة. و 
�خل��م�����س��ني م���ن �مل���ع���ر����س �ل���ذي 
�ليوم  م�����س��اء  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��خ��ت��ت��م 
�لتجار  م��ن فئة  و����س��ع��اً  ح�����س��ور�ً 
�لأع���م���ال  ورو�د  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
لعقد  �ل���ع���امل  دول  م���ن خم��ت��ل��ف 
�ل�������س���ف���ق���ات وب����ن����اء �ل�������س���ر�ك���ات 
لأعمالهم،  و�لت�سويق  و�ل��روي��ج 
من�سة  �حل������دث  ����س���ّك���ل  ح����ني  يف 
م��ه��م��ة ل��ل�����س��رك��ات ل���الإع���الن عن 

وع���رو����س���اً ح�����س��ري��ة م���ن �أع����رق 
�لذهبية  و�مل�سغولت  �ملجوهر�ت 
�ل��ن��ادرة وق��ط��ع �لأمل��ا���س �لفريدة 
�إىل  م�سري�ً  �ل��ف��اخ��رة  و�ل�����س��اع��ات 
�نتعا�س  تعزيز  �ملعر�س يف  �أهمية 
�لذهب  ق��ط��اع جت����ارة و���س��ن��اع��ة 
و�ملجوهر�ت على �مل�ستوى �ملحلي 
و�لإق��ل��ي��م��ي ك��ون��ه ي�����س��ك��ل نقطة 
�إلتقاء لكربى �ل�سركات و�أ�سحاب 
�ل���ع���الم���ات �ل���ت���ج���اري���ة �ل����ب����ارزة 
و�ملجوهر�ت  �ل�����س��اع��ات  ع���امل  يف 
�إقليمية  م��ن�����س��ة  ل���ه���م  وي����ق����دم 

مبيعاتهم  ن�سبة  لتعزيز  مهمة 
�أه��م��ي��ت��ه يف  �إزدي�������اد  �إ����س���اف���ة �إىل 
�ل�سركات  ه��ذه  فيه  ت�سبو  وق��ت 
منطقة  يف  ح�سورها  تعزيز  �إىل 
نطاق  وتو�سيع  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
من  ت��ع��ت��رب  منطقة  يف  �أع��م��ال��ه��ا 
�أكر �لأ�سو�ق �لو�عدة يف �لعامل. 
و����س��ت�����س��اف �مل��ع��ر���س ع����دد� من 
�لر�ئدة يف جمال �سناعة  �ل��دول 

م���ن عرو�س  ب���ه �حل�����دث  ت���ف���رد 
ح�����س��ري��ة مل��ج��م��وع��ات ن�����ادرة من 
و�ل�ساعات  و�مل��ج��وه��ر�ت  �ل��ذه��ب 
لآخر  �ملتنوع  �لعر�س  جانب  �إىل 
خ���ط���وط �مل��و���س��ة �مل�����س��م��م��ة من 
�لكرمية  و�لأح������ج������ار  �لأمل�����ا������س 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �أك����ر م���ن 900 
�لأ�سماء  �أهم  و�سركة من  عار�س 
�ملحلية  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل���ع���الم���ات 
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املال والأعمال

الرئي�س التنفيذي لـ »دو«: �صنوا�صل �صخ ا�صتثمارات جديدة لتطوير �صبكات اجليل اخلام�س وتو�صيع نطاق تغطيتها 
�ت�سال  �إىل خدمات  �لذين يحتاجون  �لأف��ر�د  �لأعمال وكذلك  قطاعات 
د�ئما  تعمل  �ل�سركة  �أن  �إىل  �حل�ساوي  و�أ�سار  �لكفاءة.   وعالية  موثوقة 
يتطلب  ما  �لأد�ء، وهو  �سبكتها لأعلى م�ستويات  توفري  �لتاأكد من  على 
متابعة م�ستمرة وتبني �أحدث �لتقنيات �ملتعلقة بعمليات �ل�سبكة وقال : 
“ ن�سعى دوما �إىل حت�سني �لبنية �لتحتية ل�سبكتنا و�بتكار حلول وخدمات 
جديدة تلبي متطلبات و�حتياجات �مل�ستهلكني وترتقي بتجاربهم و�أمناط 

حياتهم ”. 
و�أكد �أن “دو” تو��سل �لتز�مها بدعم روؤى حكومة دولة �لإمار�ت وخططها 
�سكان  �لتقنيات �حلديثة لالرتقاء بجودة حياة  �ل�سر�تيجية لتوظيف 
�ل�سركة �سركز خالل  �أن  �إىل  �لأعمال، م�سري�ً  �لدولة ودعم جمتمعات 
�ل�سنو�ت �لقادمة على �ل�ستثمار يف تبني وتطوير �لتقنيات �لنا�سئة �لتي 
و�سكان  �لأع��م��ال  وجمتمعات  �حلكومية  �جلهات  متطلبات  مع  تن�سجم 

خالل  �ل�سر�تيجية  �ل�سركة  خطط  �أن  “دو”،  �ملتكاملة  لالت�سالت 
�لفرة �لقادمة ت�سمل �أي�ساً تقدمي �ملزيد من �لدعم للجهات �حلكومية 
يف دولة �لإمار�ت مبا ي�ساهم يف دفع م�سرية �لتنمية �لتي ت�سهدها �لدولة 
وتر�سيخ ريادتها يف �لع�سر �لرقمي، وذلك عرب توفري حمفظة متنوعة 
من �ملنتجات و�خلدمات و�حللول وتطبيقات �لهو�تف �ملحمولة �ملتطورة 
يعود  مبا  �لقطاع  م�ستوى  على  �ل�سر�كات  منظومة  تو�سيع  جانب  �إىل 

مبزيد من �لفائدة و�لتقدم جلميع قطاعات �لأعمال يف �لدولة. 
�لتحتية  �لبنية  وك��ف��اءة  ج���ودة  تعزيز  “�سنو��سل  �حل�����س��اوي:  و�أ���س��اف 
�ملو�هب  �إىل متكني  بالإ�سافة  ل�سبكاتنا و�بتكار حلول وخدمات جديدة، 
�لإمار�تية و�سقل مهار�تهم وقدر�تهم مبا ي�سمن بناء جيل جديد من 
تنفيذ�ً  و�لت�سالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  �لوطنية  �لكفاء�ت 

لروؤية قيادتنا �لر�سيدة ببناء �قت�ساد معريف عماده �أبناء �لإمار�ت.« 

•• دبي -وام:

لالت�سالت  �لإم����ار�ت  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حل�����س��اوي،  فهد  ق��ال 
لتحديث  �سنوياً  كبرية  ��ستثمار�ت  ت�سخ  �ل�سركة  �إن  “دو”،  �ملتكاملة 
�ل�سبكات وتو�سيع نطاق تغطيتها ل �سيما �سبكة �جليل �خلام�س، م�سري�ً 
لتلبية  تتوقف  ول  م�ستمرة  �ل�سبكات  وتطوير  حتديث  عملية  �أن  �إىل 
متطلبات �لعمالء و�مل�ستخدمني يف ظل �لتحولت �ملتز�يدة �لتي ي�سهدها 
عاملنا �لرقمي حالياً.  و�أ�ساف �حل�ساوي - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت 
“و�م” بالتز�من مع فعاليات �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2022 �لتي تنطلق 
�إجر�ء  �أن �ل�سركة جنحت على مد�ر �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية يف  �ليوم- 
�إد�رة �ل�سبكة وتو�سيع نطاق  �إيجابية ملمو�سة �سو�ًء من ناحية  تغيري�ت 
عرب  �ل�سركات  لدعم  �أد�ئها  وتعزيز  تطويرها  يف  �ل�ستثمار  �أو  تغطيتها 

�سبكة  ببناء  �هتمام متز�يد  لديها  �ل�سركة  �أن  و�أو���س��ح  �لإم���ار�ت.   دول��ة 
حديثة ت�ستوعب وتلبي متطلبات �لعمالء، فيما �ستو��سل �لركيز على 
�إيجابية ملمو�سة يف  �إحد�ث حتولت  تعزيز ذكاء �ل�سبكات وقدرتها على 
�أمناط حياة �لعمالء �لأفر�د ومناذج �أعمال �ل�سركات من خالل منحهم 
�إىل  م�سري�ً  �لثابت،  �أو  �ملتحرك  للهاتف  �سو�ًء  �أف�سل  ��ستخد�م  جت��ارب 
�أعلنت موؤخر�ً عن برنامج جديد للتحول �لرقمي ي�ستهدف  �أن �ل�سركة 
�إ���س��اف��ة �إىل حت�سني  �ل��ق��ن��و�ت  �مل��ت��ع��ام��ل��ني ع��رب خمتلف  ت��ع��زي��ز جت���ارب 
�لتقنيات  ت�سخري  على  يرتكز  و  لل�سركة  و�لتجارية  �لت�سغيلية  �لقدر�ت 
�ملنتجات  وج��ودة  �لعمالء  بتجارب  لالرتقاء  �حلديثة  �لرقمية  و�حللول 
من  �سيمّكن  وهو  �لعمالء  مع  �لتو��سل  قنو�ت  خمتلف  كفاءة  وحت�سني 
�إطالق خدمات ومن�سات رقمية جديدة بالعتماد على حمفظة متكاملة 
من �أحدث �حللول و�لتقنيات.  وذكر �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لإمار�ت 

حممد بن حم يفتتح برجًا �سكنيًا يف �سلطنة عمان

افتتاح »مبنى ال�صموخ« باملعبيلة اجلنوبية يف �صلطنة عمان
تكرمي  مت  �خل����ت����ام  ويف  �مل���ت���م���ي���ز، 
�ل���ك���و�در �مل��م��ي��زة ع��ل��ى م���ا قدموه 
.وعلى  ب��امل�����س��روع  ع��م��ل��ه��م  خ����الل 
هام�س �لفتتاح ، مت توقيع �تفاقية 
�لذهبي  �لرونق  �سركة  بني  تعاون 
وميثلها �ل�سيخ �لدكتور حممد بن 
و�سو�مخ  �لعامري،  حم  بن  م�سلم 
�لفا�سل  وميثلها  �لذهبي  �خلليج 
�سعيد بن �سامل بن خنفور �ل�سعيلي 
، لإن�����س��اء م���ول جت���اري م��ك��ون من 
�أن يتم و�سع حجر  9 طو�بق على 

�لأ�سا�س يف �لقريب �لعاجل .

••م�صقط - الفجر

ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور حممد 
بن م�سلم بن حم �لعامري �حتفت 
�لذهبي”  �ل�����رون�����ق  “جمموعة 
ب��اف��ت��ت��اح ب���اك���ورة ����س��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا يف 
عن  �ل�ستار  ب��اإز�ح��ة  عمان  �سلطنة 
�جلديد  �ل��ت��ج��اري  �ل�سكني  �ملبنى 
“بناية �ل�سموخ” مبنطقة �ملعبيلة 
�أ����س���رف على  �جل��ن��وب��ي��ة ، و�ل�����ذي 
�خلليج  �سو�مخ  جمموعة  تنفيذه 
�ل��ذه��ب��ي ، ل��ي��ك��ون ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 

تطلعات  ي��ل��ب��ي  مب����ا  �لأم��������ام  �إىل 
�ل��ب��ل��دي��ن وي��ح��ق��ق �أه��د�ف��ه��م��ا �إىل 
حم  بن  و�أك��د   . �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�أنه �سيتم توفري عدد من �لوحد�ت 
�لفرة  خالل  و�لتجارية  �ل�سكنية 
كما  تناف�سية،  وب��اأ���س��ع��ار  �ل��ق��ادم��ة 
�ل�سعيلي  ���س��ع��ي��د  �ل��ف��ا���س��ل  �أع�����رب 
�سو�مخ  �سركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�ملنفذة يف  �ل�سركة  �لذهبي  �خلليج 
كلمته عن �لولء و�لعرفان للقيادة 
�ملميز�ت  عن  حت��دث  ثم  �حلكيمة، 
وموقعه  ل���ل���م�������س���روع،  �ل����ف����ري����دة 

نظر�ً   ، �جلنوبية  �ملعبيلة  منطقة 
لقربه من جميع �خلدمات . وبهذه 
�مل��ن��ا���س��ب��ة ق����ال �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ح��م 
�لرونق �لذهبي: ياأتي هذ� �لفتتاح 
 ”2040 “ُعمان  ل��روؤي��ة  ت��ع��زي��ز�ً 
ُي�سجع  مناخ  خلق  �إىل  ت�سعى  �لتي 
�لقطاع  دور  ويعزز  �ل�ستثمار  على 
�لتعاون  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���د�ً  �خل���ا����س 
و�ل�سلطنة  �لإم���ار�ت  بني  �مل�سرك 
�لقت�سادية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
ودفعها  و�ل�ستثمارية،  و�لتجارية 

م�صاريع وخدمات ذكية لـ »موانئ وجمارك دبي« يف جيتك�س 
موؤكد�ً  �مل�ساركون،  �لتي يطرحها 
ح��ر���س د�ئ���رة ج��م��ارك دب��ي على 
يف  �ل��ر�ئ��دة  جتربتها  تعر�س  �أن 
�خلدمات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
لتطوير  �جل��م��رك��ي��ة  و�لأن���ظ���م���ة 
جت�������ارب �مل���ت���ع���ام���ل���ني و�ل���ت���ج���ار 
تفوق  ذك���ي���ة  خ����دم����ات  وت����وف����ري 
توقعاتهم، حيث تعد جمارك دبي 
م��ن �أو�ئ�����ل �جل��ه��ات �ل��ت��ي وفرت 
ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا ع���رب خمتلف 
�لقنو�ت �لذكية يف �إطار جهودها 
ل��دع��م حت��وي��ل ح��ك��وم��ة دب���ي �إىل 

منوذج ذكي بالكامل. 
ت�ستقطب  �أن  �مل����ت����وق����ع  وم������ن 
يف  �مل��ع��رو���س��ة  �لرقمية  �مل�����س��اري��ع 
�ملعر�س  جمهور  �ملوؤ�س�سة  ج��ن��اح 
لالطالع عن قرب على �لتجارب 
خو�سها  مي���ك���ن  �ل����ت����ي  �حل����ي����ة 
�ملوؤ�س�سة  خدمات  على  للح�سول 
يو�كب  وم��ب��ت��ك��ر  ذك����ي  ب��اأ���س��ل��وب 
�لتحول  نحو  �حلكومة  توجهات 

�لرقمي. 

�ملتمثلة يف  �ل��ر�ئ��دة  دب��ي  جمارك 
�لردع  وط��ائ��رة  �ل��ذ�ت��ي،  �لتدقيق 
و�حلقيبة  �سياج،  ودبابة  �لذكية، 
�مل�سغل  برنامج  ومن�سة  �لذكية 

�لقت�سادي �ملعتمد. 
بن  �أح��م��د  �سلطان  ���س��ع��ادة  وق���ال 
�ملو�نئ  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س  ���س��ل��ّي��م 
و�جل�����م�����ارك و�مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة: 
حت�����ر������س م����وؤ�����س���������س����ة �مل�����و�ن�����ئ 
و�جل��م��ارك و�ملنطقة �حل��رة على 
�مل�ساركة �سنوياً يف �أ�سبوع جيتك�س 
للتقنية، �لذي يعد من�سة مثالية 
لعر�س �أحدث م�سروعات �ملوؤ�س�سة 
�ملبتكرة  �ل��رق��م��ي��ة  وم���ب���ادر�ت���ه���ا 
�لثورة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���و�ك���ب  �ل��ت��ي 
و��سر�تيجية  �لر�بعة  �ل�سناعية 
�ل�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  �لإم������ار�ت 
�خلدمات،  عليها  �ستعتمد  و�لتي 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�ل��ق��ط��اع��ات، 
�مل�ستقبلية يف �لدولة مبا ين�سجم 
 ،2071 �لإم�������������ار�ت  وم����ئ����وي����ة 
دول����ة  ت���ك���ون  �أن  �إىل  �ل�����س��اع��ي��ة 

�لإم��������ار�ت �لأف�������س���ل ب��ال��ع��امل يف 
ن�سعى من  ك��م��ا  ك��اف��ة،  �مل���ج���الت 
�إىل  �ملعر�س  يف  م�ساركتنا  خ��الل 
ذكية  تقنيات  وتبني  حلول  ط��رح 
و�سال�سل  �لتجارة  حركة  خلدمة 
دور  لتعزيز  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ت��وري��د 
�لعاملية  �لتجارة  يف  �ملحوري  دبي 
�لإمارة  جت��ارة  بقيمة  و�لو�سول 
لروؤية  وفقاً  درهم  تريليوين  �إىل 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل. 
�أحمد  ����س���ع���ادة  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
حمبوب م�سبح �لرئي�س �لتنفيذي 
مل���وؤ����س�������س���ة �مل�����و�ن�����ئ و�جل����م����ارك 
و�مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة - م���دي���ر عام 
جمارك دبي، �أن معر�س جيتك�س 
ج��ل��وب��ال ي�����س��ك��ل م��ن��ا���س��ب��ة مهمة 
�لتوجهات  على  �ل�سوء  لت�سليط 
�لأنظمة  ���س��ن��اع��ة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لإجر�ء�ت  �أمتتة  وحلول  �لذكية 

•• دبي-وام:

ت�سارك موؤ�س�سة �ملو�نئ و�جلمارك 
و�مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة ب��دب��ي، بحزمة 
م�ستقبل  حتاكي  نوعية  م�ساريع 
�ل�������دورة  �ل���رق���م���ي يف  �ل���ت���ح���ول 
جلوبال  “جيتك�س  مل��ع��ر���س   42
2022” �لذي تنطلق فعالياته 
�لتجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  �ل���ي���وم 
�لعاملي وي�ستمر حتى 14 �أكتوبر 
�جلاري.  تهدف م�ساركة �ملوؤ�س�سة 
�جلمهور  �ل��ع��م��الء،  تعريف  �إىل 
باأحدث  �ل�سلة  ذ�ت  و�جل��ه��ات   ،
و�لذكية  �لإل��ك��رون��ي��ة  �حل���ل���ول 
و�أف�سل �ملمار�سات �لتي تعتمدها 
بالإ�سافة  �ل��ت��ق��ن��ي،  �مل���ج���ال  يف 
ج����دي����دة  ������س�����ر�ك�����ات  ب�����ن�����اء  �إىل 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  خ�����س��و���س��اً 
و�خلدمات  �جلمركية  �لأن��ظ��م��ة 
و�لطالع  �ملتطورة،  �للوج�ستية 
�ملتعاملني  م����ق����رح����ات  ع����ل����ى 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  وم���الح���ظ���ات���ه���م 

كفاءة وجودة  لالرتقاء مب�ستوى 
و�سرعة �خلدمات �ملقدمة. 

وحتمل م�ساركة “موؤ�س�سة �ملو�نئ 
�سعار  �ل���ع���ام  ه����ذ�  و�جلمارك” 
�لقت�ساد”  ل��ت�����س��ه��ي��ل  “نبتكر 
�لأم���������ر �ل��������ذي ي����وج����ز روؤي���ت���ه���ا 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي كمركز 
�لقطاع  ل���دع���م  م�����س��ت��د�م  ر�ئ�����د 
�لعاملي  �ل�سعيد  �لقت�سادي على 
وت���وظ���ي���ف �حل���ي���اة �ل��رق��م��ي��ة يف 
�مل��ج��ال �لق��ت�����س��ادي، مب��ا يو�كب 
��سر�تيجيتها يف تعزيز ��ستد�مة 

�لقت�ساد �لوطني. 
�ستعر�سها  �ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع  وم���ن 
�مل���وؤ����س�������س���ة ه�����ذ� �ل����ع����ام م���ب���ادرة 
ع����رب عر�س  �ل����ذك����ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
منوذج و�قعي لدر�جة مائية يتم 
�لتقنيات  ب��ا���س��ت��خ��د�م  تفتي�سها 
عر�س  �إىل  �إ����س���اف���ة  �حل���دي���ث���ة، 
نوعها  م��ن  �لأوىل  �لتكنولوجيا 
�لتز�ن  مياه  لتحليل  �ل��دول��ة  يف 
م�ساريع  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����س��ف��ن،  يف 

»وام« تنتج فيلما وثائقيا بعنوان »اقت�صاد االإمارات - موطن الفر�س« ُيعر�س بـ 12 لغة عاملية
•• اأبوظبي-وام: 

�أنتجت وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” فيلمها �لوثائقي �لثالث بعنو�ن “�قت�ساد 
�لإمار�ت - موطن �لفر�س” و �لذي ير�سد مر�حل تطور �لقت�ساد �لوطني 
خالل م�سرية ممتدة لأكر من ن�سف قرن من �لإجناز�ت و�لريادة �لعاملية 

لقت�ساد م�ستد�م يعزز رفاهية �ملجتمع.
يقدم �لفيلم �لوثائقي �لذي تبلغ مدته نحو 24 دقيقة ويعر�س ب� 12 لغة 
�لإمار�ت  دولة  �قت�ساد  عن  باحلياة  ناب�سة  وملحة  تاريخية  �إطاللة  عاملية 
�لنفط  قبل  ما  �قت�ساد  من  �ل�سريع  و�لنمو  �مل�سوؤول  و�ل�ستثمار  �ملعا�سر 
�ل�سر�كات  وعقد  �لعاملية  �لأ�سو�ق  �إىل  و�لنخيل  �للوؤلوؤ  جتارة  على  �لقائم 
�لدولية و�سول �إىل �ملريخ و�ل�ستعد�د للو�سول �إىل �لقمر وما ور�ئه من 

عو�مل لت�ستمر �مل�سرية �إىل تخوم �ملعرفة.
وي�ستعر�س �لفيلم �سورة �لإمار�ت �مل�سرقة دولة م�ستقرة ومتنوعة و�آمنة 
متعددة  لل�سركات  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع��م��ال  ومم��ار���س��ة  و�لزده�����ار  لال�ستثمار 
جناح  ويتناول   .. �لعاملي  �مل�ستوى  ذ�ت  و�ملتو�سطة  و�ل�سغرية  �جلن�سيات 
�لقت�ساد  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  �قت�ساد  تاأ�سي�س  يف  �لإم�����ار�ت 

�لأخ�سر.
ويطرح �لفيلم منوذج دولة �لإمار�ت �لر�ئد عامليا من خالل �قت�ساد نا�سج 
و�لإر�دة  و�لإ�سر�ر  �لعزمية  �لأم��ام وجمتمع ميتلك  �إىل  ومتطلع  ومتنوع 
�ل�ستثمار  ب��ل  �مل���و�رد فقط  �لع��ت��م��اد على  وع��دم  �لإجن����از�ت  على حتقيق 
بحكمة وحتقيق �لروة و�ل�سعي لتوطني �ملعرفة مبا يعود باخلريعلى بني 

�لب�سر و�لإن�سانية جمعاء.
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �رت��ف��اع  على  �ل�����س��وء  �ل��وث��ائ��ق��ي  �لفيلم  وي�سلط 
 58.3 درهم مقابل  تريليون   1.489 �إىل   2021 عام  لالإمار�ت خالل 
غري  �خلارجية  �لتجارة  منو  �إىل  �إ�سافة   1975 ع��ام  خ��الل  دره��م  مليار 
�إىل  لت�سل   1971 ع��ام  خ��الل  دره��م  مليار   1.13 من  للدولة  �لنفطية 

1.787 تريليون درهم بنهاية عام 2021 بنمو قيا�سي.
من  وم�ستثمرين  وخ��رب�ء  وم�سوؤولني  ل��وزر�ء  حية  �سهاد�ت  �لفيلم  ووث��ق 

مكانة  �لفر�س”  موطن  �لإم����ار�ت..  “�قت�ساد  �لوثائقي  �لفيلم  وت��ن��اول 
�لإم�����ار�ت ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ل��ت��ج��ارة و�ل���س��ت��ث��م��ار مب��ا متتلكه م��ن مقومات 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة وت�����س��ري��ع��ات م��رن��ة وم��ت��ط��ورة تتيح ح��ق �لم���ت���الك بن�سبة 
%100 و�لنفتاح على �سوق �لأيدي �لعاملة �لأجنبية و�لنظم �ل�سريبية 
�لأعمال  رو�د  �سجع  �ل��ذي  �لذهبية  �لإق��ام��ة  برنامج  �إىل  �إ�سافة  �ملتطورة 
على �تخاذ �لإمار�ت موطنا طويل �لأمد �إ�سافة �إىل دور �مل�سارف �ململوكة 
للدولة يف توفري ح�سور م�ستقر مع قطاع م�سريف �إ�سالمي مزدهر و37 

م�سرفا �أجنبيا.
و�لت�سريعات  �لناجحة  �لقت�سادية  �لإم��ار�ت  ممار�سات  �لفيلم  و��ستعر�س 
�لأمن  وتر�سخ  �لأعمال  ��ستمر�رية  وتعزز  �حلقوق  حتفظ  �لتي  �لو��سحة 
�لقت�سادي يف �لدولة حيث �حتلت �لإمار�ت يف �لعام 2021 �ملرتبة �لأوىل 
وفقا  �لأجنبية  بالعمالت  بنكية  ح�سابات  �متالك  حرية  حيث  من  عامليا 
ملوؤ�سر �لزدهار .. كما �حتلت �ملرتبة �لأوىل يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين وفقا 
لتقرير �لتناف�سية �لرقمية مبا يعزز مكانة �لإمار�ت دولة ر�ئدة يف �قت�ساد 

�ملعرفة ��ستناد� �إىل �لتكنولوجيا �ملتطورة وبنية �ت�سالت رقمية.
ت�سكل  �إذ  �لعاملي  �لطاقة  م�سهد  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت��اأث��ري  �لفيلم  وت��ن��اول 
�أكرب  ك��اأح��د  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لإم�����ار�ت  ع��الق��ات  رئي�سيا يف  عن�سر�  �ل��ط��اق��ة 
�ملنتجني .. فيما ت�ستمر �سناعات �لنفط و�لغاز �لإمار�تية يف دعم �لقت�ساد 
�إ�سافة  لت�سكل �لإمار�ت مركز� مهما لل�سركات �لعاملية متعددة �جلن�سيات 

�إىل توفري م�ساحة عمل لل�سركات �ل�سغري و�ملتو�سطة.
و قال معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية 
�إن �لطاقة �ملتجددة تلعب دور� رئي�سيا يف م�ستقبل قطاع �لطاقة  �لتحتية 
يف ظل �حلاجة لإنتاج كميات كبرية من �لغاز �لطبيعي و�لتخطيط لإن�ساء 
عاملية  ب��د�ي��ة  �لإم����ار�ت  لتد�سن  �لفجرية  �إم���ارة  يف  �ل��غ��از  لت�سييل  حمطة 

جديدة ل�ستد�مة م�سادر �لطاقة.
و��ستعر�س �لفيلم ريادة دولة �لإمار�ت يف جمال �ل�سحن حيث ي�ساهم قطاع 
�ل�سحن �لبحري بنحو %12 من �إجمايل �لناجت �ملحلي ويدعم %46 من 
و��ستباقيتها يف مو�جهة  �لإم��ار�ت  �إىل جناح  �إ�سافة  للدولة  �ملحلي  �لناجت 

و��ستقر�رها  �لإم����ار�ت  �سمعة  �أن  خاللها  �أك���دو�  �ل��ع��امل  وح���ول  �لإم����ار�ت 
وعالقتها �لدولية �ملتميزة جميعها عو�مل �أ�سهمت يف توفري بيئة منا�سبة 
و�ل�سني  �لهند  مع  جتارية  ط��رق  ملتقى  �لإم���ار�ت  كانت  لطاملا  لالأعمال 
�ل��ت��ج��ارة غري  �إج��م��ايل  م��ن   12.5% �ل�سني  �إذ متثل  �ل��ع��امل  و�أف��ري��ق��ي��ا 
�لنفطية لدولة �لإم��ار�ت خالل عام 2021 �أي ما يزيد عن 223 مليار 
درهم فيما تهدف مبادرة �حلز�م و�لطريق �إىل ربط �أ�سو�ق �ل�سني بالأ�سو�ق 

�لآ�سيوية و�لأوروبية و�لإفريقية.
�لنفطية  غ��ري  �خلارجية  �لتجارة  �إج��م��ايل  م��ن   9.2% �لهند  متثل  كما 
165 مليار درهم حيث ت�سهل �لإمار�ت  �أي ما يزيد عن  لدولة �لإم��ار�ت 
�لتبادلت �لتجارية و�ل�ستثمار�ت بني هذه �لأ�سو�ق ومتثل �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية %5 من �إجمايل جتارة �لإمار�ت ما يزيد عن 90 مليار درهم 
�لنفطية ما  �لتجارة �خلارجية غري  �إجمايل  %2 من  �أملانيا  فيما ومتثل 
يزيد عن 35 مليار درهم فيما متثل �ململكة �ملتحدة %1.6 من �إجمايل 

�لتجارة �خلارجية غري �لنفطية للدولة ما يزيد عن 29 مليار درهم.
وقال معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�ساد �إن دولة �لإمار�ت تبنت 
�ل�ستثمار�ت  ب�سكل مبا�سر على جذب  �ملفتوح و�لعتماد  �سيا�سة �لقت�ساد 
حيث ��ستقطبت �لدولة ��ستثمار�ت �أجنبية مبا�سرة بنحو 20 مليار دولر 
دولة  �أ�سبحت  �ملنطلق  ه��ذ�  م��ن  �أن���ه  معاليه  و�أ���س��اف   .2021 �ل��ع��ام  يف 
و�لقانونية  �لت�سريعية  �لبيئة  حت�سني  على  رئي�سي  ب�سكل  تركز  �لإم���ار�ت 
حيث مت تعديل �أكر من 40 قانونا وت�سريعا ومن �أهمها قانون �ل�سركات 
�ل�سفري بحلول  لتحقيق �حلياد  �لإم��ار�ت  ��سر�تيجية  �أن  كما  �لتجارية 
�لعام 2050 تعد جزء� رئي�سيا يف عملية تنويع م�سادر �لطاقة �لرئي�سية 

يف �لدولة كونها د�عما رئي�سا للر�فد و�حلركة �لقت�سادية.
و��ستعر�س �لفيلم �لوثائقي مكانة دولة �لإمار�ت منذ تاأ�سي�س “�لحتاد” 
�أكرب  �أح���د  جعلتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ع��ددة  �ل�سر�تيجية  و�مل�����س��ار�ت   1971 ع��ام 
�لقت�ساد�ت يف �لعامل �إذ ي�سكل �لنفط و�لغاز �أقل من %28 من �إجمايل 
�لناجت �ملحلي �إ�سافة �إىل كونها �إحدى �أغنى دول �لعامل على م�ستوى دخل 

�لأفر�د.

�ملالذ  كانت  حيث  �جلائحة  بعد  ملا  �ل�سر�تيجيات  وو�سع  كورونا  جائحة 
�لآمن لأ�سحاب روؤو�س �لأمو�ل و�مل�ستثمرين و�لعمالة �لأجنبية.

من جهته قال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة للتجارة 
�إن قطاع �خلدمات يف دولة �لإم��ار�ت ي�سهد منو� كبري� مبعدل  �خلارجية 

%5 �سنويا ومن �ملتوقع �لو�سول �إىل %10 خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.
من جانبه قال �سعادة حممد جالل �لري�سي مدير عام وكالة �أنباء �لإمار�ت 
ياأتي  �لفر�س”  موطن  �لإم���ار�ت..  “�قت�ساد  �لوثائقي  �لفيلم  �إن  “و�م” 
لإبر�ز  “و�م”  �لتي تنتجها  �ملهمة  �لوثائقية  �لأف��الم  �سل�سلة من  �إط��ار  يف 
و�لطموح  و�لإ����س���ر�ر  �ل��ع��زمي��ة  م��ن  ق���رن  لن�سف  �م��ت��دت  م�����س��رية ملهمة 
�سيما �لقت�ساد لتقدم  �ملجالت ل  �لعاملية يف خمتلف  وحتقيق �لإجن��از�ت 

�لإمار�ت جتربة �قت�سادية متفردة ي�سار �إليها على م�ستوى �لعامل.
�إجن���از�ت وجن��اح��ات حققها  م��ن  �لوثائقي  �لفيلم  يعر�سه  م��ا  �أن  و�أ���س��اف 
با�ست�سر�ف  �لر�سيدة  �لقيادة  وروؤى  لتوجيهات  نتاج  �لإم��ار�ت هي  �قت�ساد 
على  يعي�س  من  لكل  �لرفاهية  يحقق  م�ستد�م  �قت�ساد  ل�سناعة  �مل�ستقبل 
لالقت�ساد  �ملتو��سل  و�لنمو  �لنوعية  �لنقلة  ي��وث��ق  كما  �لإم����ار�ت  �أر����س 

�لوطني �لذي يعد �أحد �أكرب �لقت�ساد�ت �لعاملية �ملوؤثرة.
و�أو�سح �سعادته �أن �لفيلم �لوثائقي ير�سد بدقة حجم �لتطور و�لنمو �لذي 
ي�سهده �لقت�ساد �لوطني و�لبيئة �ل�ستثمارية �ملحفزة �لتي جاءت نتيجة 
�ل��دوؤوب و�لإق��د�م و�ملهارة و�لبتكار وهي ركائز �لنجاح �لقت�سادي  �لعمل 
�لإم���ار�ت���ي �ل���ذي ب���د�أ قبل 50 ع��ام��ا م��ن جت���ارة �ل��ل��وؤل��وؤ حتى و���س��ل �إىل 

�لف�ساء.
و�أ�سار �سعادته �إىل �أن �ل�سر�كات �لدولية �لتي �أبرمتها وكالة �أنباء �لإمار�ت 
و����س��ح يف  �أث��ر  لها  �ل��ع��امل  �لإع��الم��ي��ة على م�ستوى  �ملوؤ�س�سات  ك��ربى  م��ع 
و�إي�سال  و�لقت�سادية  و�لتنموية  �حل�سارية  �لدولة  مبنجز�ت  �لتعريف 

ر�سالة �لإمار�ت �إىل �ل�سعوب و�ملجتمعات حول �لعامل بلغاتهم.
يذكر �أن �لفيلم �لوثائقي “�قت�ساد �لإمار�ت.. موطن �لفر�س” يعد �لثالث 
بعد “ق�سة �أمل” و”1971” و�لتي متت م�ساهدة كليهما ماليني �ملر�ت 

يف جميع �أنحاء �لعامل ومت بثهما بلغات خمتلفة.

�صركة فينفا�صت الفيتنامية لل�صيارات اأمام حتدي اخرتاق ال�صوق االأمريكية 
•• هايفونغ-اأ ف ب:

يف  خا�سة  جتارية  جمموعة  لأك��رب  �ململوكة  “فينفا�ست”  عالمة  تتطلع 
بحلول  �لأمريكية  �لطرقات  �لكهربائية جتول  �سيار�تها  روؤي��ة  �إىل  فيتنام 
مناذج  ح�سور  يتز�يد  �لتفاوؤل.  يف  مفرطا  يبدو  طموح  وه��و  �لعام،  نهاية 
دخول  لكن  منه،  هو�سي  ومدينة  هانوي  �سو�رع  يف  “فينفا�ست”  �سيار�ت 
�ل�سوق �لأمريكية موطن �سركة “تي�سال” يعد رهانا حمفوفا باملخاطر يف 
�سوق ت�سهد �أ�سال تناف�سا حمموما. خالل �أقل من عامني، قامت جمموعة 
�أر�س موحلة  �لتي يقودها �أغنى رجل يف فيتنام، بتحويل  “فيني غروب” 
قرب مدينة هايفونغ �ل�ساحلية )�سمال( �إىل م�سنع متطور جمهز ب�1200 
روبوت و�آلت مت �سر�وؤها من �أملانيا و�ليابان و�ل�سويد، وفريق دويل عمل يف 
�سركات �سيار�ت مثل “بي �إم دبليو” و”جرن�ل موتورز«. يقود �ملجموعة فام 
نات فونغ �لذي جمع ثروته يف �لحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق من خالل بيع 
�ملعكرونة �سريعة �لتح�سري، ور�كم مذ�ك ثروة قدرها خم�سة مليار�ت دولر 

ما �سمح له بالتو�جد يف كل قطاعات �لقت�ساد �لفيتنامي من �لعقار�ت �إىل 
�ل�سحة ومن �ل�سياحة �إىل �لتعليم.

وفق  “فينفا�ست”  ل�سركة  مهمة  حت��ول  نقطة  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�سوق  متثل 
م�سنع  م��ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �مل�سوؤولة  تقول  ت��وي.  ت��و  ت��ي  مديرتها 

�ل�سركة “�إذ� جنحنا هناك، ميكننا �أن ننجح يف �أي مكان«.
���س��ي��ارة دف���ع رب��اع��ي متعددة  ه��ي   ”8 �إف  “يف  �ل��ع��الم��ة  �أح����دث ط�����ر�ز�ت 
مع  عملت  �لتي  �لإيطالية  “بينينفارينا”  �سركة  �سممتها  �ل�ستعمالت 

“فري�ري” لعقود، وهي على و�سك �أن تطرح يف �لأ�سو�ق.
عن  متاما  خمتلفة  �ليوم  فيتنام  �أن   )...( ُنظهر  �أن  “نريد  ت��وي  ت�سيف 
�ل�سركة  ��ستثمرت  �سنو�ت«.  ع�سر  قبل  فيتنام  عن  وحتى  �حل��رب،  فيتنام 
�سّت  متوز/يوليو  يف  “فينفا�ست”  �فتتحت  �لأم��ريك��ي.  حلمها  يف  بكثافة 
�سالت عر�س يف كاليفورنيا من بينها متجر رئي�سي يف �سانتا مونيكا على 
 30 لفتح  �مل�سّنعة  �ل�سركة  �أجنلي�س. تخطط  لو�س  �لطرق يف  �أرق��ى  �أح��د 

�سالة يف �ملجموع بحلول نهاية �لعام.
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تن�س 2022 تنطلق على ملعب �سوق دبي احلرة للتن�س بني 31 اأكتوبر و5 نوفمرب   للبادل  العامل  • بطولة 
من عقود الرعاية الأهم الفعاليات الريا�سية العاملية، ويعزز مكانة البادل تن�س على امل�ستويني املحلي والعاملي  ورلد  بي  دي  حمفظة  يري  • االإعالن 

•• تون�س – الفجر

ب��ح�����س��ور ورع���اي���ة �ل�����س��ي��د حمرز 
�لوطنية  �للجنة  رئي�س  بو�سيان 
�ل�ستار  ��سدل  �لتون�سية  �لأوملبية 
�لعربية  �لبطولة  مناف�سات  على 
�سنة   18 حت����ت  ل��ل�����س��ب��اب   21
�سنة،   15 حت�����ت  و�ل����ن����ا�����س����ئ����ني 
13 �سنة،  و�لثانية لالأ�سبال حتت 
�سنة،   15 حتت  للفتيات  و�لأوىل 
من  �أول  م�����س��اء  ل��ل�����س��ي��د�ت  و12 
مناف�ساتها  و�ملقامة  �ل�سبت  �أم�س 
وعلى  �سيرو�س  ج��ول��ف  ن���ادي  يف 
و�لغابة يف مدينة  �لزيتون  ملعبي 
ت�سهدت  �ل��ت��ون�����س��ي��ة،  �حل���م���ام���ات 
لعب   90 م����ن  �ك�����ر  م�������س���ارك���ة 

ولعبة مثلون 10 دول عربية.

ح�ساد االمارات
�لقاب  ت�����وزع  �ل��ب��ط��ول��ة  و���س��ه��دت 
م�ستوى  ع��ل��ى  �خل��م�����س��ة  ف��ئ��ات��ه��ا 
�لعديد  على  و�ل��ف��ردي  �ملنتخبات 
من �لدول رغم �أن �أبناء وبات تون�س 
ح�سدو� معظم �لألقاب، ولكن كان 
لبنات و�أبناء �لإم��ار�ت ن�سيب من 
باعتالء  و�مليد�ليات  �لأل��ق��اب  غلة 
تكللت  و�ل���ت���ي  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ات 
�لإمار�ت  �سيد�ت  منتخب  بتتويج 
م�ستوى  على  �لف�سية  بامليد�ليات 
�لالعبات  خ���الل  م���ن  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�ل�سويدي  وحمدة  �لعمادي  علياء 
لعبة  ح�سلت  ك��م��ا  ع��ل��ي،  و����س���ارة 
�لعمادي  علياء  لل�سيد�ت  منتخبنا 
مبناف�سات  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ع��ل��ى 
�ل������ف������ردي وت�����وج�����ت ب���امل���ي���د�ل���ي���ة 
نا�سئي  منتخب  وح�سد  �لف�سية، 
و�ملكون  �سنة   15 حت��ت  �لإم����ار�ت 
من �لالعبني عبد�هلل كلبت ور��سد 
�ملركز  �جل�سمي  و�سلطان  �لنقبي 
�لثالث وتوج بامليد�ليات �لربونزية، 
 13 و�نهى منتخب �لأ�سبال حتت 
حميد  �لالعبني  من  و�ملكون  �سنة 
�ل���������س����وي����دي وع�����ب�����د�هلل دروي���������س 
�لر�بع  باملركز  �سليمان  وع��ب��د�هلل 
عربيا، وح�سل منتخبنا حتت 18 

ر��سد  �لالعبني  من  و�مل��ك��ون  �سنة 
�ل�سويدي  وع����ب����د�هلل  �جل�����س��م��ي 
وحممد �سكيك على �ملركز �لر�بع، 
ك��م��ا ح�����س��ل��ت لع��ب��ت��ن��ا ����س���ارة علي 
مبناف�سات  �ل����ر�ب����ع  �مل���رك���ز  ع��ل��ى 
فردي فتيات حتت 15 �سنه يف �أول 

م�ساركة لها.  

احل�سور الكبري 
و���س��ه��د ح��ف��ل خ��ت��ام ع��ر���س قو�عد 
و����س���ي���د�ت �جل���ول���ف �ل���ع���رب���ي �إىل 
بو�سيان  حم����رز  �ل�����س��ي��د  ج���ان���ب 
�لأوملبية  �لوطنية  �للجنة  رئي�س 
نائب  �ملال  �لعزيز  �لتون�سية وعبد 
للجولف  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد  رئي�س 
�جلامعة  رئي�س  بو�سماوي  وماهر 
قيقية  وح��امت  للجولف  �لتون�سية 
�ل��ب��و���س��م��اوي ع�سوي  وف��ري��ح��ان��ه 
�لعربي  �لحت������اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
نائب  ع���زي���ز  ل��ل��ج��ول��ف وحم���م���د 
رئي�س �جلامعة �لتون�سية للجولف 
وحم���م���د �ل��ع��ي�����س��ى ن���ائ���ب �لأم����ني 
�ل��ع��رب��ي للجولف  �ل��ع��ام ل��الحت��اد 
�ل�����س��ام�����س��ي �لأم����ني �لعام  وخ��ال��د 
لحتاد �لإم��ار�ت للجولف وجميع 

�مل�ساركة  �لع�سرة  �ل��وف��ود  روؤ���س��اء 
بالبطولة �إىل جانب �أولياء �لأمور 
وج��م��ه��ور غ��ف��ري م���ن ع�����س��اق هذه 
�لإعالم  و�سائل  وجميع  �لريا�سة 

�لتون�سية.

حفل االفتتاح 
ج���اء ح��ف��ل �خل��ت��ام م��ب�����س��ط��اً وب���د�أ 
ع����ق����ب و�������س������ول ر�ع����������ي �حل���ف���ل 
�مل�ساركة  �ملنتخبات  طابور  بدخول 
وب��ك��ل��م��ات �ل���رح���ي���ب م���ن خالل 
�جلامعة  رئي�س  بو�سمايل  م��اه��ر 
�لتون�سية للجولف ومن ثم �ينا�س 
عبد �للطيف رئي�سة جلنة �لتنظيم 
وم���ن ث��م ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �مل���ال نائب 
للجولف  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد  رئي�س 
�ل�سيد  بكلمة  �لكلمات  و�ختتمت 
�للجنة  رئ��ي�����س  ب��و���س��ي��ان  حم����رز 

�لوطنية �لأوملبية �لتون�سية.
ف���ق���ر�ت �لتكرمي  ب�����د�أت  ث���م  وم���ن 
�لبد�ية  يف  طالت  و�لتي  و�لتتويج 
ب���ت���ك���رمي �����س���غ���ر �ل����الع����ب����ني ذو 
�لعماين  وه���م���ا  �أع�������و�م  �ل��ت�����س��ع��ة 
حممد  و�لليبي  �ل��رحم��ي  يو�سف 
�لفائزين  تتويج  ثم  ومن  �سعبان، 

و�لفردي  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  مب��ن��اف�����س��ات 
و�لف�سية  �ل��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��د�ل��ي��ات 
�لكوؤو�س  ج��ان��ب  �ىل  و�ل��ربون��زي��ة 
بجميع  �لأول  �مل���رك���ز  لأ����س���ح���اب 
�سملتها  �ل���ت���ي  �خل��م�����س��ة  �ل��ف��ئ��ات 
�لفرقي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة 

و�لفردي.

�سيدات تون�س
تون�س  ���س��ي��د�ت  منتخب  ح�����س��دت 
مبناف�سات  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل���ي���د�ل���ي���ة 
و�سيفاً  وح���ل  �ل�����س��ي��د�ت  منتخب 
م���ن���ت���خ���ب ������س�����ي�����د�ت �لإم�������������ار�ت 
و�ملنتخب  �ل��ف�����س��ي��ة  و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
مناف�سات  ويف  ث���ال���ث���اً،  �مل�������س���ري 
�لأول  ب���امل���رك���ز  ف�������ازت  �ل�����ف�����ردي 
و�لثانية  م����ري  ن�����دى  �ل���ق���ط���ري���ة 
�لإمار�تية علياء �لعمادي و�لثالثة 

�لتون�سية كنز� �لعماري. 

نا�سئات اجلولف 
�أول م�ساركة لبطولة �لفتيات  ويف 
�ملنتخب  ح���ق���ق  ���س��ن��ة   15 حت����ت 
و�مل�سري  �لأول  �مل��رك��ز  �لتون�سي 

ث���ال���ث���اً وعلى  و�ل�����س��ع��ودي��ة  ث���ان���ي���اً 
باملركز  ف����ازت  �ل���ف���ردي  �مل�����س��ت��وى 
�لهمامي  �بتهال  �لتون�سية  �لأول 
�سامح  تاليا  �مل�سرية  و�لو�سيفة 
�أبو  �����س���ر�ء  و�ل��ث��ال��ث��ة �ل��ت��ون�����س��ي��ة 

عمر.

�سباب م�سر  
توج �ملنتخب �مل�سري باملركز �لأول 
بفئة �ل�سباب حتت 18 �سنة وتوج 
منتخب  ب��ال��ذه��ب وح����ل و���س��ي��ف��اً 
�ملنتخب  و�ل��ث��ال��ث  ع��م��ان  �سلطنة 
�لفردي  �مل�ستوى  وعلى  �لتون�سي، 
باملركز  ق��از  �لعمرية  �لفئة  ب��ه��ذه 
�لوهيبي  �ح��م��د  �ل��ع��م��اين  �لأول 
�لرحمن  ع��ب��د  �سعد  و�ل��ب��ح��ري��ن��ي 
�لدردوري  عزيز  و�لتون�سي  ثانياً 

ثالثاً.

نا�سئني تون�س
 15 ويف مناف�سات �لنا�سئني حتت 
�سنة قاز �ملنتخب �لتون�سي باملركز 
�لأول وحل و�سيفاً �ملنتخب �مل�سري 
و�لثالث �ملنتخب �لإمار�تي، وعلى 

�مل�ستوى �لفردي فاز باملركز �لأول 
و�لو�سيف  �لعبكل  �سامل  �لكويتي 
و�لثالث  �لرحيمي  غيث  �لتون�سي 

�لتون�سي حامد عبد�هلل.

اأ�سبال االأردن 
�ملركز  �لأردين  �مل��ن��ت��خ��ب  وح��ق��ق 
�لأ�سبال  ف��ئ��ة  مب��ن��اف�����س��ات  �لأول 
و�سيفاً  وح������ل  ����س���ن���ة   13 حت����ت 
�ملنتخب �لتون�سي و�لثالث �ملنتخب 
�لفردي  �مل�ستوى  وع��ل��ى  �مل�����س��ري، 
�لأردين حممد  �لأول  �ملركز  حقق 
بن  م��ه��دي  و�لتون�سي  �ل��رو����س��دة 
يو�سف ثانياً و�مل�سري عالء �لدين 

�سالمة ثالثاً.

حمرز يهنئ وي�سكر 
وجه �ل�سيد حمرز بو�سيان رئي�س 
�للجنة �لوطنية �لأوملبية �لتون�سية 
�لبنني  م���ن  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة 
���س��ك��رة لالحتاد  و�ل���ب���ن���ات، ووج����ه 
�جلهود  مثمناً  للجولف  �ل��ع��رب��ي 
�للعبة  ل��ن�����س��ر  �جل�����ادة  و�مل�����س��اع��ي 
�لبنني  من  مبمار�سيها  و�لرت��ق��اء 

�لوطني  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  و�ل��ب��ن��ات 
�ل��ع��رب��ي، و����س��ت��ط��رد ق��ائ��اًل ل بد 
من �لإ�سادة باجلهود �لتي تبذلها 
للجولف  �ل��ت��ون�����س��ي��ة  �جل���ام���ع���ة 
و�لتي �أ�سهمت بدرجة كبرية بن�سر 
�ليه  و�سل  �لذي  و�لرتقاء  �للعبة 
ممار�سيها حتى غدو� جنوماً على 
�ل��ع��رب��ي ون��ح��ن ر��سون  �مل�����س��ت��وى 
�إليه �للعبة ونوؤكد  على ما و�سلت 

�لدعم و�لهتمام.
�لوطنية  �للجنة  رئ��ي�����س  وت��ط��رق 
لأه��م��ي��ة ه���ذه �ل��ري��ا���س��ة ودوره����ا 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  �لإي��ج��اب��ي 
�لقت�سادي و�لت�سويقي و�ل�سياحي 
و�ل��ت��ي مت��ث��ل ق��ط��اع ح��ي��وي ويهم 
ج��م��ي��ع �ل����ب����ل����د�ن �ل���ع���رب���ي���ة رغم 
�ل��ت��ك��ال��ي��ف �ل���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا هذه 
�ل���ري���ا����س���ة، وخ���ت���م ح��دي��ث��ة �لذي 
بتقدمي  �ل��ري��ا���س��ي  للبيان  خ�سه 
�لإع������الم و�لتي  ل��و���س��ائ��ل  �ل�����س��ك��ر 
ت��و�ك��ب ه���ذه �ل��ري��ا���س��ة و���س��ب��ق �ن 
ت��و�ج��دت �ك��ر م��ن م��رة يف بلدنا 
�ل��ب��ط��ولت وخا�سة  ن��ت  ب��ال��ع��دي��د 

�جلولف.

املال : نظمت وابدعتم 
ثمن عبد �لعزيز �ملال نائب رئي�س 
�جلهود  للجولف  �لعربي  �لحت��اد 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�جلامعة  م��ن  و�ملنبثقة  للبطولة 
بهذ�  للو�سل  للجولف  �لتون�سية 
لأعلى  �لكبري  �ل��ري��ا���س��ي  �حل���دث 
�لأهد�ف  وحققت  �لنجاح  درج��ات 
�أج��ل��ه��ا، ومهناأً  �أق��ي��م��ت م��ن  �ل��ت��ي 
�لأوفر  �حل��ظ  ومتمنياً  �لفائزين 

للذين مل يحالفهم �لتوفيق. 
ل��ل��ح�����س��ور حت���ي���ات معايل  ون���ق���ل 
للجولف  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد  رئي�س 
وو��سل  �ل���رم���ي���ان،  ي��ا���س��ر  م��ع��ايل 
�سعادته  ع���ن  ب����الإع����ر�ب  ح��دي��ث��ة 
�لتنفيذي  �ملكتب  �أع�ساء  و�إخو�نه 
�ل������ذي قدمه  �ل���ف���ن���ي  ب��امل�����س��ت��وى 
�ل����الع����ب����ني و�ل�����الع�����ب�����ات خ���الل 
�لبطولة و�لتي �أفرزت �لعديد من 
�ملو�هب و�لذين �سيمثلون م�ستقبل 

�للعبة بوطننا �لعربي.

ماهر : حللت اهاًل و�سهاًل 
�ع���رب م��اه��ر �ل��ب��و���س��م��اوي رئي�س 
عن  للجولف  �لتون�سية  �جلامعة 
�سعادته و�إخو�نه باللجنة ملا حققته 
�لبطولة من نتائج �أثلجت �سدورنا 
�لفني  �مل�ستوى  حيث  م��ن  جميعاً 
�سهادتي  �أن  ورغ����م  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�لقائمني  م���ن  ك����وين  جم���روح���ة 
على هذ� �حلدث �لريا�سي �لكبري 
وعزز ذلك ما مل�سناه وتلقيناه من 
��ستعد�د  و�ك���د  �مل�����س��ارك��ة.  �ل��وف��ود 
لحت�سان  �ل��ت��ون�����س��ي��ة  �جل���ام���ع���ة 
للجولف  ب���ط���ول���ة  �أي  وت��ن��ظ��ي��م 
وخا�سة �أن �لبنية �لتحتية يف بلدنا 
قبلة  دولية وهي  حتظى مبالعب 
�مل�ستوى  على  و�مل�ساهري  للنجوم 
�لإفريقي و�لعربي وحتى �لأوربي، 
و�ل�سركات  ل��ل��دو�ئ��ر  �سكرة  ووج��ه 
و�لهيئات �لر�عية للبطولة، وختم 
نلتقي  �أن  ي�سعدنا  ق��ائ��اًل  حديثة 
من جديد بنهاية �سهر نوفمرب يف 
�لعربية  �لبطولة  يف  برقة  مدينة 

�جلولف.  لرجال   41

•• دبي -الفجر  

 �أعلنت �للجنة �ملنظمة لبطولة �لعامل للبادل تن�س دبي 2022، �أم�س عن 
ت�سمية جمموعة مو�نئ دبي �لعاملية "دي بي ورلد" ر�عياً رئي�سياً لبطولة 
�لعامل للبادل تن�س، �لبطولة �لرئي�سية �لتي ينظمها �لحتاد �لدويل للبادل 
على  نوفمرب   5 وحتى  �أكتوبر   31 من  دب��ي  يف  وتنطلق  �سنتني،  كل  تن�س 

ملعب �سوق دبي �حلرة للتن�س.
"بطولة �لعامل دي بي ورلد  �أ�سبح ��سمها �لر�سمي  وتقام �لبطولة، و�لتي 
للبادل تن�س - دبي 2022"، حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي،وينظمها 

�حتاد �لم��ار�ت للبادل تن�س بالتعاون مع د�ئرة �لقت�ساد و�ل�سياحة بدبي 
وجمل�س دبي �لريا�سي وي�سل جمموع جو�ئز هذه �لن�سخة �إىل 500 �ألف 

يورو، وذلك للمرة �لأوىل يف تاريخ �لبطولة.
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �آل مكتوم،  بن جمعة  بن مكتوم  �سعيد  �ل�سيخ  وقال 
لبطولة �لعامل للبادل تن�س دبي 2020  : "ي�سرنا �أن نعلن  عن ت�سمية دي 
بي ورلد ر�عياً ر�سمياً رئي�سياً لبطولة �لعامل للبادل تن�س، حيث تتمتع دي 
�أ�سخم �لفعاليات �لريا�سية على �مل�ستويني  بي ورلد بتاريخ حافل يف دعم 
�ملحلي و�ل��دويل، ما ُيربز دور هذه �لرعاية يف تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت 
�أ�سرع  م��ن  و�ح����دة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  وت�سليط  ت��ن�����س،  ل��ل��ب��ادل  ع��امل��ي��ة  كعا�سمة 

�لريا�سات منو�ً على م�ستوى �لعامل"..

�لإد�رة و�لرئي�س  �أحمد بن �سليم، رئي�س جمل�س  ومن جانبه، قال �سلطان 
�لتنفيذي ملجموعة دي بي ورلد: "نلتزم يف دي بي ورلد بدعم �ملن�سات �لتي 
تو��سل �لنهو�س مب�سهد �لريا�سة وو�سعها يف متناول �جلميع حول �لعامل، 
وقد جنحت لعبة �لبادل تن�س يف ح�سد �سعبية هائلة خالل فرة ق�سرية 
ن�سبياً، حيث قطعت دولة �لإمار�ت �أ�سو�طاً يف طريقها لت�سبح حا�سنة عاملية 
لبطولة  �لرئي�سي  �ل��ر�ع��ي  لنكون  �ختيارنا  ياأتي  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف  للعبة. 
�لعامل للبادل تن�س تاأكيد�ً للتز�منا بال�ستثمار يف تنمية �للعبة و�لرتقاء 

بها �إىل م�ستويات جديدة.
مناف�سات  لعبني،  ثمانية  من  �ملكّون  للرجال،  �لوطني  �ملنتخب  ويخو�س 
�خلليج  منطقة  متثيل  �إىل  ي�سعى  حيث  �أر���س��ه.  على  م��رة  لأول  �لبطولة 

�لريا�سة، مبا  �لر�ئدة يف هذه  �ل��دول  �أب��رز  قائمة من  �لعربي يف مو�جهة 
وفرن�سا  وم�سر  و�لإك����و�دور  وت�سيلي  و�ل��رب�زي��ل  وبلجيكا  �لأرجنتني  فيها 
و�إ�سبانيا  و�لربتغال  وب��ار�غ��و�ي  وهولند�  و�ملك�سيك  و�إيطاليا  وبريطانيا 

و�لأرغو�ي.
من  ك��اًل  �ل�سيد�ت  فئة  ملناف�سات  �ملتاأهلة  �لوطنية  �ملنتخبات  ت�سّم  بينما 
و�ليابان  و�إيطاليا  و�أملانيا  وفرن�سا  وت�سيلي  و�لرب�زيل  وبلجيكا  �لرجنتني 
و�لأرغو�ي  و�ل�سويد  و�إ�سبانيا  و�لربتغال  وب��ار�غ��و�ي  وهولند�  و�ملك�سيك 

و�لوليات �ملتحدة. .
و�سيتم �لك�سف عن �ملزيد من �لتفا�سيل حول �لبطولة، مبا يف ذلك �لقرعة 
�لر�سمية ومو�عيد �ملباريات و�أ�سعار �لتذ�كر خالل �لأ�سابيع �لقليلة �ملقبلة.

تون�س تتوج مبعظم بطوالت عربية اجلولف

جنمات االإمارات يح�صدن ف�صية الفرق والفردي وبرونزية النا�صئني

اللجنة املنظمة لبطولة العامل للبادل تن�س تعلن دي بي ورلد راعيًا رئي�صيًا لبطولة العامل للبادل تن�س يف دبي
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•• ح�صن �صيد اأحمد – العني

ت���ر�ج���ع���ت ح�����س��ي��ل��ة �لأه���������د�ف يف 
�جل��ول��ة �خل��ام�����س��ة ل����دوري �أدن���وك 
ه���دف���اً   21 وب����ل����غ  ل���ل���م���ح���رف���ني 
ح�سيلة  ع���ن  �أه�������د�ف   3 مب���ع���دل 
�لتي  �لر�بعة  �جل��ول��ة  �لأه���د�ف يف 
، وج����اءت مبار�ة  ه��دف��اً   24 ك��ان��ت 
كلباء  �حت��اد  و�سيفه  �لأهلي  �سباب 
بينما   ، �أه���د�ف  ب��ال  0-0  عجفاء 
�لإيجابي  �ل��ت��ع��ادل  نتيجة  ج����اءت 
�جلولة  قمة  يف  وحيدة  منا�سبة  يف 
و�سيفه  �جلزيرة  بني  جمعت  �لتي 
�جلولة  وتنطلق   .3-3 �ل�����س��ارق��ة 
م�سرف  ك����اأ�����س  ل��ب��ط��ول��ة  �لأوىل 
�لثالثاء  يومي  �لإ�سالمي  �أبوظبي 
و�لأربعاء 11 و 12 �أكتوبر ، حيث 
بينما   ، ل��ل��و�ج��ه��ة  �مل�����س��اب��ق��ة  ت��ع��ود 
ي��غ��ي��ب ح���ام���ل �ل���ل���ق���ب �ل���ع���ني عن 
، ع��ل��ى تعود  ج��ول��ت��ه��ا �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
للمحرفني  �أدن�����وك  دوري  عجلة 
�ل�ساد�سة  باجلولة  للدور�ن جمدد�ً 

�ل�سبت �ملقبل 15 �أكتوبر.
 

هداف العرب 
ت��رب��ع �مل��ه��اج��م �ل��ت��اري��خ��ي ل���دوري 
مبخوت  علي  �لمار�تي  �ملحرفني 
على قمة هد�يف �لعرب بعد �أن كان 
ع��ل��ى ُب��ع��د ه���دف ع��ن م��ع��ادل��ة رقم 
�لأ�سطورة  �لتاريخي  �لعرب  هد�ف 
 189 ب���  ع��ب��د�هلل  ماجد  �ل�سعودية 
هدفاً ، فتمكن مبخوت من ت�سجيل 
مكنته  �ل�����س��ارق��ة  م��رم��ى  يف  ثنائية 
�لأ�سطوري  �لرقم  ف��وق  �لقفز  من 
عر�س  ع���ل���ى   190 ب������  و�ل�����رب�����ع 
�لالعب �لعربي �لوحيد �لذي يحرز 
ه��ذ� �ل��رق��م �خل��ي��ايل م��ن �لأهد�ف 
عرب  وح��ده��ا  �ل�����دوري  م�سابقة  يف 

م�سريته مع �جلزيرة.
�ل�سارقة  م���رم���ى  يف  وب��ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ح��اف��ظ م��ب��خ��وت ع��ل��ى ق��م��ة هد�يف 
دوري �أدنوك حتى �جلولة �خلام�سة 
 ، 5 مباريات  �أه��د�ف يف   9 بر�سيد 
ويليه هد�ف �لعني لبا كودجو ب� 7 
�أهد�ف ، ثم لعب �لعني فابيو ليما 

ب� 5 �أهد�ف.
 

كبوة الفر�سان 
وت��ب��ق��ى ك��ب��وة ف��ر���س��ان دب����ي فريق 
�لثانية  للمبار�ة  دبي  �لأهلي  �سباب 
ت��و�ل��ي��اً م��ن �أه���م م�ساهد �جل��ول��ة ، 
م��ل��ع��ب حمد�ن  ���س��ق��وط��ه يف  ف��ب��ع��د 
مقابل  تاريخية  بثالثية  ز�ي��د  ب��ن 
ه���دف���ني �أم������ام ف���ار����س �ل���ظ���ف���رة يف 
�لفر�سان  ع���اد   ، �ل��ر�ب��ع��ة  �جل���ول���ة 
�ل�سلبي  �ل��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  لل�سقوط 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه��م ����س��ت��اد ر�����س���د �أم����ام 
باهت  �أد�ء  ب���ع���د   ، ك���ل���ب���اء  �حت������اد 

�لتي  دبي  فر�سان  جماهري  �أغ�سب 
�لنتائج  حمل بع�سها م�سئولية �سوؤ 
 ، �لفريق �لربتغايل جاردمي  ملدرب 
و�لبع�س �لآخر لإد�رة �سركة �لكرة 
تخاطب حاجة  �نتد�بات مل  ب�سبب 
�مل�سهد  وك����ان  �ل��ف��ع��ل��ي��ة.  �ل���ف���ري���ق  
كبار  ت���ع���ادل  م���ن  ي���وم  ب��ع��د  �لأروع 
�سباب �لأه��ل��ي  �أم��ام �حت��اد كلباء  ، 
هو رد �لعتبار �لذي جاء من رديف 
منور  ��سطاد  �ل��ذي  �لأه��ل��ي  �سباب 

كلباء على ملعبهم ب� 1-3.
 

اأ�سحاب ال�سعادة وزيادة 
ليلة  يف  �أ�سحابها  �ل�سعادة  عانقت 
ف��ري��ق �لوحدة  ف��ي��ه��ا  ت���األ���ق  ر�ئ���ع���ة 

�لإ�سباين  ل��ل��م��درب  م��ب��ار�ة  �أول  يف 
م�ساركة  و�أول   ، خمينيز  م��ان��وي��ل 
للجناح �مل�سري �أحمد رفعت �سمن 
بفوز كبري على   ، �لعنابي   �سفوف 
�سيفه �لن�سر ، برباعية  مل يتوقعها 

�أكر �ملتفائلني ول �ملت�سائمني.
ت���ع���ادل قطبي  �ل����وح����دة  ����س��ت��ث��م��ر 
�ل���������س����د�رة �ل�������س���ارق���ة و�جل����زي����رة 
بالفوز  ث��م��ي��ن��ة  ن���ق���اط   3 وخ���ط���ف 
حمرز�ً   ، �ل��ن�����س��ر�وي  �لعميد  على 
�لأهد�ف 98 ، 99 ، 100 و 101 
يف دوري �أدنوك للمحرفني بختام 

�جلولة �خلام�سة.
�ل��ع��ن��اب��ي يف مرمى  وق��ب��ل رب��اع��ي��ة 
 4 �لوحدة  ، كانت ح�سيلة   �لن�سر 

�لربتغايل  ف��رة  �إب���ان  فقط  نقاط 
، ح��ق��ق��ه��ا من  ك���ارف���ل���ه���ال  �مل����ق����ال 
تعادله مع �لو�سل  2-2 يف �جلولة 
�لفتتاحية  ، وخ�سارتني �أمام �حتاد 
كلباء 0-1  ، و �سباب �لأهلي 2-1 

، وفوز على �لبطائح 0-4.
 

هاتريك ليما 
لأيقونة  �لأول  �ل��ه��ات��ري��ك  �أ���س��ع��د 
�لمرب�طور �لو�سالوي فابيو ليما 
�ل�سيف  م��رم��ى  يف  �سجله  و�ل����ذي 
�لتي  �ل���و����س���ل  �ل���ظ���ف���رة ج��م��اه��ري 
��ستاد  يف  و���س��غ��ار�ً  ك���ب���ار�ً  ح�����س��رت 
زعبيل كعادتها منذ �نطالق �ملو�سم 
بالهاتريك  ل��ي��م��ا  ع����زز   ، �جل���دي���د 

ملو�جهات  ت��اري��خ��ي��اً  ه��د�ف��اً  م��وق��ع��ه 
هدفاً   12 ب����  و�ل���ظ���ف���رة  �ل���و����س���ل 
�نتهت برباعية  �لتي  �ملبار�ة  بنهاية 

لالمرب�طور يف مرمى �لظفرة.
�لو�سل بالعبه علي  و�حتفى نادي 
مبار�ته  خ��و���س��ه  مبنا�سبة  ���س��ال��ح 
�سمن  �ل��و���س��ل  بقمي�س   100 �ل���� 

بطولة �لدوري.
 

الرقم 7 
�جلزيرة  بني  �لقمة  مبار�ة  وتبقى 
و�سيفه �ل�سارقة 3-3  �أهم م�ساهد 
�جل��ول��ة �خل��ام�����س��ة ل����دوري �أدن���وك 
للمحرفني ، بكرة �لقدم �لتي �أد�ها 
، و�حل�سور �جلماهريي  �لفريقني 

�مل��ه��ي��ب مب���درج���ات  ����س��ت��اد حممد 
�لتي  �لريا�سية  و�ل���روح   ، ز�ي��د  ب��ن 
حتلى بها �جلميع ، وفوق هذ� وذ�ك 
تاألق  �ل���ذي  �لنقبي  ع���ادل  ���س��اف��رة 
�إخر�ج مبار�ة �سعبة  وم�ساعديه يف 

باأروع �سورة.
�أي���ق���ون���ة  وك��������ان �ل�����رق�����م 7 �أح��������د 
�أح�������رز علي  ح���ي���ث   ، �ل��ك��ال���س��ي��ك��و 
ثنائية   7 قمي�سه  ورق���م  م��ب��خ��وت 
ق��م��ة هد�يف  ت��اري��خ��ي��ة و���س��ع��ت��ه يف 
 ،  28 و   17 �لدقيقتني  �ل��ع��رب يف 
وباملقابل �أحرز لعب �ل�سارقة كايو 
�لقمي�س رقم  لوكا�س �لذي يحمل 
7 ثنائية لفريقه يف مرمى �جلزيرة 

يف �لدقيقتني 29 و 70. 

ن�سور خورفكان 
تنف�س مدرب خورفكان عبد�لعزيز 
م�ستحق  ب��ف��وز  �ل�سعد�ء  �لعنربي 
على  نظيفة  بثالثية  فريقه  حققه 
 ، مو�جهة  �أول  يف  �لبطائح  �سيفه 

تاريخياً ، جتمع بني �لفريقني.
�لن�سور وحلقو� عالياً خا�سة  تاألق   
، وك�����ان جنم  �ل���ث���اين  �ل�������س���وط  يف 
�لأول هو جمهور خورفكان  �ملبار�ة 
�ل��ذي ح�سر بكثافة م���وؤ�زر�ً فريقه 
بال توقف  ، ر�فعاً تيفو عليه عبارة 
: وقت �لعودة ، ليتحقق �لفوز �لأول 
للفريق بعد 4 جولت عجاف ح�سد 
فيها  نقطة وحيدة من تعادله �أمام 

�لن�سر يف �جلولة �لثالثة. 

بثالثية  النمور  وي�سطاد  الكبار  كبوة  يعو�س  الفر�سان  • رديف 
وال�سارقة اجلزيرة  كال�سيكو  اأيقونة   7 • الرقم 

•• اأبوظبي-وام:

لهوكي  �لآ�����س����ي����وي  �لحت�������اد  ي��ع��ق��د 
�لعام  �لدوري لهذ�  �جلليد �جتماعه 
21�إىل  �ل��ف��رة م��ن  �أب��وظ��ب��ي يف  يف 
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�أجندة �ملو�سم  "، وذلك ملناق�سة  دولة 
م��ن بطولت،  �لآ���س��ي��وي  �ل��ري��ا���س��ي 
ومع�سكر�ت وفعاليات ريا�سية �أخرى 
ت�ستجيب ملتطلبات �أجندة �لحتادين 
�لآ�سيوي و�لدويل للعبة، ف�سال عن 
�لتحديات  �أهم  و��ستعر��س  مناق�سة 
�حللول  و�سغ  و  �للعبة  ت��و�ج��ه  �لتي 

و�ملقرحات �ملنا�سبة لها.
وي�سارك يف �لجتماع عدد من �لدول 
�لعربية �لأع�ساء يف �لحتاد �لآ�سيوي 
م��ن��ه��ا ���س��ل��ط��ن��ة ع����م����ان، و�ل���ك���وي���ت، 
دول  ب��اق  �ىل  �إ�سافة  ولبنان  وقطر، 
و�ندوني�سيا  ماليزيا  و�أب��رزه��ا  �آ�سيا 

و�لقلبيني ونيبال وتايالند .
وم���ن �مل��ق��رر ح�����س��ور ك���اًل م��ن �أيفاز 
�لآ�سيوي  �لحت��اد  رئي�س  عماروكوف 
لهوكي �جلليد، وهارلد �سربجنفيلد 
�لآ�سيوي  �ل��ت��ط��وي��ر  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 

وروؤ�ساء �لوفود �مل�ساركة .
نائب  �لقبي�سي  �أح��م��د  ه��ام��ل  وق���ال 
للريا�سات  �لإم������ار�ت  �حت����اد  رئ��ي�����س 
�ل�ستوية �إن �ختيار �لحتاد �لآ�سيوي 
لعقد  �لأمثل  �ملكان  لتكون  لأبوظبي 
�لجتماع مل ياأتي من فر�غ، بل جاء 
�لآ�سيوي  �ملكتب  مقر  وج��ود  نتيجة 

�إ�سافة �ىل ما  �أبوظبي،  �لعا�سمة  يف 
تتمتع به عا�سمة �لإم��ار�ت من بنية 
حت��ت��ي��ة ري��ا���س��ي��ة و���س��ي��اح��ي��ة مميزة 
جت��ع��ل��ه��ا د�ئ����م����ا حم���ط���اً ل���الأن���ظ���ار، 
و�ملوؤمتر�ت  للفعاليات  جاذباً  ومكاناً 
�لآ�سيوية  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و�لأح���������د�ث 

و�لدولية.
�أول  �لإم����ار�ت  �ن  �لقبي�سي  و�أ���س��اف 
�لع�سوية  على  ح�سلت  عربية  دول��ة 
�ل��دويل لريا�سة  �لكاملة يف �لحت��اد 
ر�ئدة  فهي  وبالتايل  �جلليد،  هوكي 
�لإقليمي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ل��ع��ب��ة  يف 
مكانتها  ي�����ع�����زز  وم�������ا  و�ل��������������دويل، 
ل�ست�سافة �جتماع �لحتاد �لآ�سيوي 
�ملحافل  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  �ل���ت���و�ج���د  ه���و 
�لدولية �لريا�سية �سو�ًء يف �لبطولت 

�لد�ئمة  ومبادر�تها  �لجتماعات،  �أو 
�مل�ستويني  ع���ل���ى  �ل��ل��ع��ب��ة  ل��ت��ط��وي��ر 

�لآ�سيوي و�لدويل.
حققته  م���ا  �أن  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  و�أ�����س����اف 
�لإم�����ار�ت م��ن �إجن�����از�ت ري��ا���س��ي��ة يف 
�لفرة �ملا�سية، و �خرها �إحر�ز كا�س 
"�مل�ستوى  �جل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي  �ل���ع���امل 
�ملا�سي،  �أب����ري����ل  ���س��ه��ر  يف  �لثالث" 
�لألعاب  دورة  يف  �لذهبية  و�مليد�لية 
�لكويت  ب��دول��ة  �ل��ث��ال��ث��ة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�ل�����س��ق��ي��ق��ة ي��ج��ع��ل��ه��ا د�ئ���م���ا يف د�ئ����رة 
�ل�سوء.. و�جلدير بالذكر �ن �لإمار�ت 
�ن�سمت �إىل ع�سوية �لحتاد �لدويل 
ل��ه��وك��ي �جل��ل��ي��د يف م��اي��و م���ن �لعام 
�لع�سوية  ع��ل��ى  وح�سلت   ،2001
ك��اأول دولة   2013 �لكاملة يف �لعام 

ب�سوتني،  �لت�سويت  حق  لها  عربية، 
ومنها  �ل�سروط،  كافة  ��ستيفاء  بعد 
وجود دوري حملي و�سالت ريا�سية 
مب��و����س��ف��ات �أومل��ب��ي��ة وح��ك��ام دوليني 
�لإم����ار�ت  منتخب  وي�����س��ارك  للعبة. 
�لوطني لهوكي �جلليد ب�سكل �سنوي 
يف بطولة كا�س �لعامل لهوكي �جلليد 
بطولة  ويف   ،“ �ل��ث��ال��ث  �مل�ستوى   "
 4 ك��ل  �لآ���س��ي��وي��ة  �ل�ستوية  �لأل���ع���اب 
�سنو�ت، �إ�سافة �ىل م�ساركة منتخبنا 
يف  �جلليد  ه��وك��ي  ل�سيد�ت  �ل��وط��ن��ي 
ب��ط��ول��ة �ل��ت��ح��دي �لآ���س��ي��وي ك��ل عام 
�بتد�ًء من 2013 ، وكذلك م�ساركة 
 20 حتت  لل�سباب  �لوطني  منتخبنا 
�لآ�سيوية  �ل��ت��ح��دي  بطولة  يف  ع��ام��ا 

�ل�سنوية.

•• اأبوظبي-وام:

"�ملر�بط  �لإم����ار�ت  جلمعية  �لوطنية  للبطولة  �لثالث  �ل��ي��وم  �أ���س��و�ط  �سهدت 
�خلتم  مبنطقة  ب��وذي��ب  لأك��ادمي��ي��ة  �ل��ك��ربى  بال�سالة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �خلا�سة"، 
باأبوظبي، مناف�سات قوية بني �خليول �مل�ساركة، متثلت يف �لدرجات �لعالية �لتي 

ح�سلت مبختلف �لفئات.
�سمو  برعاية  �لعربية  للخيول  �لإم���ار�ت  جمعية  تنظمها  �لتي  �لبطولة  وتقام 
ديو�ن  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ 
�لرئا�سة، رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية، ومتابعة �ل�سيخ 

ز�يد بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية.
وحقق �ملهر "فالح �لهو�جر" ملربط �لهو�جر، �أعلى معدل خالل فعاليات �ليوم 
�لثالث بلغ 92.20 نقطة، عندما �أحرز �ملركز �لأول يف �سوط فئة �لأمهار عمر 
�لفالح،  "�ف دي ر�فال" ملربط  �لثاين للمهر  �ملركز  تاركاً  "ب"،  �لق�سم  �سنتني 
"فخر يا�س" لبخيت  90.10 نقطة، فيما ذهب �ملركز �لثالث �ىل  �لذي حقق 

�سعيد نوبي �لكتبي وح�سل على 90.10 نقطة.
وكان �ملهر "�آر �يه كيه �سمو" ملربط ر�أ�س �خليمة، قد ��ستهل �لفعاليات بالفوز 
 91.60 م�سجاًل  "�أ"  �سنة  عمر  لالأمهار  �ملخ�س�س  �لأول  �ل�سوط  ب�سد�رة 
نقطة، وجاء يف �ملركز �لثاين "�أم حمد" لأحمد حمد �ملطلعي �ليماحي، وحقق 
�آر" ملربط ربد�ن، وح�سل  "هيمان  �لثالث  �ملركز  بينما حل يف  نقطة،   91.50

على 91.10 نقطة.
"ب"  �لق�سم  �حلب�سي،  ر��سد  حممد  حمد  ملربط  �ل�سامخ"  �ي��ه  "�ت�س  وت�سدر 
91.90 نقطة، تاله يف �ملركز �لثاين "�أم خالد" لأحمد حمد �ملطلعي  حمققاً 
�ليماحي، وحقق 91.50 نقطة، فيما جاء يف �ملركز �لثالث "�م �و زين" لعتيبة 

حمد خلف �لعتيبة، وح�سل على 91.30 نقطة.
"جلمود  "ج" لفئة �لأمهار عمر �سنة فقد كانت من ن�سيب  �أما �سد�رة �لق�سم 

نقطة،   91.20 بر�سيد  �لأول  �ملركز  ح�سد  �ل��ذي  �لفر��س،  ملربط  �لفر��س" 
وحل يف �ملركز �لثاين "�يه دي جرنا�س" لفي�سل عبد�هلل �ل�سحي، وح�سل على 
�لثالث "�يه �ل �آر ماجيك" ليو�سف حممد  �ملركز  90.80 نقطة، فيما جاء يف 

�لر�سيد، و�سجل 90.60 نقطة.
�لأمهار  �سوط  يف  �لأول  �ملركز  �لر�سيد،  حممد  جلميلة  �لزبري"  و�أحرز"د�ين 
"جر�ح  92.10 نقطة، وتاله يف �ملركز �لثاين  "�أ"، وحقق  عمر �سنتني �لق�سم 
�لثالث  �ملركز  91.30 نقطة، وجاء يف  �لفر��س، وح�سل على  �لفر��س" ملربط 

91.00 نقطة. ونال  علفا،  �لزبري" ملربط  "جاد 
�آخر  ت�سدر  عندما  �ل��رمي��ا���س،  مل��رب��ط  زلز�ل"  "جيه  �مل��ه��ر  �لفعاليات  و�ختتم 
تاركا  نقطة،   91.70 حمققاً  �سنو�ت،   3 عمر  لالأمهار  �ملخ�س�س  �لأ���س��و�ط 
على  وح�سل  كوناتهاو،  لفيجني�س  �ل�سلطان"  ����س  "جيه  للمهر  �لثاين  �ملركز 
91.30 نقطة، فيما حل يف �ملركز �لثالث "دي �سف�سوف" ملربط �لبزوم، وحقق 
�خليمة  ر�أ���س  مربط  مالك  �لزعابي  �أحمد  عرب  جانبه  من  نقطة.   91.10
عن �سكره وتقديره جلمعية �لإم��ار�ت للخيول �لعربية على دعمها و�هتمامها 
�مل�ستويات  و�أك��دت على  �أهد�فها  "�لبطولة حققت كل  وق��ال:  باملر�بط �خلا�سة 
�ل�سمو  �أ�سحاب  دع��م  بف�سل  �خلا�سة،  �مل��ر�ب��ط  خيول  بها  تتمتع  �لتي  �لعالية 

�ل�سيوخ وت�سجيعهم �مل�ستمر للمالك و�ملربني".
وقال �إن مربط ر�أ�س �خليمة حقق �ملركز �لأول خالل �ل�سوط �لتاأهيلي لالأمهار، 
ونتوقع �ملزيد من �لنتائج �جليدة خالل �لبطولت �خلتامية، ون�سعى للتو�حد 
�نت�سار�ت  حققنا  �أن  لنا  و�سبق  و�لدولية،  �ملحلية  �لبطولت  معظم  يف  �لد�ئم 
�أهم  �إح���دى  �ل��ت��ي تعد  �ل��دول��ي��ة  دب��ي  �ل��ذه��ب��ي يف بطولة  �للقب  �أب��رزه��ا  مهمة 

�لبطولت على م�ستوى �لعامل.
و�ختتم �لزعابي منوها �ن مربط ر�أ�س �خليمة يطمح ملو��سلة جناحاته بالركيز 
على �لإنتاج �خلا�س �لذي ي�سعى من خالله لتقدمي خيول جديدة �سنويا وذ�ت 

جودة عالية ت�ستطيع �ملناف�سة بقوة يف جميع �لبطولت.

اأبوظبي ت�صت�صيف كوجنر�س االحتاد االآ�صيوي لهوكي اجلليد مب�صاركة 27 دولة

»فالح الهواجر« يحقق اأعلى معدل يف اليوم الثالث 
للبطولة الوطنية للخيول العربية »املرابط اخلا�صة«

اأبرز م�ساهد اجلولة 5  لدوري اأدنوك للمحرتفني

هداف دورينا مبخوت يعتلي قمة هدايف العرب بـ 190 هدفًا
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الفجر الريا�ضي

�لكرة،  �إد�رة �حت����اد  �ل���ب���دو�وي ع�����س��و جم��ل�����س  ���س��ارك ع��ل��ي ح��م��د 
�ل��ق��دم يف ور�سة  ع�سو جل��ن��ة �حل��ك��ام يف �لحت����اد �لآ���س��ي��وي ل��ك��رة 
�إد�رة �حلكام  �لتي نظمتها  �لآ�سيوية،  �لنخبة  عمل مكت�سفي حكام 
�مل��رئ��ي. وتاأتي  �لآ���س��ي��وي م��وؤخ��ًر� ع��رب تقنية �لت�سال  يف �لحت���اد 
�لقاري، �لذي  �إد�رة �حلكام يف �لحتاد  �لور�سة �سمن برنامج  هذه 
�لقارة  م�ستوى  على  �ملميزين  �لدوليني  �حلكام  لأكت�ساف  يهدف 
�أن  على  �لآ�سيوية،  �لنخبة  حكام  لقائمة  وتر�سيحهم  �لآ�سيوية، 
يخ�سع جميع �حلكام �ملر�سحني ملتابعة فنية دقيقة �ستحدد �إمكانية 
�أو عدمه. وقال علي حمد �لبدو�وي ع�سو  �سمهم لقائمة �لنخبة 
جلنة �حلكام �لآ�سيوية : " �إن برنامج مكت�سفي �حلكام �لنخبة مت 
تنفيذه منذ �سنو�ت، وي�سم فريق �لعمل نخبة من �حلكام �لدوليني 
و�لدولية،  �لقارية  �ملباريات  من  �لعديد  �أد�رو�  �لذين  �ل�سابقني، 

�حلكام  و�نتقاء  ر�سد  عملية  يف  ومهامهم  م�سوؤولياتهم  وتتمثل 
�لدوليني �ملميزين يف جميع �لحتاد�ت �لوطنية على م�ستوى �لقارة 
�لآ�سيوية”. وتابع علي حمد : "بعد عملية �لنتقاء يتم متابعة كل 
و�لذي  �لربنامج،  ك�سايف  �أح��د  حكم كرة قدم على حدة من خالل 
لتلك  و�إد�رت����ه  للحكم  �لفني  �لأد�ء  تقييم  بعملية  ب���دوره  �سيقوم 
�ل�سحيحة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  على  قدرته  على  و�ل��وق��وف  �ملباريات، 
�حلالت  ويف  عام  ب�سكل  �ملباريات  مو�قف  خالل  �ملثايل  و�لت�سرف 
�لتحكيمية �ل�سعبة ب�سكل خا�س". ُم�سيًفا، �أن �لربنامج ُيعد �أحد 
�أهم �لرب�مج �لتي تخدم منظومة �لتحكيم �لآ�سيوية، لدوره �لكبري 
يف زيادة قاعدة حكام �لنخبة يف �آ�سيا، وحتر�س �للجنة و�إد�رة �حلكام 
يف �لحتاد �لقاري  على وجود �أف�سل حكام كرة �لقدم لإد�رة جميع 

�مل�سابقات �لتي ٌتقام حتت مظلة �لحتاد �لآ�سيوي.

•• ال�صارقة-الفجر

وذلك  �مل�سارعة  لرب�عم  مميز�ً  مهرجاناً  �لأول  �أم�س  و�جل��ودو  �مل�سارعة  �حت��اد  نظم 
بال�سالة �لريا�سية مبدر�سة �لأن�سار �لعاملية بال�سارقة  برعاية �سعادة حممد بن ثعلوب 
�لأن�سار  ومدر�سة  �لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  مع  وبالتعاون  �لحت��اد،  رئي�س  �لدرعي 
�لعاملية و�إد�رة �ل�سالة �لريا�سية و�سهد �ملهرجان �لأول ملو�سم 2022-2023 م�ساركة 
�أكر من 100 من �لرب�عم �لو�عدة يف جمال �للعبة ، بح�سور �حمد �سليمان �لبلو�سي 
ع�سو �لحتاد و�للجنة �لفنية وكذلك م�سوؤويل �لفئات �لعمرية يف هذه �لأندية وبع�س 
�لعائالت، ليعطي �سورة ر�ئعة ومطمئنة مل�ستقبل �مل�سارعة �لإمار�تية ، وناجتاً جيد�ً 
ل��دوره قادمة  �أعلن يف �جتماعه �لأول عقب جتديد �لثقة فيه  �ل��ذي  جلهود �لحت��اد 
حتى 2024، �ملزيد من �لهتمام بقطاع �ملر�حل �ل�سنية للم�سارعة و�جلودو وتوفري 
كافة متطلبات �لنجاح لقاعدته. و�سهد �ملهرجان �لذي نظم حتت �سعار "�لكل فائز " 

�لعديد من �ملباريات �لتناف�سية بني بر�عم �لأندية، و�لتي تهدف ملزيد من �لحتكاك يف 
�أجو�ء تناف�سية ل فائز فيها، يف جتربة فريدة ومميزة من قبل جلنة �مل�سارعة �ملحلية 
بالحتاد �لتي بذلت �لكثري من �جلهد يف �سبيل �إجناح �لتجمع �ل�سنوي للرب�عم، وذلك 

بح�سور �جلهاز �لفني للمنتخبات �لوطني للم�سارعة .
�لتجربة �لفتتاحية لرب�عم  �لدرعي رئي�س �لحت��اد،  وثمن �سعادة حممد بن ثعلوب 
كافة  توفري  م��ع  عري�سة  ق��اع��دة  خلق  �أج��ل  م��ن  �لعمل  مبو��سلة  موجهاً  �مل�سارعة، 
�لدرعي  و�سكر  �للعبة..  جمال  يف  �مل�سو�ر  ملو��سلة  �ل�سغار  لتحفيز  �لنجاح  متطلبات 
كافه �جلهات �لتي �ساهمت يف �إجناح مهرجان �لرب�عم، وخ�س بال�سكر جمل�س �ل�سارقة 
�لريا�سي ومدر�سة �لأن�سار �لعليا على تعاونهم �ل�سادق �مل�ستمر، وثمن جهود �لأندية 
�أك��دت على متّيز  ر�ئعة،  ب�سورة  �ملهرجان  خ��روج  �ساهم يف  �ملهرجان، مما  �مل�ساركة يف 
�للعبة  �إىل تو�سيع قاعدة  �لفئات �لعمرية يف خمتلف �لأندية، وعك�ست �سعي �جلميع 

وهو ما يدعو للتفاوؤل مب�ستقبل ز�هر ريا�سة �لإمار�ت.

جناح رائع ملهرجان براعم امل�صارعة  بال�صارقة علي حمد ُي�صارك يف ور�صة عمل مكت�صفي حكام النخبة االآ�صيوية

للمد�فع  بفوز �سعب -1�سفر على م�سيفه خيتايف بهدف مبكر  �لقدم  لكرة  �ل�سباين  �ل��دوري  ريال مدريد �ىل �سد�رة  �رتقى 
�لرب�زيلي �إيدر ميليتاو، �سمن مناف�سات �ملرحلة �لثامنة �ل�سبت.

ورفع �لنادي �مللكي ر�سيده �ىل 22 نقطة �آمال �أن ي�سديه �سلتا فيغو خدمة غري متوقعه �أمام م�سيفه بر�سلونة . وكان ريال 
�كتفى بالتعادل 1-1 على �أر�سه مع �أو�سا�سونا يف �ملرحلة �ل�سابقة م�سرًعا �لباب �أمام غرميه �لكاتالوين لعتالء �ل�سد�رة 
�إثر فوزه على ريال مايوركا. وغاب عن �سفوف فريق �ملدرب  �لعامني  �ملا�سي للمرة �لوىل منذ قر�بة  نهاية �ل�سبوع 
�ليطايل كارلو �أن�سيلوتي �ملهاجم �لفرن�سي كرمي بنزمية ب�سبب "م�سكلة ع�سلية"، علًما �أنه �أهدر ركلة جز�ء حا�سمة 

�سد �أو�سا�سونا مع عودته �ىل �ملناف�سات بعد غيابة قر�بة �ل�سهر ب�سبب �ل�سابة.
ا يف �لفوز على �ساختار د�نييت�سك 2-1 منت�سف �ل�سبوع يف دوري �أبطال �أوروبا، �إل �نه مل يتمرن مع  �سارك �أي�سً
�لفريق �جلمعة بعد �نتكا�سة جديدة. و�سارع �مللكي �ىل �فتتاح �لت�سجيل بر�أ�سية ميليتاو يف �لدقيقة �لثالثة �إثر ركنية 
نفذها �لكرو�تي لوكا مودريت�س. ومل ي�سهد �ل�سوط �لول �لعديد من �لفر�س، �إذ مل ي�سدد خيتايف �أي ت�سديدة 
لها  ت�سدى  رودريغو  �لرب�زيلي  لي�سوب جم��دًد� عرب   39 �لدقيقة  ري��ال مدريد حتى  �نتظر  فيما  �ملرمى  على 
�حلار�س. و�حت�سب �حلكم ركلة جز�ء ل�سالح �لرب�زيلي �لخر فيني�سيو�س �إثر عرقلة تعر�س لها، قبل �أن يلغيها 

بعد �لحتكام �ىل حكم �لفيديو �مل�ساعد "يف �يه �آر" لأن �لكرة �جتازت خط �لتما�س يف بناء �لهجمة )43(.
�لثاين  �ل�سوط  �نطالق  للمرة �لوىل مع  �لر���س  �لثالث لأ�سحاب  �أون��ال بني �خل�سبات  �إيني�س  و�سدد �لركي 
كانت �سهلة بني يدي �حلار�س �لوكر�ين �أندري لونني، بديل �لبلجيكي تيبو كورتو� �لذي ل يز�ل يعاين من 
ا لحًقا كرة قوية من كارلي�س �ألينيا وحولها �ىل  �إ�سابة يف عرق �لن�سا )46( قبل �أن يبعد �أي�سً

ركنية )49(.
لها حار�س  ت�سدى  �ملنطقة  د�خ��ل  �سدد من  ت�سو�ميني  �أوريليان  �لفرن�سي  وك��ان 
خيتايف )48(. و�ألغت "يف �يه �آر" هدًفا لرودريغو لت�سلل د�خل �ملنطقة �إثر كرة 
تلقاها من �لوروغوياين فيديريكو فالفريدي )57( �لذي �سدد كرة قوية من 

خارج �ملنطقة ت�سدى لها �حلار�س )77(.
وتعافى �أتلتيكو مدريد من خ�سارته قارًيا منت�سف �ل�سبوع بفوزه 2-1 على 

�سيفه جريونا بثنائية �لرجنتيني �أنخل كورّيا.
بيتي�س  ري��ال  عن  نقطة  بفارق  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  �ىل  �لعا�سمة  فريق  وتقدم 

�خلام�س �لذي يحل على بلد �لوليد �لحد.
ودخل �أتلتيكو �ىل �ملبار�ة بعد �سقوطه -2�سفر �سد كلوب بروج يف بلجيكا 
�لثانية مقابل  �لقارية  �أوروب��ا ليتلقى هزميته  �أبطال  �لثالثاء يف دوري 

فوز و�حد.
�أر�س  على  تفوقه  بعد  تو�لًيا حملًيا  �لثاين  فوزه  �لروخيبالنكو  وحقق 
قبل  مدريد  ري��ال  �سد  �سقوطه  بعد  �ملا�سي  �ل�سبوع  -2�سفر  �إ�سبيلية 
مرحتلني. وبد�أ �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان �أ�سا�سًيا بعد �أن �أكد ت�سايف 
�تفاق"  �ىل  �ل��ت��و���س��ل  مت  �أن���ه  "�أخربين  ن��ادي��ه  �أن  بر�سلونة  م���درب 
"ولكن �لمر لي�س  �إعارة �ملهاجم �ىل �نتقال د�ئم، م�سيًفا  لتحويل 
�أن جميع �لطر�ف  يعني  �تفاق، فهذ�  �إذ� كان هناك  بعد.  ر�سمًيا 

ر��سية. �أمتنى �لتوفيق لالعب".
و��ستعان �ملدرب �لرجنتيني دييغو �سيميوين بالفرن�سي غالبية 
تفعيل  �أتلتيكو جتنب  �لبدلء، حيث حاول  �لوقت من مقاعد 

�سرط �ل�سر�ء �لإلز�مي يف �ل�سفقة �لأولية.
ولعب غريزمان دوًر� رئي�سًيا يف هدف �أتلتيكو �لول بعد �أن رفع 

�لكرة تابعها كوريا عند �لقائم �لبعيد يف �لدقيقة �خلام�سة.
وكاد �لرب�زيلي ماتيو�س كونيا �أن ي�ساعف �لنتيجة لأ�سحاب 
�لر����س ل��ول ت�سدي �حل��ار���س خ���و�ن ك��ارل��و���س م��ن م�سافة 
�ن��ط��الق �ل�سوط  �أن ك��ورّي��ا متكن م��ن ذل��ك م��ع  �إل  ق��ري��ب��ة. 
�لثاين بعد �ن قطع متريرة خاطئة من �حلار�س لي�سع �لكرة 

يف �ل�سباك )48(.
وقل�س رودريغو ريكيلمي �ملعار �ىل جريونا من �أتلتيكو بالذ�ت 
لتتابع طريقها �ىل  �رت��دت من �خل�سم  بت�سديدة بعيدة  �لفارق 

�ملرمى )65(.
نهاية  �لنتيجة يف  ملعادلة  لل�سيوف  و�أتيحت فر�ستان حمققتان 
�أوب���الك  ي���ان  ت��األ��ق �حل��ار���س �ل�سلوفيني  ل���ول  ل��ل��م��ب��ار�ة  م��ث��رية 
للت�سدي لكرة �ألي�س غار�سيا �لبعيدة قبل �أن ترتد ر�أ�سية �لبديل 

�لوروغوياين كري�ستيان �ستو�ين من �لقائم.
و��ستهل �ملدرب �لرجنتيني خورخي �سامباويل مهمته �جلديدة 
�سيفه  م��ع   1-1 ب��ال��ت��ع��ادل  لإ�سبيلية  �لفني  �جل��ه��از  ر�أ����س  على 

�أتلتيك بلباو �لثالث.

••  ال�صارقة-الفجر

�أحرز نادي �ل�سارقة �لثقايف لل�سطرجن 
لقب بطولة �لدوري �لعام لل�سطرجن 
للرجال يف �أوىل �مل�سابقات �ملحلية بعد 
ما ت�سدر �لقمة بر�سيد 9 نقاط بعد 
�أمام  �لأخ���رية  �لأم��ت��ار  حتى  مناف�سة 
ن���ادي دب��ي لل�سطرجن و�ل���ذي ج��اء يف 
كان  نقاط حيث   7 بر�سيد  �لو�سافة 
�لتعادل يف �لنقاط قائما حتى �جلولة 

�لأخرية من �لبطولة. 
�أبوظبي  ن��ادي  �لثالث  �ملركز  وج��اء يف 
�لذهنية بر�سيد  لل�سطرجن و�لألعاب 
�لقمة  �أور�ق  خلط  و�ل��ذي  نقاط   6
ب���ع���د ف�������وزه ع���ل���ى ن�������ادي دب�����ي 2-4 
�ل�سارقة على نادي  نقطة و فاز نادي 

نقطة   2.5 م��ق��اب��ل   3.5 �ل��ف��ج��رية 
�لر�بع  �ملركز  �لفجرية يف  نادي  وجاء 
�خل�سارة  ك���ان���ت  ن��ق��ط��ت��ني،  ب��ر���س��ي��د 
�أمام  �لبطولة  يف  لل�سارقة  �ل��وح��ي��دة 
دبي يف �ل��دور �لثاين بينما خ�سر دبي 
من �ل�سارقة يف �لدور �لأول و�أبوظبي 

يف �لدور �لثاين.  
ببطولة  ف������از  ق����د  دب������ي  ن�������ادي  ك������ان 
ت��ز�م��ن��ت مع  �ل�����س��ي��د�ت و�ل��ت��ي  دوري 
�ل�سارقة  ب����ن����ادي  �ل����رج����ال  ب���ط���ول���ة 
��ست�ساف  و�ل���ذي  لل�سطرجن  �لثقايف 
�لبطولتني.   و�سهد �جلولة �لأخرية 
ت�����رمي م���ط���ر ت�����رمي رئ���ي�������س �لحت�����اد 
�أمني  �مل���رزوق���ي  ح�سن  وع��ب��د�ل��ك��رمي 
ع������ام �لحت���������اد وع�������دد م�����ن �أع�������س���اء 
وتر�أ�س  و�مل��درب��ني،  �مل�ساركة  �لأن��دي��ة 

�لدويل  �حلكم  �لبطولة  حكام  جلنة 
ع��ب��د�هلل م���ر�د وم��ع��ه �حل��ك��م �لدويل 
�لطاهر  ط��ارق  و�سلمان  قا�سم  جمال 
�لنعيمي  �آم��ن��ة  �ل�سيد�ت  بطولة  ويف 
�ل�سباب  بجانب جمموعة من �حلكام 
���س��م��ن خ��ط��ة �لحت�����اد لإع������د�د جيل 
جديد من �حلكام.   ووجه ترمي مطر 
ترمي رئي�س �لحتاد �لتهنئة �إىل نادي 
برئا�سة  لل�سطرجن  �لثقايف  �ل�سارقة 
�ل�سيخ �سعود بن عبد�لعزيز �ملعال على 
للرجال  �ل��ع��ام  �ل����دوري  بلقب  �ل��ف��وز 
ل��ه��ذ� �مل��و���س��م م�����س��ي��د� ب��ج��ه��ود ودور 
�لأندية �لكبري يف �لتعاون مع �لحتاد 

لتنفيذ �ل�سر�تيجية �ملر�سومة و�لتي 
�لوطنية  �ملنتخبات  �لنهاية  يف  تهدف 
م�ساركة  �سهدت  �لبطولة  �أن  م��وؤك��د� 
عدد كبري من �لعنا�سر �ل�سابة و�لتي 
قدمت م�ستويات طيبة وهو ما ميثل 
ما  ود�ئما  �لوطنية  للمنتخبات  ر�ف��د 
�لأ�سا�سية  �لركيزة  هي  �لأندية  تكون 
�ملنا�سب  بال�سكل  �لالعبني  �إع���د�د  يف 
م�سري� �إىل �أن جميع �مل�سابقات �ملحلية 
لها هدف و�حد وهو جتهري �لالعبني 
و�ختيار �لأف�سل للمنتخبات �لوطنية 
�لأندية �ساركت بالعبني من  وجميع 

�ل�سباب وهو ما �أ�سعدنا.  

ن�سكر  �لحتاد:"  رئ���ي�������س  و�أ������س�����اف 
بطولة  يف  ����س���ارك���ت  �ل���ت���ي  �لأن�����دي�����ة 
�لدوري �لعام للرجال و�ل�سيد�ت وهي 
�أوىل م�سابقات �ملو�سم و�لأ�سبوع �ملقبل 
���س��ي��ن��ظ��م �لحت�����اد ب��ط��ول��ة �لإم������ار�ت 
�لفردية لكافة �لفئات و�لحتاد خالل 
�لفرة �ملا�سية منح �لأندية �لفر�سة 
للم�ساركة يف بطولة �لعامل يف رومانيا 
وبطولة  جورجيا  يف  �لعامل  وبطولة 
�آ�سيا للهو�ة يف م�سقط للم�ساهمة مع 
�لأندية يف تطوير م�ستويات �لالعبني 
��ستعد�د�ت  ك�سفت  �ل���دوري  وبطولة 

�لأندية للم�سابقات �ملحلية.

ال�صارقة بطل دوري ال�صطرجن للرجال  

ريال يفوز ب�صعوبة على خيتايف بهدف ميليتاو
•• اأبو ظبي-وام:

بعد 4 عقود ظلت فيها كاأ�س "جول رمييه" حائرة بني 
�أكر من منتخب يف قارتي �أوروبا و�أمريكا �جلنوبية، قاد 
"�جلوهرة �ل�سود�ء" بيليه زمالءه يف �ملنتخب �لرب�زيلي 
لكرة �لقدم �إىل �لحتفاظ بهذه �لكاأ�س مدى �حلياة من 
خالل �لتتويج بلقب �لن�سخة �لتا�سعة من بطولة كاأ�س 

�لعامل �لتي ��ست�سافتها �ملك�سيك يف 1970 .
و�ليابان  كولومبيا  �ن�سحاب  وب��ع��د   ،  1964 ع��ام  ويف 
وبريو، �نح�سرت �ملناف�سة على حق ��ست�سافة مونديال 

و�ملك�سيك. �لأرجنتني  بني   1970
�لدويل  ل��الحت��اد  �لعمومية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع  وخ���الل 
�أكتوبر   8 يف  طوكيو  �ليابانية  بالعا�سمة  )فيفا(  للعبة 
1964، ح�سلت �ملك�سيك على حق �ل�ست�سافة متفوقة 
على �مللف �لأرجنتيني لت�سبح �أول دولة من خارج �أوروبا 
و�أمريكا �جلنوبية ت�ست�سيف فعاليات كاأ�س �لعامل. كما 
حتظى  ع��امل  كاأ�س  بطولة  �أول  هي  �لن�سخة  ه��ذه  كانت 

بالبث �ملبا�سر ملبارياتها عرب �لتلفزيون بالألو�ن.
منتخبا   16 �لنهائيات  يف  �ملقررة  �ملنتخبات  ع��دد  وظ��ل 
و�ملك�سيك  �للقب  �إجنلر� حامل  بينها منتخبا  كان من 

�ساحب �لأر�س �للذ�ن تاأهال مبا�سرة دون ت�سفيات.
 8 �ل�14 �لأخ��رى يف �لنهائيات بو�قع  و توزعت �ملقاعد 
للكونكاكاف  و1  �جلنوبية  لأمريكا  و3  لأوروب��ا  مقاعد 
�إىل  �إ�سافة  و�لكاريبي(  و�لو�سطى  �ل�سمالية  )�أمريكا 
�ملنتخب  ك��ان  و  لآ���س��ي��ا..  ومثله  لأف��ري��ق��ي��ا  و�ح���د  مقعد 
�مل��غ��رب��ي �مل��م��ث��ل �ل��وح��ي��د ل��ل��ق��ارة �لأف���ري���ق���ي���ة يف هذه 

�لن�سخة.
و�أوق�����ع�����ت ق���رع���ة �ل���ن���ه���ائ���ي���ات �مل��ن��ت��خ��ب��ني �ل���رب�زي���ل���ي 
�لثالثة  �ملجموعة  يف  �سويا  �للقب  حامل  و�لإجن��ل��ي��زي 
باألقاب  �ملتوجني  �ملنتخبني  بني  مثرية  مو�جهة  لتكون 
بينهما  �ملبار�ة  �لبطولة. وخالل  ن�سخ قبل هذه   3 �آخر 
بهذه �ملجموعة، مل ي�سجل �لنجم �ل�سهري بيليه يف �سباك 
على   0-1 للفوز  فريقه  ق��اد  لكنه  �لإجنليزي  �ملنتخب 
حامل �للقب، و�عترب بيليه هذه �ملبار�ة هي �لأف�سل يف 

م�سريته �لدولية مع �ملنتخب �لرب�زيلي.
وخالل دور �لثمانية، ثاأر منتخب �أملانيا �لغربية لهزميته 
 ،1966 مونديال  نهائي  يف  �لإجنليزي  �ملنتخب  �أم��ام 
�إ�سايف يف مبار�ة  3-2 بعد �لتمديد لوقت  وتغلب عليه 

�سهدت تاألق معظم جنوم �ملنتخب �لأملاين خا�سة فر�نز 
بيكنباور و�أويف �سيلر وجريد مولر.

و�سجل كل منهم هدفا للفريق وكان �أهمهم هدف مولر 
�نتهاء  بعد  �لأمل��اين  �ملنتخب  ل�سالح  �ملبار�ة  �لذي ح�سم 

�لوقت �لأ�سلي بالتعادل �ل�سلبي.
ويف ن�سف �لنهائي، كان �ملنتخب �لأملاين على موعد مع 
�ختبار �سعب يف مو�جهة نظريه �لإيطايل �ملتاألق، وقدم 
�لفريقان مبار�ة �عتربت هي �لأف�سل يف تاريخ �ملباريات 
بينهما حتى �لآن. وبعد �لتقدم �ملبكر لإيطاليا بهدف يف 
�لتعادل يف  �لغربية  �أملانيا  �نتزع منتخب  �لأول،  �ل�سوط 
�لدقيقة �لأخرية من �لوقت �لأ�سلي ليدفع باللقاء �إىل 
وقت �إ�سايف �سهد 5 �أهد�ف يف غ�سون 18 دقيقة منها 
�ملبار�ة ل�ساحله  �لإيطايل ليح�سم  للمنتخب  �أهد�ف   3
ويتاأهل �إىل �لنهائي يف مو�جهة منتخب �لرب�زيل �لذي 

تغلب على �أوروجو�ي يف ن�سف �لنهائي.
وذكرت تقارير �أن بيليه �نخرط يف بكاء حاد قبل �ملبار�ة 
�لنهائية ب�سبب �ل�سغوط �ل�سديدة �لو�قعة على �لفريق 
وقتها ل�ستعادة �للقب �لعاملي �إ�سافة لكونها متثل نهاية 
رحلته مع بطولت كاأ�س �لعامل حيث كانت نية �لالعب 

تتجه لالعتز�ل �لدويل بعد هذه �لبطولة.
�ملبار�ة  بد�ية  �سريعا على هذه �حلالة مع  بيليه  وتغلب 
 ،18 �لدقيقة  يف  ل��ل��رب�زي��ل  �ل��ت��ق��دم  ه��دف  �سجل  حيث 
لينتهي   37 �لدقيقة  �لإيطايل يف  �ملنتخب  تعادل  فيما 
�للقاء  �ملنتخب �لرب�زيلي  �أن يح�سم  �ل�سوط �لأول قبل 
ل�ساحله من خالل 3 �أه��د�ف �أخرى يف �ل�سوط �لثاين 

فاز من خاللها 4-1 ليتوج �لفريق بلقه �لثالث.
وبذلك �حتفظ �ملنتخب �لرب�زيلي بكاأ�س “جول رمييه” 
�أول من  �لفريق  �أ�سلية للمونديال حيث كان  كاأ�س  �أول 
باأن  �ملجد  بيليه  مر�ت..وحقق   3 �ملونديال  لقب  يحرز 
�أ�سبح �لالعب �لوحيد يف �لتاريخ حتى �لآن �لذي يتوج 

بلقب �ملونديال 3 مر�ت مع منتخب بالده.
و�سجل بيليه 4 �أهد�ف يف هذه �لن�سخة فيما كان زميله 
جريزينهو هو هد�ف �لفريق بهذه �لن�سخة ) 7 �أهد�ف 
( ودخل �لتاريخ بالت�سجيل يف جميع �ملباريات �ل�6 �لتي 

خا�سها مع �لفريق يف �لبطولة.
�لأملانية  �ل��ك��رة  �أي��ق��ون��ة  ك��ان  �لن�سخة  ه��ذه  ه���د�ف  لكن 
ج��ريد م��ول��ر، �ل���ذي �أح���رز 10 �أه����د�ف منها 7 يف دور 

�ملجموعات.

قال مدرب مان�س�سر �سيتي �لإ�سباين بيب غو�رديول، �إن 
كيفن  ت�ساعد  هالند  �إرلينغ  �لرنويجي  �ملهاجم  حتركات 
هياأ  �أن  بعد  جعبته  يف  ما  �أف�سل  تقدمي  على  بروين  دي 
فوز  يف  �أخ���رى  تهديف  فر�سة  �لبلجيكي  �لو�سط  لع��ب 
�لأول  �أم�����س  �ل����دوري  يف  �ساوثامبتون  على   0-4 �سيتي 

�ل�سبت.
وهز هالند �ل�سباك يف �لدقيقة 65 حمرز�ً هدف �سيتي 
�أح��رز فريقه هدفني يف �ل�سوط �لأول عن  �أن  �لر�بع بعد 
ريا�س  ي�سيف  �أن  قبل  فودن  وفيل  كان�سيلو  طريق جو�و 

حمرز هدفاً بعد �ل�سر�حة.
وهياأ دي بروين هدف فودن لريفع ر�سيده �إىل 11 فر�سة 
غو�رديول  لكن  �ملو�سم  ه��ذ�  �ملناف�سات  جميع  يف  تهديف 

فر�سة  �أمامه  ي��ز�ل  ل  �لبلجيكي  �لو�سط  �إن لعب  يقول 
للتح�سن.

وقال غو�رديول لل�سحافيني بعد �لنت�سار �لكبري: "هياأ 
تقدمي  ي�ستطيع  لكنه  �لتهديف  فر�س  من  �لكثري  كيفن 
ح�سبما  ح��ال  �أف�سل  يف  كيفن  يكن  مل  �ليوم  �أف�سل،  �أد�ء 
نعرفه، لكنه بالطبع ميكنه ومبجهود �سخ�سي تهيئة �لكرة 

�أمام زميله يف مو�جهة حار�س �ملرمى معظم �لأوقات".
وبف�سل هذ� �لنت�سار �سعد �سيتي ل�سد�رة �لدوري �ملمتاز 
بر�سيد 23 نقطة من ت�سع مباريات و�سيحل �سيتي �سيفاً 
على كوبنهاغن �لدمناركي يف دوري �أبطال �أوروبا يف وقت 
ي��و�ج��ه ليفربول يف  �أن  لح��ق م��ن �لأ���س��ب��وع �حل���ايل قبل 

�لدوري �ملحلي �لأحد �ملقبل.

مونديال 1970.. الربازيل تتوج بلقبها 
العاملي الثالث وبيليه يحقق املجد

غوارديوال: هاالند يدفع دي بروين لتقدمي االأف�صل

•• اأبوظبي-وام:

يفتح نادي �أبوظبي للريا�سات �لبحرية �ليوم باب �لت�سجيل 
يقام حتت  �لذي  �لتاريخي �خلام�س،  دملا  ل�سباق مهرجان 
رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
للريا�سات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وبتنظيم  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  وجل��ن��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�جلاري  �أكتوبر   27 �لفرة من  �أبوظبي يف  يف  و�لر�ثية 

حتى �لثالث من نوفمرب �ملقبل بجزيرة دملا �لتاريخية. 
ومن �ملقرر �أن ي�ستمر باب �لت�سجيل مفتوحاً �أمام �لر�غبني 
�ل�سهر  22 من  �لتاريخي حتى  �حل��دث  بهذ�  �لتو�جد  يف 

�جلاري. 
�لت�سجيل  �أن  �لبحرية  للريا�سات  �أبوظبي  ن��ادي  و�أْع��ل��ن 
ت�سهياًل  للنادي،  �لإل��ك��روين  �ملوقع  على  للبحارة  متاحاً 
على �ملالك وعدم �لتنقل من �أي �أماكن بعيدة يف خمتلف 

�إمار�ت �لدولة. 
�لر�سمي على ح�سب  �ل�سباق  �أن يتحدد موعد  �ملقرر  ومن 
�أكتوبر   27 �لفرة من  خ��الل  �لأح���و�ل �جلوية  م��و�ءم��ة 

حتى �لثالث من نوفمرب. 
برئا�سة  لل�سباق  �ملنظمة  �للجنة  تعقد  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�أبوظبي  ن��ادي  رئي�س  نائب  �لرميثي  مر�سد  ث��اين  �أح��م��د 
�لنو�خذة  ت��ن��وي��ري��ا م���ع  �ج��ت��م��اع��اً  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
�لت�سجيل وحتديد  باب  �إغ��الق  �ل�سباق عقب  �مل�ساركني يف 
�لنهائية  �ملو�عيد  �إعالن  �مل�ساركني. كما �سيتم لحقاً  عدد 
لو�سول �ملحامل جلزيرة دملا عقب حتديد �ملوعد �لر�سمي 

لفح�س  �مل�ساركة  �ملحامل  جميع  تخ�سع  �أن  على  لل�سباق، 
�لفنية  للمو��سفات  مطابقتها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ���س��ام��ل  ف��ن��ي 

�ملحددة من جانب �للجنة �ملنظمة. 
و�أكد ماجد عتيق �ملهريي مدير �إد�رة �لريا�سات �لبحرية 
�للجنة  رئي�س  نائب  �لبحرية  للريا�سات  �أبوظبي  بنادي 
�لنادي يو��سل  �أن  �لتاريخي �خلام�س،  �ملنظمة ل�سباق دملا 
جهوده من �أجل �إمتام �ل�ستعد�د�ت لهذ� �حلدث �لتاريخي 
�لكبري، م�سيد�ً بالدور �لذي يلعبه �سركاء �لنادي و�لرعاة 

يف �إجناح �ملهرجان للعام �خلام�س على �لتو�يل. 
ووجه �ملهريي �ل�سكر �إىل �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة على رعاية �سموه 
�أن �لرعاية ت�ساعف من قيمة  �لكرمية للمهرجان موؤكد�ً 

�حلدث. 
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة  �إىل  �لتحية  وج��ه  كما 
�أبوظبي على �ملجهود �لكبري �لذي  �لثقافية و�لر�ثية يف 
�لذي  �لكبري  و�ل��دع��م  �حل���دث  �إجن���اح  �سبيل  يف  يبذلونه 

يقدمونه على خمتلف �لأ�سعدة. 
من  كبري�ً  �إقباًل  �لت�سجيل  باب  ي�سهد  �أن  �ملهريي  وتوقع 
�لبحارة من خمتلف �أنحاء �لإمار�ت، م�سري�ً �إىل �أن �لن�سخ 
�لأرب��ع �ملا�سية حققت جناحات كبرية �سو�ء على م�ستوى 
خام�سة  بن�سخة  يب�سر  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتنظيم،  �أو  �مل�ساركة 

على نف�س �مل�ستوى. 
و�أكد �أن �للجنة �ملنظمة برئا�سة �أحمد ثاين �لرميثي تبذل 
ق�سارى جهدها من �أجل �إخر�ج هذه �لن�سخة بال�سكل �لذي 

يليق بقيمة وحجم �حلدث �لر�ثي �لوطني �لكبري. 

اليوم.. فتح باب الت�صجيل ل�صباق 
مهرجان دملا التاريخي اخلام�س 
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قرية �صند تفوز بجائزة اأف�صل
 م�صروع تطويري للخدمات العامة يف دبي 
 فازت قرية �سند؛ وهي �أكرب مركز متخ�س�س يف فهم مر�س �لتوحد و�ل�سطر�بات 
�لأخرى �ملتعلقة به على م�ستوى �ملنطقة، بجائزة مرموقة �سمن فعاليات جو�ئز 
�أق��ي��م يوم  �ل���ذي  2022، وذل���ك خ��الل حفل ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز  �ل��ع��ق��ار�ت �لعربية 
�سند بجائزة  دبي. وجاء تكرمي قرية  �ملا�سي يف منتجع حبتور جر�ند،  �خلمي�س 
�ملر�فق  �أح���دث  لحت�سانها  تقدير�ً  �لعامة  للخدمات  تطويري  م�سروع  �أف�سل 

و�ملفاهيم �لتي تّتبع نهجاً عاملياً ر�ئد�ً و�ساماًل فيما يتعلق باإعادة �لتاأهيل.

عامل  م��ن  م�ستوحى  ترفيهي  م��ت��ن��زه  �أك���رب  دب���ي،  مو�سينجيت  ك�سف   
�لفريدة  و�لتجارب  �لفعاليات  من  جمموعة  عن  �ملنطقة،  يف  هوليوود 
حتى  �لن��ت��ظ��ار  ي�ستطيعون  ل  �ل��ذي��ن  ل�سيوفه  �أع��ده��ا  �ل��ذي  و�ملمتعة 
�لبدء  باإمكانهم  بات  حيث  �لهالوين،  بعيد  �لحتفال  لبدء  �أكتوبر   31
بال�ستمتاع باأقوى مغامر�ت �لرعب و�ملرح �بتد�ًء من 8 �أكتوبر، عندما 

يتحول �ملتنزه �إىل �لوجهة �لعائلية �لأكر رعباً يف دولة �لإمار�ت.
�إىل  �لأرب��ع��اء  م��ن  �أك��ت��وب��ر،  �سهر  ط��و�ل  مو�سينجيت،  �سيوف  و�سيكون 
�لأحد، بدء�ً من �ل�ساعة 4 م�ساًء، على موعد لكت�ساف ديكور�ت ومر�فق 
�ملبا�سرة،  �لرفيهية  وع��رو���س��ه  و�ح���د،  ب��اآن  و�مل��رع��ب��ة  �ل�ساحرة  �ملتنزه 
بالأ�سباح،  �مل�سكونة  �جلديدة  و�ملنازل  �لرعب،  يكتنفها  �لتي  ومناطقه 

وغريها �لكثري من �ملغامر�ت �ملليئة باملفاجاآت �ملرعبة و�ملخيفة.
منطقة  و�لرعب  �لت�سويق  عن  �لباحثني  ل�سيوفها  مو�سينجيت  تقدم 
 The Legend of the Weeping �ل���ب���اك���ي  �ل�����س��ب��ح  �أ����س���ط���ورة 

�سبح  ظهور  ب�سبب  جانب  كل  من  �لرعب  يحيطها  �لتي   Shadow
�أنه يتجول يف مناطق �لو�جهة �لبحرية �سعياً لالنتقام. ويف ذ�ت  ُي�ساع 
Freak Show �سيوفها �إىل  �لوقت، �ستاأخذ منطقة �لعرو�س �ملرعبة 
عامل �ل�سريك �ملليء باملهرجني �ملهوو�سني، �لذين يجولون �ملكان نا�سرين 
�حلديقة  منازل  ��ستك�ساف  لل�سيوف  ميكن  كذلك  و�لأه����و�ل.  �لرعب 
�ملفزعة، وخا�سة مع  باأجو�ئها ومفاجاآتها  تثري �خلوف  �لتي  �مل�سكونة، 
�لذي يتخلله  �لد�م�س  �لظالم  �إىل عامل  و�لبدء برحلة  �لأن��و�ر،  �إطفاء 
وم�سات �أ�سو�ء مرعبة تظهر خاللها لأرو�ح �ل�سريرة. ويف هذه �لأثناء، 
يظهر �سبح �ل�سفاح �لذي ي�سكن منطقة �سال�سر Slasher مثري�ً �لرعب 
 Crypt of �ل��دم��اء  ���س��رد�ب م�سا�س  �أم��ا  �ل�سيوف.  قلوب  و�ل��زع��ر يف 
the Vampire �لذي ي�سم نع�سه �لقدمي �ملفقود، ف�سي�سهد مغامر�ت 
و�جهو�  ولكنهم  عنه،  للبحث  ذهبو�  �لذين  �أولئك  من  وخميفة  مثرية 

�مل�سري �ملاأ�ساوي ذ�ته.   

حديقة اأم االإمارات تعلن عن مو�صم جديد من فعاليات �صوق احلديقة 
 ت�ست�سيف حديقة �أم �لإمار�ت مو�سماً جديد�ً من فعاليات �سوق �حلديقة يومي �جلمعة و�ل�سبت من كل �أ�سبوع بني 4 نوفمرب �لقادم و18 مار�س 2023 من �ل�ساعة 04:00 ع�سر�ً وحتى �ل�ساعة 11:00 
لياًل. وت�سم هذه �لفعالية �ل�سنوية �لعديد من �لن�ساطات �ملمتعة يف �لهو�ء �لطلق لت�سمن جتارب ممتعة جلميع �أفر�د �لعائلة خالل مو�سم �لطق�س �ملعتدل.  وي�ست�سيف �سوق �حلديقة جمموعًة متنوعًة من 
�لباعة من �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة ليتيح للزو�ر �لعديد من �ملنتجات �ملحلية �لع�سوية و�لطازجة �لتي تدعم جهود �ل�ستد�مة. ويعر�س �ل�سوق �لعديد من �لأعمال �لفنية و�أك�ساك �لإك�س�سو�ر�ت وغريها 

من �لب�سائع �لتقليدية مثل �ل�سموع و�لعبايات و�لأزياء �لركية و�لتحف �لفنية و�أعمال �لكرو�سيه وغريها من �حلقائب و�لقبعات 
ومنتجات �لعناية بالب�سرة و�لعطور�ت. كما يوّفر �ل�سوق �لعديد من �لتجارب �مل�سلية مثل �لأن�سطة �لفنية و�حلرف �ليدوية و�لفنون 
�لتعليمية و�لتلوين وغريها من �لن�ساطات �ملخ�س�سة لتنمية �ملو�هب. كما �ستتيح �حلديقة جمموعة من �لعرو�س �لرفيهية �ملمتعة 
كاألعاب �خلفة وجل�سات �سرد �لق�س�س و�لعرو�س �ملو�سيقية و�لثقافية �ملميزة وغريها �لكثري.  كما �ستعود فعالية �سينما �حلديقة من 
جديد مع جمموعة متنوعة من �لأفالم �لعائلية �ل�سائقة، حيث تتيح جلميع �أفر�د �لأ�سرة و�لأطفال �ل�ستمتاع مبجموعة من �لأفالم 
�ملميزة خالل عطلة نهاية �لأ�سبوع يف �لهو�ء �لطلق �سمن حديقة �لأطفال و�لتي �سُتقام �أيام �جلمعة و�ل�سبت من كل �أ�سبوع يف �ل�ساعة 
6:30 م�ساًء و8:30 م�ساًء.  وتعليقاً على هذ� �ملو�سوع، قالت ر�سا �لقبالوي، مديرة �إد�رة �لت�سال �ملوؤ�س�سي حلديقة �أم �لإمار�ت: 
ي�سعدنا عودة �سوق �حلديقة هذ� �لعام ليقدم جتارب غنية جلميع �أفر�د �ملجتمع. ويهدف �ل�سوق �إىل تعزيز جهود �ل�ستد�مة ب�سكل 
رئي�سي ودعم �مل�ساريع �ملحلية �ل�سغرية و�ملتو�سطة وت�سجيع �لتعاون �ملجتمعي بني كافة �لأفر�د. وندعو �لزو�ر من خمتلف �لأعمار 
�إىل �ل�ستمتاع بالطق�س �ملعتدل وبالأن�سطة و�لرب�مج �لتي مت �إعد�دها ب�سكل خا�س ل�سمان جتربة ل تن�سى، �إىل جانب �لتعرف على 

�ملنتجات �ملحلية �لطازجة �لعالية �جلودة �لتي توفرها جمموعة من �ل�سركات �ملتنوعة.

هيئة املنطقة احلرة الدولية يف دبي  جتمع اأكرث من 
2 طن من املوؤن لتجهيز ماأوى حيوانات يف الفجرية

  �أعلنت يوم �لأربعاء �ملا�سي هيئة �ملنطقة �حلرة �لدولية يف دبي، �ملنطقة 
�حل����رة �ل��دول��ي��ة �لأك����ر دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، عن 
�لر�مية   ،Spirit of Giving �ل��ع��ط��اء   روح  �ملجتمعية،  حملتها  نتائج 
�أ�س   �آن��د  �أنيمالز  �لفجرية،  يف  �ل��و�ق��ع  �حليو�نات  مل��اأوى  �مل�ساعد�ت  جلمع 
يف  �لأخ���رية  �لفي�سانات  ب�سبب  ب�سدة  ت�سرر  �ل��ذي   ،Animals & Us

�لإمار�ت �ل�سمالية.

اجتماعية ال�صارقة تنفذ رحالت 
ترفيهية لــ184 من كبار ال�صن

يف �إطار �حتفالتها بيوم �مل�سن �لعاملي ، �لذي يحتفل به �لعامل يف �لأول من 
�أكتوبر من كل عام، نظمت د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف �ل�سارقة، برناجما 
على  و�مل�سجلني  �مل�ستفيدين  �ملو�طنني  لكبار  �لرفيهية  بالرحالت  حافال 
م�ستوى �لد�ئرة، بهدف بث �ل�سعادة يف نفو�سهم. و��ستفاد نحو 184 من كبار 
مر�فقاً.   47 �إىل  بالإ�سافة  �لد�ئرة،  ف��روع  كافة  يف  �ملنت�سبني  من  �ملو�طنني 
و�سملت �لرحالت مزرعة �لهناوي، و�لغرفة �ملاطرة يف �ل�سارقة، ��سر�حة ريف 
م�سايف، ��سر�حة �ل�سحب، ��سر�حة �لرمي، �سفاري �لذيد، و��سر�حة ب�ستان 

حتا، ومركز �لب�ستان لإكثار �حلياة �لربية، 
�ملد�م،  ومزرعة   ، مليحة،  حديقة  جمل�س 
و��سر�حة  �لبدية،  يف  �مل�ساهري  وم��زرع��ة 
�لعائلة  وم��زرع��ة  م�سايف  يف  �ل��ب��اح��ة  ري��ف 
�ل��رح��م��ن �لدرمكي  ب��ال��زب��ري. وق���ال ع��ب��د 
�لرحالت  جلنة  رئي�س  كلباء،  ف��رع  مدير 
�أن  �ملو�طنني،  لكبار  و�خلارجية  �لد�خلية 
بكبار  �لهتمام  �لكثري من  ت��ويل  �ل��د�ئ��رة 
�ملو�طنني لأ�سعادهم ولدجمهم يف �ملجتمع 
بالر�حة  لل�سعور  �أم��ام��ه��م  �مل��ج��ال  �إف�����س��اح 

و�لهدوء �لنف�سي و�لجتماعي.

للطريان  �ــصــي  دي  الفطيم 
ــوفــر اإيــــدن  ــت ــص ــني كــريــ� ــع ت
االأر�ــصــيــة  للعمليات  ــرًا  ــدي م
�سي  دي  �ل���ف���ط���ي���م  ����س���رك���ة  �أع���ل���ن���ت   
للطري�ن، �لتي تعد نتاج �سر�كة دولية 
بني �سركة دي �سي �أفيي�سن جي �إم بي 
�إت�س �لأملانية، وبني جمموعة �لفطيم 
كري�ستوفر  تعيني  ع��ن  دب��ي،  ومقرها 
�لعمليات  م����دي����ر  مب���ن�������س���ب  �إي���������دن 
و�سيبا�سر  �ل�������س���رك���ة.  يف  �لأر�����س����ي����ة 
كري�س مهام من�سبه �جلديد من �ملقر 
مكتوم  �آل  مطار  يف  لل�سركة  �لرئي�سي 
�لعمليات  �إد�رة  على  لي�سرف  �ل��دويل، 
ق��ال هوجلر  ل��ه،  تعليق  ويف  �لأر�سية. 
�أو�ستهامير، مدير عام �سركة �لفطيم 
دي �سي للطري�ن: نحن �سعد�ء للغاية 
�سيما  �إىل فريقنا، ل  بان�سمام كري�س 
م��ع خ��ربت��ه �ل��و����س��ع��ة �ل��ت��ي ت��رب��و على 
30 عاماً يف �سوق �لطري�ن، ومعرفته 

�لتقنية بهذه �لقطاع. 

مدينة اأكوافنت�صر املائية يف اأتالنت�س
 دبي تدخل مو�صوعة غيني�س العاملية

دخولها  عن  دب��ي  �لنخلة  �أتالنت�س  منتجع  يف  �ملائية  �أكو�فنت�سر  مدينة  �أعلنت 
مو�سوعة غيني�س لالأرقام �لقيا�سية، حيث �سجلت �أكرب عدد من �ملنزلقات �ملائية، 
مما يجعلها ر�سمياً �ملنتزه �ملائي �لأكرب يف �لعامل.  وياأتي هذ� �لإجناز يف �سياق 
�لقيا�سية يف مو�سوعة  �لأرق���ام  م��ن  ع��دد  �أك��رب  �لتي حققت  دب��ي  �إم���ارة  م�سرية 
غيني�س عاملياً، ليوؤكد �إ�ستمر�رية مدينة �أكو�فنت�سر �ملائية يف ��ستقطاب �ملاليني 
من حمّبي �ملغامر�ت �ملائية �سنوياً. وتتم عملية �لتحقق من �لرقم �لقيا�سي من 
خالل ت�سوير مقطع يوثق جتربة كل منزلق مائي و�إر�ساله �إىل فريق مو�سوعة 
عاملياً  قيا�سياً  رق��م��اً  �مل��ائ��ي��ة  �أكو�فنت�سر  مدينة  و�سجلت  �حل��ك��ام.  م��ن  غيني�س 
جديد�ً بخم�سني منزلقا مائياً متفوقة بذلك على �لعدد �ل�سابق �لذي يبلغ 41 

متنزه مو�صينجيت دبي يك�صف عن احتفاالت مذهلة يف �صهر عيد الهالوين 

�حتلت جمموعة مروبوليتان، �ملجموعة �لعقارية �لر�ئدة يف �لإمار�ت �لعربية 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  للن�ساء  للعمل  مكان  كاأف�سل  �لأول  �مل��رك��ز  �ملتحدة، 
�خلليجي وفقاً لت�سنيف �أف�سل �أماكن �لعمل للن�ساء لعام 2022 �لذي ت�سعه 
موؤ�س�سة غريت بلي�س تو وورك. وي�سيد ت�سنيف �أف�سل 30 مكان عمل للن�ساء 
ل�سد  متميزة  تبذل جهود�ً  �لتي  باملوؤ�س�سات  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�س  يف 

�لفجوة بني �جلن�سني من موظفيها وتوفريها ثقافة �أد�ء متميزة لهم.
هذ� وكانت موؤ�س�سة  غريت بلي�س تو وورك-�ل�سرق �لأو�سط  قد �أجرت ��ستبياناً 
�أف�سل  لتحديد  �ملنطقة،  �أنحاء  جميع  من  �ملوظفات  �آلف  فيه  �ساركت  للر�أي 

�أماكن �لعمل للن�ساء لعام 2022.

ب�سل�سلة من �لعرو�س على م�سرح 
ع��امل ف���ري�ري �أب���و ظ��ب��ي، وعامل 
و�رن����ر ب�����ر�ذرز �أب���و ظ��ب��ي، ويا�س 
ووترفرونت،  ب���اي  وي��ا���س  م���ول، 
ودعا بع�س �ملحظوظني ملر�فقته 
�مل����غ����ام����ر�ت  ب���ع�������س  يف جت����رب����ة 

�ملثرية. 

�ل�سيوف يف �أحد �لفنادق �لفاخرة 
و��ستمتعو�  ي����ا�����س  ج����زي����رة  يف 
ومناطق  �ل��رف��ي��ه��ي��ة،  مب��دن��ه��ا 
على  �حل��ائ��زة  �ل�سياحية  �جل��ذب 
ج��و�ئ��ز، م��ع جن��م ب��ول��ي��وود �لذي 

��ست�سافهم يف حفل ع�ساء..
�أي�س�ًا  ر�ن��ف��ي�����������������ر  ق������ام  كم�������ا   

�مل�سابقة  يف  �لفائزون  فيهم  مبن 
�ستيب  ه����وك  رق�����س��ة  حت����دي  يف 
�لأيقونة  مع  بعطلة  لال�ستمتاع 

�لعاملية. 
من  �ل�����ف�����ائ�����زي�����ن  �خ�����ت�����ي�����ار  مت 
خ��������الل حت��������دي رق���������س����ة ه����وك 
�لتو��سل  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى  ���س��ت��ي��ب 

مبجموعة  �خلا�سة  �لجتماعي 
ودع�������وة   ،MakeMyTrip
حركاتهم  ل���ع���ر����س  �مل���ع���ج���ب���ني 
�سينغ  ر�ن��ف��ري  لتقليد  �ل��ر�ق�����س��ة 
 Yas ع��ل��ى �أغ��ن��ي��ة ج���زي���رة ي��ا���س
�إطالقها  �لتي مت   Hai Khaas
�حلايل،  �لعام  �سابق من  وقت  يف 

 ������س����ت����ق����ب����ل����ت ج�������زي�������رة ي�����ا������س، 
�أبو  وج��ه��ة �ل��رف��ي��ه �ل���ر�ئ���دة يف 
م���ع جمموعة  ب��ال��ت��ع��اون  ظ���ب���ي، 
وجنم   MakeMyTrip
ب��ول��ي��وود ر�ن���ف���ري ���س��ي��ن��غ، �سفري 
ج���زي���رة ي��ا���س �أب����و ظ��ب��ي، 300 
�ل�سيوف،  �لهند من  م�سافر من 

لنجم  �ملو�سيقي  �لفيديو  و�سهد 
يغني  وه������و  ر�ن����ف����ري  ب����ول����ي����وود 
ويرق�س يف طريقه عرب �جلزيرة 
7 م��الي��ني م�ساهد يف  �أك���ر م��ن 

�ليوم �لأول.
��ستغرقت  �ل��ت��ي  �ل��رح��ل��ة  خ���الل 
�أقام  �أي���ام على �جل��زي��رة،  ث��الث��ة 

الفائزون يف م�صابقة فالي مي تو يا�س مي�صون عطلة مميزة مع النجم البوليوودي رانفري �صينج 

جمموعة مرتوبوليتان حتتل املركز االأول  
كاأف�صل مكان للعمل للن�صاء يف دول التعاون 

مركز مليحة لالآثار ي�صت�صيف
 جل�صة يوغا ح�صرية لل�صيدات

�لوجهة  ل��الآث��ار،  مليحة  مركز  �أع��ل��ن 
لهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ه��رية  �لرفيهية 
�ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير �سروق، 

عن ��ست�سافته جل�سة يوغا ح�سرية لل�سيد�ت جتمع بني �ل�سيافة 
و�لأن�سطة �لرفيهية. �سُتعقد �جلل�سة �لتي تديرها �أخ�سائية �ليوغا يف موقع 
�لتخييم �ل�سحر�وي �لبكر يف مليحة يوم �ل�سبت 15 �أكتوبر، مع برنامج خا�س 
�لطرق  و�أن�سطة م�سوقة على  �لنجوم،  �سو�ء، وجل�سة م�ساهدة  ع�ساء  يت�سمن 
جل�سات  يف  �مل�ساركة  بني  من  �لختيار  �ل�سيد�ت  من  لل�سيوف  ميكن  �لوعرة. 
�أو جل�سات ليلة �ليوغا، وذلك مبا يتنا�سب مع �ملدة �لزمنية �لتي  “�لغروب” 
لنها. تبد�أ جل�سة يوغا وقت �لغروب �ل�ساعة 4.30 م�ساًء، ومت ت�سميمها  يف�سّ

لتكييف ج�سمك وعقلك مع غروب �ل�سم�س .



يت�صبب بوفاة طفله بعدما قام بتقبيله
�ألقى �لربيطاين كارل ماكالرين، 44 عاماً، باللوم على نف�سه بعد 
نقله عن غري ق�سد لفريو�س قرحة �لربد، �أو �لهرب�س، �إىل طفله 
ت��ويف بف�سل ع�سوي متعدد عن عمر يناهز  �ل��ذي  �ل��ولدة  حديث 
�سهرين فقط. وكان ماكالرين قد قّبل �بنه عندما كان يبلغ من 
�لعمر �أ�سبوعني فقط، مما �أدى �إىل �إ�سابته بفريو�س قرحة �لربد 

�لذي يحمله معظم �لبالغني دون �أن يعرفو�.
��ستمعت حمكمة �ليوم �إىل �أن �لرجل و�جه �سعوبة يف �لتعامل مع 
عنه  �لنتعا�س  �أجهزة  ت�سغيل  �إيقاف  �لذي مت  كايدن،  وفاة طفله 

بعد �أن كافح من �أجل �حلياة يف �مل�ست�سفى ملدة �ستة �أ�سابيع.
ونتيجة ملا حدث لطفله، بد�أ ماكالرين يف �لإفر�ط بتناول �لكحول 
 37" بزوجته ماري كلري ماكورميك  �إنهاء عالقته  �إىل  �أدى  مما 
زوجته  منزل  باقتحام  ماكالرين  ق��ام  �نف�سالهما  وبعد  عاماً". 
�ل�سابقة متهماً �إياها باخليانة قبل �أن ي�سدها من �سعرها وتوجيه 

�لعديد من �للكمات �لعنيفة لها.
�لتي  بال�سرطة  �ت�سلت  طليقته،  منزل  ماكالرين  غ��ادر  �أن  وبعد 
على  ثمل. ومت �حلكم  وه��و  �ساعات  ع��دة  بعد  عليه  �لقب�س  �ألقت 
منزل  �قتحام  بتهمة  �إد�ن��ت��ه  �إث��ر  �سنو�ت  لثالث  بال�سجن  �لرجل 

طليقته عنوة و�لعتد�ء عليها بال�سرب �ملربح.

يعرث على كنز اأثري بجهاز ك�صف معادن
مل يتوقع �ساب بريطاين باأن �حلظ �سيبت�سم له من جولته �لثانية 
��سر�ه  معادن  ك�سف  بجهاز  عر  �إذ  �لكنوز،  عن  �لبحث  رحلة  يف 

على �أمازون، على عمالت نقدية نادرة عمرها 400 عام.
�سدئة  م�سامري  عاماً"   27" ر�ن���دل  ج��ون  وج��د  �لتفا�سيل،  ويف 
و�سكيناً يف رحلته �لأوىل للبحث عن �لكنوز، بعدما ��سرى جهاز�ً 
دولر،   200 تتجاوز  ل  بقيمة  �أم��ازون  موقع  للمعادن من  كا�سفاً 
وفقاً ل�سحيفة "ذ� �سن" �لربيطانية. لكن يف رحلته �لثانية، عر 
على 380 عملة نقدية ف�سية عمرها 400 عام يف مدينة كوفنري 
�لربيطانية، كانت قد دفنت �إبان �حلرب �لأهلية �لإجنليزية بني 
خمتلفة  ملوك  لعهود  �لنقود  ه��ذه  بع�س  وتعود   .1651  �  1642
مثل �مللك ت�سارلز �لأول وجيم�س �لأول و�إليز�بيث �لأوىل وماري 
هذه  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  �لربيطانية  �ل�سلطات  ت��ق��رر  مل  لكن  �لأوىل. 
�لنقود �لأثرية �ستحّول �إىل متحف �أو ميكن بيعها، وكذلك مقد�ر 
�ملكافاأة �لتي �سيح�سل عليها جون ر�ندل. وعرب �ل�ساب �لربيطاين 
عن فرحته بهذ� �لكنز م�سري�ً �إىل �أنه "�كت�ساف ر�ئع" و��سفاً نف�سه 

باملحظوظ لأنه مل يكن يتوقع يف حياته �أن يعر على كنز ثمني.

يقفز عرب �صطح مبنى من 23 طابقا
�أظهر مقطع فيديو �نت�سر على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، رجال 

يقفز عرب �سطح مبنى مكون من 23 طابقا بدون معد�ت �أمان.
يف  ق��در�ت��ه  ��سمه،  ع��ن  �لك�سف  يتم  مل  �ل��ذي  �ل��رج��ل  و��ستعر�س 
�لتنقل على �سطح مبنى يف نيويورك، �سّيد قبل 115 عاما، وفقما 

ذكر موقع "�إنديا تود�ي".
ويبدو �لرجل يف بد�ية مقطع �لفيديو وهو يرد على مكاملة هاتفية 
 ،23 �لطابق  �ملبنى وحتديد� يف  نو�فذ  قافز� عرب  ينطلق  �أن  قبل 
دون �أن يكون مزود� باأي و�سائل حماية. وتباينت �آر�ء م�ستخدمي 
ما  للفيديو، حيث و�سف فريق  بعد م�ساهدتهم  �لتو��سل  مو�قع 
�آخ���رون لت�سديد  باملغامرة �جلريئة، يف ح��ني دع��ا  �ل��رج��ل  ب��ه  ق��ام 
دون  للحيلولة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لعالية  �ملباين  على  �لرقابة 

ظهور مغامر�ت غري حم�سوبة كالتي فعلها بطل �لفيديو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملاذا تراودنا الكوابي�س بعد م�صاهدة اأفالم الرعب؟
مع �قر�ب عيد �لهالووين يخطط �لكثريون لق�ساء ليلة من �لرعب مبا يف ذلك ح�سور �أفالم �لرعب �ملخيفة. 
بعد  �لكو�بي�س  م��ن  يعانون  �لبع�س  �أن  �إل  �مل�ساهدين،  �أنفا�س  وحتب�س  مثرية  تكون  ق��د  �لأف���الم  ه��ذه  �أن  ورغ��م 

م�ساهدتها، فما �سبب ذلك؟
�لتي  �ل�سديدة  �لعو�طف  �أن   Somnus Therapy �لنوم يف  نف�س  �أخ�سائية علم  كاثرين هول،  �لدكتورة  تو�سح 
ب�سبب  �لغالب  �لكو�بي�س يف  "حتدث  �لكو�بي�س، وقالت هول  �إىل حدوث  توؤدي  �أن  �لرعب ميكن  �أفالم  لنا  ت�سببها 

�لتوتر، و�أفالم �لرعب م�سممة خ�سي�ساً لزيادة هذ� �لنوع من �مل�ساعر".
ثم  و�لقلق.  �لتوتر  ت�سبب  �لتي  �لت�سويق و�خلطر  �أوه��ام  �لنف�سية خللق  ي�ستخدمون �حليل  "�إنهم  و�أ�سافت هول 

جنلب هذ� �ل�سغط �إىل �لفر��س معنا، مما يجعل �أدمغتنا غري قادرة على �ل�سرخاء و�لتوقف عن �لعمل".
باإمكانك  كان  �إذ�  �أي�ساً يف حت�سني مز�جك،  ت�ساعد  �أن  �لرعب ميكن  �أف��الم  �أن  �لدكتور هول  �أو�سحت  ذل��ك،  ومع 
�لتعامل مع م�ساعر �لتوتر �لأولية. و�أ�سافت "�لأ�سخا�س �لذين يتعاملون مع �لقلق و�ل�سدمة قد ي�سعرون بتز�يد 
�إىل  �أن متيل  �إطالقها. حاول  �لتي يتم  ��ستجابة مل�ساعر �خلوف  �أو  هذه �ملخاوف، لكن هذ� جمرد هروب للج�سد 
تلك �مل�ساعر، حيث يتم �إطالق هرمونات �ل�سعور بال�سعادة مثل �لدوبامني و�ل�سريوتونني كرد فعل ميكن �أن يعزز 

مز�جك بعد �أن تهد�أ �لأع�ساب".
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مطعم يقدم »اأطباقًا فاخرة« للكالب 
متز�يد  باهتمام  �لأليفة  للحيو�نات  �ملخ�س�سة  و�ملطاعم  �ملقاهي  حتظى 
حول �لعامل خا�سة يف فرة ما بعد كورونا، لكن هذه �ملطعم يف �أمريكا �أخذ 
هذ� �لجتاه �إىل بعد �آخر، حيث تخ�س�س بتقدمي "�أطباق فاخرة" للكالب 
و�أ�سحابهم. باأ�سعار تبد�أ من 75 دولر�ً للطبق �لو�حد، �فتتح طاه فرن�سي 
 "Dogue" ��سمه  مقيم يف �سان فر�ن�سي�سكو يف بد�ية هذ� �ل�سهر مطعماً 
ي��ق��دم م��ن خ��الل��ت��ه ع��الم��ت��ه �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ف��ري��دة م��ن �ل��وج��ب��ات للكالب 

و�أ�سحابهم، ويفتح �أبو�به يوم �لأحاد فقط.
تتغذى  �أن  ت�ستحق  �لكالب  �أن  م�ساروة  رحمي  �ملحرف  �لطاهي  ويعترب 
وجبات  يقدم  لذلك  حملية،  وم�سادر  عالية  ج��ودة  ذ�ت  ع�سوية  مبكونات 
�لغذ�ئية  و�حتياجاته  ن�ساطه  وم�ستوى  ووزن���ه  �لكلب  عمر  م��ع  تتنا�سب 
�خلا�سة. وي�ستوحي �لطاه �لفرن�سي �أطباقه من �ملطبخ �ملحلي يف بالده، �إذ 

يقدم �أطباق �لفيليه مينيون ب�سل�سة �لرتار وبي�س �ل�سمان �مل�سلوق.
و�إىل جانب �ملعجنات، ت�سمل �لأطباق �ل�"دوغوت�سينو�س" وكعكة على �سكل 
�ملقبالت  وت�سمل  و�ل�سمندر،  �ل��ربي  �لغز�ل  حلم  قلب  من  م�سنوعة  وردة 

ح�ساء �لدجاج و�لفطر، وكان �لطبق �لثاين فطرية من جلد �لدجاج.

يهّرب 3 ثعابني عرب معرب حدودي
يو�جه رجل �أمريكي من مدينة نيويورك ما ي�سل �إىل 20 عاماً يف �ل�سجن 
بتهمة حماولته تهريب ثالثة ثعابني كبرية يف �سرو�له عرب �حلدود بني 

�لوليات �ملتحدة وكند�.
خ�سع  عاماً"   36" باوتي�ستا  كالفني  �أن  ب��ر���س  �أ�سو�سيتيد  وك��ال��ة  ذك���رت 
�إخفائه ثالثة ثعابني بورمية  للمحاكمة هذ� �لأ�سبوع يف نيويورك بتهمة 
�أثناء عبور حافلة �إىل �لوليات �ملتحدة يف ميناء دخول �سامبلني يف ولية 

نيويورك يف 15 يوليو -متوز 2018.
�لثعابني  ��ستري�د  تنظيم  يتم  بالتهريب، حيث  �تهامات فيدر�لية  ويو�جه 
�لبورمية مبوجب معاهدة دولية وقانون �حتادي. ويتم �لتحقيق حالياً يف 
�لأمريكية و�جلمارك  �لربية  �لأ�سماك و�حلياة  ق�سيته من قبل م�سلحة 

وحماية �حلدود �لأمريكية.
وقالت وز�رة �لعدل �لأمريكية �أنه مت �لإفر�ج عن باوتي�ستا يف �لفرة �لتي 
�إىل  ت�سل  بال�سجن  يو�جه عقوبة  �إد�ن��ت��ه،  لكن يف حالة  �سبقت حماكمته. 
20 عاماً وغر�مة قدرها 250 �ألف دولر وثالث �سنو�ت من �لإفر�ج حتت 

�لإ�سر�ف.
�لثعابني �لبورمية �ل�سخمة  ومل ُيذكر تفا�سيل حول كيفية تهريب هذه 
�لثعابني، حيث ي�سل  �أن��و�ع  �أك��رب  �أنها تعد و�ح��دة من  �سرو�له، خا�سة  يف 
�أن ل تعترب هذه �لف�سيلة معر�سة  �أمتار. ويف حني  �إىل  خم�سة  �رتفاعها 

خلطر �لنقر��س، �إل �أنها ت�سنف من �لأنو�ع �ملعر�سة للخطر يف �آ�سيا.

التهمتهم النريان 
اأثناء نومهم

يف  ��ستعلت  �لتي  �ل��ن��ري�ن  ت�سببت 
ب�ساحنة  ��سطد�مها  بعد  حافلة 
ع��ل��ى ط��ري��ق ���س��ري��ع غ��رب��ي �لهند 
�ل�سبت  يف �ساعة مبكرة من �سباح 

مبقتل 12 ر�كبا على �لأقل.
بهاجو�ن  �ل�����س��رط��ة  ���س��اب��ط  وق���ال 
�آخرين  ���س��خ�����س��ا   43 �إن  �آدك�������ي، 
�أ�سيبو� بحروق خطرية ُنقلو� �إىل 
وهي مدينة  نا�سيك،  م�ست�سفى يف 

بولية ماهار��سر�.
تر�ست"  "بر�س  وك���ال���ة  و�أف��������ادت 
�لهندية لالأنباء باأن معظم �لركاب 
��ستعلت  ع��ن��دم��ا  ن��ائ��م��ني  ك���ان���و� 
�لنري�ن يف �حلافلة حو�يل �ل�ساعة 
�خلام�سة �سباحا و�حرقت �ملركبة 

بالكامل.
�لذين  �لأ���س��خ��ا���س  بع�س  وو���س��ل 
�لطريق  م���ن  ب���ال���ق���رب  ي��ع��ي�����س��ون 
ل��ك��ن��ه��م مل  �مل����ك����ان  �إىل  �ل�������س���ري���ع 
يتمكنو� من �مل�ساعدة حيث �جتاحت 

�لنري�ن �مل�ستعلة �ل�سيارة.
وذك����ر �إك���ن���اث ���س��ي��ن��دي �أب����رز �أكرب 
باأنه  �ل��ولي��ة،  يف  منتخب  م�سوؤول 
يجري �لتحقيق يف �سبب �حلريق.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
بالقلق  �سعر  �إن���ه  م���ودي  ن��اري��ن��در� 
م��ن م��اأ���س��اة �حل��اف��ل��ة، وك��ت��ب على 
توير "�أمتنى �أن يتعافى �مل�سابون 
�لإد�رة  مم���ك���ن.  وق�����ت  �أق�������رب  يف 
ممكنة  م�ساعدة  كل  تقدم  �ملحلية 

للمت�سررين".
�لآلف  م��ئ��ات  ُي�����س��اب  �أو  وُي��ق��ت��ل 
طرق  على  �سنويا  �لأ�سخا�س  من 
�ل��ه��ن��د، وُت���ع���زى م��ع��ظ��م �حل����و�دث 
�سيانة  و�سوء  �ملتهورة  �لقيادة  �إىل 

�لطرق وتقادم �ملركبات.

نفوق عميد 
الكالب يف العامل

�لعامل  يف  �سّناً  �لأك���رب  �لكلب  نفق 
22 عاماً خالل هذ�  عن  "بيبلز" 
�لوليات  �سرق  جنوب  يف  �لأ�سبوع 
مو�سوعة  �أعلنت  ما  على  �ملتحدة، 
عرب  �لقيا�سية  ل���الأرق���ام  غيني�س 

موقعها �للكروين �لأربعاء.
من  �أن��ث��ى  وه���ي  "بيبلز"،  وك��ان��ت 
ن���وع ف��وك�����س ت��ريي��ر، ت��ت��غ��ذى على 
طعام �لقطط �لذي كانت توّفرها 
ما   ،2012 �لعام  مالكتها منذ  لها 
وكتبت  عمرها.  �إطالة  على  �ساعد 
�ن�ستغر�م  ع���رب  �ل��ك��ل��ب��ة  ���س��اح��ب��ة 
يف  �سّناً  �لأك���رب  �لكلبة  "بيبلز،  �إّن 
ب�سورة  ل��الأ���س��ف  ن��ف��ق��ت  �ل���ع���امل، 
طبيعية وب�سالم يف بيتها وحماطة 
 28 "بيبلز" يف  بعائلتها". وُول��دت 
مار�س -�آذ�ر 2000 يف لونغ �آيالند 
غالبية  ع��ا���س��ت  فيما  ب��ن��ي��وي��ورك، 
كارولينا.  �ساوث  ولي��ة  يف  حياتها 
حجمها  كان  �لتي  �لكلبة  و�أجنبت 
�إذ بلغ وزنها كيلوغر�مني  �سغري�ً، 

فقط، 32 جرو�ً طيلة حياتها.
يف  ك��ل��ب  "بيبلز" �أك����رب  ��ّن��ف��ت  و���سُ
�لعامل يف مايو -�أيار 2022، عقب 
زيارة قام بها خرب�ء من مو�سوعة 
غيني�س �لتي تتوىل حتديد �لأرقام 

�لقيا�سية يف �ملجالت كلها.
و�أ�����س����ارت ���س��اح��ب��ة �ل��ك��ل��ب��ة جويل 
�لكامن  �ل�����س��ر  �أّن  �إىل  غ��ري��غ��وري 
�لتي متّتعت  �جليدة  �ل�سحة  ور�ء 
�لعناية  يف  ي��ت��م��ث��ل  "بيبلز"  ب��ه��ا 
توفرها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  "�لدقيقة" 
ل��ه��ا. ون��ف��ق��ت �ل��ك��ل��ب��ة �ل��ت��ي كانت 
حت���ب م��و���س��ي��ق��ى �ل���ك���ان���ري، قبل 
�لثالثة  بلوغها  من  �أ�سهر  خم�سة 

و�لع�سرين.

مذكرات جادا �صميث... اإدمان 
واكتئاب وجتارة خمدرات

�ملمثل  زوج����ة  ���س��م��ي��ث،  بينكيت  ج����اد�  ك�����س��ف��ت 
���س��م��ي��ث، ومقدمة  وي����ل  �ل�����س��ه��ري  �لأم����ريك����ي 
ن�سر  ن��ي��ت��ه��ا  تاك" ع���ن  ت��ي��ب��ي��ل  "ريد  ب��رن��ام��ج 
ل�سبكة  وفقاً   ،2023 عام  مذكر�تها يف خريف 
"�سي �إن �إن". �ستوؤرخ بينكيت �سميث "�لدرو�س 
ولكنها مثرية  رحلة �سعبة  �سياق  �مل�ستفادة يف 
من  "رحلة  ب��اأن��ه  �لكتاب  ويو�سف  لالنتباه"، 
�أعماق �لكتئاب �لنتحاري �إىل �رتفاعات �إعادة 
�كت�ساف �ل�سخ�سية و�لحتفال بالقوة �لأنثوية 

�لأ�سيلة".
هولدز  )ن��و  ك��ت��اب  "مع  �سحفي:  لبيان  وف��ق��اً 
بريد(، تك�سف جاد� عن ن�ساأتها غري �لتقليدية 
�ملدمنني  م��ن  لث��ن��ني  طفلة  م��ن  بالتيمور  يف 
فا�سلة  وف�����رة  و�ع������دة  م�����س��رح  ط��ال��ب��ة  �إىل 
عنيفة كتاجرة خم��در�ت - تالها �سعود مو�ٍز 
للنجومية، ثم وقوعها يف �حلب مع ويل �سميث 

وزو�جهما، وجتربتها �ل�سعيدة مع �لأمومة".

ي�صبح 900 مرت يف الفي�صانات الإنقاذ والدته 
غامر �أمريكي بحياته و�ل�سباحة لنحو ن�سف ميل يف مياه 
�لفي�سانات جر�ء �إع�سار �إيان، لإنقاذ حياة و�لدته �لعجوز 
�لقعيدة على كر�سي متحرك، و�لتي رف�ست مغادرة منزلها 
�لتحذير�ت  رغ���م  ف��ل��وري��د�،  ب��ولي��ة  ن��اب��ويل  مقاطعة  يف 
ودع���و�ء �لإخ���الء ب��اأ���س��رع وق��ت. ومتكن �لأم��ري��ك��ي جوين 
لودر من �ل�سباحة ملدة 45 دقيقة، رغم �سرعة �لرياح �لتي 
بلغت بلغت 105 �أميال يف �ل�ساعة، لينقذ و�لدته من مياه 
�لفي�سانات �لتي �أغرقت �لعديد من �ملنازل و�ملباين. وقال 
جوين �إن و�لدته على كر�سي متحرك، ولديها �ساق و�حدة 
فقط وتقرحات يف كل مكان، ول ميكنها �لتحرك، ورف�ست 
جوين،  و�ل���دة  وق��ال��ت  به".  لالحتماء  ملجاأ  �إىل  �ل��ذه��اب 
لودر "84 عاماً" يف مقابلة بالفيديو مع �أ�سو�سيتد بر�س 
�إنها كانت تركل وت�سرح وتقاتل طول �لوقت، م�سرية �إىل 
"�إيرما"،  �لأخ��ري  �لإع�سار  مع  �سابقة  بتجربة  مرت  �أنها 
���س��ي��ئ��اً مقارنة  ي�����س��اوي  ي���ق���ارن ول  ل��ك��ن ه���ذ� �لأخ�����ري ل 
�ملتحرك،  كر�سيها  �مل��ي��اه  بلغت  فقد  "�إيان"،  ب��الإع�����س��ار 
�إنها  لودر  وقالت  جنلها.  من  �مل�ساعدة  لطلب  و��سطرت 
مل تكن تتوقع هذه �لنتيجة مع �لإع�سار �إيان، م�سرية �إىل 
بلغ  2017 منزلها،  �إيرما عام  �لإع�سار  �أنه عندما �سرب 
15 �سم"، بينما مع �لإع�سار  "نحو  6 بو�سات  عمق �ملياه 
فلوريد�، كان عمق �ملياه يف �ملنزل �أكر من 3 �أق��د�م "91 

�سم"، فلم تكن تعتقد �أن �لأمر �سيكون بهذ� �ل�سوء.

تفقد عينها بعد اال�صتحمام بالعد�صات الال�صقة
�حل����ذر من  ت��وخ��ي  ب�����س��رورة  ���س��ي��دة خم�سينية  ح����ذرت 
خماطر تلوث �لعد�سات �لال�سقة، بعد �أن ت�سبب �لعدوى 
بفقد�نها لعينها �لي�سرى على �إثر ��ستحمامها وهي ت�سع 
عد�ساتها �لال�سقة. وتعتقد ماري ما�سون "54 عاماً" �أنه 
يجب على �مل�سّنعني �أن ين�سحو� بعدم ��ستخد�م �لعد�سات 
عر�سة  �لعينني  جتعل  ق��د  معينة  �أم��اك��ن  يف  �لال�سقة 
بعد  �سناعية  ماري ل�ستخد�م عني  و��سطرت  للعدوى. 
نتيجة  �حل��م��ام  يف  �ل�سوكي  �لقرنية  بالتهاب  �إ�سابتها 
مر�كز  تعرف  و  �لال�سقة.  عد�ساتها  حتت  �مل��اء  �حتبا�س 
�ل�سيطرة على �لأمر��س و�لوقاية منها �لتهاب �لقرنية 
ن��ادرة ولكنها خطرية يف �لعني  �أن��ه ع��دوى  �ل�سوكي على 

وميكن �أن توؤدي �إىل �سعف �لب�سر �لد�ئم �أو �لعمى.
�حتب�س  �أن  بعد   2015 عام  بالعدوى يف  م��اري  و�أ�سيبت 
ترتدي  كانت  و  و�لقرنية.  �لال�سقة  �لعد�سات  بني  �مل��اء 
�ل��ع��د���س��ات �ل��ال���س��ق��ة ل��ف��ر�ت ط��وي��ل��ة يف ذل���ك �لوقت. 
و�أثبتت خم�س �سنو�ت من �لعالج �لالحق ف�سلها يف عالج 

�لعدوى، مما �أدى يف �لنهاية �إىل �إز�لة �لعني �مل�سابة.

�صيارة تقتحم منزال وتقتل �صاحبته
بعدما  �أ�سر�لية م�سرعها يف حادث غريب  �سيدة  لقيت 

�نحرفت �سيارة عن �لطريق وحطمت منزلها.
ووقعت �حلادثة غربي �سيدين، حيث تلقت فرق �لطو�رئ 
ند�ء عن ت�سادم �سيارة مبنزل، وهروب �سائق �ملركبة من 
بدخول  و�لإ�سعاف  �ل��ط��و�رئ  ق��و�ت  وتفاجاأت  �ل�سرطة. 
بجروح  �ل�����س��ي��دة  ب��اإ���س��اب��ة  وت�سببه  �مل���ن���زل،  يف  �ل�����س��ي��ارة 
�ساوث ويلز  �ل�سرطة و�مل�سعفون يف نيو  خطرية. وقامت 
مبحاولت يائ�سة لعالج �ل�سيدة قبل �لإعالن عن وفاتها 

يف مكان �حلادث.

كيف يبدو العامل ملن يعانون م�صكالت يف الب�صر؟
�أوعد�سات  ن���ظ���ار�ت  �ل��ن��ا���س  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ي��رت��دي 
ل�سقة لتح�سني م�ستوى ب�سرهم، ولكن قد يكون 
���س��وء�ً. و  ت���زد�د روؤي��ت��ك  م��ن �ل�سعب معرفة متى 
ك�سفت �سور مروعة جديدة كيف يبدو �لب�سر مع 
م�ساكل �لعني �ملختلفة. ُتظهر �ل�سورة على �ليمني 
كيف �سيبدو �عتالل �ل�سبكية �ل�سكري، وهي حالة 
توجد  �لي�سار  وعلى  �لعمى.  �إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن 

نف�س �ل�سورة بروؤية مثالية.
على �ليمني، ما �ستبدو عليه روؤيتك �إذ� كنت تعاين 
�لثالثة من �لتنك�س �لبقعي. يف حني  من �ملرحلة 
�أنه �سبب رئي�سي  �إل  �لكامل،  �لعمى  �أنه ل ي�سبب 
لفقد�ن �لب�سر لدى كبار �ل�سن. وعلى �لي�سار ما 

�ستبدو عليه �ل�سورة بروؤية طبيعية.
�ل�سبكية  �ل��ت��ه��اب  �ل��ي��م��ني  ع��ل��ى  �ل�����س��ورة  ُت��ظ��ه��ر 
�ل�����س��ب��اغ��ي، ح��ي��ث ت��ق��ل �ل���روؤي���ة ت��دري��ج��ي��اً. وعلى 
�إذ�  �ل��روؤي��ة  عليه  �ستبدو  �ل��ذي  �ل�سكل  هو  �لي�سار 

كانت طبيعية.
فيما يلي �أهم �حلالت �لتي ت�سيب �لعني ويجب 
باإحد�ها،  �لإ���س��اب��ة  عند  ف���ور�ً  �لطبيب  مر�جعة 

بح�سب �سحيفة ذ� �سن �لربيطانية:
�ل�سبكية  �ع���ت���الل  �ل�����س��ك��ري:  �ل�����س��ب��ك��ي��ة  �ع���ت���الل 
�ل�سكري،  م��ر���س  م�ساعفات  �أح���د  ه��و  �ل�����س��ك��ري 
وعادة ما يحدث ب�سبب �رتفاع م�ستويات �ل�سكر يف 
�لدم �لتي تلحق �ل�سرر باجلزء �خللفي من �لعني 
�إذ�  �لعمى  �أن ي�سبب هذ�  �لعني(، وميكن  )�سبكية 

ترك دون ت�سخي�س ودون عالج.
�إعتام عد�سة �لعني: �إعتام عد�سة �لعني هو غ�ساوة 
�إن  �سافية.  تكون  م��ا  ع��ادة  �لتي  �لعني  عد�سة  يف 
خالل  من  و�لروؤية  �لعني  عد�سة  باإعتام  �لإ�سابة 
�لعد�سات �لغائمة ميكن �أن جتعل �لأمر يبدو �إىل 

حد ما مثل �لنظر من خالل نافذة �سبابية.
يتكون من جمموعة  �ل�سباغي:  �ل�سبكية  �لتهاب 
كبرية من ��سطر�بات �لروؤية �ملوروثة �لنادرة �لتي 
ت�سبب تنك�ساً تدريجياً يف �سبكية �لعني وهو �لغ�ساء 

�حل�سا�س لل�سوء �لذي يغطي د�خل �لعني.
و�لتي  �ل�سبابية،  للروؤية  �سائع  �سبب  �لالبوؤرية: 
�لعد�سات  �أو  ب��ال��ن��ظ��ار�ت  ع����ادة  ت�سحيحها  ي��ت��م 

�لال�سقة.

كري�ستني بيل لدى ح�سورها حفل العر�س االأول لربنامج نتفليك�س الكوميدي »مهرج امللك« يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

يف مباراة بي�صبول.. �صاكريا وبيكيه على مقاعد متباعدة
�ساكري�  قامت  فالن�سيا،  فى  ميالن  لبنهما  �لبي�سبول  م��ب��ار�ة  ح�سروهما  خ��الل 
�أثناء  منف�سل  ب�سكل  باجللو�س  بيكيه،  ج��ري�رد  �لعاملي  �لقدم  ك��رة  جنم  وطليقها 

ح�سورهما.
وكان قد �أعلن �لثنائي �نف�سالهما ، بعد 12 عاًما من �لزو�ج حيث �سرعان ما بد�أت 
مز�عم �خليانة فى �لظهور بعناوين �ل�سحف �لإ�سبانية فيما يتعلق باأ�سباب نهاية 

عالقتهما، وذلك وفقا ملوقع "ديلى ميل" �لربيطانى.
وكان قد رد حار�س ريال مدريد �لإ�سباين �ل�سابق �إيكر كا�سيا�س، على �لأنباء �لتي 
�نت�سرت حول دخوله بعالقة عاطفية مع �لنجمة �لعاملية من �أ�سل لبناين �ساكري� 
عقب قيام �إيكري كا�سيا�س مبتابعة �ساكري� عرب �سفحتها �خلا�سة رغم معرفته بها 
بر�سلونة  �نف�سالها عن حبيبها لعب  �إعالن  �أ�سهر قليلة من  بعد  ل�سنو�ت، وذلك 
جري�رد بيكيه. و�أثار هذ� �خلرب ��ستفز�ز كا�سيا�س فرد نافيا وجود عالقة مزعومة 
�لتو��سل  موقع  على  ب�سفحته  ”�ل�ستوري“  ع��رب  كتب  حيث  �ساكري�،  وب��ني  بينه 

�لجتماعي: ”ل ُي�سّدق… ل ُي�سّدق".


