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يف كلمتها باحتفال »اأدنوك« بيوم املراأة الإماراتية
فاطمة بنت مبارك ت�شيد باإجناز�ت �ملر�أة 
ودورها وعطائها يف م�شرية �لبناء و�لتنمية

•• اأبوظبي- وام:

الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأعربت 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
واعتزازها  فخرها  ع��ن  االإم������ارات«،  »اأم  االأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
ب��اإجن��ازات امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ودوره���ا وعطائها ال��ذي ع��ززت��ه بالعلم 
واملعرفة والعمل املخل�س وامل�ساركة اجلادة يف م�سرية البناء والتنمية، 
م�سيدة مب�ساهمتها الفعالة يف حتقيق روؤية القيادة الر�سيدة وحر�سها 
على التواجد دائماً يف كل جماالت العمل بكافة تخ�س�ساته، �سواء يف 

القطاع احلكومي اأو اخلا�س اأو املجتمع ب�سكل عام.
بتنفيذ  العليا  ب��اإدارت��ه��ا  »اأدن���وك« ممثلة  ال��ت��زام  �سموها على  واأث��ن��ت 
يف  امل��راأة  حتققه  ال��ذي  بالتقدم  م�سيدة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
اإىل  م�سرية  ال�سركة،  يف  القيادية  املنا�سب  الأعلى  وتبووؤها  »اأدن��وك« 
اأن موظفات »اأدنوك« يعتربن مثااًل وا�سحا على مدى ما اأ�سهمت به 

املراأة وما حققته يف ارتقاء �سّلم العلم واملجد.    )التفا�سيل �س2(

»ز�يد �لإن�شانية« تبحث م�شاريعها �مل�شتقبلية يف �لنيجر
•• اأبوظبي- وام:

ومبادرات  االإم���ارات  دول��ة  بجهود  النيجر  وف��د من جمهورية  اأ���س��اد 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية واالإن�سانية يف 
اأبرزها ال�سكن  م�ساعدة النيجر عرب العديد من الربامج وامل�ساريع 
دوالر،  األ��ف  و700  مليون  بكلفة  االإن�سانية  اجلامعة  يف  الطلبي 
جانب  اإىل  اجل��ف��اف  �سربها  التي  املناطق  يف  االآب���ار  حفر  وم�����س��روع 

الربامج املو�سمية مثل برنامج زايد للحج.    )التفا�سيل �س6(
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رئي�س �لدولة ونائبه يعزيان خادم �حلرمني 
بوفاة �لأمرية عبري بنت عبد�هلل

•• اأبوظبي-وام:

ب��ع��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تعزية اإىل 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه 
عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية 
و�سادق  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س  ع��ن  فيها  ع��رب  ال�سقيقة 

عبري  االأم����رية  ال�سمو  �ساحبة  وف���اة  يف  م��وا���س��ات��ه 
بنت عبداهلل بن عبدالعزيز بن �سعود بن جلوي اآل 

�سعود.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه اهلل« برقية تعزية مماثلة اإىل خادم 

احلرمني ال�سريفني.
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هل �سيفعلها ترامب مرة اخرى؟

اأملانيا ت�ضتبه يف جت�ض�س رو�ضي على تدريبات الأوكرانيني على اأرا�ضيها

�إعادة ربط حمطة ز�بوريجيا 
�لنووية ب�شبكة �لكهرباء �لأوكر�نية 

•• عوا�صم-وكاالت:

ت�ستبه ال�سلطات االأملانية يف اأن اأجهزة ا�ستخباراتية 
اجلنود  ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى  التج�س�س  ح��اول��ت  رو���س��ي��ة 
االأوكرانيني على اأنظمة االأ�سلحة الغربية يف اأملانيا.

وذكرت جملة »دير �سبيغل« االأملانية اأم�س اجلمعة، 
دي(  اإي��ه  )اإم  االأمل��ان��ي��ة  الع�سكرية  اال�ستخبارات  اأن 
ر����س���دت م��رك��ب��ات م�����س��ب��وه��ة ب��ال��ق��رب م���ن قواعد 
راينلند- ب��والي��ة  اإي��دار-اأوب��ر���س��ت��اي��ن  يف  ع�سكرية 
بافاريا،  والي���ة  يف  ج��راف��ن��ف��ور  ومنطقة  ب��ف��ال��ت�����س، 
وت�ستبه اال�ستخبارات الع�سكرية االأملانية يف اأن تلك 
الو�سول  طرق  االأرج��ح  على  تر�سد  كانت  املركبات 

اإىل الثكنات.
ووفقاً للتقرير، حلقت طائرات م�سرية �سغرية فوق 
م��واق��ع ال��ت��دري��ب اأك���ر م��ن م���رة، وت��رج��ح الدوائر 
االأم��ن��ي��ة يف اأمل��ان��ي��ا اأن اأج��ه��زة رو���س��ي��ة رمب��ا حاولت 
للجنود  املحمولة  الهواتف  بيانات  على  التج�س�س 

االأوكرانيني با�ستخدام ما�سحات ال�سلكية.
االأملاين  ق��ام اجلي�س  اإدار-اأوب��ر���س��ت��اي��ن،  ق��اع��دة  ويف 
بتدريب جنود اأوكرانيني على ا�ستخدام دبابات من 
2000«، ويف قاعدة جرافنفور قام  طراز »هاوتزر 
اجلي�س االأمريكي بتدريب االأوكرانيني على اأنظمة 

مدفعية غربية.
االأملانية  ال�سلطات  تعترب  �سبيغل«،  »دي��ر  وبح�سب 
اإىل  الذين فروا من رو�سيا  املعار�سة  عنا�سر  اأي�ساً 

ا�ستهداف  مي��ك��ن  ح��ي��ث  للخطر،  معر�سني  اأمل��ان��ي��ا 
هوؤالء من قبل املخابرات الرو�سية.

وينطبق االأمر نف�سه على اجلنود الرو�س املن�سقني 
ع��ن اجل��ي�����س واالأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة ال��ذي��ن مي��ك��ن اأن 

يفروا اإىل اأملانيا مع تقدم احلرب.
اإىل ذلك، اأعيد ربط حمطة زابوريجيا النووية التي 
حتتلها القوات الرو�سية وتعر�ست للق�سف، ب�سبكة 
التيار عنها  الكهرباء االأوكرانية اجلمعة بعد قطع 
اأفادت �سركة »اإنرغواأتوم« امل�سّغلة  باالأم�س، وفق ما 

الأكرب من�ساأة نووية يف اأوروبا.
وك�سفت »اإنرغواأتوم« على »تلغرام« اإن اأحد مفاعلت 
حمطة زابوريجيا الذي اأوقف باالأم�س اأعيد ربطه 
ب�سبكة الكهرباء ام�س اجلمعة عند ال�ساعة 14،04 
اأنظمة  اأن  م��وؤّك��دة  غرينت�س(،  بتوقيت   11،04(

االأمان تعمل ب�سورة طبيعية.
»ينتج  ربطه  اأعيد  الذي  املفاعل  اأن  امل�سّغل  واأ�ساف 
العمل  وي��ج��ري  اأوك��ران��ي��ا.  ح��اج��ات  ل�سّد  الكهرباء 

حاليا على زيادة قّوة« املفاعل.
حمطة  يف  »ال��ع��ام��ل��ني  اأن  »اإن����رغ����واأت����وم«  واأك������دت 
االأمن  على  ي�سهرون  اأب��ط��ال«  حّقا  ه��م  زابوريجيا 

النووي يف اأوكرانيا خ�سو�سا ويف اأوروبا عموما.
يف  الواقعة  املحطة  اأن  اخلمي�س  اأوك��ران��ي��ا  واأعلنت 
منطقة زابوريجيا يف جنوب البلد »ف�سلت بالكامل« 
اإثر  تاريخها  يف  االأوىل  للمّرة  الكهرباء  �سبكة  عن 

ت�سّرر خطوط كهربائية فيها.

عبوة نا�ضفة ت�ضتهدف دبلوما�ضيني اأ�ضرتاليني يف بغداد 

حركة �لعت�شامات تدخل �أ�شبوعها �خلام�س يف �لعر�ق
ل اأحد يغامر بقراءة فنجانه

تر�مب مر�شحا عام 2024، كابو�س بعيد �لحتمال!

بالتفاق مع رو�ضيا
لوكا�شينكو: عدلنا طائر�ت 
حربية حلمل روؤو�س نووية

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�سف رئي�س بيلرو�سيا األك�سندر لوكا�سينكو، اأم�س اجلمعة، اأنه مت اإدخال 
تعديلت على طائرات حربية من طراز »�سو24-« كي تتمكن من حمل 

اأ�سلحة نووية.
ال�سابق على هذه اخلطوة مع  اتفق يف  اإنه  لل�سحفيني،  لوكا�سينكو  وقال 

الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتن، ح�سبما نقلت »رويرتز«.
وال متلك بيلرو�سيا اأ�سلحة نووية لكنها حليف ملو�سكو و�سمحت با�ستخدام 

اأرا�سيها يف العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا.
بيلرو�سيا �سواريخ  �ست�سلم  اأن بلده  الرو�سي،  الرئي�س  اأعلن  يونيو،  ويف 

قادرة على حمل روؤو�س نووية يف االأ�سهر املقبلة.
يف  لوكا�سنكو  البيلرو�سي  الرئي�س  ا�ستقباله  خ��لل  بوتن  ق��ال  ووقتها 
�سنزود  املقبلة،  االأ�سهر  »يف  الرو�سي:  التلفزيون  نقل  كما  �سان بطر�سربغ 
ت�ستطيع  اإم(  )اإ�سكندر  ط��راز  تكتيكية  �سواريخ  مبنظومات  بيلرو�سيا 
التقليدية  بن�سختيها  ل��ل��ق��ارات  ع��اب��رة  اأو  بال�ستية  ���س��واري��خ  ا���س��ت��خ��دام 
على  �ستكون  ب���لده  اأن  ف��رباي��ر،  لوكا�سنكو، يف  اأع��ل��ن  ك��ذل��ك  وال��ن��ووي��ة«. 
ا�ستعداد ال�ستقبال »اأ�سلحة نووية« يف حال وجود خطر من قبل الغربيني.
و�سّرح لوكا�سنكو: »اإذا اقت�ست احلاجة �سنن�سر اأ�سلحة نووية، ال بل اأ�سلحة 

نووية فائقة، اأ�سلحة واعدة، دفاعا عن اأرا�سينا«.
حليفة  بيلرو�سيا،  واأع���داء«  »خ�سوم  اتخذ  اإذا  يح�سل  قد  ه��ذا  اأن  واأك��د 

رو�سيا يف اأزمتها مع الغرب ب�ساأن اأوكرانيا، )تدابري غبية(.
واأ�ساف: اإذا مل تكن هناك تهديدات من دول غري �سديقة جتاه بيلرو�سيا، 

لن تكون هناك حاجة اإىل اأ�سلحة نووية ملئة �سنة.
وبعد �سقوط االحتاد ال�سوفيتي العام 1991 تخلت بيلرو�سيا على غرار 
اأرا�سيها  املن�سورة على  النووية  االأ�سلحة  اأخرى عن  �سوفيتية  جمهوريات 
ذلك  يف  البيلرو�سي  الد�ستور  ون�س  رو�سيا.  اإىل  اإع��ادت��ه��ا  على  وواف��ق��ت 
احلني على اأن تبقى البلد »منطقة خالية من االأ�سلحة النووية«، غري اأن 

هذه املادة مت تبديلها يف التعديلت الد�ستورية التي اقرتحها لوكا�سنكو.

•• الفجر -جريميي �صتال 

-ترجمة خرية ال�صيباين

 ،2016 ع�����ام  ان���ت���خ���اب���ات  ب���ع���د 
يف حم���ادث���ة م���ع جم��م��وع��ة من 
االأ�سدقاء، حتدثنا عن الطريقة 
التي اأخطاأت بها ال�سحافة ب�سكل 
كبري ب�ساأن فر�س دونالد ترامب 
يف الفوز –الأنه �سد كل التوقعات 

كان قد فاز لتوه بالرئا�سة.
وهو  احلا�سرين،  اأح��د  ا�ستخدم 
ا�ستعارة  مثلي،  �سيا�سي  �سحفي 
لو�سف  خ���ا����س  ب�����س��ك��ل  م���ث���رية 
املوقف. وقال »يبدو االأمر كما لو 
كنا مرا�سلي ن�سرة جوية، اأخربنا 
���س��ي��ك��ون طق�ًسا  اأن����ه  امل�����س��اه��دي��ن 
ال�ساطئ،  اإىل  ل���ل���ذه���اب  رائ����ًع����ا 
وبداًل من ذلك كان هناك اإع�سار 

من الدرجة الرابعة«.

و�سائل  ح����اول����ت  م�����ا،  ح����د  اإىل 
هذا  تعوي�س  االأمريكية  االإعلم 
اخلطاأ الأكر من خم�س �سنوات، 
وي��ب��دو اأن��ه��ا اأق�����س��م��ت ع��ل��ى عدم 
دون«  »تفلون  بهذا  اال�ستخفاف 
اأخرى. تنمو فكرة  احلديث مرة 

و�سائل  يف  ي��ق��ه��ر  ال  ت���رام���ب  اأن 
ان��ه يفلت من  ب��دا  االإع���لم كلما 
�سل�سلة  اأع���ق���اب  يف  م�����س��وؤول��ي��ات��ه 
منها:  الرئا�سية  الف�سائح  م��ن 
»حظر  من  كارثية  اأول��ي��ة  ن�سخة 

امل�سلمني«. )التفا�سيل �س10(

•• بغداد-وكاالت:

اأقام اأن�سار الزعيم ال�سيعي يف العراق، مقتدى ال�سدر اأم�س 
�سلة اجلمعة املوحدة، مع دخول حركة االعت�سامات اأمام 
و�سط  احلكومية  اخل�سراء  املنطقة  ويف  العراقي  ال��ربمل��ان 
بحل  للمطالبة  ال��ت��وايل،  على  اخل��ام�����س  اإ�سبوعها  ب��غ��داد 

الربملان العراقي واإجراء اإنتخابات برملانية مبكرة. 
اأتباع  ت��واف��د  اأم�����س  ي��وم  م��ن  االأوىل  ال�سباح  �ساعات  وم��ن��ذ 
مبنى  قبالة  ال�����س��دري  ال��ت��ي��ار  اعت�سام  م��ك��ان  اإىل  ال�����س��در 
لل�سبوع  املتوا�سلة  االع��ت�����س��ام��ات  يف  للم�ساركة  ال��ربمل��ان 

اخلام�س على التوايل وامل�ساركة يف اأداء اجلمعة املوحدة. 
والت�����زال ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال���ب���لد ت��ب��ح��ث ع���ن منفذ 
طرفا  يتم�سك  حيث  ال�سيا�سية  االأزم���ة  عنق  م��ن  للخروج 
النزاع يف االإطار التن�سيقي  والتيار ال�سدري كًل مبطالبه 
 10 االأمر الذي يهدد اأمن وا�ستقرار البلد بعد اأكر من 

اأ�سهر على اإجراء االإنتخابات الربملانية العراقية. 
وتعتزم املحكمة االحتادية يف العراق  عقد جل�سة يف 30 من 
اأغ�سط�س )اآب( اجلاري للنظر بالدعوى املقدمة من التيار 

ال�سدري وقوى م�ستقلة  حلل الربملان العراقي.

اإي�����ران، وفًقا  ب��امل��ق��رب م��ن  ي��و���س��ف  اآخ���ر  وحت��ال��ف �سيا�سي 
مل�سوؤولني اأمنيني.

يف  الكاظمي  م�سطفى  امل��وؤق��ت  ال����وزراء  رئي�س  ينجح  ومل 
امتنع  فيما  ت�سوية،  اإىل  املتنازعة  اجلماعات  حث  حماولة 
حزب ال�سدر عن ح�سور اجتماع عقده الكاظمي، االأ�سبوع 

املا�سي.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االن���ف���ج���ار، مت��ك��ن امل���وك���ب االأ����س���رتايل 
وفقا  ب��غ��داد،  العا�سمة  يف  اخل�����س��راء  املنطقة  دخ���ول  م��ن 

للأ�سو�سيتد بر�س.
وكان اأتباع ال�سدر وخ�سومه ال�سيا�سيون، على خلف منذ 

بعد االنتخابات الربملانية التي اأجريت العام املا�سي.
اأكتوبر،  انتخابات  املقاعد يف  باأكرب ح�سة من  ال�سدر  وفاز 
لكنه ف�سل يف ت�سكيل حكومة اأغلبية، مما اأدى اإىل اأ�سواأ اأزمة 

�سيا�سية يف العراق خلل ال�سنوات االأخرية.
املا�سي،  يوليو  اأواخ���ر  يف  ال��ربمل��ان،  ال�سدر  اأن�سار  واقتحم 
وقاموا باحتجاجات متكررة هناك، مطالبني بحل الربملان 

واإجراء انتخابات مبكرة.
ون�سب اأن�سار ال�سدر، يوم الثلثاء املا�سي، خياما وتظاهروا 

اأمام جمل�س الق�ساء االأعلى، متهمني اإياه بالت�سيي�س.

الربملان  بحل  باحلكم  املطالبة  ال��دع��وى  الئحة  وتت�سمن 
واإلزام رئي�س اجلمهورية بتحديد موعد الإجراء االنتخابات 

الت�سريعية وفقاً اأحكام من الد�ستور.
وت�سعى اأطراف �سيا�سية عراقية واأخرى عرب ممثلة االأمني 
العام للأمم املتحدة يف العراق جينني بل�سخارت للدخول 
يف ج��ول��ة م��ن احل����وارات ال�سيا�سية ب��ني اأط����راف ال��ن��زاع يف 
البيت  ال�سيعي  بطرفيه االإطار التن�سيقي والتيار ال�سدري 
للخروج من اأزمة املظاهرات االأحتجاحية وت�سكيل احلكومة 
ال��ع��راق��ي��ة وف���ق اال���س��ت��ح��ق��اق��ات ال��د���س��ت��وري��ة واإن���ه���اء حالة 

االإنغلق ال�سيا�سي. 
من جهة اأخرى، انفجرت عبوة نا�سفة �سغرية حملية ال�سنع، 
اأم�س اجلمعة، بالقرب من املنطقة اخل�سراء يف بغداد بينما 
كان موكب ديبلوما�سي اأ�سرتايل ي�سق طريقه اإىل املنطقة، 

ح�سبما قال م�سوؤوالن اأمنيان لوكالة "اأ�سو�سيتد بر�س".
اإ����س���اب���ات، م���ن ج�����راء انفجار  ان���ب���اء ع���ن وق�����وع  ت����رد  ومل 
املوكب  م���رور  م����وازاة م��ع  ان��ف��ج��رت  ال��ت��ي  النا�سفة  ال��ع��ب��وة 

الديبلوما�سي.
وقع االنفجار و�سط جهود البعثة الدبلوما�سية االأ�سرتالية 
ل��ل��ت��و���س��ط ب��ني زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�����س��دري، م��ق��ت��دى ال�سدر، 

رئي�س �ملركزي �لأمريكي: »�أمل« ت�شديد 
�ل�شيا�شة �لنقدية مطلوب »لبع�س �لوقت«

•• وا�صنطن-رويرتز:

االأمريكي«  املركزي  »البنك  باول رئي�س جمل�س االحتياطي االحتادي  قال جريوم 
�سيا�سة نقدية �سارمة »لبع�س  اإىل  االأمريكي �سيحتاج  اإن االقت�ساد  اأم�س اجلمعة 
النمو  تباطوؤ  تعني  وهي حقيقة  ال�سيطرة،  الت�سخم حتت  ي�سبح  اأن  قبل  الوقت« 
و�سوق عمل اأ�سعف و»بع�س االأمل« للأ�سر وال�سركات، منبها اإىل عدم وجود علج 

�سريع الرتفاع االأ�سعار.
واأ�ساف باول، بح�سب ت�سريحات معدة م�سبقا لكلمته خلل ندوة للبنوك املركزية 
فرتة  الت�سخم  خف�س  يتطلب  اأن  املرجح  من  وايومنج،  بوالية  هول  جاك�سون  يف 
دائمة من النمو... علوة على ذلك، من املرجح اأن يتم » اتخاذ اإجراءات« للتخفيف 
من ظروف �سوق العمل. ومن �ساأن اأ�سعار الفائدة املرتفعة والنمو البطيء وظروف 
للأ�سر  االأمل  بع�س  �ستجلب  لكنها  الت�سخم  تراجع  اإىل  ت��وؤدي  اأن  العمل...  �سوق 
وال�سركات. وتابع القول »هذه هي التكاليف املوؤ�سفة خلف�س الت�سخم. لكن الف�سل 

يف ا�ستعادة ا�ستقرار االأ�سعار �سيعني اأملا اأكرب بكثري«.

�ص 03

�ص 11

�ص 17

املراأة الإماراتية يف جمموعة 
موانئ اأبوظبي.. متكني واإجنازات

اأخبار الإمارات

ن�سف عام من احلرب.. امل�ساعدات 
الأمريكية لأوكرانيا على امليزان

عربي ودويل

اليوم.. رابطة املحرتفني تتوج جنوم 
دوري اأدنوك بجوائز »الأف�سل«

الفجر الريا�سي

ق�����ش��ف ج����وي ي�����ش��ت��ه��دف 
�لإثيوبية تيغر�ي  عا�شمة 

•• ميكيلي-وكاالت:

اأم�س،  االإث��ي��وب��ي،  ال��ط��ريان  ق�سف 
بح�سب  تيغراي،  عا�سمة  ميكيلي، 
ما نقلت »فران�س بر�س« عن �سلطات 
اإثيوبيا  �سمال  يف  ال��واق��ع  االإق��ل��ي��م 
وعاملني يف املجال االإن�ساين. وقال 
تيغراي،  م��ت��م��ردي  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق 
»طائرة  اإن  غ��ي��ربي��ه��ي��وت  ك��ي��ن��دي��ا 
�سكنية  منطقة  على  قنابل  األ��ق��ت 
اأط��ف��ال يف ميكيلي. وقتل  ورو���س��ة 
احلكومة  ونفت  مدنيون«.  وج��رح 
االث��ي��وب��ي��ة ا���س��ت��ه��داف اي���ة مناطق 

غري ع�سكرية.

يف الرابع من �ضبتمرب  يكون الف�ضل:

�شيلي يف منعطف حا�شم من تاريخها!
•• الفجر -�صيبا�صتيان �صانتاندير -ترجمة خرية ال�صيباين

�سبتمرب،  الرابع من  تاريخها. يف  بلحظة حا�سمة يف  اليوم  ت�سيلي  متّر 
البلد عن طريق  �سكان  ن�سمة من  مليون   19 من  يقرب  ما  �سي�سّوت 
اإىل  يهدف  ج��دي��ًدا  اجتماعًيا  تقدمي  د�ستور  م�سروع  على  اال�ستفتاء 
طي �سفحة بينو�سيه ب�سكل نهائي. يف الوقت الذي يتم فيه كتابة هذه 

ال�سطور، تعلن ا�ستطلعات الراأي عن رف�س الن�س.
لفهم هذه املحطة ال�سيا�سية احلا�سمة، من ال�سروري العودة اإىل ثلث 
وقائع رئي�سية مرتابطة: التعبئة االجتماعية اجلماهريية لعام 2019؛ 
من  رئي�س  وانتخاب  2020؛  عام  الد�ستوري  االإ�سلح  عملية  اإط��لق 
يف  ال��رم��زي��ة  ال�سخ�سيات  اأح��د  ك��ان  وال���ذي   2021 ع��ام  الو�سط  ي�سار 

االحتجاجات االجتماعية يف العقد املا�سي.      )التفا�سيل �س12(

مروحيات للجي�س �ل�شود�ين متد 
�لعالقني يف �لفي�شانات بامل�شاعد�ت

•• اخلرطوم-وكاالت:

توا�سل القوات امل�سلحة ال�سودانية اإر�سال امل�ساعدات ملناطق نائية يف والية 
والفي�سانات  ال�سيول  م��ن  املت�سررة  ال�����س��ودان  و���س��رق  وامل��ن��اق��ل  اجل��زي��رة 
با�ستخدام مروحياتها . يذكر اأن الفي�سانات يف ال�سودان اأ�سفرت عن �سقوط 
ع�سرات ال�سحايا فيما تدمرت مئات املنازل. يف ال�سياق توا�سل عدد من 
للمت�سررين.  االإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  واالأجنبية  الوطنية  املنظمات 
هذا وارتفع من�سوب االأنهار يف البلد اإىل اأعلى م�ستوى �سّجل منذ اأكر 

من �سبعني عاما ب�سبب هطول االأمطار الغزيرة.
والية  الثلثاء  ان�سمت  فقد  تباعا،  ال�سودان  يف  ال�سيول  رقعة  وات�سعت 
التطورات  ه��ذه  تاأتي  املنكوبة.  الرقعة  خريطة  اإىل  البلد  �سمال  دنقل 
اأن عدد  االأح��د،  ال�سودان،  امل��دين يف  للدفاع  القومي  املجل�س  اأعلن  بعدما 
الوفيات جراء ال�سيول والفي�سانات و�سل اإىل 89 �سخ�سا، و اإ�سابة 36.

�لرئي�س �لفرن�شي: �جلز�ئر �شت�شاعد 
�لغاز م��ن  و�رد�ت��ن��ا  زي���ادة  على 

•• اجلزائر-وكاالت:

قال الرئي�س الفرن�سي، اإميانويل 
اإن الطاقة ت�سكل  اأم�س،  ماكرون، 
م�سكلة اأوروبية يف الوقت الراهن، 
من  مزيد  ب��ذل  اإىل  حاجة  و�سط 
اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا  اجل��ه��د، 
�ست�ساعد على زيادة واردات الغاز.

بت�سريحات  م�����اك�����رون،  واأدىل 
���س��ح��ف��ي��ة، خ���لل زي���ارت���ه ملقربة 
»�سانت اأوجني« التي كانت املقربة 
اجلزائر،  يف  الرئي�سية  االأوروبية 
خ������لل ف������رتة اال����س���ت���ع���م���ار بني 

و1962.  1830
الذي  الفرن�سي  الرئي�س  واأ�ساف 
يوم  اجل��زائ��ر  اإىل  زي��ارت��ه  ا�ستهل 
اخل��م��ي�����س، »ن��ح��ن ال ن�����س��ع��ى اإىل 
التناف�س مع اإيطاليا يف احل�سول 
على الغاز، بل نتطلع اإىل التكامل 

والتعاون«.
املا�سي، كانت اجلزائر  ويف يوليو 
اإيطاليا  م���ع  ات���ف���اق���ا  وق���ع���ت  ق���د 
مب���ل���ي���ارات ال�����������دوالرات، ل���زي���ادة 
االأوروبي،  البلد  اإىل  الغاز  تدفق 
العجوز  ال��ق��ارة  دول  ت�سعى  بينما 
ج���اه���دة ل��ت��اأم��ني ح��اج��ي��ات��ه��ا من 
احلرب  تداعيات  ظل  يف  الطاقة، 

الدائرة باأوكرانيا.
اإىل  ب��لده  واأب��دى ماكرون تطلع 
���س��واء على  العمل م��ع اجل��زائ��ر؛ 
يف  ال�سيا�سي  اأو  االأم��ن��ي  ال�سعيد 

مايل ومنطقة ال�ساحل.

ردا على وزيرة اخلارجية الربيطانية واملر�ضحة لرئا�ضة الوزراء

 ماكرون: بريطانيا �شتظل حليفا لفرن�شا رغما عن قادتها !
•• اجلزائر-رويرتز:

بريطانيا  اإن  اأم�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 
قالت  اأن  بعد  وذل��ك  لفرن�سا،  حلفاء  دائما  �سيظلون  و�سعبها 
املر�سحة االأوىل ملن�سب رئي�س وزراء بريطانيا املقبل اإنها مل تقرر 

بعد ما اإذا كان �سديقا اأم عدوا.
بريطانيا  اإن  ماكرون  ق��ال  للجزائر،  زي��ارة  خ��لل  ويف حديث 

»دولة �سديقة، اأيا كان قادتها، واأحيانا رغما عن قادتها«.
وقالت وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز ترا�س، وهي االأوفر 
حظا خللفة رئي�س الوزراء جون�سون يف �سباق زعامة حزب 
االأول  اأم�����س  �سبتمرب،   5 ح��ت��ى  ي�ستمر  ال���ذي  امل��ح��اف��ظ��ني 
اخلمي�س اإنها مل حت�سم بعد راأيها فيما يتعلق بهذه امل�ساألة.

وردا على �سوؤال خلل جتمع انتخابي مع مناف�سها ري�سي 
�سوناك عما اإذا كان ماكرون �سديقا اأم عدوا، اأجابت ترا�س 

»مل اأحدد موقفى من ذلك بعد«، ليهلل بعدها بع�س اأع�ساء 
حزب املحافظني و�سط ت�سفيق من احل�سور.

وتدهورت العلقات بني لندن وباري�س منذ مغادرة 
االحت���اد  امل��ح��اف��ظ��ون،  يحكمها  ال��ت��ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
االأوروبي يف عام 2020، مع اندالع خلفات حول 

الهجرة والتجارة.
وقال ماكرون اإنه ال ي�سكك يف مكانة بريطانيا كحليف 

لفرن�سا »ولو لثانية واحدة«، فب حني قالت ترا�س اإنها اإذا 
�سارت رئي�سة للوزراء، فاإنها �ستحكم على ماكرون »على 

اأ�سا�س االأفعال ال االأقوال«.



السبت   27  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13631  
Saturday    27    August    2022   -  Issue No   13631

02

اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

نظم نادي تراث االإمارات اأم�س االأول 
ندوة مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية 
يف مركز العني للموؤمترات، بعنوان 
وجاء  االإماراتية"  امل����راأة  "ملتقى 
م�ستقبل  ملهم  "واقع  �سعار  حت��ت 
م�ستدام ". �ساركت يف الندوة اأ�سماء 
لربنامج  الفخري  الرئي�س  العتيبة 
الفر�سان، وعائ�سة باخلري م�ست�سار 
واملكتبة  االأر�����س����ي����ف  يف  ال���ب���ح���وث 
ال��وط��ن��ي��ة، و���س��ذى ال���غ���زايل مدير 
العامة  ال�����س��ح��ة  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة 
واأدارت��ه��ا �سيخة املطريي  ب��االإن��اب��ة، 
رئ��ي�����س ق�سم ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 

مركز جمعة املاجد.
امل��ن�����س��وري مديرة  وق��ال��ت ف��اط��م��ة 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  زاي����د  م��رك��ز 
ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ت����راث االإم������ارات اإن 
املوؤ�س�سات  اأوائ�����ل  م���ن  ه���و  ال���ن���ادي 
ال���ت���ي ح��ر���س��ت ع��ل��ى مت��ك��ني امل�����راأة 
امتثااًل  ع��م��ل��ه  م���واق���ع  خم��ت��ل��ف  يف 
لتوجيهات القيادة الر�سيدة واإمياناً 
بدور االإماراتيات يف م�سرية التنمية 
الندوة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  امل�ستدامة. 
اإط��ار احتفاء النادي بيوم  ج��اءت يف 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ال���ذي وج��ه��ت به 
الدولة  ال��ن�����س��ائ��ي يف  ال��ع��م��ل  رائ����دة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

العام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����س��ة 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
 ، االإم�����ارات«  »اأم  االأ���س��ري��ة  التنمية 
اإليه  و�سلت  ما  يف  الف�سل  �ساحبة 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ال��ي��وم م��ن تقدم 

وازدهار.
وقالت اإن دولة االإمارات اليوم تقدم 
املراأة  ومتكني  لدعم  رائ��داً  منوذجاً 
اأنه  اإىل  على م�ستوى العامل، الفتة 
م��ا م��ن دول��ة و�سعت امل���راأة يف قلب 
اهتمامها اأكر من االإمارات، وذلك 
القيادة  ب��ه��ا  اآم���ن���ت  ق��ن��اع��ة  ن��ت��ي��ج��ة 

الدولة بدءاً من عهد  ال�سيا�سية يف 
ال��وال��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 

اهلل ثراه".
دور  ا�ستذكار  اإىل  املن�سوري  ودع��ت 
االأم����ه����ات واجل������دات يف ي����وم امل����راأة 
وا���س��ت��خ��ل���س معاين  االإم���ارات���ي���ة 
ال�سرب والتحدي والوفاء والعزمية 
واالإ����س���رار م��ن جت��ارب��ه��ن، م�سددة 
هي  اليوم  االإماراتية  امل��راأة  اأن  على 
االأمهات  الأول���ئ���ك  اأ���س��ي��ل  ام���ت���داد 

واجلدات.
العتيبة  اأ�سماء  حتدثت  جهتها  من 

ال��ت��ط��وع واأه��م��ي��ت��ه يف املجتمع،  ع��ن 
موؤكدة اأن التطوع له جذور عميقة 
يف املجتمع، م�سيفة: " يف االإمارات 
زايد،  ال�سيخ  له  املغفور  من  تعلمنا 
ومن  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  وم���ن 
ال�����س��ي��وخ، وم��ن اآب��ائ��ن��ا واأم��ه��ات��ن��ا اأن 
ن���ت���ط���وع ل��ي�����س ل��ل��ت��ب��اه��ي، ب����ل من 
موؤكدة  االآخرين"،  نفيد  اأن  اأج���ل 
�سواء  ال�سخ�سية  يبني  التطوع  اأن 

للرجال اأو الن�ساء اأو االأطفال.
ن����وع من  ه���و  ال���ت���ط���وع  اإن  وق���ال���ت 
ال����ت����ي مل  ل����ب����لدن����ا  اجل����م����ي����ل  رد 
التطوع  م��ت��ن��اول��ة  جت��اه��ن��ا،  تق�سر 

يف االإم��������ارات واالإق����ب����ال ع��ل��ي��ه من 
واالأعمار،  املجتمع  �سرائح  خمتلف 
ك��م��ا حت���دث���ت ع���ن خم��ت��ل��ف الفرق 

التطوعية واأعمالها.
ال�سوء  باخلري  عائ�سة  األ��ق��ت  فيما 
اأو�ساع  ت��اري��خ��ي ع��ل��ى  م��ن م��ن��ظ��ور 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة، واق��ت��ف��ت البذور 
االأوىل لتمكينها يف جمتمع االإمارات 
العادات  ك��م��ا حت��دث��ت ع��ن  ق���دمي���اً، 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي حفظت 
الطيبة  و�سمعتها  مكانتها  ل��ل��م��راأة 
يف جمتمع االإمارات، كما اأكدت على 
املراأة  بها  متيزت  التي  اخل�سائ�س 

االإم��ارات��ي��ة م��ن ق���وة ذه��ن��ي��ة كبرية 
وقدرة على ال�سرب والتحمل.

والتكافل  للتطوع  اأم��ث��ل��ة  و���س��رب��ت 
االإمارات  جمتمعات  يف  االجتماعي 
امل��راأة دوراً  ال��ذي لعبت فيه  قدمياً، 
بارزاً، كما حتدثت عن اأدوار وجهود 
ال�سيخ زاي��د بن  ل��ه  ك��ل م��ن املغفور 
ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو 
دور  ورك���زت على  ال��ب��ن��ات،  تعليم  يف 
االأم�����ه�����ات واجل��������دات يف االرت����ق����اء 
ال��ت��ع��ل��ي��م، واحل�����ث عليه،  مب�����س��رية 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى ح�������س���ور االأب����ن����اء 

وانتظامهم يف الدرا�سة.
بع�س  ال��غ��زايل  �سذى  قدمت  بينما 
ال�سيخة  �سمو  م�سرية  يف  التاأملت 
فاطمة بنت مبارك، وقالت اإن هناك 
م�سريتها  يف  انتباهها  لفتا  �سيئني 
والعمل،  العلم  على  تركيزها  هما 
االإمارات  بنات  لكل  التعليم  ووفرت 
يف ك���ل ال��ت��خ�����س�����س��ات، ك��م��ا رك���زت 
�سموها على تاأ�سي�س املراأة والطفل، 
وو�سفتها باأنها متثل حافزاً للن�ساء 
يف  وال��ت��ط��ور  التعلم  يف  لل�ستمرار 
الغزايل  وقدمت  املجاالت.  خمتلف 
ال�سخ�سية  مقتطفات من جتربتها 

يف ال��ت��ط��وع اإب����ان ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ، 
برنامج  اأول  تاأ�سي�س  عن  وحتدثت 
اإن  وقالت  العامل،  املنزيل يف  للعزل 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة اأث��ب��ت��ت يف جمال 
ال�سحة خلل اجلائحة كفاءة عالية 
وقدرة كبرية. و�سهدت الندوة عدداً 
امل����داخ����لت واحل��������وارات التي  م���ن 
م�سوؤولة  النعيمي  لطيفة  اأدارت��ه��ا 
ال��ن�����س��اط ال���ث���ق���ايف يف م���رك���ز زاي���د 
جمموعة  مع  والبحوث  للدرا�سات 
م����ن ال�������س���ي���دات احل����ا�����س����رات عن 
جتاربهن يف متكني املراأة من مواقع 

عملهن املختلفة ومهنهن املتنوعة.

•• اأبوظبي- وام:

بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  اأع��رب��ت 
مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
للأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
االإمارات"،  "اأم  االأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ع���ن ف��خ��ره��ا واع���ت���زازه���ا ب���اإجن���ازات 
االإم��ارات��ي��ة ودوره����ا وعطائها  امل����راأة 
ال��������ذي ع�����ززت�����ه ب���ال���ع���ل���م وامل���ع���رف���ة 
اجلادة  وامل�����س��ارك��ة  املخل�س  وال��ع��م��ل 
م�سيدة  والتنمية،  البناء  م�سرية  يف 
روؤية  حتقيق  يف  الفعالة  مب�ساهمتها 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة وح��ر���س��ه��ا على 
التواجد دائماً يف كل جماالت العمل 
القطاع  يف  �سواء  تخ�س�ساته،  بكافة 
املجتمع  اأو  اخل���ا����س  اأو  احل��ك��وم��ي 

ب�سكل عام.
"اأدنوك"  التزام  على  �سموها  واأثنت 
بتنفيذ  ال���ع���ل���ي���ا  ب�����اإدارت�����ه�����ا  مم���ث���ل���ة 
م�سيدة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
ب���ال���ت���ق���دم ال������ذي حت��ق��ق��ه امل���������راأة يف 
املنا�سب  الأعلى  وتبووؤها  "اأدنوك" 
اأن  اإىل  م�سرية  ال�سركة،  يف  القيادية 
مثااًل  ي��ع��ت��ربن  "اأدنوك"  م��وظ��ف��ات 
وا���س��ح��ا ع��ل��ى م���دى م���ا اأ���س��ه��م��ت به 
املراأة وما حققته يف ارتقاء �سّلم العلم 

واملجد.
عن  نيابة  األقتها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
بنت  ميثاء  الدكتورة  معايل  �سموها 
�سامل ال�سام�سي، وزي��رة دول��ة، خلل 
���س��رك��ة برتول  ال���ذي نظمته  احل��ف��ل 
"اأدنوك" مبنا�سبة  الوطنية  اأبوظبي 
يوم املراأة االإماراتية ال�سنوي الثامن 
اأغ�سط�س من كل   28 وال��ذي يوافق 

عام.
لكلمة  ال��ك��ام��ل  ال��ن�����س  ي��ل��ي  م���ا  ويف 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك "اأم 

االإمارات"..
واأطيب  حتياتي  اأنقل  اأن  اأود  "بداية 
التمنيات لن�ساء االإم��ارات بهذا اليوم 
امل���راأة  ب���اإجن���ازات  ف��ي��ه  ال���ذي نحتفل 
وعطائها  لدورها  تقديراً  االإماراتية 
الذي عززته بالعلم واملعرفة والعمل 
م�سرية  اجلادة يف  وامل�ساركة  املخل�س 
روؤية  حتقيق  ويف  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ال��ب��ن��اء 
على  حر�سها  ويف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
التواجد دائماً يف كل جماالت العمل 
القطاع  يف  �سواء  تخ�س�ساته،  بكافة 
املجتمع  اأو  اخل���ا����س  اأو  احل��ك��وم��ي 

ب�سكل عام.
امل��راأة متطلبات ع�سرها  اأدرك��ت  لقد 
واأه��داف قيادتها وعملت بكل جدارة 
عظيمة  وط��ن��ي��ة  م��ك��ا���س��ب  حتقيق  يف 
ال��ه��ام يف بناء  اإىل دوره���ا  ب��االإ���س��اف��ة 
اأن  واأعترب  االأج��ي��ال،  االأ���س��رة وتربية 
اأكرب  الرائدة  اأدنوك  موظفات �سركة 
مثال وا�سح على مدى ما اأ�سهمت به 
املراأة وما حققته يف ارتقاء �سّلم العلم 
تقّدمكن  اأ�سهد  واملجد. ففي كل عام 
يف  ن�سبتكّن  زي����ادة  يف  ���س��واء  املُ���ط���رد 
اأو يف االإرتقاء املهني، �ساعيات  العمل 
اإىل تطوير االأداء بالتدريب واملمار�سة 
اأ�سافت  املعزّزة بالعلم والبحث، التي 
�سقلت  كما  اخل��ربة،  من  املزيد  لكّن 
مهاراتكن وقدراتكن مما زادكن ثراًء 

يف العطاء املتميز.
يف  ال��ّلف��ت  ح�سوركّن  اأ�سعدين  وق��د 
ا�ستثماركّن  خ��لل  م��ن  امل��واق��ع  كافة 
ل��ل��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ال��ت��ي وج���ّه���ت بها 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
ويف  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
امل��ق��اب��ل ال���ت���زام ���س��رك��ة اأدن�����وك وعلى 
�سلطان  الدكتور  معايل  اإدارتها  راأ�س 
ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر ال����ذي ع��م��ل بكل 

جهد من اأجل تنفيذ هذه التوجيهات 
وتتبواأ  امل����راأة  ترتقي  اأن  على  وع��م��ل 
ال��ق��ي��ادي��ة يف �سركة  امل��ن��ا���س��ب  اأع��ل��ى 
ن�سبة عددية  امل���راأة  تعد  فلم  اأدن���وك، 
اأدن���وك،  امل��وظ��ف��ني يف �سركة  ك���ادر  يف 
بل اأ�سبحت راأ�س مال قوي ومتني يف 

البناء املوؤ�س�سي لهذه ال�سركة.
ويف هذا اليوم ال ي�سعني اإال ان اأ�سكر 
العطاء  روح  فيكن  واأح��ي��ي  جهودكّن 
التي تربز والءكن للوطن، فهو املحور 
االأ�سا�س يف كل م�سرية حياتكّن، فحب 
الوطن والوالء له ينبثق من اإح�سا�س 
ما  كل  وتقدمي  واالل��ت��زام  امل�سوؤولية 

ميكن من اأجله.
كما يتجّلى ذلك يف االإخل�س للعمل 
واالبتكار  واالإب�����داع  اآل��ي��ات��ه  وت��ط��وي��ر 
وحتقيق  للنجاح،  الو�سول  اأج��ل  من 
ال��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف وال��ت��ع��ام��ل مع 
املعارف  وت���ب���ادل  ب��ف��ع��ال��ي��ة،  اجل��م��ي��ع 
يحتاج  ال��ن��اج��ح  فالعمل  واخل�����ربات، 
اإىل فريق متعاون متكامل مندمج يف 
اإخاء وت�سامح، مع احلر�س على نقل 
املعرفة اإىل اجلدد من املوظفات ونقل 
وت�سجيعهم  ودعمهم  لهم،  اخل��ربات 
العمل  م��ا ميكن لنجاح  ك��ل  وت��ق��دمي 

ولي�س االأ�سخا�س فقط.
وروح  ب�������س���غ���ف  ل���ل���ن���ج���اح  ف���ال�������س���ع���ي 
جماعية من اأجل بنائكم املهني يعزز 
يعد  ال��ذي  املوؤ�س�سة  من فر�س جناح 
للوطن. لقد اعطت االمارات  اإجنازاً 
احلبيبة ب�سخاء الأبنائها ن�ساًء ورجااًل 
، ولذا فاإن قيادتنا الر�سيدة ترى فيكم 
مل�ستقبل  االأول  االأم��ان  �سمام  جميعاً 
م�سرق وواعد ينعم بخريه جيل بعد 
�سمو  اأعربت  كلمتها  ختام  ويف  جيل. 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك "اأم 
االإمارات" عن �سكرها وتقديرها لكل 
واأن�ساأت رجااًل ون�ساًء  اأمٍّ رّبت وعّلمت 

وكل  ا�سمه،  ورف��ع��وا  وطنهم  خ��دم��وا 
رجل �ساند اخته وزوجته واأبنائه من 

اأجل هذا الوطن الغايل".
االحتفال  خ���لل  "اأدنوك"  واأع��ل��ن��ت 
اأدنوك  "مركز  الذي نظمته اليوم يف 
للأعمال" والذي مت بثه على الهواء 
الآالف من موظفي وموظفات اأدنوك 
�سركات  عمليات  م��واق��ع  خمتلف  يف 
املجموعة، توقيعها على مبادئ االأمم 
تعد  وال��ت��ي  امل�����راأة،  لتمكني  امل��ت��ح��دة 
ال�سركات  لتنفيذ  االأ�سا�سية  الو�سيلة 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  االأمم  الأه�������داف 
امل�ساواة  بتحقيق  املتعلقة  امل�ستدامة 
ب��ني اجل��ن�����س��ني، ح��ي��ث ت��ق��دم املبادئ 
اإر�����س����ادات ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��زي��ز هذه 
امل�ساواة ومتكني املراأة يف مكان العمل 

واالأ�سواق واملجتمع.
الدكتور  م���ع���ايل  رف����ع  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل����اب����ر، وزي���ر 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو 
خلل  �سركاتها  وجمموعة  الأدن���وك 
القيادة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  كلمته 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واإىل  الر�سيدة 
على  االإمارات"،  "اأم  م���ب���ارك،  ب��ن��ت 
وال��لحم��دود جلهود  الكبري  ال��دع��م 
وحتفيزها  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  متكني 
�سريكاً  ال���وط���ن���ي  ب��واج��ب��ه��ا  ل��ل��ق��ي��ام 
اأ�سا�سياً يف م�سرية التنمية واالزدهار 

يف دولة االإمارات.
�سمو  م�����س��ارك��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك "اأم 
االأمارات" احتفال "اأدنوك" ال�سنوي 
ي��وؤك��د الدعم  امل���راأة االإم��ارات��ي��ة  بيوم 
"اأدنوك" ويف  يف  امل���راأة  ل��دور  الكبري 
كلمة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال���وط���ن،  خ��دم��ة 
�سموها كانت حمفّزًة، وُملِهمة جلميع 
ك����وادر اأدن�����وك وداف���ع���اً ل��ه��م لتقدمي 

حموريني  ����س���رك���اء  الأن����ه����م  امل����زي����د 
ال�سركة  م�سرية  يف  وا�سرتاتيجيني 

نحو امل�ستقبل.
" ميثل متكني املراأة  واأ�ساف معاليه 
اأر�ساه  ثابتاً  نهجاً  االإم���ارات  دول��ة  يف 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وحر�ست 
تر�سيخ  ع���ل���ى  ال���ر����س���ي���دة  ال����ق����ي����ادة 
رك��ائ��زه، ان��ط��لق��اً م��ن اإمي��ان��ه��ا بدور 
اإطلق  على  ت�سجعيها  واأهمية  امل��راأة 
طاقاتها  وت�سخري  لقدراتها،  العنان 
امل�ساركة  م��ن  لتمكينها  واإم��ك��ان��ات��ه��ا 
العطاء  م�����س��رية  يف  ف��اع��ل��ة  ب�����س��ورة 
والبناء". واأعلن معاليه خلل كلمته 
مبادئ  ع��ل��ى  "اأدنوك"  ت��وق��ي��ع  ع���ن 
تاأكيداً  امل��راأة،  لتمكني  املتحدة  االأمم 
ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��ا ب��دع��م ال���ت���وازن بني 
اجلن�سني، وم�ساركة اأف�سل املمار�سات 

مع العامل.
واأع�����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ف��خ��ره بكوادر 
يف  وم�ساهمتهن  الن�سائية  "اأدنوك" 
ال�سورة  وتغيري  اإيجابي،  فارق  �سنع 
القطاع،  امل��راأة يف  النمطية عن عمل 
امل�ستمر يف  ��ن  ال��ت��ح�����سُّ ب����اأن  م��و���س��ح��اً 
اأداء ال�سركة يقدم دليًل على التاأثري 

االإيجابي للتوازن بني اجلن�سني.
وا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ال��ي��ه ال��ت��ق��دم الذي 
م�ساركة  تعزيز  يف  "اأدنوك"  حققته 
املراأة يف قطاع النفط والغاز، م�سرياً 
برامج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ا���س��ت��م��راره��ا  اإىل 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال���س��ت��ق��ط��اب ودمج 
والواعدة  املتميزة  الن�سائية  ال��ك��وادر 
مو�سحاً  اأعمالها،  جماالت  جميع  يف 
ن�����س��اًء ورج����ال   - ال����ك����وادر  ت���ق���دم  اأن 
امل��ه��ن��ي��ة ي��ك��ون على  - يف م�����س��ريت��ه��م 
واالأداء  واال�ستحقاق  اجل��دارة  اأ�سا�س 

الفعلي.
" متا�سياً مع روؤي��ة وتوجيهات  وق��ال 

الظروف  بتوفري  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الوظائف  يف  امل�����راأة  ل��ع��م��ل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
ت�ستمر  امل����ي����داين،  وال��ع��م��ل  ال��ف��ن��ي��ة 
امل���زي���د م���ن اجلهود  ب���ذل  اأدن������وك يف 
امل��������راأة م����ن خ�����لل توفري  ل��ت��م��ك��ني 
ال���لزم���ة لتمكني  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع 
وت�سجيع املوظفات واملهند�سات لبناء 
م�ستقبل مهني ناجح، وحتقيق اأف�سل 
ابتداًء  الطاقة،  قطاع  يف  للمراأة  اأداء 
اإىل  و���س��واًل  ال�سيا�سات،  تطوير  م��ن 
واحلياة  العمل  ب��ني  ال��ت��وازن  تعزيز 
االأ�سا�سية  املرافق  وتوفري  االأ�سرية، 
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل����وظ����ف����ات يف 
امل��ك��ات��ب وامل�����س��ان��ع واحل��ق��ول الربية 

والبحرية".
 20% ب��اأن  " نحن نفتخر  واأ���س��اف 
م���ن ال���وظ���ائ���ف االإداري�������ة يف اأدن����وك 
يوجد  حيث  ن�سائية،  قيادات  ت�سغلها 
جمال�س  م��ن   16 يف  ن�سائي  متثيل 
بني  م��ن  امل��ج��م��وع��ة  ���س��رك��ات  اإدارات 
باأن  مو�سحاً  لها"،  تابعة  �سركة   18
لتمثيل  بالعمل  م�ستمرة  "اأدنوك" 
اإدارات  جم���ال�������س  ج��م��ي��ع  يف  امل��������راأة 
�سركات املجموعة. ولفت معاليه اإىل 
اأن "اأدنوك" حتقق تقدماً ملمو�ساً يف 
للعمل  املواطنات  لتوظيف  جهودها 
يف احل���ق���ول وامل�����س��ان��ع م���ن���وه���اً ب���اأن 
برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية 
توفري  يف  ���س��اه��م   ICV امل�����س��اف��ة 
فر�س عمل يف القطاع اخلا�س الأكر 
معاليه  وح��ث  مواطنة.   1500 من 
جميع كوادر "اأدنوك" على م�ساعفة 
اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد 
ملوا�سلة رحلة النجاح والتقدم و�سنع 
"اأدنوك"  دور  ي��ع��زز  اإي��ج��اب��ي  ف����ارٍق 
وم�ساهمتها يف النمو امل�ستدام يف دولة 
االإم��ارات، داعياً اجلميع لرفع �سقف 
ال��ط��م��وح وجت����اوز ال��ت��وق��ع��ات خا�سة 

يف ه��ذه امل��رح��ل��ة امل��ح��وري��ة ال��ت��ي مير 
ب��ه��ا ق��ط��اع ال��ط��اق��ة. وحت����دث خلل 
االحتفال عدد من املوظفات املواطنات 
واملقيمات عن جتاربهن ال�سخ�سية يف 
مت  ك��م��ا  و"اأدنوك"،  االإم������ارات  دول���ة 
ال����دورة  ع��ن  ح���واري���ة  جل�سة  تنظيم 
االأطراف  ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف 
28" �سارك  "كوب  املناخ  تغري  ب�ساأن 
مت  امل�ستوى،  رفيعو  متحدثون  فيها 
حول  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  خللها 
فعال  ب����دور  "اأدنوك"  ق��ي��ام  ك��ي��ف��ي��ة 
ت�ست�سيفه  ال�����ذي  احل�����دث  دع����م  يف 
الدولة يف عام 2023 والنتائج التي 
االحتفال  ختام  ويف  اإليها.  �سيتو�سل 
"اأدنوك" ال�سنوية  جوائز  تقدمي  مت 
فئاتها  يف  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ل���ل���ت���وازن 
اخلم�س للفائزين يف دورة هذا العام. 
يف  امل���واط���ن���ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اإجمايل عدد املواطنني اجلدد الذين 
جمموعة  ���س��رك��ات  يف  توظيفهم  مت 
 2020 من  الفرتة  "اأدنوك" خلل 
اإىل 2021 بلغت %30. كما تعمل 

يف  1000 موظفة  م��ن  اأك��ر  حالياً 
مواقع "اأدنوك" املختلفة يف احلقول 
اأول  بينهن  م��ن  وال��ب��ح��ري��ة  ال��ربي��ة 
والغاز  النفط  ق��ط��اع  يف  عمل  ف��ري��ق 
املهند�سات يعمل  بالكامل من  يتكون 
حالياً يف حقل "الرميثة" يف اأبوظبي 
من  جم��م��وع��ة  اأول  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

م�سرفات احلفر يف "اأدنوك".
تعمل  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل،  وا����س���ت�������س���راف���اً 
من  ق����اع����دة  ب���ن���اء  ع���ل���ى  "اأدنوك" 
بني  وت��ن��وع��اً  �سمولية  اأك���ر  امل��واه��ب 
تنفيذ عدد من  اجلن�سني من خلل 
برناجمها  �سمن  واملبادرات  الربامج 
بلغت  حيث  املجتمعية،  للم�سوؤولية 
ن�����س��ب��ة ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ت��ف��ي��دات من 
تدري�س  ل��ت��ط��وي��ر  "اأدنوك"  ب��رام��ج 
والهند�سة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
والريا�سيات %48، كما بلغت ن�سبة 
"ج�سر  امللتحقات بربنامج  الطالبات 
املعرفة يف اأدنوك" اأكر من 50%، 
فيما �سكلت الطالبات امل�ستفيدات من 
الدرا�سية  للمنح  "اأدنوك"  ب��رن��ام��ج 

ن�سبة 48%.

يف كلمتها باحتفال »اأدنوك« بيوم املراأة الإماراتية

فاطمة بنت مبارك ت�شيد باإجناز�ت �ملر�أة ودورها وعطائها يف م�شرية �لبناء و�لتنمية
 �ضموها توؤكد اأن موظفات »اأدنوك«اأكرب مثال على مدى ما اأ�ضهمت به املراأة وما حققته يف ارتقاء �ضّلم العلم واملجد

»تر�ث �لإمار�ت« ينظم »ملتقى �ملر�أة �لإمار�تية«

 �ضلطان اجلابر:  
الإمارات« عامل اأ�ضا�ضي يف نه�ضة املراأة الإماراتية »اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  وت�ضجيع  • دعم 

• متكني املراأة نهج ثابت اأر�ضاه ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وحر�ضت القيادة الر�ضيدة على تر�ضيخ ركائزه
• نفتخر بكوادر »اأدنوك« الن�ضائية وم�ضاهمتهن يف �ضنع فارق اإيجابي، وتغيري ال�ضورة النمطية عن عمل املراأة يف القطاع
املواطنني اجلدد الذين مت توظيفهم يف �ضركات »اأدنوك« خالل الفرتة من 2020 اإىل 2021 عدد  اإجمايل  يف  املواطنات  % ن�ضبة   30 •

•• اأبوظبي-وام: 

برعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  احتفت  االإمارات"،  "اأم  االأ���س��ري��ة  التنمية 

بالتعاون مع �سركة �سرتاتا للت�سنيع بيوم املراأة االإماراتية.
ونظمت اجلهتان املتميزتان يف متكني الكوادر الوطنية الن�سائية ندوة »طاقات 
 " من�سة  مقر  يف  اخلام�سة  ن�سختها  يف  امل���دين«  ال��ط��ريان  قطاع  يف  ن�سائية 
الطريان  قيادات قطاع  نخبة من  بح�سور  اأبوظبي  باإمارة   "HUB 71
والرموز امللهمة من الكوادر الن�سائية االإماراتية ومب�ساركة جهات خمتلفة 

من عدة قطاعات مثل جمموعة بريد االم��ارات ومبادلة للرعاية ال�سحية 
 HUB ومنظومة  �سند  وجمموعة  الف�سائية  للت�ساالت  الياه  و�سركة 
االماراتية ب�سكل عام ويف  للمراأة  الرائدة  باالإجنازات  امل�ساركون  ونوه   .71
اإجنازات  ال�سوء على  الندوة  و�سلطت  ب�سكل خا�س.  املدين  الطريان  جمال 
املراأة االإماراتية يف قطاع الطريان و�سبل تطوير الطاقات الن�سائية وتوفري 
بيئة جاذبة للكفاءات ال�سابة ليكملوا م�سرية النجاحات والتو�سع يف خمتلف 

جماالت الطريان وتطوير ال�سركات النا�سئة يف هذا القطاع الهام.
للطريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سويدي  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  وق���ال 
املدين: " ال �سك اأن ما و�سلت اإليه امل��راأة االإماراتية اليوم من جناح ومتيز 
مكنها من احتلل مراكز رائدة ومتقدمة بل وتفوقت على مثيلتها عاملياً 

اإياها  اأواله  مل يكن وليد ال�سدفة، بل جاء نتيجة نهج الدعم الكبري الذي 
نه�سة  املا�سية  ع��ام��اً  اخلم�سني  خ��لل  عا�سرنا  فقد  االإم����ارات،  دول��ة  ق��ادة 
من  الكثري  يف  االإماراتية  امل��راأة  �ساهمت  �ساملة  تنموية  وم�سرية  اقت�سادية 
ق�س�س جناحها ومتيزها ومكنت الدولة من احتلل مراكز رائدة ومتقدمة 
املراأة  الهام الذي لعبته  بل وتفوقت على مثيلتها عاملياً، ولن نن�سى الدور 
االماراتية خلل الت�سدي جلائحة كورونا، وال��ذي كان له االأث��ر الكبري يف 

التعايف ال�سريع وعودة احلياة اىل طبيعتها وباأقل اخل�سائر".
" نفخر ب��وج��ود امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ك�سريك فعلي وم��وؤث��ر يف دفع  واأ���س��اف : 
عجلة النجاحات واالإجنازات يف الدولة لنحقق معاً املزيد منها على امل�ستوى 
املحلي والعاملي خلل اخلم�سني عاماً القادمة اإن �ساء اهلل ." من جهته قال 

" يف   : للت�سنيع  �سرتاتا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  عبداهلل  علي  اإ�سماعيل 
االإماراتية قد متيزت  امل��راأة  نرى  الطريان خا�سة  و قطاع  القطاعات  كافة 
ور�سخت ب�سمتها يف خمتلف املهن ومل يكن ليتحقق هذا لوال الدعم الكبري 
من قيادة حكومة دولة االإمارات التي ت�سعى دائماً للنهو�س مبكانة املراأة يف 
تر�سيخ مفاهيم امل�ساركة وامل�ساواة بني اجلن�سني." واأ�ساف: "ولقد ا�ستهدفنا 
مع  بالتعاون  الوطنية  الروؤية  هذه  حتقيق  على  �سرتاتا  �سركة  ان�ساء  ومنذ 
للكوادر  داع��م��ة  عمل  بيئة  اإي��ج��اد  على  وحر�سنا  اال�سرتاتيجيني  �سركائنا 
كافة  توفري  اإىل  نهدف  الطريان حيث  �سناعة  الوطنية يف قطاع  الن�سائية 
الوظيفي  امل�ستويني  على  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  واال�ستقرار  النجاح  مقومات 

واالجتماعي."

هيئة �لطري�ن �ملدين و»�شرت�تا« تنظمان ندوة »طاقات ن�شائية يف قطاع �لطري�ن«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

جلائزة  ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة  اأك�������دت 
اأهمية  ع���ل���ى  ال����رتب����وي����ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ر���س��ال��ة امل�����راأة ودوره�����ا احل��ي��وي يف 
املجتمع ك�سريك اأ�سا�سي يف م�سرية 
ت�سهدها  التي  احل�سارية  النه�سة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��رع��اي��ة  ال���دول���ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اهلل" حيث  "حفظه  الدولة  رئي�س 
يويل �سموه كل االهتمام والرعاية 
امل����راأة وري��ادت��ه��ا يف  لتعزيز م��ك��ان��ة 
املعززة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع 

الإبداعاتها يف اخلم�سني املقبلة.
جاء ذلك خلل اجلل�سة احلوارية 
العامة  االأم�����ان�����ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
بعد  ع��ن  الرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة 
م�سرية  االإماراتية  " امل��راأة  بعنوان 
" وذلك  ازده������ار وط��ن��ي م�����س��ت��دام 
بيوم  الدولة  احتفاالت  مع  تزامناً 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة - حت��ت ���س��ع��ار " 
 " م�ستدام  م�ستقبل   .. ملهم  واق��ع 
اأغ�سط�س   28 وال��ذي ي�سادف يوم 

من كل عام.
العفيفي  اأم����ل   .. اجل��ل�����س��ة  ح�����س��ر 
والدكتورة  للجائزة  ال��ع��ام  االأم���ني 
الوكيل  ال�سام�سي  ال�سحاك  اآمنة 

وبناء  ال���رع���اي���ة  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د 
القدرات يف وزارة الرتبية والتعليم 
و�سم�سة �سالح االأمني العام ملجل�س 
ب��ني اجلن�سني  ل��ل��ت��وازن  االإم������ارات 
النوي�س  عبلة  ال�سحفية  والكاتبة 
امل���ن�������س���وري رئ��ي�����س ق�سم  وم�����رمي 
اأكادميية  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 
للريا�سة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الدكتور  اجلل�سة  واأدار  الن�سائية 
اللجنة  ع�������س���و  ال�����ع�����ربي  خ����ال����د 

التنفيذية للجائزة.
مكانة  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  اأم����ل  واأك�����دت 
امل����راأة م��رم��وق��ة يف دول���ة االإم����ارات 
كرمية  ب��رع��اي��ة  امل������راأة  حت��ظ��ى  اإذ 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
التي  الرعاية  ه��ذه  اهلل"  "حفظه 
ت��ع��زز م���ن م�����س��ريت��ه��ا وت��ر���س��خ من 
اإىل  م�سرية   .. لها  التمكني  دعائم 
االإماراتية  املراأة  بيوم  اأن االحتفال 
م��ن��ا���س��ب��ة ن��ع��رب ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��اً عن 
ل�سمو  والتقدير  االمتنان  خال�س 
ال�������س���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����س��ة 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
االإمارات"  اأم   " االأ���س��ري��ة  التنمية 

تاريخية  ج�����ه�����وداً  ق����دم����ت  ال����ت����ي 
حملياً  امل���������راأة  مت���ك���ني  يف  رائ��������دة 
واإقليمياً ودولياً . واأ�سادت العفيفي 
امل����راأة يف دع���م م�سرية  ب��اإ���س��ه��ام��ات 
وت�سدرها  الرتبوية  خليفة  جائزة 
انطلق  م��ن��ذ  ال��ف��ائ��زي��ن  ل��ق��وائ��م 
م�����س��رية اجل��ائ��زة وه���و م��ا ينعك�س 
امليدان  يف  التميز  ثقافة  دع��م  على 
ال��رتب��وي واالأك��ادمي��ي . من جهته 
اأ���س��ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��ربي اإىل 
اأهمية ي��وم امل��راأة االإم��ارات��ي��ة الذي 
ي�سلط ال�سوء على ر�سالتها ودورها 
واالزده���ار  التقدم  م�سرية  دع��م  يف 
االأجيال  اإلهام  وكذلك  املجتمع  يف 
امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب على 

م�سرية املراأة االإماراتية وما قدمته 
م��ن ج��ه��د وب���ذل وع��ط��اء يف �سبيل 
نعي�سها  ال��ت��ي  احل�سارية  التنمية 
ا�ست�سراف  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ي��وم 
ر���س��ال��ة ودور امل����راأة االإم���ارات���ي���ة يف 
ت��ل��ب��ي��ة اأج����ن����دة م��ئ��وي��ة االإم�������ارات 
التميز  م����ن  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��خ��م�����س��ني 

والريادة واالبتكار.
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
امل�����راأة  اإن  ال�����س��ام�����س��ي  ال�����س��ح��اك 
دائم وفاعل  االإماراتية هي �سريك 
يف بناء امل�ستقبل والوطن ولها دور 
م�سرية  واإجن����ازات عظيمة يف  ه��ام 
امل�ستدامة لدولة االإمارات  التنمية 
االقت�سادية  امل��ي��ادي��ن  خم��ت��ل��ف  يف 
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية 
وال �سّيما دورها البارز وامللمو�س يف 
وبناء جيل  واإع��داد  التعليم  ميدان 
بالعلم واملعرفة وكذلك  واع م�سلح 
وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  يف  م�ساركاتها 
الفاعلة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا  ال���رتب���وي���ة 
امل����راأة  ب���رز دور  اإجن��اح��ه��ا وق���د  يف 
االإماراتية يف نه�سة التعليم يف ظل 
لها  ك��ان  حيث   19 كوفيد  جائحة 
الأبنائها  م�ساعدتها  يف  رئي�س  دور 
خ�����لل ت��ل��ق��ي ت��ع��ل��ي��م��ه��م ع����ن بعد 
حتويل  ال�����س��رورة  اقت�ست  عندما 

التعليم من الو�سع الواقعي للتعلم 
من�سات  على  بعد  عن  االفرتا�سي 

التعلم االإلكرتونية.
خلل  �سالح  �سم�سة  ت��ن��اول��ت  كما 
"دولة  ب���ع���ن���وان  اجل��ل�����س��ة حم������وراً 
االإم���ارات منوذجاً رائ��داً يف حتقيق 
وقالت   .. " التوازن بني اجلن�سني 
: " لقد كان لدى املغفور له ال�سيخ 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه" ، و�سمو ال�سيخة فاطمة 
را�سخ  واإمي����ان  قناعة  م��ب��ارك  بنت 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  ب��اأن 
جناحي  مب�ساركة  اإال  تتحقق  ل��ن 

املجتمع معاً الرجل واملراأة" .
التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  واأ�سارت 
يقوم بها جمل�س االإمارات للتوازن 
وتوجيهات  ب��دع��م  اجل��ن�����س��ني  ب��ني 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  من 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�سة �سمو 
ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 
تهدف  املجل�س  رئي�سة  م��ك��ت��وم  اآل 
باأن  امل�ستقبلية  الروؤية  ترجمة  اإىل 
الدول  م�ساف  يف  االإم����ارات  ت��ك��ون 
ال��ت��وازن بني اجلن�سني  ال��رائ��دة يف 
اأف�سل املمار�سات  وت�سنيفها �سمن 
العاملية. واأ�سافت اأنه حتقيقاً لهذه 

الروؤية والتوجيهات ال�سديدة عمل 
ا�سرتاتيجية  ت�سمني  املجل�س على 
ال����ت����وازن ب���ني اجل��ن�����س��ني يف دول���ة 
 2026  -  2022 االإم��������������ارات 
العديد  موؤخراً  اإطلقها  مت  والتي 
م���ن امل�������س���اري���ع ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي مت 
والتن�سيق  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ط��وي��ره��ا 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
املعنية والقطاع اخلا�س اإمياناً من 
التوازن بني اجلن�سني  باأن  املجل�س 
هو م�سوؤولية وعمل جماعي ت�سارك 
واملجتمع  احل���ك���وم���ة  حت��ق��ي��ق��ه  يف 
جانبها  م���ن   . اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع 
�سعار  يعك�س  النوي�س  عبلة  ق��ال��ت 
م�ستدام  ..م�ستقبل  ملهم  واقع   "
وا�سرتاتيجيتها  ال��دول��ة  روؤي���ة   "
ال����ت����ي ت����ق����وم ع���ل���ى ال���ت���ك���ام���ل بني 
واحلر�س  وال���غ���د  وال����ي����وم  اأم�������س 

ما  امل�ستقبل يف كل  ا�ست�سراف  على 
ت��ق��وم ب��ه م��ن اإجن����ازات وم��ا ت�سعه 
ال�سعار  من خطط كما يعك�س هذا 
اإمي����ان ال���دول���ة ب����اأن امل�����راأة ج���زء ال 
يتجزاأ من كل ما مت من اإجنازات يف 
احلا�سر ويف العمل لتحقيق املزيد 
من اجنازات يف امل�ستقبل كما يركز 
الذي  الكبري  النجاح  على  ال�سعار 
اأح����رزت����ه ال���دول���ة يف م��ل��ف متكني 
املراأة بف�سل اجلهود املخل�سة التي 
ل���ه الوالد  امل��غ��ف��ور  اأ���س�����س��ه��ا  و���س��ع 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
"طيب اهلل ثراه" مع بداية  نهيان 
تاأ�سي�س دولة االحت��اد حيث تكاتف 
اجلميع من اأجل حتقيق نهج زايد 
الذي عرب عنه يف مقولته اخلالدة 
: " اإن ال��دول��ة تعطي االأول��وي��ة يف 
االإن�����س��ان ورعاية  ل��ب��ن��اء  االه��ت��م��ام 

امل��واط��ن يف ك��ل م��ك��ان م��ن الدولة 
ال��روة احلقيقية  هو  املواطن  واأن 
اأغلى  وه�����و  االأر����������س،  ه�����ذه  ع���ل���ى 
ناحيتها  من  البلد".  هذا  اإمكانات 
اأ�سارت مرمي املن�سوري اإىل اأهمية 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  دور 
للريا�سة الن�سائية يف ن�سر الثقافة 
الن�ساط  ممار�سة  باأهمية  والوعي 
لل�سيدات  اأ�سا�سي  كعامل  ال��ب��دين 
يف املجتمع واملحافظة على �سحتها 
العمل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  و���س��ع��ادت��ه��ا 
على زيادة ن�سبة امل�ساركة الن�سائية 
من  ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  يف 
الفعاليات  ال��ع��دي��د  تنظيم  خ���لل 
باإقبال  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  وال��ب��ط��والت 
حملياً  امل�����������س�����ارك�����ات  م�����ن  ك����ب����ري 
مينحها  ما  وه��ذا  ودولياً  وخليجياً 

ثقة التناف�س والتفوق فيها .

••   اأبوظبي-وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
كورونا  بفريو�س  امل�سابة  احل��االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف 
امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 
فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة   227،878

يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
ال���دول���ة وت��و���س��ي��ع نطاق  ال��ت��ق�����س��ي وال��ف��ح�����س يف  اإج������راءات     و���س��اه��م تكثيف 
جديدة  اإ�سابة  حالة   580 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 

م�ستقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
امل�سجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��لزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع 

حالة.  1،012،786
واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة خلل االأربع 
حالة. والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،341 

كورونا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   699 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 

حالة.  991،359

•• ال�صارقة-الفجر:

دائرة  نظمت  املجتمع،  و�سحة  �سلمة  على  حر�سها  من  انطلقا 
اخلدمات االجتماعية يف ال�سارقة، �سباح اخلمي�س حملة حتت �سعار 
وامل�ستفيدين  اإليها  املنت�سبني  فيها  ا�ستهدفت  الناب�س"  "القلب 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل املوظفني م��ن ك��اف��ة الفئات  ال��دائ��رة،  م��ن خ��دم��ات 
الوظيفية؛ على م�ستوى الدائرة واالأفرع التابعة لها يف مدن اإمارة 

ال�سارقة. 
وتهدف احلملة لرفع جودة احلياة ال�سحية للم�ستفيدين واملوظفني، 

ل�سمان اللياقة ال�سحية لديهم ول�سمان عدم تعر�سهم الأمرا�س ما 
بعد �سن التقاعد. وت�سمنت الفحو�سات: الفح�س الدوري ال�سامل، 
فح�س اجلينيوم، اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، الك�سف املبكر 
املزمنة  االأمرا�س  من  وغريها  العظام  وه�سا�سة  الثدي،  ل�سرطان 

التي ت�سيب كبار ال�سن كاأمرا�س ال�سيخوخة. 
للموظفني وم�ستفيدي  الدائرة بتخ�سي�س من�سة �سحية  وقامت 
الإج����راء  وامل����راك����ز  واالإدارات  وال������دور  االأف������رع  ك��اف��ة  يف  ال����دائ����رة 
الفحو�سات، وال �سيما اأن العديد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

باإمارة ال�سارقة �ساركت يف هذا اليوم ال�سحي املجاين.

»�ل�شحة« جتري 227،878 فح�شا وتك�شف عن 580 
�إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و699 حالة �شفاء

يوم �ضحي بامتياز يف »اجتماعية ال�ضارقة«

»�لقلب �لناب�س« .. يوم مفتوح للفحو�شات �لطبية �ملجانية

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل االإم��ارات غدا االأحد ب� " يوم امل��راأة االإماراتية " الذي ميثل منا�سبة 
 " التي حققتها  باالإجنازات  وال�سعبي  الر�سمي  االعتزاز  للتعبري عن  وطنية 
ابنة االإمارات "، وم�ساهمتها املتميزة يف النه�سة احل�سارية وامل�سرية التنموية 

امل�ستدامة للدولة.
وياأتي احتفال هذا العام حتت �سعار " واقع ملهم.. م�ستقبل م�ستدام " وذلك 
بناء على توجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 

التنمية االأ�سرية .
دولة  يف  الن�سائية  احلركة  رائ��دة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وتعترب 
يتميز  فيما  العام،  الن�سائي  تاأ�سي�س االحت��اد  الف�سل يف  لها  ويعود  االإم��ارات 
اإىل  ال�سعي  ب��ني  ب��ال��ت��وازن  الن�سائي  العمل  جم��ال  يف  طرحته  ال���ذي  النهج 

والتقاليد  العربية  االأ�سالة  على  احلفاظ  وب��ني  الع�سر  روح  على  االنفتاح 
هو  الثقافية  اخل�سو�سية  على  احلفاظ  ب��اأن  �سموها  من  اإميانا  االإ�سلمية 

ال�سبيل الوحيد لتحقيق التقدم املن�سود.
دولة  قطعتها  التي  املتقدمة  االأ�سواط  على  ال�سوء  �سنويا  املنا�سبة  وت�سلط 
االإمارات يف ملف متكني املراأة، وتعزيز ال�سورة امل�سرفة الإجنازاتها وجناحاتها 
على  والعمل  اال�ستمرار  �سرورة  على  التاأكيد  اإىل  اإ�سافة  كافة،  املجاالت  يف 
تنمية مهاراتها واإمكاناتها، اإىل جانب ا�ست�سراف م�ستقبل املراأة يف املجاالت 
خللق  للتعاون  الوطنية  اجلهات  جميع  دع��وة  عن  ف�سًل  كافة،  والقطاعات 

م�ستقبل م�ستدام للمراأة االإماراتية مبا يتوافق مع مبادئ اخلم�سني.
وتتزامن املنا�سبة هذا العام مع اعتماد ا�سرتاتيجية التوازن بني اجلن�سني يف 
دولة االإمارات 2022 - 2026 ، التي ت�ستند اإىل روؤية م�ستقبلية وا�سحة 

تتمثل يف اأن تكون االإمارات منوذجاً عاملياً للتوازن بني اجلن�سني.
وتت�سمن االإ�سرتاتيجية 4 ركائز واأهداف رئي�سية، هي: امل�ساركة االقت�سادية 

وريادة االأعمال وال�سمول املايل، والرفاه وجودة احلياة، واحلماية، والقيادة 
وال�سراكات العاملية، بهدف االنتقال من مرحلة �سد الفجوات واالطلع على 
ِدر الأف�سل ممار�سات التوازن  اأف�سل املمار�سات اإىل مرحلة و�سع الدولة كُم�سّ

بني اجلن�سني والرتكيز على مرحلة ما بعد التناف�سية العاملية.
وحتتل االإمارات املرتبة ال� 18 عاملياً واالأوىل عربياً و�سرق اأو�سطياً يف موؤ�سر 
لعام  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم  برنامج  ع��ن  ال�سادر  اجلن�سني،  ب��ني  امل�����س��اواة 

الكبار عاملياً. الع�سرة  قائمة  دخول  اإىل  اليوم  تتطلع  فيما   ،2020
وحققت االإمارات املركز االأول عربياً يف تقرير الفجوة بني اجلن�سني 2022، 
 4 ال��دول��ة  اأداء  ارت��ق��اء  بعد  وذل��ك  العاملي،  االقت�سادي  املنتدى  عن  ال�سادر 
مراتب عاملية دفعة واحدة وتقدمها اإىل املركز ال� 68 بهذا التقرير بعد اأن 

كانت يف املركز ال� 72 عاملياً يف ن�سخة العام املا�سي.
وتعد االإمارات اليوم منوذجاً عاملياً رائداً يف حماية حقوق املراأة بف�سل البيئة 
االحتادية  ال��ق��وان��ني  و�سل�سلة  بالد�ستور  املتمثلة  لها  ال��داع��م��ة  الت�سريعية 

واملراأة،  الرجل  بني  الفر�س  تكافوؤ  كفلت  التي  واملحلية  الوزارية  والقرارات 
متكني  موؤ�س�سات  يف  املتمثلة  الدعم  وجهات  الوطنية  االآليات  اإىل  باالإ�سافة 
بني  للتوازن  االإم���ارات  جمل�س  و  العام  الن�سائي  االحت��اد  راأ�سها  وعلى  امل���راأة 
اأم��ام نهو�س  ال��دور االأك��رب يف تذليل ال�سعوبات  اجلن�سني اللذين كان لهما 
ومتكني املراأة، عرب اإطلقها الربامج واملبادرات التي �ساهمت يف بناء قدرات 

املراأة يف خمتلف املجاالت.
الت�سريعات  م��ن  حزمة  ���س��دور  املا�سيني  العامني  خ��لل  االإم����ارات  و�سهدت 
اجلديدة والتعديلت الت�سريعية الأكر من 20 مادة قانونية �سملت جماالت 
العمل واحلماية وامل�ساركة ال�سيا�سية واالأحوال ال�سخ�سية وال�سلك الق�سائي 
االأعمال  وري����ادة  وال�����زواج  التنقل  وح��ري��ة  امل�سرفية  وامل��ع��ام��لت  واالأج�����ور 
ومكت�سبات  مكانة  تعزيز  جميعاً  �ساأنها  من  التقاعدي،  واملعا�س  واملمتلكات 
املراأة و�سمان وحماية حقوقها وتر�سيخ التوازن بني اجلن�سني، كما اأ�سهمت يف 

االرتقاء مبكانة االإمارات يف موؤ�سرات التناف�سية والتقارير العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

الن�سائية  الكوادر  تاأهيل  تاأ�سي�سها على  اأبوظبي منذ  حر�ست جمموعة موانئ 
منارة  ت�سكل  ملهمة  جت���ارب  وت��ق��دمي  ط��م��وح��ات��ه��ن،  حتقيق  م��ن  ومتكينهن 
البناء  لتاأدية دور ريادي يف م�سرية  اأمامهن  واأتاحت املجال  القادمة،  للأجيال 

والتنمية.
"اأم  اإط��ار حر�س  ال�سياق �سمن  اأبوظبي يف هذا  وتاأتي جهود جمموعة موانئ 
العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  االإمارات" 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 

االأ�سرية ، على متكني املراأة االإماراتية يف جميع املجاالت.
القيادة  توجيهات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  املجموعة  بذلتها  ال��ت��ي  للجهود  ونتيجة 
الر�سيدة، جنحت املراأة االإماراتية يف �سغل املنا�سب التي كانت يف ال�سابق حكراً 
ب��امل��ه��ام وحتمل  اإظ��ه��ار ق��درات��ه��ا على اال���س��ط��لع  ال��رج��ال، ومتكنت م��ن  على 
املوانئ،  ق��ط��اع  ت�سم:  ال��ت��ي  املجموعة  اأع��م��ال  قطاعات  جميع  يف  امل�سوؤوليات 
واملناطق  االقت�سادية  امل��دن  وقطاع  اللوج�ستي،  والقطاع  البحري،  والقطاع 

احلرة والقطاع الرقمي.
و�سغلت املراأة االإماراتية مواقع خمتلفة يف املجموعة تراوحت ما بني املنا�سب 

امليدانية العملياتية كم�سغلت للرافعات و�سواًل اإىل املنا�سب االإدارية العليا.
وتتمتع املجموعة بن�سبة توظيف مرتفعة للن�ساء االإماراتيات تبلغ %65 من 

اإجمايل الكوادر الن�سائية على امتداد املجموعة.
�سبيل  عليا على  اإداري��ة  �سغلن منا�سب  اللتي  االإماراتيات  الن�ساء  اأمثلة  ومن 
الب�سرية؛  املوارد  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  املرر،  املثال ولي�س احل�سر ميثة 
والرئي�س  الرقمي،  القطاع   - التنفيذي  الرئي�س  الظاهري؛  ن��ورة  والدكتورة 
 - التنفيذي  الرئي�س  احل��م��ادي،  حممد  وف��اط��م��ة  امل��ق��ط��ع،  ل��ب��واب��ة  التنفيذي 
الرحلت  اأع��م��ال  اإدارة  مديرة  الظاهري،  ون��ورة  ك��ي��زاد؛   - التجارية  ال�سوؤون 
البحرية، واإميان اخللقي، نائب الرئي�س الإدارة االبتكار، و�سارة النجار، نائب 
الرئي�س لتقنية املعلومات. اأما بالن�سبة للن�ساء االإماراتيات يف االأدوار الت�سغيلية 
اآل  وليلى  اأبوظبي،  مبرافئ  باالأنظمة  حتكم  م�سرف  امل��رزوق��ي،  عائ�سة  نذكر 
يف  املهنية  م�سريتهما  بداأتا  واللتني  اأبوظبي،  مبرافئ  عمليات  م�سرف  الب�سر، 
جمموعة موانئ اأبوظبي كم�سغلت رافعات على ر�سيف امليناء؛ والكابنت مهرة 
ال�سام�سي، م�سرف االمتثال البحري، والتي تعترب من اأوائل الكوادر الن�سائية 

املدربة لقيادة ال�سفن يف اإمارة اأبوظبي، وغريهن الكثري.
املجموعة  احتفلت  االإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة  متكني  موا�سلة  على  حر�سها  اإط��ار  ويف 
التي  "اأطلق"  مبادرة  متدربات  من  الثالثة  الدفعة  بتخريج  املا�سي  يونيو  يف 
اأطلقتها بوابة املقطع عام 2020 برعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك، وبالتعاون مع االحتاد الن�سائي العام، حيث انطلقت الدفعة الثالثة من 
اإماراتية  42 متدربة  املا�سي مب�ساركة  النوعي يف �سهر فرباير  هذا الربنامج 
م�ساقاً   12 ت�سمن  اأ�سهر  ثلثة  م��دار  على  مكثف  تدريبي  لربنامج  خ�سعن 

بكونه  التمكني  برامج  من  غريه  عن  الربنامج  هذا  ويتميز  متميزاً.  تدريبياً 
واإعدادهن  التكنولوجي  القطاع  يف  االإم���ارات  بنات  مهارات  تطوير  على  يعمل 
ليتمّكن من امل�ساركة يف م�ساريع ا�سرتاتيجية لتطوير بنى حتتية رقمية حيوية، 

االأمر الذي كان مقت�سراً يف ال�سابق على الرجال.
وحقق برنامج "اأطلق" جناحاً الفتاً ونتائج متميزة يف ن�سخه الثلث متثلت يف 
ا�ستكمال املنت�سبات ملا يفوق 32 األف �ساعة تدريبية عرب اأكر من 350 جل�سة 
 88 تدريبية، كما �سهدت اإقبااًل وا�سعاً تخطى 2،000 طلب انت�ساب، مب�ساركة 

متدربة.
اأما على �سعيد اخلطوات املتوا�سلة التي تبذلها جمموعة موانئ اأبو ظبي لدعم 
املراأة االإماراتية، اأبرمت جمموعة موانئ اأبوظبي، العام املا�سي �سراكة جديدة 
�سلطان  بنت  �سما  ال�سيخة  اأ�س�ستها  التي  املوؤ�س�سة االجتماعية  "اآرورا50"،  مع 
التوازن بني اجلن�سني يف  نهيان وتكر�س جهودها بهدف حتقيق  اآل  بن خليفة 

جمال�س اإدارة املوؤ�س�سات الرائدة يف دولة االإمارات.
اأكر  عمل  بيئة  خلق  اإىل  اجل��دي��دة  ال�سراكة  خ��لل  م��ن  املوؤ�س�ستان  وه��دف��ت 
"جلوو" /GLOW/ املتخ�س�س الذي  �سمولية وتكامًل من خلل برنامج 
ي�سكل اآلية دعم وت�سجيع منا�سبة لتمكني املوظفات االإماراتيات يف املجموعة من 

حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من قدراتهن.
التي   2021 االإدارة  جمال�س  قمة  فعاليات  خ��لل  الربنامج  اإط���لق  وج��رى 
بتوزيع  املتعلقة  التحديات  تخطي  بهدف  اأبوظبي  يف  ُيعقد  ب��ارزاً  حدثاً  تعترب 

امل�سار  لت�سريع  ت�سميمه  وج��رى  االإدارة،  جمال�س  يف  اجلن�سني  متثيل  ن�سب 
ل�سغل  واإع���داده���ن  العالية  االإم��ك��ان��ات  ذوات  االإم��ارات��ي��ات  للمواطنات  املهني 
منا�سب يف م�ستويات االإدارة العليا وجمل�س االإدارة، كي تتمكّن من و�سع خطط 
اأدوات  ا�ستخدام  الوظيفي وتعزيز فر�سهن من خلل  ا�سرتاتيجية لتطورهن 

التفكري الت�سميمي.
وحتر�س جمموعة موانئ اأبو ظبي على موا�سلة العمل مع املوؤ�س�سات الوطنية 
الكوادر  وتزويد  البحري،  القطاع  يف  للن�ساء  الفر�س  من  املزيد  توفري  بهدف 
احليوي،  القطاع  ه��ذا  يف  العمل  لهن  تتيح  التي  ال��لزم��ة  بالقدرات  الن�سائية 
ودعمهن ومتكينهن مبا يتيح لهن حتقيق االإجنازات على كافة ال�سعد، واإعطاء 
واالإقليمية  املحلية  امل��ح��اف��ل  يف  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  وم�سّرفة  م�سرقة  ���س��ورة 
والدولية. كما تفخر املجموعة باالإجنازات واملكا�سب التي حققتها املراأة يف دولة 
االأب  الذي كانت انطلقته مع حر�س  الر�سيدة  القيادة  االإم��ارات بف�سل دعم 
" على  ث��راه  " طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له  املوؤ�س�س 
متكني بنات االإمارات، والذي �سار على نهجه من بعده املغفور له ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان " رحمه اهلل " ، ويوا�سل امل�سرية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ل بف�سل املتابعة احلثيثة  بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، وتوا�سَ
اأكرب  "اأم االإمارات" والتي كان لها  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  من قبل �سمو 
االأثر يف ا�ستك�ساف املزيد من الكفاءات الوطنية الن�سائية، واإ�سراكهن يف جهود 

بناء م�ستقبل دولتنا احلبيبة.

�لإمار�ت حتتفل غد� ب� »يوم �ملر�أة �لإمار�تية«

�ملر�أة �لإمار�تية يف جمموعة مو�نئ �أبوظبي.. متكني و�إجناز�ت

»خليفة �لرتبوية« : �ملر�أة �لإمار�تية �شريك 
�أ�شا�شي يف م�شرية �لنه�شة �حل�شارية للدولة
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اأخبـار الإمـارات

خطوة اإ�ضافية نحو متكني املراأة الإماراتية يف ال�ضركة

�شيخة �ل�شرقي �أول �مر�أة تتوىل من�شب م�شرف عمليات يف مو��شالت �لإمار�ت
•• موا�صالت االإمارات – الفجر:

املتوا�سلة لتمكني  اإط��ار جهودها  يف 
املراأة االإماراتية وتعزيز بيئة العمل 
والطموحة؛  ال�����س��اب��ة  ب���ال���ك���ف���اءات 
اعتمدت موا�سلت االإمارات موؤخراً 
�سيخة  امل���واط���ن���ة  امل���وظ���ف���ة  ت��رق��ي��ة 
م�سرف  من�سب  ل��ت��ت��وىل  ال�����س��رق��ي 
املدر�سي  ال��ن��ق��ل  جم���ال  يف  عمليات 
امراأة  اأول  بذلك  لت�سبح  بال�سركة، 
التي  املهمة  ه��ذه  تتوىل  ال�سركة  يف 
ت��ت��ط��ل��ب ق������درات ع��ال��ي��ة وم���ه���ارات 

ترتبط بالعمل امليداين. 
الرئي�س  ت���وك���ل،  ف���ري���ال  واأع����رب����ت 
ملوا�سلت  ب����االإن����اب����ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
بجهود  اع���ت���زازه���ا  ع���ن  االإم���������ارات 
ال�سركة  يف  االإم��ارات��ي��ات  امل��وظ��ف��ات 
ودورهن املحوري يف حتقيق اأهدافها 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ن راف���داً 
واالأعمال  االأن�����س��ط��ة  ل��دع��م  ح��ي��وي��اً 
وال����ت����اأج����ري  ال���ن���ق���ل  ق����ط����اع����ات  يف 
واللوج�ستية،  ال��ف��ن��ي��ة  واخل���دم���ات 
اأن  ي��وؤك��د  التعيني  ه��ذا  اأن  معتربة 
الوفاء  على  ق��ادرة  االإماراتية  امل��راأة 
بجميع امل�سوؤوليات التي تتوالها بل 
والتميز واالإبداع فيها، وهو ي�ساف 
اإىل ر�سيد ال�سركة الغني مبثل هذه 
االإجنازات الن�سائية على الرغم من 
الطبيعة امليدانية ملنظومة االأعمال 
واخل���دم���ات ب��ال�����س��رك��ة. ول��ف��ت��ت اإىل 
متاحة  الوظيفي  التطور  فر�س  اأن 
بزملئهن  اأ���س��وة  املوظفات  جلميع 
عنا�سر  حت���ق���ق  ط���امل���ا  امل���وظ���ف���ني، 
العايل،  واالأداء  وال��ك��ف��اءة  اجل����دارة 
ت�ستلهم  ال�����س��رك��ة  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
���س��ي��ا���س��ات��ه��ا يف دع���م ومت��ك��ني امل����راأة 
العليا  القيادة  وروؤى  توجيهات  من 
احلكومية  وال�����س��ي��ا���س��ات  ل���ل���دول���ة 
ا�ستثمار طاقات  الرا�سخة يف جمال 
والتي جعلتها مثااًل  االإم��ارات،  ابنة 
يحتذى يف خمتلف املجاالت، وباملثل 
خمتلف  ال�سركة  يف  املوظفات  تتبواأ 
املهام  امل���واق���ع ومت���ار����س���ن خم��ت��ل��ف 
والتخ�س�سات، يف بيئة عمل حتظى 
اأوج���ه ال��دع��م واالإ���س��ن��اد من  بكامل 
و�سولهن  �سبيل  يف  ال�سركة  ق��ي��ادة 

الأهدافهن الوظيفية وال�سخ�سية.
وتعقيباً على تكليفها باملهمة اجلديد 
�سيخة  اأع��رب��ت  ع��م��ل��ي��ات؛  كم�سرف 

اأهمها  يف عدة جماالت ومواقع من 
اأ�سحاب  وت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 
ثم  ملدة عامني،  )بالفجرية(  الهمم 
للهوية  االحتادية  بالهيئة  التحقت 
املنافذ  واأم��ن  واجلمارك  واجلن�سية 
�سابقاً(  ل��ل��ه��وي��ة  االإم�������ارات  )ه��ي��ئ��ة 
قبل  �سنوات   6 فيها  اأم�ست  وال��ت��ي 
ان�����س��م��ام��ه��ا مل���وا����س���لت االإم�������ارات 
 2016 يف ���س��ه��ر م���ار����س م���ن ع����ام 
مب�سمى اإداري عقود، ومن ثم اإداري 
اإىل  ترقيتها  دعم مبيعات، ثم متت 
املتعاملني  ك��ب��ار  م��ك��ت��ب  اأخ�����س��ائ��ي 
احلالية  م��ه��ام��ه��ا  ت���ت���وىل  اأن  ق��ب��ل 
ك��م�����س��رف ع��م��ل��ي��ات يف ق��ط��اع النقل 
اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  لل�سركة  امل��در���س��ي 
التي  االأوىل  املوظفة  بذلك  لتكون 
ت���ت���وىل ه����ذه امل��ه��م��ة م���ن ب���ني 27 
وهي  ال�����س��رك��ة،  يف  عمليات  م�سرف 
امليداين  العمل  عليها  يغلب  مهمة 
بن�سبة %70، اإذ تت�سمن االإ�سراف 
وتنظيم  النقل،  تنفيذ خدمات  على 
االأداء،  وم��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ري  خ���ط���وط 
وال���ت���وا����س���ل م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني وح���ّل 
ومتابعة  م���راق���ب���ة  م���ع  امل���ع���وق���ات، 
ل�سمان  ال��دوري��ة  ال�سيانة  عمليات 
بكفاءة  اخل����دم����ة  ت���ق���دمي  ان���ت���ظ���ام 
ال�سلمة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وحت��ق��ي��ق 
واجل���������ودة، وي���ع���م���ل حت����ت اإدارت����ه����ا 
منهم  وم��وظ��ف��ة  م��وظ��ف��اً   1،570
نقل  م�سرفة  و798  �سائقاً   772
حركة  عن  م�سوؤولة  وهي  و�سلمة، 
ب�1،930  ت���ق���وم  ح���اف���ل���ة   791
 27،020 خل���دم���ة  ي���وم���ي���اً  رح���ل���ة 
اأن  طالباً وطالبة يف االإم��ارة. يذكر 
موا�سلت االإمارات ت�سم نحو 26 
األ���ف م��وظ��ف وم��وظ��ف��ة يف خمتلف 
مواقع العمل لديها، منهم 5،676 
اأغلب التخ�س�سات  ام��راأة تعملن يف 
املهنية وامل�ستويات الوظيفية، منهن 
القيادية  ال��ف��ئ��ات  يف  موظفة   27
والقيادية العليا.  وحتر�س ال�سركة 
على توفري بيئة عمل اإيجابية غنية 
بفر�س التطور واالرتقاء الوظيفي 
للموظفات على نحو خا�س يف اإطار 
احلكومية  التوجيهات  مع  التناغم 
واالهتمام الذي توليه القيادة جلهة 
نطاق  وتو�سيع  امل���راأة،  دع��م ومتكني 
االأن�سطة  خم��ت��ل��ف  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 

االقت�سادية واملجاالت املهنية.

ال�سرقي عن �سعادتها باأن تكون اأول 
امراأة يف ال�سركة يتم اختيارها الأداء 
يف  العليا  االإ�سرافية  امل�سوؤولية  هذه 
"اإن  وق��ال��ت:  ن�ساأتها،  منذ  ال�سركة 
قيادة  اإي���اه���ا  منحتني  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة 
ه���ي م�سدر  االإم�������ارات  م��وا���س��لت 
فخر واعتزاز يل بهذا االإجناز، وقد 
جعلتني اأحمل على عاتقي م�سوؤولية 
عام"  ب�سكل  الن�سائي  العن�سر  جناح 
الذي  ال��دع��م  على  ال�سرقي  واأث��ن��ت 
لقيته من الزملء يف ال�سركة �سواء 
اأو  العمليات  ت�سغيل  م�ستوى  على 
القيادات،  الداعمة وكذلك  االإدارات 
الفتًة اإىل اأن هذا الدعم وّلد لديها 
فريق  مع  جاهدة  للعمل  "االإ�سرار 
التي  امل�ستهدفات  لتحقيق  ال��ع��م��ل 
ت��ط��م��ح ل��ه��ا م���وا����س���لت االإم�������ارات 
واملنبثقة من اخلطة اال�سترياتيجية 
"هنا  ال�سرقي:  واأ�سافت  لل�سركة". 
ون�ستمد  ن�ستلهم  اأن���ن���ا  اإىل  اأ����س���ري 
قوتنا بعد اهلل من قيادتنا الر�سيدة 
وتعمل  توؤمن  والتي  اهلل-  -حفظها 
على متكني املراأة يف جميع املجاالت 
الدولة،  يف  املنا�سب  اأعلى  وتبوئها 
وب��������دروه��������ا؛ ت�����وؤم�����ن م����وا�����س����لت 
االإم��������ارات ب�������س���رورة مت��ك��ني امل�����راأة 
والتقدم،  ل��لإب��داع  لها  املجال  وفتح 
وه���ذا م��ا اأج���ده وا���س��ح��اً م��ن خلل 
تويل املراأة اأرفع املنا�سب يف ال�سركة 
اإط��ار بيئة حمفزة نحو االإجناز،  يف 
للرتقاء  والتنوع  للبتكار  ملهمة 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  ب���اخل���دم���ات 

وحت�سني نتائج االأعمال".
اأٌم  ه���ي  ال�����س��رق��ي  ���س��ي��خ��ة  اأن  ي��ذك��ر 
اأبناء، ولديها خربات مهنية  الأربعة 
حيث  ع���ام���اً،  ل�12  مت��ت��د  م��ت��ن��وع��ة 
التطوعي  بالعمل  م�سريتها  ب���داأت 

�شما بنت حممد : �ملر�أة �لإمار�تية م�شاهم �أ�شيل يف نه�شة �لإمار�ت

عزة بنت ر��شد �لنعيمي : 28 �أغ�شط�س يوم لالحتفال بالإجناز�ت �لعظيمة للمر�أة �لإمار�تية

•• العني-وام:

اأ�سادت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اإدارة مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف باالهتمام الذي توليه 
دولة االحتاد  قيام  املتوا�سل منذ  وبالدعم  للمراأة  للدولة  الر�سيدة  القيادة 
العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قبل  من 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
االأ�سرية "اأم االإم��ارات " التي ر�سخت دور امل��راأة االإماراتية وفق نهج القائد 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي 
منحها حقوقها كاملة فكانت على قدر امل�سوؤولية م�ساهما اأ�سيل يف النه�سة 

ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.
وقالت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات 
"وام" مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية الذي ي�سادف 28 اأغ�سط�س يف كل عام .. 
اإن املراأة االإماراتية حققت جناحات كبرية وال تزال يف املجاالت كافة وقدمت 
اللواتي متيزن يف جمال  االماراتيات  الن�ساء  بها من  نفخر  م�سرفة  من��اذج 
العمل املوؤ�س�سي واالأكادميي والعلمي يف خمتلف العلوم واملجاالت االبداعية 
وفاعلة يف  اأدوار مهمة  لعب  اأعمال يف  ك�سيدة  والفنون كما جنحت  ك��االآدب 

املجال االقت�سادي ما عزز من دورها املوؤثر يف اإجنازات الدولة.
واأ�سافت " امل�ستقبل دائما نتاج احلا�سر وثمرته فحني يكون احلا�سر مبنيا 
على اأ�س�س قوية م�ستندا اإىل املعرفة والعلم والقيم االإن�سانية حتما �سيكون 

امل�ستقبل اأكر ازدهارا وتطورا م�سرية اإىل اأن واقع املراأة االإماراتية م�سرف 
امليادين  رائ��دة يف  اأدوارا  ت��زال  املنطقة والعامل فقد لعبت وال  على م�ستوى 
كافة بدعم كبري من القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
املنا�سبة االأيادي  "حفظه اهلل" م�ستذكرين يف هذه  اآل نهيان رئي�س الدولة 
البي�ساء و الدعم التاريخي منذ قيام دولة االحتاد من قبل القائد املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وما قدمه ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل من دعم ومتكني لها.. ويف هذا ال�ساأن 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قدمته  ملا  واإج��لال  تقديرا  نقف 
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية "اأم االإمارات " من مبادرات وما اتخذته من 

خطوات كفلت تر�سيخ مكانة املراأة االإماراتية واأدوارها امل�سهودة.
وقالت ال�سيخة �سما بنت حممد اإن دولة االإمارات ومنذ قيام االحتاد جعلت 
من امل�ساواة والعدالة نهجا لها و نتيجة لهذا التوجه وعرب اتخاذ القرارات 
و�سن الت�سريعات من قبل القيادة الر�سيدة حظيت املراأة االإماراتية باملكانة 
التي تليق بها اإىل جانب اأخيها الرجل وهي مكانة م�ستحقة عن جدارة نظري 
دورها الذي لعبته قبل قيام االحتاد املبارك وبعده وحتى االآن يف ظل دعم 
وتقدير من اجلميع ولي�س اأدل على ذلك من اعتماد جمل�س الوزراء املوقر 
مكانة  ع��ززت  والتي   2026-2022 اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  ا�سرتاتيجية 
املراأة  بني  الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  عرب  حقوقها  ور�سخت  امل���راأة  ومكت�سبات 
والرجل االأمر الذي اأ�سهم يف متكني املراأة تقديرا لدورها البارز يف املنجزات 

الوطنية على مدى خم�سني عاما كانت فيها م�ساركا فاعل وم�ساهما متميزا 
لتوا�سل دورها نحو غد م�سرق وخم�سني جديدة من العطاء والبذل �سمن 

م�سرية االحتاد.
كافة..  املجاالت  يف  كبرية  جناحات  حققت  االإماراتية  امل��راأة  اأن  اإىل  ولفتت 
ل��دي��ن��ا وزي�����رات و���س��ف��ريات ك��م��ا ل��دي��ن��ا اإم���ارات���ي���ات م��ت��م��ي��زات يف املجاالت 
االأكادميية والعلمية واالإبداعية كاالأدب والفنون ويف القطاع اخلا�س واملجال 
االقت�سادي.. نحن اأمام مناذج كثرية م�سرفة نفخر بها من �سيدات االأعمال 

االإماراتيات البارزات.
وقالت ال�سيخة �سما بنت حممد " ال تزال املراأة االإماراتية توا�سل طريقها 
نه�سة  يف  اإ�سهاماتها  عرب  جديدة  جناحات  جناحاتها  اإىل  لت�سيف  املتميز 
الدولة ورفعتها خلل اخلم�سني القادمة منوهة مبا حققته املراأة االإماراتية 
الوطني  املجل�س  مقاعد  ن�سف  تخ�سي�س  مع  خا�سة  الت�سريعي  املجال  يف 

االحتادي لها وهي خطوة عملقة للمراأة االإماراتية.
دولة  اأن  ال���دوام  على  توؤكد  التي  الر�سيدة  القيادة  دع��م  ظل  " يف  واأ�سافت 
روؤيتها  رئي�سة �سمن  اأول��وي��ة  دوره��ا  وتعزيز  امل���راأة  االإم���ارات جعلت متكني 
الوطنية،  التنمية  م�سرية  يف  اأ�سيًل  �سريكاً  امل��راأة  اأ�سبحت  اال�سرتاتيجية، 

ونه�سة الوطن حا�سره وم�ستقبله".
امل�ساريع  �ساهمت يف  االإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  اأن  بنت حممد  �سما  ال�سيخة  واأك��دت 
ببعيد ممثلة يف  لي�س  دبي   2020 واإك�سبو  الوطنية  واملنا�سبات  واالأح��داث 
معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل املدير 

العام الإك�سبو 2020 دبي والنجاح الكبري الذي حتقق رغم التحدي الكبري 
اإميان  م��رده  النجاح  وه��ذا  اأجمع  للعامل  كوفيد19  جائحة  اأوج��دت��ه  التي 
القيادة الر�سيدة بقدرات املراأة ورهانها على كفاءتها وحتملها امل�سوؤولية بكل 

كفاءة واقتدار.
ولفتت اإىل اأن املراأة االإماراتية مثلت ن�سبة كبرية من العقول والكفاءات التي 
%20 من موظفي موؤ�س�سة االإمارات  ت�سلحت باملعرفة حيث �سكلت قرابة 
اأعلى  للطاقة النووية وال�سركات التابعة لها ك�سركة نواة للطاقة وهي من 
م�ساركا  كانت  كما  ال��ع��امل  م�ستوى  على  النووية  الطاقة  قطاع  يف  الن�سب 
فاعل يف م�ساريع االإمارات مبجال الف�ساء حيث بلغت ن�سبة الن�ساء 34% 
من كامل فريق مهمة م�سبار االأم��ل، و%80 من الفريق العلمي اخلا�س 
بامل�سبار الذي يطمح الأن ي�سهم يف تقدمي اأول درا�سة �ساملة عن مناخ الكوكب 

االأحمر وطبقات غلفه اجلوي.
رئي�س  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  واختتمت 
جمل�س اإدارة مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف قائلة " كل ما 
امل��راأة على  �سبق مل يكن ليتحقق لوال دعم القيادة ونظرتها الثاقبة لقدرة 
لعب دورها يف كل املجاالت يف ظل مبداأ امل�ساواة و تكافوؤ الفر�س حتى اأ�سحت 
املراأة االإماراتية اأيقونة بني نظرياتها على م�ستوى العامل .. ومن هنا اأوجه 
الدوام  يذكرنا على  الذي  يومها  االإماراتية يف  للمراأة  وتقدير  اإع��زاز  حتية 
باأن املجتمع الناجح ي�سهم يف نه�سته اجلميع لت�ستمر م�سرية اخلري والنماء 

والتقدم لدولتنا الطيبة وقيادتها املعطاء و�سعبها الويف".

•• عجمان-وام:

اأكدت ال�سيخة عزة بنت را�سد النعيمي رئي�س موؤ�س�سة حماية للمراأة والطفل 
ر�سائل  املا�سية  عاما  اخلم�سني  خ��لل  بثت  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  عجمان  يف 
ب�سكل  اإظهارها  على  واأ�سيلة حر�ست خللها  متميزة  تعد مناذج  للمجتمع 
توؤدي  فاأ�سبحت  ال��ويف  االإم���ارات  �سعب  واأم��ام  الر�سيدة  القيادة  اأم��ام  م�سرق 
الع�سكرية  للقطاعات  وان�سمت  احلربية  ال��ط��ائ��رات  كقيادة  امل��ه��ام  اأ�سعب 
وتواجدت يف املجتمع كطبيبة وحمامية ومربية واأثبتت ح�سورها يف ال�سلك 
املحافل  جميع  يف  ال��دول��ة  مت��ث��ل  ووزي����رة  ���س��ف��رية  فاأ�سبحت  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 

العاملية.
وقالت ال�سيخة عزة - يف كلمة لها مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية الذي يوافق 

28 اأغ�سط�س من كل عام - اإن الثامن والع�سرين من اأغ�سط�س يوم تخرج فيه 
االإماراتية وباالإجنازات  باملراأة  االإم��ارات بق�سها وق�سي�سها للحتفال  دولة 
التي قدمتها خلل م�سريتها  التي حققتها وبالت�سحيات اجل�سام  العظيمة 
املباركة. واأكدت اأن دولة االإمارات ومنذ عهد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
املوؤ�س�سني  االآب��اء  "طيب اهلل ثراه" واإخ��وان��ه من جيل  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
لدعم  رائ��ع��ا  للعامل من��وذج��ا  ق��دم��ت  ه��ذا  يومنا  وح��ت��ى  ت��ع��اىل  اهلل  رحمهم 
ومتكني املراأة، حيث و�سعت القيادة ن�سب عينيها املراأة االماراتية واالهتمام 
اال�ستثنائي ب�سوؤونها، م�سيدة يف هذا ال�سدد بجهود رائدة العمل الن�سائي يف 
الدولة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
اإليه املراأة االإماراتية اليوم من  "اأم االإمارات" �ساحبة الف�سل يف ما و�سلت 

تقدم وازدهار.
املراأة  متكني  اإن  عجمان  يف  والطفل  للمراأة  حماية  موؤ�س�سة  رئي�س  وقالت 
االإم��ارات ومنذ  اأو طارئا علينا فحكومة دول��ة  اأم��را جديدا  االماراتية لي�س 
يف  الرجل  باأخيها  وم�ساواتها  امل��راأة  متكني  مو�سوع  طرحت  طويلة  �سنوات 
كافة الوظائف املحلية واحلكومية مما كان له االأثر العظيم بال�سعور بالعدل 
م حتد كبري  وامل�ساواة بني اجلن�سني وهنا اأثبتت املراأة االإماراتية باأنها يف ِخ�سّ
وال�سعوبات  العواقب  كافة  تتخطى  اأن  عليها  يجب  اإذ  الرجل  اأخيها  اأم��ام 
للو�سول اإىل الهدف املن�سود واالفتخار بكونها ناجحة. ونوهت اإىل اأن املراأة 
االإماراتية ا�ستطاعت اأن ت�سل اإىل مبتغاها باجلّد واالجتهاد والدرا�سة املتعمقة 
يف جمال تخ�س�سها وها نحن فعًل نرى ونلحظ با�ستمرار كيف توا�سل املراأة 
االإماراتية جناحها واإبهارها للجميع حملًيا ودولًيا. وقالت ال�سيخة عزة بنت 

را�سد النعيمي - يف ختام كلمتها - اإن املراأة االإماراتية تتميز ب�سفات جتعلها 
الدائم يف  االإيجابي  ال�سجاعة ذات احل�سور  االأق��در من بني نظرياتها فهي 
امل�سرتكة ورفع  االإجن��ازات  لتحقيق  الرجل  اأخيها  تتعاون مع  املجاالت  كافة 
م�ستوى الدولة اأمام الدول االأخرى يف حتد عظيم ُيظهر اجلهد واملثابرة الأن 
هذا هو طموح دولتنا الغالية التي ال تر�سى ملجرد امل�ساركة اأو لتحقيق القليل 
بل ال تر�سى اإاّل باملركز االأول دائما وعليه فاإن تخ�سي�س يوم للحتفال باملراأة 
االإماراتية واإجنازاتها ُيعّد من باب رّد اجلميل والعرفان لهذه املراأة التي مل 
التمّيز والنجاح ولهذا  ال�سري قدًما نحو  اأب��ًدا عن  ترتدد يوًما ومل ترتاجع 
يحق لها االحتفال وتخ�سي�س يوم لها للحتفاء بها واإبراز دورها للمجتمع 
بكافة �سرائحه للنظر اإىل اإجنازاتها ولُي�ّسُد على يديها لت�ستمر يف م�سريتها 

املباركة يف خدمة الوطن الغايل.

خولة �ل�شويدي: �ملر�أة �لإمار�تية منوذج ر�ئد يف �لعطاء و�لطموح و�لبتكار

اأ�ضادت بدعم وت�ضجيع القيادة الر�ضيدة

موزة �لعتيبة: �لحتفاء بيوم �ملر�أة �لإمار�تية تتويجًا لنجاحها 
يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات

•• اأبوظبي - وام:

اأك����دت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة خ��ول��ة بنت 
اأحمد خليفة ال�سويدي حرم �سمّو 
نهّيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ طحنون 
 " رئي�سة  الوطني  االأَم��ن  م�ست�سار 
خولة للفن والثقافة".. اأن املراأة يف 
االإمارات هي منوذج رائد يف العطاء 
والطموح واالبتكار و�سريك موؤثر 
والتنمية  البناء  م�سرية  يف  وفعال 
التطور  ع��ج��ل��ة  ودف����ع  امل�����س��ت��دام��ة 
حمققة بذلك اإجن��ازات ا�ستثنائية 
ي���ح���ق لكل  ك���اف���ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 

والوطن.
وتوجهت �سمو ال�سيخة خولة بنت 
باأ�سمى  ال�����س��وي��دي  خليفة  اأح��م��د 
والتقدير  وال�سكر  ال��ت��ه��اين  اآي���ات 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  اإىل 
الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل���لأم���وم���ة 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
االهتمام  ع��ل��ى  االإمارات"  اأم   "
والرعاية الكبرية ل�سموها بق�سايا 
امل�����راأة ح��ت��ى غ���دت اب��ن��ة االإم�����ارات 
الطموح  يف  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  م���ث���اال 

وذل��ك بف�سل  بها  الفخر  اإم��ارات��ي 
التي  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ج���ه���ود 
االإم���ارات���ي���ة ثقتها  امل������راأة  م��ن��ح��ت 
الكبري  الكاملة ووفرت لها الدعم 
و�سعت اإىل تقدمي كل ما من �ساأنه 
الفاعلة  م�ساركتها  م��ن  ي��ع��زز  اأن 
النجاحات  م���ن  م���زي���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احل�ساري  للنهج  ا�ستكمااًل  وذل��ك 
ال�����ذي و����س���ع اأ���س�����س��ه امل���غ���ف���ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
"طيب اهلل ثراه" الذي كان له دور 
كبري يف متكني املراأة لتكون اإحدى 
املجتمع  لبناء  الرئي�سة  ال��رك��ائ��ز 

حيث  النجاحات  وحتقيق  واالإرادة 
اأ�سكال الدعم  قدمت �سموها كافة 
املجال  وفتحت  ل��ل��م��راأة  والتمكني 
اأمامها لتحقيق طموحاتها  وا�سعاً 
فاعلة  �سريكة  ولتكون  واأحلمها 
لدولة  امل�����س��رق  امل�ستقبل  ب��ن��اء  يف 

االإمارات.
توجيهات  اأن  اإىل  �سموها  واأ���س��ارت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخ  �سمو 
ب����اأن ي��ك��ون ���س��ع��ار االح���ت���ف���ال هذا 
م�ستقبل  ملهم..  "واقع  هو  العام 
�سعي  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  ه���و  م�ستدام" 
مل��وا���س��ل��ة م�سرية  دول����ة االإم������ارات 

وتعزيز  االإم����ارات����ي����ة  امل�������راأة  دع����م 
م�ستقبل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  اجل���ه���ود 
م�����س��ت��دام الب��ن��ة االإم�����ارات توا�سل 
فيه م�سريتها احلافلة باالإجنازات 
والنجاحات يف كافة املجاالت ومن 
�سمنها القطاع الثقايف واالإبداعي 
ح��ي��ث اأث���ب���ت���ت امل�������راأة االإم���ارات���ي���ة 
بارز  ح�سور  ت�سجيل  على  قدرتها 
والعاملي  املحلي  الثقايف  امل�سهد  يف 
العاملي  ان��ت��ب��اه اجل��م��ه��ور  وج��ذب��ت 
الأع���م���ال���ه���ا ال��ف��ن��ي��ة واالإب����داع����ي����ة 
خلل امل�ساركة باملحافل واملعار�س 

العاملية.

•• اأبوظبي- الفجر:

اك�����دت ����س���ع���ادة م�����وزة ���س��ع��ي��د بن 
ال��ع��ت��ي��ب��ة رئ��ي�����س جمل�س  اأح���م���د 
اإمناء"  " العتيبة  اإدارة جمموعة 
اأن االحتفاء بيوم املراأة االإماراتية 
التي  لنجاحاتها  ت��ت��وي��ج��ا  ي��اأت��ي 
حت��ق��ق��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت 
بالدعم  م�����س��ي��دة  وال���ق���ط���اع���ات، 
القيادة  توليها  ال��ت��ي  وامل�����س��ان��دة 
ال���ر����س���ي���دة ل���ل���م���راأة االإم���ارات���ي���ة 
من  م��زي��د  ب��ذل  على  وت�سجيعها 
خدمة  �سبيل  يف  والعطاء  اجلهد 

الوطن واملجتمع.
الكبري  ال�����دور  ال��ع��ت��ي��ب��ة  وث��م��ن��ت 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  والفاعل 
االإمارات"  ام   " م����ب����ارك  ب���ن���ت 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  رئ��ي�����س��ة االحت����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية 
ت�سجيع  يف  والطفولة  للأمومة 
املراأة ومتكينها للعمل يف خمتلف 
املراتب  اع���ل���ى  وب���ل���وغ  امل����ج����االت 

واملنا�سب.

ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���وزراء حاكم دب��ي – رع��اه اهلل- 
واخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
 ، االم���ارات  حكام  االعلى  املجل�س 
امل���راأة ج��ل االإه��ت��م��ام و ت�سجيعها 
النهو�س مبختلف  للم�ساهمة يف 
اأعلى  ل��ب��ل��وغ  ب��ال��دول��ة  امل���ج���االت 
والتفوق  الرفعة  م��ن  امل�ستويات 

وال�سمو".
واأ�سافت العتيبة :" لقد جنحت 
املراأة االإماراتية يف حتقيق التفوق 
خمتلف  يف  ج����دارت����ه����ا  واث�����ب�����ات 
املواقع واملراتب، ودخول قطاعات 

املتوا�سل  �سموها  بدعم  م�سيدة 
ل��ل��م��راأة االم��ارات��ي��ة واالجن�����ازات 

التي حتققها .
ال�سيخة  ���س��م��و  اأن  واأو�����س����ح����ت 
فاطمة بنت مبارك " اأم االإمارات" 
قد كان لها الف�سل يف اختيار هذا 
اليوم للإحتفاء باملراأة االإماراتية 
وعطائها،  ج���ه���وده���ا  وت���ق���دي���ر 
وت�سجيع  ل�����دع�����م  ك�������ان  ح����ي����ث 
���س��م��وه��ا ال��ف�����س��ل ال��ك��ب��ري يف ما 
االماراتية  امل������راأة  اإل���ي���ه  و���س��ل��ت 
وت������ويل  متق�����دمة،  مراتب  من 
امل���������وؤ�س�سات  يف  ه��ام��ة  منا�سب 
وال�سركات،  والهيئات  وال��دوائ��ر 
باالمكانيات  ال��ث��ق�����������������ة  وت���ع���زي���ز 
املراأة  متتلك������ها  التي  وال��ق��درات 

االم������اراتية.
اأول�����ت  ك���م���ا  العتيبة:"  وق����ال����ت 
واحلكيمة  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
�ساحب  بقيادة  االم����ارات  ل��دول��ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة – حفظه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  اهلل- 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 

على  تعتمد  ج��دي��دة  اإق��ت�����س��ادي��ة 
والتكنولوجي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ط��ور 
وتبوء  اال���س��ط��ن��اع��ي،  وال����ذك����اء 
يف  �سواء  واملنا�سب  املراتب  اأعلى 
ال��ق��ط��اع ال���ع���ام او اخل���ا����س، مما 
نه�سة  يف  امل�����س��اه��م��ة  م��ن  مكنها 
التنمية  لتحقيق  �سعياً  ال��دول��ة، 

امل�ستدامة".
امل������راة  اأن  ����س���ع���ادت���ه���ا  واأك�����������دت 
تاأ�سي�س  منذ  جنحت  االإم��ارات��ي��ة 
املراتب  خمتلف  تبوء  يف  ال��دول��ة 
على  قدرتها  واأثبتت  واملنا�سب، 
م����واج����ه����ة خم���ت���ل���ف ال�����ظ�����روف 
اثبات  م��ن  و متكنت  وامل�����س��اع��ب، 
و�سطرت   ، وجن��اح��ه��ا  ج��دارت��ه��ا 
تن�سئة  يف  الوطنية  امللحم  اأروع 
من  يعمل  و  للوطن  حم��ب  جيل 

اجل رفعته وتقدمه.
وذك������������رت اأن����������ه رغ��������م ال����ت����ط����ور 
ع�سر  يف  وامل����ت���������س����ارع  ال���ك���ب���ري 
املراأة  اأن  اإال  وال��ت��ط��ور،  االن��ف��ت��اح 
مكانتها  على  االماراتية حافظت 
وتقاليدها،  وعاداتها  املجتمعية 
وجن����ح����ت م�����ن خ�������لل ذل�������ك يف 

الرفيعة  وامل��راك��ز  املنا�سب  تبوء 
متّثل  وان  ال���دول���ة،  يف  وال��ه��ام��ة 
والفعاليات  امل��ح��اف��ل  يف  ال��دول��ة 
الدعم  بف�سل  والعاملية،  الدولية 
الدولة  اأول��ت��ه  ال���ذي  والت�سجيع 

لها.
اأن  بالقول  العتيبة  اأختتم����ت  و 
الهامة  املنا�سبة  بهذه  االحتفال 
املراأة  ق�������درة وكفاءة  ي������وؤكد على 
االماراتية مب�����ا تق������وم به من دور 
الوطن  فعال يف خدمة  و  وا���س��ح 
امليادين  خم��ت��ل��ف  يف  وامل��ج��ت��م��ع 
ايلء  اأهمي�����ة  موؤكدة  واملجاالت، 
االعمال  رائ��������دات  م�س������اريع 
والدعم  االه��ت��م��ام  االم���ارات���ي���ات 
العمل  جمال  خلو�س  ال�سروري 
امل�س�������اريع  واط������لق  اخل���ا����س 
التي  واالق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال���رتك���ي���ز على  ت��ن��ا���س��ب��ه��ن م����ع 
التكن�����ولوجية  امل�����س��������������������اري��ع 
وال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي وال�����ذك�����اء 
اال�سطناعي التي متثل الت�����وجه 
اجلديد يف ال�سعي ملواكبة التطور 

والنه�سة االقت�سادية.

�حلكام يعزون خادم �حلرمني �ل�شريفني بوفاة �لأمرية عبري بنت عبد�هلل
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ث 
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 
احلرمني  خ���ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  ال�����س��ارق��ة 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
اأعرب  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ع��اه��ل 
ب��وف��اة �ساحبة  وم��وا���س��ات��ه  تعازيه  ���س��ادق  ع��ن  فيها 
ال�سمو االأمرية عبري بنت عبداهلل بن عبدالعزيز بن 

�سعود بن جلوي اآل �سعود.
كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
و�سمو  ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�سمي 

ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب 
بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة برقيات تعزية 
مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود.
را�سد  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان برقية 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  تعزية 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
تعازيه  خال�س  ع��ن  فيها  ع��رب  ال�سقيقة  ال�سعودية 

االأمرية  ال�سمو  �ساحبة  وف��اة  يف  موا�ساته  و���س��ادق 
ع��ب��ري ب��ن��ت ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ع��ود بن 

جلوي اآل �سعود.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان و�سمو ال�سيخ نا�سر بن را�سد النعيمي 
اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب 

خادم احلرمني ال�سريفني.
حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  ك��م��ا  
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م الفجرية 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية 

اململكة  �سعود عاهل  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك 
فيها عن �سادق  اأع��رب  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
االأمرية  ال�سمو  �ساحبة  ب��وف��اة  وم��وا���س��ات��ه  ت��ع��ازي��ه 
ع��ب��ري ب��ن��ت ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ع��ود بن 

جلوي اآل �سعود.
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
مماثلة  تعزية  برقية  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
اإىل خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعل 

ع�سو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين برقية تعزية 
اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية 
وموا�ساته  تعازيه  �سادق  عن  فيها  اأع��رب  ال�سقيقة، 
بوفاة �ساحبة ال�سمو االأمرية عبري بنت عبداهلل بن 

عبدالعزيز بن �سعود اآل �سعود.
كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعل 
ويل عهد اأم القيوين برقية تعزية مماثلة اإىل خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود.



السبت   27  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13631  
Saturday    27    August    2022   -  Issue No   13631 اأخبـار الإمـارات

05

د. ماجدة �لعزعزي: جناح متو��شل للمر�أة �لإمار�تية بف�شل دعم وت�شجيع �لقيادة �لر�شيدة
علي بن حرمل �لظاهري: �ملر�أة �لإمار�تية منوذجًا ُيحتذى �إقليميًا وُدوليًا 

الرقمية  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
مل����واك����ب����ة ال����ت����ط����ور االق���ت�������س���ادي 

العاملي.
وقالت الدكتورة العزعزي:" اإن ما 
حظيت به املراأة االماراتية من دعم 
وت�سجيع منذ �سغرها من اال�سرة 
بنف�سها،  ث��ق��ت��ه��ا  ع����زز  وامل��ج��ت��م��ع، 
�سخ�سيتها  تكوين  على  وق��درت��ه��ا 
ال���ق���ي���ادي���ة ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى دخ����ول 
خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات وامل����ج����االت، 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  دع�����م  ل���ي���اأت���ي 
الدعم  ق���دم���ت  ال���ت���ي  ال����دول����ة  يف 

ال��ت��م��ك��ني وحتقيق  حم��ف��زة ع��ل��ى 
ب���ني اجل��ن�����س��ني، وفتح  ال����ت����وازن 
اآف���اق االإب����داع اأم��ام��ه��ا مب��ا يكفل 
جانب  اإىل  الفعالة  امل�ساركة  لها 
�سقيقها الرجل يف تلبية متطلبات 

اخلم�سني املقبلة. 
حرمل  ب��ن  �سعيد  ع��ل��ي  د.  وق���ال 
بيوم  االح��ت��ف��ال  اإن  ال���ظ���اه���ري: 
مواتية  منا�سبة  االإماراتية  امل��راأة 
التقدير  ك����ل  ع����ن  ف��ي��ه��ا  ن���ع���رب 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأو������س�����ح�����ت ال�����دك�����ت�����ورة م����اج����دة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���زع���زي 
اأن  ال��ق��اب�����س��ة  ج���ل���وري  اإم  ���س��رك��ة 
االماراتية  امل����راأة  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء 
ياأتي تقديراً لدورها الهام والبارز 
وم�ساهمتها  واملجتمع،  الوطن  يف 
يف م�سرية البناء والنمو والتنمية، 
االماراتية  امل����راأة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
حملياً  ال��ري��ادة  حتقيق  يف  جنحت 
ب��ف�����س��ل دعم  واإق���ل���ي���م���ي���اً وع���امل���ي���اً 

وت�سجيع قيادتنا الر�سيدة.
مبنا�سبة  ال���ع���زع���زي  د.  واأ�����س����ادت 
االماراتية  امل����راأة  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء 
ال����ذي حققته  ب��ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق 
خمتلف  يف  االم�����ارات�����ي�����ة  امل����������راأة 
القطاع  اأه��م��ه��ا  وم���ن  ال��ق��ط��اع��ات 
م�سرية  يف  وامل�ساهمة  االقت�سادي 
الدولة،  يف  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
والت�سجيع  ال���دع���م  اإىل  م�����س��رية 
به لدخول قطاعات  ال��ذي حظيت 
اق��ت�����س��ادي��ة ج��دي��دة ون��وع��ي��ة مثل 

والكبرية  ال��ك��ث��رية  وال��ت�����س��ه��ي��لت 
على  لتعتمد  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
دور  ولعب  املنا�سب  تبوء  يف  ذاتها 
ري����ادي يف م�����س��رية ال���دول���ة، حيث 
باملنا�سب  ت���واج���ده���ا  يف  جن��ح��ت 
ح�سورها  ت���وؤك���د  وان  ال��ق��ي��ادي��ة، 
يف  وم�سّرف  وموؤثر  فاعل  كعن�سر 

املجتمع".
ورغم  العزعزي:"  د.  واأ����س���اف���ت 
بها  مررنا  التي  املتنوعة  الظروف 
اأن ه��ذا االأم���ر دفعنا  اإىل  م��وؤخ��راً، 
ملزيد من االبداع واالبتكار، وايجاد 
التغلب  من  للتمكن  وحلول  طرق 
على ال�سعاب ومواجهة التحديات، 
اآليات العمل مبا  وال�سعي لتطوير 
�سيدات  وموؤ�س�سات  �سركات  يخدم 
ويدفعهم  االإم���ارات���ي���ات،  االأع���م���ال 
والتو�سع،  ال��ن��م��و  ف���ر����س  ل��ب��ح��ث 
خ��ا���س��ة م��ع جن���اح دول���ة االم����ارات 
يف ال���ت���ع���ايف امل��ب��ك��ر م���ن ت���اأث���ريات 
النمو  حتقيق  وم��ع��اودة  اجلائحة، 
القيادة  وح��واف��ز  م��ب��ادرات  بف�سل 

الر�سيدة".

ال���ع���زع���زي  م�����اج�����دة  د.  واأك����������دت 
يف  االإماراتية  امل��راأة  تواجد  اأهمية 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وال��ت��وج��ه نحو 
واالبتكارية،  االإبداعية  القطاعات 
يواكب  مب����ا  االأع�����م�����ال  وت���ط���وي���ر 
والعاملية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
بقطاعات  االه���ت���م���ام  خ����لل  م���ن 
والذكاء  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
الرقمي،  واالقت�ساد  اال�سطناعي، 
كونها من القطاعات االكر تاأثريا 
يف االقت�ساد الوطني خلل الفرتة 

الراهنة واملقبلة.  
حديثها  ال��ع��زع��زي  د.  واخ��ت��ت��م��ت 
امل��������راأة  ي������وم  ي���ع���ت���رب  بالقول:" 
االم�������ارات�������ي�������ة م���ن���ا����س���ب���ة ه���ام���ة 
ومكا�سب  اإجن������ازات  ال���س��ت��ع��را���س 
اأثبتت  ح��ي��ث  االإم����ارات����ي����ة،  امل������راأة 
خمتلف  يف  وج����دارت����ه����ا  ق���درت���ه���ا 
اأّهلها  وال��ق��ط��اع��ات مم��ا  امل��ج��االت 
ل�سقيقها  م��ه��م  ���س��ري��ك��اً  ل��ت�����س��ب��ح 
الرجل يف م�سرية التنمية والعمل 
النهو�س بدولتنا احلبيبة يف  على 

خمتلف القطاعات واملجاالت".

•• اأبوظبي -الفجر:

اأك������د ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ���س��ع��ي��د بن 
جمل�س  رئي�س  الظاهري  حرمل 
اأن  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  اإدارة 
م�����س��رية امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة باتت 
ودولياً  اإقليمياً  ُيحتذى  منوذجاً 
ل���ه ال�سيخ  امل��غ��ف��ور  اأر����س���ى  ح��ي��ث 
نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه دعائم قوية مكنت املراأة 
بكفاءة  االنطلق  من  االإماراتية 
وثقة وعزمية �سلبة نحو التمّيز 
بالتنمية  ل��ل��ن��ه��و���س  وال�����ري�����ادة 
ان��ط��لق م�سرية  ال��وط��ن��ي��ة م��ن��ذ 

االحتاد.  
االإماراتية  امل����راأة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
حت����ظ����ى ب����رع����اي����ة ك�����رمي�����ة من 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
التي  ال��رع��اي��ة  ه���ذه  ح��ف��ظ��ه اهلل 
ه��ي��اأت ل��ل��م��راأة االإم���ارات���ي���ة بيئة 

واالم�����ت�����ن�����ان ل�������س���م���و ال�����وال�����دة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  رئ��ي�����س��ة االحت����اد 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������س االأع����ل����ى 
)اأم  االأ���س��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة 
بروؤيتها  �سجلت  التي  االإم����ارات( 
مل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف��ه��ا  ال��ث��اق��ب��ة 
امل���������راأة م���ن���ج���زات ح�������س���اري���ة يف 
دفعت  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  م�سرية 
الوطني  امل�سهد  ���س��دارة  اإىل  بها 
املا�سية  اخل��م��������������������س��ني  خ��������������������لل 
م�������������������ب���دع���ة وم���ب���ت���ك���رة ورائ��������دة 
جم����االت  جمي������ع  يف  ل��ل��ت��م��ّي��ز 
توا�سل  واليوم  الوطني،  العطاء 
ر�سالتها  اأداء  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة 
و�سريكة  ب��������ارزة  ك��م�����س��������������اه��م��ة 
ال���وط���ن  ن���ه�������س���ة  اأ����س���ا����س���ي���ة يف 
ور�سم  االق���ت�������س���ادي  وازده���������اره 
خارطة مل�ستقبل م�سرق للأجيال 

املقبلة.  

�لحتادية للمو�رد �لب�شرية تعمم �شيا�شة �لعودة �إىل �ملد�ر�س على �جلهات �لحتادية
•• دبي-وام:

تعميماً  اأم�����س  احلكومية  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأ���س��درت 
خا�ساً موجهاً لكافة الوزارات واجلهات االحتادية يف الدولة ب�ساأن �سيا�سة 
واأطلقتها  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  اعتمدها  التي  املدار�س"  اإىل  "العودة 
املوظفني  ج��ودة حياة  بهدف حت�سني  �سابق  وق��ت  االحت��ادي��ة يف  احلكومة 
ورفع م�ستويات الر�سا وال�سعادة الوظيفية وحتقيق التوازن املطلوب بني 
احلياة االجتماعية واملهنية وتعزيز التلحم االأ�سري. وحثت "الهيئة" - 
ال��وزارات واجلهات االحتادية كافة   - 2022 10 ل�سنة  يف تعميمها رقم 
�سيا�سة  تتيحها  التي  امل��رون��ة  م��ن  اال�ستفادة  م��ن  موظفيها  متكني  على 
"العودة اإىل املدار�س" لهم بهدف التي�سري على االآباء واالأمهات العاملني 

من  ومتكينهم  اجلديد  الدرا�سي  العام  بداية  مع  االحتادية  احلكومة  يف 
الدرا�سي  م�سوارهم  بداية  يف  واحل�سانات  املدار�س  اإىل  اأطفالهم  مرافقة 
تنفيذاً لل�سيا�سة ويف �سوء توجيهات وت�سريعات املوارد الب�سرية واالإجراءات 
املعتمدة يف احلكومة االحتادية بهذا ال�ساأن ومبا ال يوؤثر على �سري العمل 
وتقدمي اخلدمات ووفقاً للأنظمة املتبعة يف كل جهة احتادية ومبوافقة 

املدير املبا�سر.
وتن�س �سيا�سة "العودة اإىل املدار�س" على منح االآباء واالأمهات من موظفي 
امل��رون��ة الكافية  امل��دار���س  اأب��ن��اء يف  احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة وال��ذي��ن لديهم 
ال�سطحاب اأبنائهم من واإىل املدار�س �سواء كان ذلك من خلل اإذن تاأخري 
3 �ساعات كحد  اليوم الدرا�سي االأول وملدة  اأو ان�سراف مبكر يف  �سباحي 

اأق�سى جمتمعة اأو مق�سمة على فرتتني �سباحية اأو م�سائية.

االآب��اء واالأم��ه��ات من موظفي احلكومة االحت��ادي��ة الذين  اأم��ا بخ�سو�س 
تاأخري  اإذن  منحهم  فيجوز  االأط��ف��ال  وريا�س  احل�سانات  يف  اأبناء  لديهم 
ال�سطحاب  االأول؛  الدرا�سي  االأ�سبوع  خ��لل  مبكر  ان�سراف  اأو  �سباحي 

اأبنائهم من واإىل احل�سانة وملدة ثلث �ساعات بحد اأق�سى يومياً.
املرن يف  ال��دوام  اإمكانية  املدار�س" املوظف  اإىل  "العودة  �سيا�سة  كما متنح 
منا�سبات وظروف اأخرى متعلقة بالعام الدرا�سي حيث يجوز منح املوظف 
اأول��ي��اء االأم��ر يف  ث��لث �ساعات حل�سور اجتماعات  مل��دة ال تزيد عن  اإذن���اً 

مدار�س اأبنائه.
منا�سبات  حل�سور  �ساعات  ث��لث  عن  تزيد  ال  مل��دة  اإذن���اً  منحه  يجوز  كما 
التخرج واملنا�سبات واالأن�سطة اخلا�سة باالأبناء ومبا ال يخل ب�سري العمل 

يف اجلهة وال يتعار�س مع قانون املوارد الب�سرية يف احلكومة االحتادية.

موزة بنت مبارك: بقيادة حممد بن ز�يد �ملر�أة �لإمار�تية تعي�س �أزهى ع�شورها
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك اآل نهيان رئي�سة جمل�س اإدارة 
موؤ�س�سة املباركة اأن املراأة االإماراتية تعي�س اأزهى ع�سورها تقدماً وازدهاراً 
ومناًء برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل" الذي يويل م�سرية املراأة االإماراتية االهتمام والرعاية مبا 
يهيىء لها بيئة حمفزة على االإبداع واالبتكار والتميز يف خمتلف جماالت 

التعليم والعمل وبناء االأ�سرة وامل�ساركة يف م�سرية التنمية الوطنية .
االإماراتية" ال��ذي ي�سادف يوم  امل��راأة  "يوم  وقالت - يف كلمتها مبنا�سبة 
28 اأغ�سط�س من كل عام - اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
التوازن بني اجلن�سني اهتماماً كبرياً  امل��راأة وحتقيق  نهيان يويل متكني 
مبا يتيح لها امل�ساركة بفعالية يف تلبية متطلبات اأجندة اخلم�سني املقبلة 
وتعزيز نه�سة الوطن وازدهاره باعتبارها �سريكاً اأ�سا�سياً يف هذه امل�سرية 

.. موؤكدة على اأن املراأة االإماراتية تت�سدر دائماً اأولويات القيادة الر�سيدة 
له  املغفور  يد  امل�سرية على  انطلق هذه  الوطني منذ  العمل  يف م�سرية 
الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - والذي جعل 
فاعًل يف بناء دولة االحتاد  امل��راأة االإماراتية ن�سف املجتمع و�سريكاً  من 
اآل نهيان  ال�سيخ خليفة بن زايد  وهو نهج وا�سل عليه ال�سري املغفور له 
االإم��ارات��ي��ة يف عهده منجزات  امل���راأة  �سهدت م�سرية  اهلل- حيث  رحمه   -
رائدة على خمتلف ال�سعد الت�سريعية والتنفيذية مبا يكفل لها حقوقها 
ويعزز مكانتها يف املجتمع ويفتح اأمامها اآفاق امل�ساركة االإيجابية الفاعلة 

يف خدمة الوطن .
واأ�سافت حتظى املراأة يف دولة االإمارات مبكانة مرموقة يف اإطار ما تكفله 
مايجعل  وهو  اجلن�سني  بني  التوازن  ا�سرتاتيجية  من  الر�سيدة  قيادتنا 

املراأة على قدم امل�ساواة يف التعليم والعمل وامل�ساركة املجتمعية .
اأن��ه يف دولة  اإىل  اآل نهيان  م��وزة بنت مبارك  الدكتورة  ال�سيخة  واأ���س��ارت 

االإمارات تعي�س املراأة ع�سرها الذهبي ك�سريك اأ�سا�سي يف م�سرية التنمية 
احل�سارية دون متييز فيما يعهد اإليها من م�سوؤوليات واأدوار .

وقالت : " فخر بالدور الرائد والتاريخي للوالدة �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة 
 - االإم���ارات  اأم   - االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة 
وروؤيتها الثاقبة وثقتها الغالية يف املراأة االإماراتية ، وفكرها اال�ست�سرايف 
واالإنتاج  العمل  م��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  االإم��ارات��ي��ة  مكانة  م��ن  ع��زز  ال���ذي 
منوذجاً  االإماراتية  امل��راأة  م�سرية  من  جعلت  لدرجة  الوطنية  والتنمية 
ونهجاً اإماراتياً فريداً على ال�سعيدين االإقليمي والدويل ، وباتت جتربة 
مرجعاً  اجلن�سني  ب��ني  ال��ت��وازن  وحتقيق  التمكني  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
ملختلف املنظمات والهيئات الدولية املتخ�س�سة يف �سوؤون املراأة " واأ�سارت 
ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك اآل نهيان اإىل اأن االحتفاء بيوم املراأة 
نحو  ون��ح��ن نخطو  ب���ارزة  وطنية  يحمل دالالت  ال��ع��ام  ه��ذا  االإم��ارات��ي��ة 

اخلم�سني املقبلة بثقة وعزم على موا�سلة م�سرية ريادة الوطن وت�سدره 
ملوؤ�سرات التناف�سية الدولية يف جميع جماالت التنمية و من بينها متكني 
اأهمية ا�سرتاتيجية  .. موؤكدة على  التوازن بني اجلن�سني  املراأة وحتقيق 
احلكومة الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
"رعاه اهلل" وما  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
يرتبط بهذه اال�سرتاتيجية من مبادرات وم�ساريع وطنية تر�سخ مكانة 
اآل نهيان  امل��راأة يف املجتمع . وهناأت ال�سيخة الدكتورة موزة بنت مبارك 
التي تعترب فر�سة مواتية لتعزيز دورها  املنا�سبة  االأماراتية بهذه  امل��راأة 
الوطن  خدمة  يف  واملخل�س  اجل��اد  والعمل  العطاء  وم�ساعفة  ومكانتها 
اخلم�سني  يف  الوطنية  التنمية  بخارطة  والنهو�س  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة 
القيم  م��ن  مظلة  حت��ت  ال��رج��ل  �سقيقها  م��ع  الفعالة  بامل�ساركة  املقبلة 
�ساأنها  من  وتعلي  خ�سو�سيتها  للمراأة  تكفل  التي  الرا�سخة  االإماراتية 

وتفتح اأمامها اآفاقاً ملوا�سلة دورها الرائد خلل اخلم�سني املقبلة .

�أمينة �لطاير : موؤ�ش�س �إمار�ت �خلري �أول م�شاند للمر�أةمرمي �ملهريي : �ملر�أة �لإمار�تية م�شدر �إلهام و�شريك يف بناء م�شتقبل م�شتد�م
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
حتقيق  ق���درات  تعزيز  يف  رئي�سة  رك��ي��زة  ب��ات��ت  امل����راأة  م�ساركة  اأن  والبيئة 
اال�ستدامة على م�ستوى كافة القطاعات، و�سمان م�ستقبل اأف�سل للأجيال 
اإلهام و�سريك يف  اأن املراأة االإماراتية م�سدر  احلالية واملقبلة.. م�سرية اإىل 

بناء م�ستقبل م�ستدام.
" - وميثل  االإماراتية  امل��راأة  "يوم  لها مبنا�سبة  كلمة  - يف  معاليها  وقالت 
اإعلن �سعار يوم املراأة االإماراتية 2022 "واقع ملهم .. م�ستقبل م�ستدام" 
نعي�سه  فما  امل��راأة يف جمتمعنا،  وما متثله  دولتنا  تعي�سه  ملا  دقيقا  جت�سيداً 
من تطور وا�ست�سراف للم�ستقبل، للمراأة دوٌر هام ورئي�سي فيه هو بالفعل 
�سي�سمن  واق��ع ملهم، وما تقدمه قيادتنا من دعم وتوجيه وروؤي��ة حكيمة 
املجتمع  يف  امل��راأة  عن  احلديث  " اإن   : واأ�سافت  م�ستدام.  م�ستقبل  حتقيق 
اإط��لق توجهات  االإماراتي له خ�سو�سيته، حيث مل يبداأ االهتمام بها مع 
دورها  فاعلية  ومب��دى  بها  باالهتمام  يرتبط  بل  متكينها،  وا�سرتاتيجيات 
يف حماية املجتمع واالرتقاء به وامل�ساهمة يف تطوره يف جذور هذا املجتمع، 
ومع تاأ�سي�س الدولة �سكلت اأهمية م�ساركة املراأة ركيزة يف النهج الذي غر�سة 
الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان " طيب اهلل ثراه يف نفو�س 
وامل�ساندة  الكرمية  الرعاية  عرب  اأن��ه  واأو�سحت  االإمارات."  اأب��ن��اء  وعقول 
الدائمة قيادتنا الر�سيدة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، ومن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة 
الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية "اأم االإمارات"، حقق ملف متكني 

املجال  ه��ذا  يف  عاملياً  االإم���ارات من��وذج��اً  امل���راأة جناحات مذهلة، جعلت من 
ومكنها من احتلل املرتبة االأوىل عربياً وال� 18 عاملياً على موؤ�سر برنامج 
االأمم املتحدة االإمنائي للم�ساواة بني اجلن�سني." واأ�سارت معاليها اإىل اأنه 
اال�ستدامة،  حتقيق  نحو  وال�سعي  للم�ستقبل  اال�ست�سرافية  التوجهات  مع 
ال��ه��دف، فخلل  ه��ذا  ق���درات حتقيق  تعزيز  رئي�سا يف  ع��ام��ل  امل����راأة  متثل 
ال�سنوات املا�سية �ساركت وتبواأت املراأة منا�سب قيادية وفنية واإدارية يف كافة 
امل�ساريع واملبادرات والربامج الداعمة وذات العلقة باال�ستدامة يف خمتلف 
القطاعات واملجاالت ، ومن جانب اآخر متثل املراأة العامل الرئي�س يف تربية 
لدولتنا  ت�سمن  التي  والقيم  ب��امل��ع��ارف  وت��زوي��ده  اجل��دي��د  اجليل  وتن�سئة 
موا�سلة م�سرية تقدمها ورقيها وتعزز من مكانتها العاملية، وت�سمن حتقيق 
املناخي  التغري  وزارة  يف  وب��دورن��ا   ": واأ���س��اف��ت  م�ستدام.  اأف�سل  م�ستقبل 
متكني  يف  الر�سيدة  وقيادتنا  دولتنا  نهج  مواكبة  على  دائما  نعمل  والبيئة 
امل��راأة ون�ساهم ب�سكل فعال يف تعزيز ح�سورها يف جميع واالإدارات، ال�سيما 
بعملية  االإماراتية  امل��راأة  اإ�سراك  يف  به  يحتذى  ت�سكل منوذجاً  ال��وزارة  واأن 
لدورها  وتقديرنا  ثقتنا  حمل  امل��راأة  فكانت  وتطويرها  باملوؤ�س�سة  النهو�س 
الفعال يف العمل واالإجناز واالإبداع". واأ�سارت اإىل اأن اإجمايل عدد املوظفات 
يف الوزارة يبلغ 235 امراأة ُي�سكلن ما يزيد عن %45 من اإجمايل فريق 
عمل ال��وزارة، كما اأن ن�سبة املنا�سب القيادية التي ت�سغلها املراأة يف الوزارة 
تريد عن %33، وحوايل %46 من وظائف الفئات التخ�س�سية، و27% 
من الفئة التنفيذية. وتقدمت معاليها بال�سكر والثناء جلميع املوظفات يف 
الوزارة على جهودهن الطيبة التي اأ�سهمت يف حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية 
اإىل مكانة  ال��وزارة بف�سل تلك اجلهود من الو�سول  للوزارة، حيث متكنت 

مرموقة بني موؤ�س�سات الدولة املختلفة.

•• دبي- وام:

اأكدت ال�سيخة اأمينة بنت حميد الطاير رئي�سة جمعية النه�سة الن�سائية 
بدبي مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
للمراأة  م�ساند  اأول  اخل��ري  اإم���ارات  ثراه" موؤ�س�س  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 

االإماراتية يف كافة مراحل اال�ستدامة.
للقيادة  التامة  واملبايعة  وال��وف��اء  ال��والء  جن��دد  املنا�سبة  " بهذه  وقالت 
الر�سيدة باإماراتنا احلبيبة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ال�سيخة فاطمة بنت  "حفظه اهلل" ونهنئ �سمو  اآل نهيان رئي�س الدولة 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
االإمارات" واأم  "اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
القيم االإن�سانية و�سند املراأة واالأ�سرة باإماراتنا احلبيبة والتهنئة مو�سولة 
"الأم اجلود" حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �سمو ال�سيخة 
هند بنت مكتوم بن جمعه اآل مكتوم ن�سرية الطفولة واالأمومة وراعية 

الرتابط االأ�سري باإمارات اخلري".
واأ�سارت اإىل اأن احتفالنا هذا العام بيوم املراأة االإماراتية حتت �سعار "واقع 
ملهم.. م�ستقبل م�ستدام" الذي اأقرته "اأم االإمارات" يج�سد قيما رفيعة 
يف جمملها فاملراأة االإماراتية توؤكد على مر االأزمنة اأنه ال م�ستحيل مع 
اإ�سراقا  اأك��ر  االإب��داع واالأم��ل يف م�ستقبل  العمل اجل��اد واالجتهاد وروح 
وازدهارا وبف�سل املكا�سب واالإجنازات التي حتققت يف ملف متكني املراأة 
واجنازاته  ومقدراته  الوطن  مكت�سبات  على  احلفاظ  اأ�سحى  الدولة  يف 
التي حتققت بف�سل من اهلل ثم جهود القيادة الر�سيدة واحل�س الوطني 
جلميع املواطنني واملوؤ�س�سات احلكومية واملحلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين 
والقطاع اخلا�س م�سوؤولية م�سرتكة وواجبا وطنيا من اجلميع تدفعنا 

لبذل املزيد من العطاء �سعيا لبناء م�ستقبل اأف�سل واأكر ا�ستدامة البنة 
ورئة  قلب  ت�سكل  والتي  للمراأة  وم�ساندة  ومنا�سرة  دعما  الغالية  زاي��د 

املجتمع وح�سن اأمان االأ�سرة النواة االأوىل يف الرتكيبة املجتمعية.
واأ���س��اف��ت اأن اإجن����ازات دول��ة االإم����ارات يف جم��ال امل�����س��اواة ب��ني اجلن�سني 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ي�سهد  القيادة الر�سيد وجهود �سمو  بف�سل 
دولة  يف  نتفاخر  واأننا  جميعا  لنا  واع��ت��زازا  فخرا  وال��داين  القا�سي  لها 
االإم��ارات باأن لدينا عددا كبريا من الن�ساء يتبواأن العديد من املنا�سب 
القيادية حيث اأ�سبحت املراأة االإماراتية بدعم وت�سجيع قيادتنا الر�سيدة 
ع�سواً يف جمل�س الوزراء وبكوكبة ونخبة مميزة من القطاعات الن�سائية 
االإماراتية و�سلت ن�سبة متكني الن�ساء يف املجل�س الوطني االحتادي اإىل 

باملائة.  50
وقالت " نقف مثمنني وم�ساندين ونحن نحتفل بيوم املراأة االإماراتية - 
لدعم دور املراأة يف خمتلف املجاالت �سمن جمموعة من االأطر املعيارية 
اجلن�سني  ب��ني  وامل�����س��اواة  ال��ت��وازن  حتقيق  نحو  وال�سيا�سية  والقانونية 
الكاملة على  القيادية ل�سمان م�ساركتها  اأدواره��ا  امل��راأة وتعزيز  ومتكني 
امل��راأة تلعب دورا مهما يف جميع  ب��اأن  القرار يقينا  امل�ساواة يف �سنع  قدم 

املجاالت التنموية وتر�سيخ قيم اال�ستدامة".
واأ�سارت الطاير اإىل اإن احتفاالت االإمارات اليوم 28 اأغ�سط�س بيوم املراأة 
االإماراتية جاءت لرت�سيخ قيم ح�سارية اإماراتية لدور املراأة يف منظومة 
والوفية  الر�سيدة  القيادة  من  خال�سة  وف��اء  ومل�سة  والتطور  اال�ستدامة 
اأعلى قمم االإبداع  للمراأة االإماراتية و�سهادة متيز وتفوق ل�سدارة املراأة 
واالحتفال  الثانية  اخلم�سينية  �سوب  من�سي  ونحن  والعطاء  والتميز 
دي�سمرب  من  الثاين  يف  اجلديدة  اخلم�سينية  ملنظومة  االأوىل  بالذكرى 
الر�سيدة  للقيادة  اخلال�س  الوالء  ثقافة  ون�ساند  وندعم  نعزز   2022

واالنتماء واحلب والوفاء الأغلى االأوطان اإمارات اخلري والنماء.

وز�رة �لرتبية و�لتعليم توقع مذكرة تفاهم مع د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف ر�أ�س �خليمة

املركز  ملعاير  وفقاً  القدرات،  وبناء 
الوطني للموؤهلت".

مع  امل��ذك��رة  اأهمية  �سعادته  وثمن 
وزارة الرتبية والتعليم، باعتبارها 
اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��ر���س��ي دع���ائ���م بناء 
جمتمع معريف م�ستدام، واالرتقاء 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
ال���وط���ن���ي  )امل������رك������ز  م���ت���م���ث���ل���ة يف 
ل��ل��م��وؤه��لت( م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 

م�����ع اخل����ط����ط اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
لتعزيز االرتقاء بالعمل احلكومي، 
الدور  اإط���ار  يف  ال��ت��ع��اون  وتر�سيخ 
الوزارة  به  ت�سطلع  ال��ذي  الفاعل 
ال�سامل،  التنموي  امل�سروع  �سمن 
ذات  واملعلومات  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
واال�ستفادة  امل�����س��رتك،  االه��ت��م��ام 
والعملية،  العلمية  االإمكانات  من 
والفعاليات  االأن�����س��ط��ة  وت��ن��ظ��ي��م 
�سعادة  اأ���س��اد  ب����دوره  ال�����س��ل��ة.  ذات 
يا�س  بني  يو�سف  حممد  الدكتور 
ومدير  ال��ع��ايل  التعليم  م�ست�سار 
ومدير  للموؤهلت  الوطني  املركز 
م��ف��و���س��ي��ة االع���ت���م���اد االأك����ادمي����ي 
بهذا التعاون البناء بني الطرفني 
تعزيز  ع���ل���ى  االإي����ج����اب����ي  واأث���������رة 
اإمارة  يف  واملهني  التقني  التعليم 

وفقا  االإم����ارة  يف  املعتمدة  املهنية 
ملعايري املركز الوطني للموؤهلت.

ب��ج��ان��ب ذل���ك ت�����س��اه��م امل���ذك���رة يف 
العاملة،  ال��ق��وى  ك��ف��اءات  ت��ط��وي��ر 
التعليمية  املوؤ�س�سات  ع��دد  وزي���ادة 
امل��ع��ت��م��دة م��ن املركز  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الوطني 
ال�����ت�����ي ب�������دوره�������ا ت����ف����ت����ح ف���ر����س 
للموظفني  ج��دي��دة  تعلم  وق��ن��وات 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  العاملني 
البيانات  وت��ب��ادل  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س 
بالوظائف  تتعلق  التي  واملعلومات 
ل�سوق  امل�ستقبلية  واالح��ت��ي��اج��ات 

العمل.
�سعادة  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق������ع 
امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال���رح���م���ن حممد 
الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  احل���م���ادي، 

دائرة املوارد الب�سرية يف اإمارة راأ�س 
ال�سوء  ت�سليط  ب��ه��دف  اخل��ي��م��ة، 
وال�سهادات  املهنية،  املوؤهلت  على 
االح���رتاف���ي���ة، امل��ع��ت��م��دة م���ن قبل 
بوزارة  للموؤهلت  الوطني  املركز 
ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م، م����ن خلل 
م��رج��ع��ي��ة وط��ن��ي��ة م��ع��ت��م��دة �سمن 
للموؤهلت،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
الكفاءات  ت��ط��وي��ر  يف  ي�ساهم  مم��ا 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال���ق���وى 
االإم���ارة.ك���م���ا تهدف  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
اال�سرت�سادية  امل��ن��ظ��وم��ة  لتفعيل 
للموؤهلت واخلربات املحدثة، من 
خلل تعميمها على اجلهات حتت 
الب�سرية يف  امل��وارد  ال��دائ��رة  مظلة 
حكومة راأ���س اخليمة، ودع��م طرح 
واملعايري  وامل�����وؤه�����لت  ال����ربام����ج 

و�سعادة  االأداء،  لتح�سني  والتعليم 
عبداللطيف  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
خ��ل��ي��ف��ة م��دي��ر ع���ام دائ�����رة امل����وارد 
ال���ب�������س���ري���ة، ب���ح�������س���ور ع������دد من 

امل�سوؤولني من كل اجلانبني.
وقال �سعادة املهند�س عبدالرحمن 
حممد احلمادي، اإن املركز الوطني 
للموؤهلت ي�ستهدف تطوير �سوق 
ال���ع���م���ل وب����رام����ج ال����ت����دري����ب، مبا 
املبنية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���وؤه���لت  ي��ع��زز 
املتطورة،  امل��ه��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ع��ل��ى 
املختلفة،  ال���ق���ط���اع���ات  ق��ب��ل  م���ن 
التنمية  ب���رام���ج  ت��خ��ط��ي��ط  ل��دع��م 
وحتقيق  والب�سرية،  االجتماعية 

اال�ستدامة يف املجاالت كافة. 
اأهمية هذه ال�سراكة  واأكد �سعادته 
لتحقيق روؤى الطرفني، وان�سجاماً 

حتديث  اأن  م�سيفاً  اخليمة،  راأ���س 
املنظومة اال�سرت�سادية للموؤهلت 
واخلربات يف االمارة �سوف تعطي 
فر�س وظيفية متكافئة خلريجي 
بزملئهم  اأ�����س����وة  امل��ه��ن��ي  امل�������س���ار 
وتدعم  االأكادميي،  امل�سار  خريجي 
الفردية ح�سب  املهارات والكفاءات 

املمار�سات العاملية. 
التفاهم  م���ذك���رة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ال����دك����ت����ور حممد  �����س����ع����ادة  ق������ال 
دائ����رة  يف  "نعمل  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف: 
دورنا  اإب���راز  على  الب�سرية  امل���وارد 
وا�ستقطاب  ت��ط��وي��ر  يف  امل���ح���وري، 
ل�سوق  م���وؤه���ل���ة  وط��ن��ي��ة  ك����ف����اءات 
ال���ع���م���ل يف ال�����دول�����ة، م����ن خ���لل 
اال�سرتاتيجي،  ال��ت��ع��اون  حت��ق��ي��ق 
املهني  والتدريب  التعليم  وتعزيز 

والتدريبية،  التعليمية  باملنظومة 
وامل�ستويات  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف 
ت�سكيل  يف  وت�����س��اه��م  وامل����ج����االت، 
تو�سع  م�ستقبلية  مهنية  م�سارات 
�سوق  يف  امل��واط��ن��ني  م�ساركة  اآف���اق 

العمل.

حديقة �حليو�نات بالعني ت�شتقطب 
كو�در ن�شائية مو�طنة يف جمالت نادرة

•• العني-وام:
ح��ق��ق��ت ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات بالعني 
خ���لل م�����س��ريت��ه��ا ال��ت��ي ام���ت���دت اإىل 
ا�ستقطاب  يف  نوعية  نقلة  عاماً   54
ك�����وادر ن�����س��ائ��ي��ة ن�����ادرة ت��ف��وق��ت فيها 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ب��ج��دارة يف جمال 
احليوانات  وحماية  الطبيعة  �سون 
بن�سبة  وذل����ك  ب��االن��ق��را���س  امل���ه���ددة 
اجمايل  % م��ن   95 بلغت  ت��وط��ني 
احلديقة  وك��ان��ت  الن�سائية.  ال��ك��وادر 
ال�سباقة يف  املوؤ�س�سات احلكومية  من 
امل��راأة وت�سجيعها على العمل يف  دعم 
جماالت ميدانية فريدة من نوعها؛ 
جارحة  ط��ي��ور  م���درب���ة  اأول  ف��ك��ان��ت 
حيوانات  وم���لح���ظ���ات  اإم����ارات����ي����ة 
بيطريات  ومم���ر����س���ات  وط���ب���ي���ب���ات 
وفنيات  وب�ستنة  تغذية  واخ�سائيات 
خم����ت����ربات وت�������س���ري���ح، وم���ر����س���دات 
�سياحة و�سفاري، باالإ�سافة للوظائف 
االإدارية واالإ�سرافية يف جمال حماية 

احلياة الربية ورعاية احليوانات.

ف������ق������د امل���������دع���������و /�����س����ي����ت����ا 
اثيوبيا     ، ورك��ي�����س��و  حم��م��د 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EP6016203(  رق���م 

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

.0557856863

فقد�ن جو�ز �شفر
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•• ال�صارقة-وام:

اخلريية  ال�������س���ارق���ة  ج��م��ع��ي��ة  ب��ح��ث��ت 
اأم�س مبقرها مع وفد من جمهورية 
اإبراهيم  ����س���ع���ادة  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ن��ي��ج��ر 
العمومية  ال��ع��لق��ات  م��دي��ر  وان���اك���ا 
االإن�ساين  ال��ع��م��ل  ب�����وزارة  وال�����س��راك��ة 
واإدارة الكوارث والوفد املرافق له اأُُطر 
ال��ت��ع��اون اخل���ريي امل�����س��رتك للوقوف 
ون�سر  تعزيز  نحو  ال�سبل  اأف�سل  على 

م�ساريع اجلمعية يف النيجر.
نائب  بيات  ب��ن  را���س��د  �سعادة  واأو���س��ح 
خلل  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
على  حت���ر����س  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ال���ل���ق���اء 
دول  م�����س��اري��ع��ه��ا يف  رق���ع���ة  ت��و���س��ي��ع 
تاأتي  التي  النيجر  وخا�سة  اأفريقيا 
اأك��ر ال���دول االأفريقية  ك��واح��دة م��ن 
ال��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ه��ا م�����س��اري��ع جمعية 
تعاين  ح���ي���ث  اخل�����ريي�����ة  ال���������س����ارق����ة 
�سريحة كبرية من ال�سكان من تدين 
م�ستوى املعي�سة واالفتقار اإىل املن�ساأت 
والتعليمية  وال�����س��ح��ي��ة  اخل���دم���ي���ة 
حجم  تعزيز  اإىل  باجلمعية  دف��ع  مما 
م�����س��اري��ع��ه��ا اخل���ريي���ة ب��ه��دف توفري 
احلياة الكرمية ل�سكانها وم�ساعدتهم 
الفتا  بلدانهم  باقت�ساد  النهو�س  يف 
مت  ال��ذي  اجلمعية  مكتب  اأهمية  اإىل 
�سنوات  ع���دة  ق��ب��ل  بالنيجر  اف��ت��ت��اح��ه 

يف  اجلوعية  م�ساريع  وتنفيذ  ملتابعة 
النيجر والبلدان املجاورة لها.

اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  اإن  وق������ال 
متوا�سل  ب�سكل  العمل  باأهمية  وّج��ه 
للو�سول اإىل املناطق النائية وحتديد 
ح���ج���م ون���وع���ي���ة امل�������س���اري���ع ال���لزم���ة 
�سيا�سة  �سمن  تنفيذها  يف  ل��ل�����س��روع 
اجلمعية يف دعم املعوزين حول العامل 
اللقاء  االتفاق خلل  اأنه مت  مو�سحا 
ال����ذي ج���اء ب��ح�����س��ور حم��م��د حمدان 
الزري املدير التنفيذي باالإنابة، على 
بامل�ساريع  التواجد  اإح��داث مزيد من 
بالبنية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وخ��ا���س��ة  اخل��ريي��ة 
اأرب��اب احلرف �سمن  االإمنائية ودعم 
جانب  اإىل  املنتجة،  االأي���ادي  م�ساريع 
زي�������ادة ح���م���لت اجل��م��ع��ي��ة يف اإط�����ار 

باالأمرا�س  امل��ر���س��ى  االأط���ف���ال  ع���لج 
القلبية �سمن حملة القلوب ال�سغرية 
والرتكيز كذلك على دعم املت�سررين 

من الكوارث وال�سيول.
اأن لدى اجلمعية م�ساريع  اإىل  واأ�سار 
املناطق  بع�س  يف  تنفيذها  مت  خريية 
ال�سنوات  خ��لل  النيجر  بجمهورية 
من  م�ساريع   2604 ب��واق��ع  املا�سية 
اأب���رزه���ا ب��ن��اء ال��ق��رى اخل��ريي��ة التي 
العمران  برامج  �سمن  تنفيذها  ج��اء 
متكاملة  خدمية  من�ساآت  وتت�سمن 
للفقراء  ب��ي��ت��اً   1112 ب��ن��اء  مت  ك��م��ا 
لن�سر  ومدر�ستني  درا�سياً  �سفاً  و33 
النائية  امل��ن��اط��ق  ب��ني  التعليم  ب��رام��ج 
�سمن مبادرة "هيا نتعلم" ف�سًل عن 
التدريب  ومعاهد  ال�سحية  املن�ساآت 

و308  خ���ريي���ا  وق���ف���اً  و12  امل��ه��ن��ي 
م�ساريع للأ�سر املنتجة �سمن "جفري 
توفري  ع���ل���ى  ي���رك���ز  ال������ذي  اخلري" 
االأدوات اللزمة للحرفيني واملهنيني 
كما  يومهم  قوت  على  بها  ليتح�سلوا 
النقية  ال�سرب  مياه  اجلمعية  وّف��رت 
لل�سكان عرب 515 بئراً وببناء 615 
اإبراهيم  اأث��ن��ى  م�����س��ج��داً. م��ن ج��ان��ب��ه 
وان���اك���ا ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ك��ب��رية التي 
الدقيقة  و�سيا�ستها  اجلمعية  تبذلها 
يف الو�سول اإىل املحتاجني يف كل مكان 
اجلمعية  اأه���داف  مثمنا  العامل  ح��ول 
الت�سهيلت  تقدمي  موؤكدا  االإن�سانية 
املطلوبة للجمعية ووفودها مبا ميكن 
من التعاون يف خدمة املناطق االأكر 

احتياجا.

••  دبي:الفجر

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل الفريق 
العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة  ع��ب��داهلل 
العامة  ال��ق��ي��ادة  تطلق  دب���ي،  ل�سرطة 
العامة  ب���االإدارة  دب��ي، ممثلة  ل�سرطة 
يف  االأم��ن��ي��ة  التوعية  واإدارة  ل��ل��م��رور، 
يوم  املجتمع،  الإ�سعاد  العامة  االإدارة 
حملة  اأغ�سط�س،   29 املوافق  االثنني 
"يوم بل حوادث"، الهادفة ليكون اأول 
يوماً  اجلديد  الدرا�سي  العام  يف  ي��وم 
بل ح��وادث م��روري��ة. واأك��دت القيادة 
العامة ل�سرطة دبي اأن احلملة حققت 
جناحاً منقطع النظري خلل الثلث 
املا�سية، عرب ت�سجيل �سفر يف  اأع��وام 
اأعداد الوفيات واالإ�سابات، وانخفا�ساً 
اأول  يف  احل����وادث  م��ع��دل  يف  ملحوظاً 
يوم درا�سي بدبي، و�ستحمل هذا العام 
اأكر  دب��ي  ���س��وارع  لنجعل  "معاً  �سعار 
االأول  �سقني،  م��ن  و�ستتكون  اأمناً"، 
ل�سائقي  ت���وع���وي  وال���ث���اين  م�����روري، 

املركبات.
املزروعي  مهري  �سيف  العميد  وق���ال 
مدير االإدارة العامة للمرور يف �سرطة 
دبي، اإن احلملة تاأتي يف اإط��ار حر�س 
اأن  على  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
يكون يوم عودة الطلبة اإىل مدار�سهم، 
لل�سائقني،  توعوياً  بل حوادث ويوماً 
تنفيذها  يتم  احلملة  اأن  اإىل  م�سرياً 
الداخليني  ال�����س��رك��اء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اإ�سافة  دب����ي،  ل�����س��رط��ة  واخل��ارج��ي��ني 
يعدون  ال���ذي���ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  اإىل 
���س��رك��اء يف اإجن����اح احل��م��ل��ة م��ع بداية 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي، م��ن خ��لل االلتزام 
اأن  واأ���س��اف  وامل����رور.  ال�سري  بقوانني 
وقوع  لعدم  تهدف  التوعوية  احلملة 
امل��دار���س، وخا�سة  ح��وادث يف مناطق 
حوادث الوفيات يف اليوم االأول للعام 
دبي  �سرطة  اأن  اإىل  م�سرياً  الدرا�سي، 
اإىل حتقيق  ت�سعى من خلل احلملة 
ت��وج��ه��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي امل��ت��م��ث��ل يف 
اإ�سعاد  على  وال��ع��م��ل  االآم��ن��ة،  امل��دي��ن��ة 
الوفيات لكل  املجتمع، وخف�س  اأف��راد 
100 األف من ال�سكان، موؤكداً ت�سافر 
الداخليني  ال�����س��رك��اء  خمتلف  ج��ه��ود 
مراكز  م��دي��ري  جمل�س  يف  املتمثلني 
االإيجابية،  ال��روح  وم��ب��ادرة  ال�سرطة، 

لتحقيق  امل�����دار������س  اأم������ن  وم�����ب�����ادرة 
التوجه اال�سرتاتيجي للقيادة.  واأكد 
العميد �سيف مهري املزروعي، حر�س 
����س���رط���ة دب�����ي م����ن خ�����لل امل�����ب�����ادرة، 
ت�سجيع وحث ال�سائقني على االلتزام 
امل��روري��ة ب�سكل دائ���م من  ب��ال��ق��وان��ني 
م�ستخدمي  و�سلمة  �سلمتهم  اأج��ل 
التزام  وج��وب  على  م�سدداً  الطريق، 
يف  امل�ستخدمة  قف  باإ�سارة  ال�سائقني 
جتاوزها  وع��دم  املدر�سية،  احل��اف��لت 
وتفادياً  ال��ع��ام��ة،  ال�سلمة  اأج���ل  م��ن 
الوقت  يف  م���ن���وه���اً  ح�������وادث،  ل���وق���وع 
اإ�سارة قف اخلا�سة  اأن قطع  اإىل  ذاته 
األف  غرامتها  امل��در���س��ي��ة  ب��احل��اف��لت 
10 نقاط مرورية  اإىل جانب  دره��م، 
ونا�سد  امل����������روري.  ل���ل���ق���ان���ون  وف����ق����اً 
بال�سرعة،  االل���ت���زام  اإىل  ال�����س��ائ��ق��ني 

وعدم ا�ستخدام الهواتف النقالة اأثناء 
ال�سري،  بخطوط  واالل��ت��زام  ال��ق��ي��ادة، 
باأمور  الطريق  ع��ن  االن�سغال  وع��دم 
�سرورة  م��وؤك��داً  القيادة،  اأثناء  اأخ��رى 
واحلافلت  امل��رك��ب��ات  �سائقي  ال��ت��زام 
العامة،  ال�سلمة  مبعايري  املدر�سية 
واالل���ت���زام ب��ال��ق��وان��ني امل���روري���ة حتى 
تكون بداية العام الدرا�سي اآمنة وبل 
اأكد ال�سيد بطي  ح��وادث. من جانبه، 
اأح��م��د ب��ن دروي�����س ال��ف��ل���س��ي، مدير 
احلملة  اأن  االأم��ن��ي��ة،  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة 
الرابع  ال��ع��ام  يف  تنفيذها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
ملحوظاً  جناحاً  اأثبتت  التوايل،  على 
اال�سرتاتيجية  امل��وؤ���س��رات  حتقيق  يف 
للقيادة عرب خف�س ن�سبة احلوادث يف 
جممل اإمارة دبي خلل العام املا�سي، 
وع��ل��ي��ه ت��وا���س��ل ���س��رط��ة دب���ي اإط���لق 
باأهمية  وال��ت��ذك��ري  ���س��ن��وي��اً،  احل��م��ل��ة 
بل  للطلبة  الدرا�سي  العام  يكون  اأن 
العمل  ف��رق  جهود  وتوحيد  ح���وادث، 
واأ�ساف  املرورية.   املوؤ�سرات  لتحقيق 
اأن احلملة �ستت�سمن التوعية ب�سرورة 
من  وامل��رور،  ال�سري  بقوانني  االلتزام 
خلل ربط حزام االأمان اأثناء القيادة، 
وااللتزام بال�سرعة املحددة واإر�سادات 
ال��ط��ري��ق، وت����رك م�����س��اف��ة اآم���ن���ة بني 
الهاتف  ا���س��ت��خ��دام  وع����دم  امل���رك���ب���ات، 
امل�ساة حقهم  ال��ق��ي��ادة، واإع��ط��اء  اأث��ن��اء 
الطريق  اإف�ساح  واأهمية  العبور،  عند 

ل�سيارات الطوارئ.

•• اأبوظبي- وام:

اأ�ساد وفد من جمهورية النيجر بجهود دولة االإمارات ومبادرات موؤ�س�سة 
م�ساعدة  يف  واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
الطلبي يف  ال�سكن  اأبرزها  وامل�ساريع  الربامج  العديد من  النيجر عرب 
اجلامعة االإن�سانية بكلفة مليون و700 األف دوالر، وم�سروع حفر االآبار 
يف املناطق التي �سربها اجلفاف اإىل جانب الربامج املو�سمية مثل برنامج 
و�سلت  التي  امل�ساعدات  من  وغريها  �سائم  اإفطار  وبرامج  للجح،  زاي��د 

قيمتها اإىل 8 مليني درهم.
جاء ذلك خلل ا�ستقبال الدكتور اإبراهيم الزعابي مدير اإدارة الربامج 

وامل�����س��اري��ع مب��وؤ���س�����س��ة زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل��لأع��م��ال اخلريية 
املوؤ�س�سة �سعادة حميدو وانكوي �سابو ممثل  واالإن�سانية يف مكتبه مبقر 
عن معايل الون ماغجي وزير العمل االإن�ساين يف جمهورية النيجر ووفد 

رفيع امل�ستوى من ممثلي املنظمات االإن�سانية.
وا�ستعر�س الطرفان خلل اللقاء جهود التعاون بني املوؤ�س�سة وجمهورية 
النيجر، وعر�س الزعابي نبذة موجزة عن م�ساريع وبرامج املوؤ�س�سة داخل 
الدولة وخارجها، والتي �سملت القارات اخلم�س، ونحو 188 دولة، خا�سة 
الدول االأقل منواً واالأكر حاجة للم�ساعدة واالأ�سد فقراً يف العامل دون 

متييز عرقي اأو ديني اأو مناطقي.
واأو���س��ح ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ال��زع��اب��ي اأن دول ال��ق��ارة االأف��ري��ق��ي��ة حظيت 

التنمية  م�سرية  تدعم  اأن  �ساأنها  من  والتي  التنموية  املوؤ�س�سة  مب�ساريع 
يف املجتمعات وتخفف من معاناة ال�سعوب فيها خا�سة اأوقات االأزمات اأو 

الكوارث الطبيعية كما هو احلال يف مو�سم اجلفاف والفي�سانات.
خا�سة  النيجر  جلمهورية  امل�ستقبلية  امل�ساريع  الطرفان  ا�ستعر�س  كما 
للمت�سررين  الكرمية  احل��ي��اة  حتقيق  يف  ت�ساهم  وال��ت��ي  منها  االإغ��اث��ي��ة 
واملنكوبني خلل االأزمات، باالإ�سافة اإىل امل�ساريع الرئي�سية مثل التعليم 

وال�سحة وغريها.
وقال الدكتور الزعابي : بف�سل ريع وقف القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، فاإن املوؤ�س�سة توا�سل دورها 
اخلريي واالإن�ساين وتعمل على اإعداد الدرا�سات داخلياً وخارجياً لو�سع 

تنتهجها  التي  النبيلة  االإن�سانية  القيم  وف��ق  اال�سرتاتيجية  خططها 
والتعاون  الت�سامح  يف  ال��دويل  االإن�ساين  التعاون  ج��ذور  لتعميق  الدولة 

وال�سلم.
من جانبه توجه رئي�س وفد جمهورية النيجر بالدعاء بالرحمة واملغفرة 
ل�ساحب اليد البي�ساء املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه"، وقدم دعوة للموؤ�س�سة لزيارة بلده من اأجل االطلع امليداين 
على امل�ساريع واالأن�سطة التي اأقامتها املوؤ�س�سة يف النيجر وبحث الت�سورات 
امل�ستقبلية مل�ساعدة �سعب النيجر يف االأزمات، معربا عن تقديره العميق 
جلهود املوؤ�س�سة امل�ستدامة يف م�ساعدة ال�سعوب املنكوبة بالكوارث، خا�سة 

االأهايل التي تهدمت بيوتهم جراء االأمطار والفي�سانات يف بلده.

»ز�يد �لإن�شانية« تبحث م�شاريعها �مل�شتقبلية يف �لنيجر

�شرطة دبي تطلق حملة »يوم بال حو�دث« مع بدء �لعام �لدر��شي »�ل�شارقة �خلريية« تبحث تعزيز �لتعاون �مل�شرتك مع �لنيجر

•• دبي - وام:

اخلريية  دب�����ي  ج��م��ع��ي��ة  اأط���ل���ق���ت 
اأم�س، حملة اإغاثة اإن�سانية عاجلة 
ل���ل���ُم���ت�������س���ّرري���ن م����ن اجل����ف����اف يف 
يا  "اأب�سري  �سعار  حتت  ال�سومال 
جتاوز  يف  مل�ساعدتهم  ال�سومال"، 
امل��ح��ن ال��ت��ي ي��ع��ان��ون م��ن��ه��ا جراء 
الق�ساء  يف  ت�سبب  ال���ذي  اجل��ف��اف 
ونفوق  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  على 
املا�سية، وحرمان حرم العديد من 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��رع��وي��ة م��ن م�سدر 

دخلها الوحيد.
وتت�سمن احلملة؛ التي متتد حتى 
م�ساريع  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر  منت�سف 

غذائية  �سلل  وت��وف��ري  م��اء  �سقيا 
وح��ف��ر اآب����ار وك�����س��وة اأ���س��ر متعففة 

اإ�سافة اإىل جمع تربعات.
واأه�������اب�������ت اجل���م���ع���ي���ة ب���������س����رورة 
م���ع���ان���اة خمتلف  م����ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
�سرائح املجتمع ال�سومايل املنكوب، 
الغذائية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت���وف���ري 

واملعي�سية امللحة.
املدير  ال�������س���وي���دي  اأح����م����د  وق������ال 
تعك�س   " ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احلملة التزام اجلمعية بواجباتها 
ال�سعوب  جت�����اه  وم�������س���وؤول���ي���ات���ه���ا 
العون  يد  وم��د  واملنكوبة،  املغلوبة 
ل��ه��م مل�����س��اع��دات��ه��م ل���ل���خ���روج من 
حمنتهم �سواء نتيجة االأمرا�س اأو 

اأو نتيجة  الفقر واجلوع واجلفاف 
النزاعات واحلروب.

و�سدد على اأن "دبي اخلريية"، تقف 
وال�سعوب  ال���دول  م��ع جميع  دوم��ا 
العون  الأي��ادي  واملحتاجة  املنكوبة، 
منظومة  ُي��ج�����س��د  مب���ا  وال���رح���م���ة 
التي  والتقاليد،  واالأخ���لق  القيم 
ن�ساأ عليها اأبناء االإمارات واملُقيمون 

على اأر�سها الطيبة.
ثقافة  احل��م��ل��ة  " تعك�س  واأ����س���اف 
والت�سامن  وال����ع����ط����اء  ال�����ب�����ذل 
م���ع االأ����س���ق���اء واالأ�����س����دق����اء حول 
واخلريي  العمل  وملفاهيم  ال��ع��امل 
اأبناء  ي��ت��وارث��ه��ا  ال��ت��ي  واالإن�������س���اين 
االإم������ارات ج��ي��ًل ب��ع��د ج��ي��ل، وهي 

ترجمة فعلية ل�سيا�سة االإمارات يف 
واالإن�ساين،  اخل��ريي  العمل  قطاع 
الدولة  ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  وتن�سجم 
احل�سارية  وال��ر���س��ال��ة  ال��ر���س��ي��دة 

املوجهة للعامل اأجمع".
تت�سمن  احل���م���ل���ة  اأن  واأو�������س������ح 
ت�ستهدفها  خ����ريي����ة  م���������س����اري����ع 
اجلمعية للم�ساهمة يف رفع ال�سرر 
ال�سوماليني  اإخواننا  عن  واحل��وج 
وت�سمل  املياه،  قلة  من  املت�سررين 
الذي يعمل على توفري  املاء  �سقيا 
يف  للمحتاجني  املياه"  "�سهاريج 
اأن���ح���اء ال���ب���لد، ح��ي��ث ُي��ه��دد املوت 
االأطفال  من  االأ�سخا�س،  مليني 
وكبار  والعجزة  واملر�سى  والن�ساء 

القحط  نتيجة  وال���رج���ال،  ال�����س��ن 
لتقارير  ووف���ق���اً  االأم����ط����ار،  وق��ل��ة 
ع��امل��ي��ة، ي���واج���ه اأك�����ر م���ن ن�سف 
الغذاء،  يف  ح����اداً  ن��ق�����س��اً  ال�����س��ك��ان، 
للجفاف  امل��دم��ر  ال��ت��اأث��ري  ظ��ل  يف 

هناك.
م�ساريع  تت�سمن  احلملة  اإن  وقال 
وتوزيع  خزانات،  واإن�ساء  اآبار  حفر 
�سلل  وت����ق����دمي  ل���ل�������س���رب،  م���ي���اه 
الغذائية للأهايل، وك�سوة للأ�سر، 
الغذائية،  ل��ل�����س��لل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
امل��ت��ربع اخ��ت��ي��ار التربع  ف��ب��اإم��ك��ان 
�سغرية  غ���ذائ���ي���ة  ���س��ل��ة  ل���ت���وف���ري 
ب�  ك��ب��رية  اأو  دره��م��ا،   320 بقيمة 
املياه فمنها  اآبار  اأما  640 درهماً، 

اآالف   8 بتكلفة  ب��ال��دل��و  �سطحي 
يدوية  ومب�سخة  دره��م��ا،  و150 

درهم،  و400  اآالف   10 بتكلفة 
و  األفاً   81 ب�  كهربائية  ومب�سخة 

500 درهم، فيما تبلغ قيمة ك�سوة 
اأ�سرة 1100 درهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  مدينتي  بلديتي  ���س��ارك��ت 
البلديات  لدائرة  التابعتني  والعني، 
العاملية  امل������دن  ق���م���ة  يف  وال����ن����ق����ل، 
مدينة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي   ،2022
�سنغافورة حتت �سعار )مدن �ساحلة 
عقدت  ال��ت��ي  وم�����س��ت��دام��ة(،  للعي�س 
�سعار  ���س��ن��غ��اف��ورة حت���ت  م��دي��ن��ة  يف 
وم�ستدامة(  للعي�س  �ساحلة  )مدن 
خ���لل ال��ف��رتة م��ن 31 ي��ول��ي��و اإىل 
اأهم  من  تعترب  والتي  اأغ�سط�س،   3
مدراء  جتمع  التي  العاملية  املن�سات 
ال��ب��ل��دي��ات و���س��ن��اع ال����ق����رار، وق����ادة 
االأع������م������ال، واخل����������رباء، ل���لط���لع 
ع��ل��ى اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
العي�س  الذكية وقابلية  املدن  جمال 

واال�ستدامة.
امل�������س���ارك م���ن بلدية  و���س��م ال���وف���د 
مدينة اأبوظبي برئا�سة �سعادة �سيف 

لبلدية  العام  املدير  القبي�سي،  ب��در 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، ك���ًل م���ن: �سعادة 
النعيمي  �سلطان  خلفان  املهند�س 
ل��ق��ط��اع عمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ال��ب��ل��دي��ات ال��ف��رع��ي��ة، و���س��ع��ادة �سامل 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ع��م��ري  �سلطان 
وال�سيد  ال��ب��ل��دي��ة،  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع 
حمد حممد يو�سف الرا�سدي مدير 
واملهند�س  امل��ك��ان��ي��ة،  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة 
عمر حممد الها�سمي، مدير م�سروع 

التواجد البلدي.
و����س���م وف����د ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
برئا�سة  �سعادة املهند�س علي خليفة 
– مدير عام بلدية مدينة  القمزي 
ال��ع��ني ، ك��ل م���ن:  ���س��ع��ادة املهند�س 
املدير  ال��ع��ام��ري  ع���ب���داهلل ح���م���دان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ت��خ��ط��ي��ط املدن 
را�سد  املهند�س  �سعادة  و  امل�ساحة  و 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل��ن��ع��ي  م�����س��ب��ح 
اأ�سول  و  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ق��ط��اع 

البلدية 
ب��ل��دي��ت��ي مدينتي  م�����س��ارك��ة  وت���اأت���ي 
اأبوظبي والعني يف قمة املدن العاملية 
دائرة  جهود  اإط���ار  �سمن   2022
ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل، ل��لط��لع على 
اأحدث واأف�سل التجارب واملمار�سات 
احللول  �سناعة  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
وتطوير  وحت�������س���ني  احل�������س���ري���ة، 
املدن، وتعزيز معايري جودة احلياة، 
واإيجاد بنية حتتية ومرافق خدمية 
اإ�سعاد  وترفيهية ع�سرية ت�ساهم يف 

اأفراد املجتمع.
الثامنة  دورت��ه��ا  يف  القمة  وجمعت 
روؤ����س���اء ب��ل��دي��ات وحم��اف��ظ��ي مدن، 
اإىل  القرار،  و�سناع  االأعمال،  وق��ادة 
ج��ان��ب ن��خ��ب��ة م���ن اخل�����رباء بهدف 
تبادل اأف�سل املمار�سات والتجارب يف 
اأف�سل  وم�ساركة  االأه���داف،  حتقيق 
للعي�س  قابلية  اأك���ر  مل���دن  االأف���ك���ار 

وا�ستدامة ومرونة.

خروج  كيفية  على  ال�سوء  و�سلطت 
امل����دن م��ن االأزم�����ات امل��ع��ا���س��رة عرب 
واملدن  امل�ستدام،  "التمويل  م�سارات 
والتخطيط،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ذك���ي���ة، 
واملرونة احل�سرية، ومدن امل�ستقبل 
ناق�ست  ك��م��ا  للعي�س"،  ال�����س��احل��ة 
االأزم�����ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ت��غ��ري املناخ 
م�ستدامة  م���دن  الإن�����س��اء  وال��ف��ر���س 

اأكر ملءمة للعي�س.
جل�سات  ع���ق���د  ال���ق���م���ة  وت�����س��م��ن��ت 
يل  جائزة  ومنتدى  وح��واري��ة  عامة 
ومنتدى  العاملية،  للمدينة  يو  كوان 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ب���ل���دي���ات  روؤ�����س����اء 
القادة  ن����دوة  و���س��اح��ب��ت��ه��ا  ال���ع���امل، 
خللها  مت  ك��م��ا   ،WCS ال�����س��ب��اب 
وحت�سني  تطوير  اآل��ي��ات  ا�ستعرا�س 
للمدن  واال�ستدامة  العي�س  قابلية 
اخلا�سة  ال����ت����ح����دي����ات  وم����ع����اجل����ة 
ال�ساملة،  احل��ل��ول  وم�����س��ارك��ة  ب��ه��ا، 
املنا�سب  ال��ن��م��وذج  ب��ن��اء  ع��ن ط��ري��ق 

للمدينة، باالإ�سافة لبناء ال�سراكات 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��دي��دة وحتقيق 
م�ستويات  وت��ع��زي��ز  بينها،  التكامل 
االرتقاء مب�ستوى  بهدف  احلوكمة، 

جودة احلياة.
ال��ق��م��ة ع���دة موا�سيع  ن��اق�����س��ت  ك��م��ا 
مثل: منوذج املدن الذكية واأولويات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق، وال��ت��ك��ام��ل ب��ني اجلهات 
وتعزيز  امل�����دن  ب���ن���اء  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
وم�ساهمة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال�����س��راك��ة 
والتحول  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��م 
واأهمية  املجتمع،  الرقمي يف خدمة 
م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  الب�س�ري  ال��ع��ام��ل 
امل�����دن ال���ذك���ي���ة، وك���ي���ف ت��ظ��ل امل���دن 
واأكر  وم�ستدامة  للعي�س  �ساحلة 
ال�سعبة  ال���ظ���روف  ظ���ل  يف  م���رون���ة 
امل��ن��اخ، واأهمية  ال��وب��اء وت��غ��ري  م��ث��ل 
املدن،  م�ستقبل  حتول  يف  ال�سراكات 
املدن  واأث��ر جائحة كورونا يف تطور 
والتحول الذكي، واأهمية اال�ستدامة 

تلبية  ع��ل��ى  امل�����دن  ق�����درة  ل�����س��م��ان 
وا�سرتاتيجية  املجتمع،  احتياجات 
خروج املدن من االأزمات والتحديات 
ب�سكل اأقوى، ومعايري جودة احلياه 
ومدى مرونة املدن للتاأقلم مع تلك 

املعايري واحت�سانها.
التوجه  �سرورة  على  القمة  واأك��دت 
نحو اإدارة املدن بنمط جديد يعتمد 
اأن  االأول:  اأ�سا�سيني،  عاملني  على 

احتياجات املجتمع هي خط االأ�سا�س 
وتعترب  للمدن  التطويرية  للعملية 
كافة  لتطويع  ال��ق�����س��وى  االأول���وي���ة 
والقوانني  واالإج�����راءات  ال�سيا�سات 
ال�سيا�سات،  ه���ذه  تنفيذ  اأج����ل  م��ن 
احتياجات  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  وال�����ث�����اين: 
يكون  لن  و�سرعة  بفعالية  املجتمع 
ب�����دون حت��ق��ي��ق ت��ك��ام��ل ���س��ام��ل بني 
امل��ق��دم��ة للخدمة م��ن كل  اجل��ه��ات 

بحيث  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني 
م�ساركة  ع���ل���ى  ال���ت���ك���ام���ل  ي�����س��ت��م��ل 
واململوكة  املختلفة  املعلومات  و�سع 
ل��ل��ج��ه��ات امل��ق��دم��ة ل��ل��خ��دم��ة �سمن 
تتيح  م�����وح�����دة  م���ع���رف���ي���ة  م���ن�������س���ة 
م�ساركة املعلومات، وكذلك م�ساركة 
الب�سرية  وغ����ري  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد 
حتقيقاً  التكاملية  امل��ب��ادرات  �سمن 

لفعالية اأكرب وتوفرياً للموارد.

»دبي �خلريية« تطلق حملة لإغاثة �ملت�شررين من �جلفاف يف �ل�شومال

بهدف رفع جودة احلياة ور�ضم م�ضتقبل املدن

د�ئرة �لبلديات و�لنقل ت�شارك يف قمة �ملدن �لعاملية 2022 يف �شنغافورة

»�ل�شوؤون �لإ�شالمية«  تكرم �مل�شاركني يف �مللتقى �ل�شيفي لتنمية �ملو�هب �لوعظية
اخ��ت��ت��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون االإ���س��لم��ي��ة واالأوق�����اف 
فعاليات "امللتقى ال�سيفي لتنمية املواهب الوعظية " وكّرمت 
كل النا�سئني امل�ساركني فيه، ومنحتهم ال�سهادات التقديرية 
ح�سره  الذي  االحتفال  خلل  وذلك  الت�سجيعية  واجلوائز 
الدكتور حممد مطر �سامل الكعبي، رئي�س الهيئة، وعدد من 

امل�سوؤولني فيها.
النا�سئة  ل��ك��ل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  الكعبي  ال��دك��ت��ور  وت��ق��دم 
ا�ستثمار  ع��ل��ى  حر�سهم  مثمنا  امللتقى  ه���ذا  يف  امل�����س��ارك��ني 
اأوقاتهم يف تلقي العلوم  واملعارف واالرتقاء باأنف�سهم ثقافياً 

ون�سر  النبيلة  االإن�سانية  القيم  واإع���لء  وخطابيا  ووعظيا 
املودة والت�سامح والتعاي�س الذي اأ�سبح �سعارا لدولتنا بف�سل 
ت�سري  التي  الر�سيدة  لقيادتنا  احلكيمة  والروؤية  تعاىل  اهلل 
طيب   - �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ال��وال��د  ال��ق��ائ��د  نهج  على 
اأن تظل االإم���ارات رمزا  املوؤ�س�سني يف  – واإخ��وان��ه  ث��راه  اهلل 
على  م��وؤك��دا  ال�سعوب،  بني  ال�سلم  مل��ب��ادرات  ومنبعا  للخري 
ال�سمو  �ساحب  من  الهيئة  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  الدعم 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة –حفظه اهلل 
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  –واأخيه �ساحب 

دبي،  ح��اك��م  ال�����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب 
واأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات، االأمر الذي �ساهم يف تطور 

ر�سالتها . 
يف  ال�سيفي  امللتقى  ب���دور  الطلبة  اأ���س��ر  اأ����س���ادت  وق���د  ه���ذا   
احتياجات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ال�سيفية  االإج�����ازة  ا���س��ت��ث��م��ار 

الطفولة والنا�سئة يف املجتمع االإماراتي.
املواكبة  الفقرات  من  العديد  تقدمي  االحتفال  تخلل  وق��د 
على  ارت�سمت  و�سعادة  اإيجابية  م�ساحة  يف  الفعالية  لهذه 

وجوه كل احلا�سرين. 
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان ي�شيد مبوظف متميز يف �لدفاع �ملدين

•• عجمان-وام:

اأ�ساد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، 
اإدارة الدفاع املدين يف اإمارة عجمان من اإجنازات  مبا حققته 
وجوائز على م�ستوى الدولة، وما و�سلت اإليه من م�ستوى رفيع 

من اخلدمات واملبادرات التي تقدمها بكل تفان واإخل�س.
جاء ذلك، خلل ا�ستقبال �سموه بديوان احلاكم، �سعادة العقيد 
رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع املدين بعجمان، وم�ساعد 
العام عن  القائد  املزروعي احلائز على جائزة  اأول عادل علي 
الدفاع  قيادة  م�ستوى  على  املتعاملني  اإ�سعاد  موظف  اأف�سل 

املدين.
اللقاء  خ��لل   - النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  واأث��ن��ى 

- ع��ل��ى م���ا ق��دم��ه امل���زروع���ي خ���لل ���س��ن��وات ع��م��ل��ه ال�21 يف 
الدفاع املدين ومتيزه يف امل�ستوى الذي ا�ستحق عليه اجلائزة 
واإ�سهاماته الفاعلة يف خدمة الوطن وامل�سلحة العامة، واأ�ساد 
املدين  ال��دف��اع  اإدارة  بذلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  ���س��م��وه 
وحتفيزهم  م��وظ��ف��ي��ه��ا  اأداء  ب��ت��ط��وي��ر  واه��ت��م��ام��ه��ا  ب��ع��ج��م��ان 
للو�سول اإىل هذا االإجناز ونيل اجلائزة التي يت�سرف بها كل 

اأفراد االإدارة.
وقال �سموه اإن حكومة عجمان حتر�س على تكرمي املتميزين 
وال��ع��ط��اء لتطوير  ال��ب��ذل  مل��زي��د م��ن  م��ن موظفيها حت��ف��ي��زاً 
�سموه  داع��ي��ا  للمجتمع،  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  وت��ق��دمي  ال��ع��م��ل 
العاملني يف الدفاع املدين ويف كافة موؤ�س�سات حكومة عجمان 
اإىل اال�ستفادة من هذه االإجن��ازات، لتحقيق املزيد منها، من 

خلل تكاتف اجلميع والتن�سيق يف ما بينهم لتبادل املبادرات 
واخلربات واإجناز املهام بكل دقة واأمانة.

اأول  الزعابي، وم�ساعد  العقيد رائد عبيد  من جانبهما تقدم 
والتقدير،  واالم��ت��ن��ان  ال�سكر  بجزيل  امل���زروع���ي،  علي  ع���ادل 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم عجمان، و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 

ويل عهد عجمان، على ما يقدمانه من دعم وم�ساندة.
ح�سر اللقاء، ال�سيخ حميد بن عمار النعيمي، و�سعادة يو�سف 
وال�سيافة،  الت�سريفات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي  حم��م��د 
وف��اط��م��ة ���س��ي��ف امل��ط��رو���س��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمعية االإم�����ارات 
اال�سرتاتيجية  ق�سم  رئي�س  العليلي  طار�س  وهداية  للتوحد، 

بالدفاع املدين بعجمان.

حجز اأكرث من 92 % من م�ضاحة املعر�س..

�إقبال ُمتو��شل للُم�شاركة يف �لقطاعات �ل� »11« ملعر�س �أبوظبي �لدويل لل�شيد
•• اأبوظبي-الفجر:

ت�����س��ت��ع��د ال���ع���ا����س���م���ة االإم����ارات����ي����ة 
 )19( ال���دورة  فعاليات  الن��ط��لق 
لل�سيد  ال��������دويل  امل����ع����ر�����س  م����ن 
 ،)2022 )اأب��وظ��ب��ي  والفرو�سية 
العليا  اللجنة  جهود  تتكثف  حيث 
االأ�سخم  احل��دث  لتنظيم  املنظمة 
م����ن ن���وع���ه يف ال�������س���رق االأو�����س����ط 
واأف��ري��ق��ي��ا، واأح����د اأه����م االأح����داث 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ب��ه��ذا امل�����س��م��ار على 
م�����س��ت��وى ال����ع����امل، وذل������ك خلل 
الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 

اأكتوبر القاِدمني.
وُتقام الدورة اجلديدة، بتنظيم من 
وبرعاية  االإم���ارات،  �سقاري  ن��ادي 
ر�سمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�سندوق 
الوطني  اأبوظبي  مركز  احلبارى، 
ل��ل��م��ع��ار���س ح��ي��ث ُي���ق���ام احل����دث، 
ال�سيد"  "اأ�سلحة  ق��ط��اع  وراع����ي 
الراعي  ال��دول��ي��ة،  ك��اراك��ال  �سركة 
للعقارات،  "كيو"  �سركة  الف�سي 
و����س���رك���اء ت��ع��زي��ز جت���رب���ة ال�����زوار 
ك���ل م���ن اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
�سركة  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك 
الريا�سية  ل��ل��ُم��ع��ّدات  ب���والري�������س 
العربة  وجم��م��وع��ة  �����س��ة،  املُ��ت��خ�����سّ
الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من 
و�سركة  ديزاين"  "�سمارت  �سركة 
"اخليمة امللكية"، و�سريك �سناعة 
االإمارات"،  ب��ي  اأر  "اإيه  ال�سيارات 
وبدعم من غرفة جت��ارة و�سناعة 

اأبوظبي ونادي تراث االإمارات.
العام، تطّوراً  املعر�س هذا  وي�سهد 
املُ�ساركات  يف  وزي�������ادة  م��ل��ح��وظ��اً 
والدولية  وال��ع��رب��ي��ة  االإم���ارات���ي���ة 
ب�سكل فاق التوقعات حيث جتاوزت 
وال   ،92% ال���  احل��ج��وزات  ن�سبة 
زال������ت املُ�������س���ارك���ات م��ت��وا���س��ل��ة يف 
ُت�سّكل  التي   )11( ال���  القطاعات 
احلدث وُتغنيه، حيث ُتوا�سل اإدارة 

يف  املعر�س  وزوار  ُع�ّساق  ينتظرها 
العام  ُم��ن��ذ دورت���ه االأوىل  ك��ل ع��ام 
اأهم  اأح��د  �سّكلت  والتي   ،2003
عوامل اجلذب والنجاح على مدى 
ال�����دورات ال��لح��ق��ة. وق���د متكنت 
ال�سركات العار�سة يف هذا القطاع 
من زيادة مبيعاتها على نحٍو كبري 
عرب لقاء كبار ال�سخ�سيات املُهتمة 
وقادة  بال�سقور،  ال�سيد  بريا�سة 
ال�سناعة وخرباء الت�سويق، وعقد 
�سفقات و�سراكات مع اأبرز الوكلء 
لت�سويق  امل���ح���ل���ي���ني،  وامل�����وزع�����ني 
ال�سقور  م������زارع  م���ن  ُم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
وُم�ستلزمات  اأدوات  وخم���ت���ل���ف 
والتقنية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�������س���ق���ارة 

احلديثة.

ال�سيد  ُم�������ع�������ّدات  ق�����ط�����اع   .4
والتخييم:

اأبرز الفعاليات التي ينتظرها  من 
ُع�����ّس��اق احل���دث ك��ل ع���ام م��ن كافة 
ال�����س��رائ��ح ال��ع��م��ري��ة، وي�����س��ه��د هذا 
وعاملية  اإقليمية  ُم�ساركة  القطاع 
ال�سركات  مت��ك��ن��ت  وق����د  وا����س���ع���ة. 
زيادة  من  املجال  هذا  يف  العار�سة 
م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ع��ل��ى ن���ح���ٍو ك��ب��ري عرب 
املُ��ه��ت��م��ني ول���ق���اء كبار  ا���س��ت��ق��ب��ال 
وخرباء  ال�سناعة  وقادة  املُ�سرتين 
الت�سويق، وعقد �سفقات و�سراكات 
م�����ع اأب���������رز ال�����وك�����لء وامل�����وزع�����ني 
ُمنتجاتها  ل��ت�����س��وي��ق  امل���ح���ل���ي���ني، 
االأهداف  وال�سهام،  االأق��وا���س  م��ن 
�سكاكني  ال���رم���اي���ة،  وم�����س��ت��ل��زم��ات 
النوم،  واأك��ي��ا���س  ال�����س��ي��د، اخل��ي��ام 
اليدوية،  امل�����س��اب��ي��ح  ال���ك���را����س���ي، 
مناظري  وامل�سكاة،  الراأ�س،  م�سباح 
اخل����ي����ام، ال����ك����ام����ريات، ال���و����س���ادة 
التخييم،  ملب�س  للنفخ،  القابلة 

والقفازات.

ال�سيد: اأ�سلحة  قطاع   .5
احلدث،  على  بالغة  اأهمية  ُي�سفي 

ال�سركات  ب���ني  ال�����س��ف��ق��ات  وع��ق��د 
وال�سركات  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأ�سبحت  التي  واالإقليمية  املحلية 
منتجاتها ُتناف�س اأف�سل االبتكارات 

العاملية.
����خ امل���ع���ر����س يف دورت������ه  وق������د ر�����سّ
االأخرية )اأبوظبي 2021( مكانته 
�سهد  حيث  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية 
م�ساركة وا�سعة من قبل اأكر من 
�سركة وعلمة جتارية من   680
األف   50 م�ساحة  على  دولة،   44
 105 م��ن  اأك���ر  وا�ستقطب  م2. 
االأن�سطة  حُم��ّب��ي  م��ن  زائ���ر  اآالف 
وع�ساق  ال���رتاث���ي���ة،  وال���ري���ا����س���ات 
الرحلت، والتخييم وال�سيد. كما 
من  امل�ستوى  رفيع  باهتمام  حظي 
قبل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وكبار 

ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني.
ويحر�س معر�س اأبوظبي الدويل 
الرتويج  على  والفرو�سية  لل�سيد 
كافة  ع���ل���ى  ال���������س����وء  وت�������س���ل���ي���ط 
الهيئات  من  املُ�ساركني  العار�سني 
ال�سركات  اأو  احلكومية  واجل��ه��ات 
وجميع  ���س��واء،  ح��ّد  على  اخلا�سة 
العلمات التجارية، باالإ�سافة اإىل 
الفنانني واملهنيني ورّواد االأعمال، 
وذل��ك قبل احل��دث وخلله وبعد 

انتهائه.

قطاعات املعر�س:
و�سموليته  امل��ع��ر���س  غنى  يتجّلى 
يف القطاعات ال� 11 املُتنوعة التي 
واحلرف  ال��ف��ن��ون  وه���ي:  ي�سّمها، 
ال�سقارة،  ال��ف��رو���س��ي��ة،  ال��ي��دوي��ة، 
رح��������لت ال�������س���ي���د وال���������س����ف����اري، 
اأ�سلحة  والتخييم،  ال�سيد  ُمعّدات 
البيئة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ال�������س���ي���د، 
والرتاث الثقايف، مركبات وُمعّدات 
الرتفيه يف الهواء الطلق، املنتجات 
واخلدمات البيطرية، ُمعّدات �سيد 
البحرية،  وال��ري��ا���س��ات  االأ���س��م��اك 

ة. وو�سائل االإعلم املُخت�سّ

البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ق��ط��اع   .8
والرتاث الثقايف:

ل���ه���ذا ال���ق���ط���اع اأه���م���ي���ة ك����ربى يف 
احلدث، اإذ ُيعترب اأحد اأهم اأهداف 
مفهوم  ت���ع���زي���ز  ن���ح���و  امل����ع����ر�����س 
اال���س��ت��دام��ة و���س��ون ال���رتاث بروح 
وُيعّزز  واالبتكار،  التجّدد  ميلوؤها 
املعر�س ج��ه��وده الإجن���از ذل��ك من 
واال�سرتاتيجيات  اخلطط  خ��لل 
ُم�ساركة  وي�سهد  كما  تبّناها،  التي 
وا�سعة يف هذا املجال، حيث ُيعترب 
لت�سليط  رائ���ع���ة  ف��ر���س��ة  احل�����دث 
الهامة  املُ�����ب�����ادرات  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
ال�سلة  ذات  ال���ك���ب���رية  واجل����ه����ود 

بحماية و�سون البيئة والرتاث.

واخلدمات  املُ��ن��ت��ج��ات  ق��ط��اع   .9
البيطرية وال�سيدالنية:

ت��ك��م��ن اأه���م���ي���ة ه�����ذا ال���ق���ط���اع، يف 
غالبية  م����ع  امل�����ح�����وري  ت���راب���ط���ه 
ق����ط����اع����ات امل����ع����ر�����س االأخ����������رى، 
وي�����س��ه��د ت���ط���ّوراً م��ل��ح��وظ��اً يف كل 
وعاملية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  وُم�����س��ارك��ة  ع���ام 
ال�سركات  مت��ك��ن��ت  وق����د  وا����س���ع���ة. 
العار�سة يف هذا القطاع من زيادة 
مبيعاتها على نحٍو كبري عرب لقاء 
ال�سناعة  وق����ادة  املُ�����س��رتي��ن  ك��ب��ار 
�سفقات  وعقد  الت�سويق،  وخ��رباء 
و������س�����راك�����ات م�����ع اأب���������رز ال����وك����لء 
لت�سويق  امل���ح���ل���ي���ني،  وامل�����وزع�����ني 
الغذائية،  االأنظمة  من  ُمنتجاتها 
احليوانية،  االأغ�����ذي�����ة  م��ن��ت��ج��ات 
واخليول،  الطيور  �سحة  منتجات 
البيطرية  وال���ع���لج���ات  االأدوي�������ة 

وُم�ستلزماتها.

�سيد  ُم���ع���ّدات  ق��ط��اع   .10
االأ�سماك والريا�سات البحرية:

اأهمية بالغة على املعر�س،  ُي�سفي 
وقد �سهد خلل الدورات االأخرية 
تطوراً ملحوظاً وُم�ساركة اإقليمية 
زيادة  انعك�ست على  وا�سعة  وعاملية 

املزيد  حجوزات  ا�ستقبال  املعر�س 
من ال�سركات العار�سة والعلمات 
وال�ساعدة  امل���رم���وق���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
من  والفرو�سية،  ال�سيد  ع��امل  يف 

خمتلف قارات العامل.
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  واأط��ل��ق 
موقعه  ع��رب  والفرو�سية،  لل�سيد 
االإلكرتوين، العديد من اخلدمات 
ال���رق���م���ي���ة ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة وامل�����زاي�����ا 
الرتويجية لل�سركات العار�سة من 
العامل، وذلك بهدف  خمتلف دول 
�سمان �سهولة و�سل�سة االإجراءات 
الذين  ال���ع���ار����س���ني  م���ن  ل��ل��م��ئ��ات 
ا�ستقطابهم  امل���ع���ر����س  ي���وا����س���ل 

بكثافة.
وُي���ق���ام احل���دث ل��ل��م��ّرة ال��ث��ان��ي��ة يف 
اأّي���ام، وذلك   7 تاريخه على م��دى 
ت��ل��ب��ي��ة ل���رغ���ب���ة ك�����ّل م����ن ال�������زوار 
والعار�سني، حيث اأ�سادت ال�سركات 
املحلية واالإقليمية والدولية بهذه 
النقلة النوعية �سمن ا�سرتاتيجية 
يعك�س  مب�����ا  امل����ع����ر�����س،  ت���ط���وي���ر 
املُتزايد،  اجل���م���اه���ريي  االإق����ب����ال 
ال�سقارة  ع�ّساق  طموحات  وُيلّبي 
يف  وال���رتاث  والفرو�سية  وال�سيد 

خمتلف اأنحاء العامل.
واأعرب معايل ماجد علي املن�سوري 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
لنادي  ال���ع���ام  االأم������ني  ل��ل��م��ع��ر���س 
م�ساعر  ع���ن  االإم��������ارات،  ���س��ق��اري 
االع����ت����زاز م���ع االح���ت���ف���اء جُم�����ّدداً 
ب��اأج��م��ل م��ه��رج��ان ع��رف��ه جمهور 
املنطقة،  يف  وال��ف��رو���س��ي��ة  ال�����س��ي��د 
حيث تلتقي ح�سارات من خمتلف 
قارات العامل، �سمن جمموعة من 
والثقافية،  ال��رتاث��ي��ة،  الفعاليات 
وال��ري��ا���س��ي��ة، واالق��ت�����س��ادي��ة، مبا 
يعك�س مدى حر�س دولة االإمارات 
العربي  ال���������رتاث  اإح������ي������اء  ع���ل���ى 
واالإن�ساين واملحافظة عليه، ويوؤكد 
اأبوظبي  اأّن معر�س  يف ذات الوقت 
لتبادل اخلربات  دول��ي��اً  ب��ات حدثاً 

وه���و اأح����د اأب�����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا ُع�����ّس��اق امل��ع��ر���س يف كل 
اإقليمية  ُم�����س��ارك��ة  وي�����س��ه��د  ع����ام، 
متكنت  وق������د  وا�����س����ع����ة.  وع����امل����ي����ة 
ال�سركات العار�سة يف هذا القطاع 
م���ن زي������ادة م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ع��ل��ى نحٍو 
املُ�سرتين  ك��ب��ار  ل��ق��اء  ع���رب  ك��ب��ري 
الت�سويق،  ال�سناعة وخرباء  وقادة 
اأبرز  مع  و�سراكات  �سفقات  وعقد 
املحليني،  وامل�����وزع�����ني  ال�����وك�����لء 
م�سد�سات،  من  ُمنتجاتها  لت�سويق 
وبنادق ال�سيد، طبنجات مزخرفة، 

ذخائر ال�سيد، وخناجر تراثية.

ال�سيد  رح����������لت  ق�����ط�����اع   .6
وال�سفاري:

عام،  ك��ل  امل��ع��ر���س  ُع�����ّس��اق  ينتظره 
وعاملية  اإقليمية  ُم�ساركة  وي�سهد 
من  االآالف  جُم����ت����ذب����اً  وا�����س����ع����ة، 
ال�سائقة.  الهوايات  هذه  مُمار�سي 
العار�سة  ال�����س��رك��ات  متكنت  وق���د 
ال�سفر  وك�����االت  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  يف 
وُوج������ه������ات ال�������س���ي���د، م�����ن زي������ادة 
م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ع��ل��ى ن���ح���ٍو ك��ب��ري عرب 
ع���ر����س خ���دم���ات ت��ن��ظ��ي��م رح���لت 
ولقاء  وا�سع،  جمهور  اأم��ام  ال�سيد 
ال�سناعة  وق����ادة  املُ�����س��رتي��ن  ك��ب��ار 

وخرباء الت�سويق.

وُم�����ع�����ّدات  م���رك���ب���ات  ق����ط����اع   .7
الرتفيه يف الهواء الطلق:

القطاع  ه���ذا  ي��ج��ذب  ع����ام،  ك���ل  يف 
وا�سعة،  وعاملية  اإقليمية  ُم�ساركة 
مُمار�سي  م��ن  االآالف  وي�ستقطب 
ال�����س��ّي��ق��ة. وت�سمل  ه���ذه االأن�����س��ط��ة 
مقطورات  ال��ق��ط��اع:  م��ع��رو���س��ات 
التخييم، �سيارات RVs ، �سيارات 
ال����دف����ع ال����رب����اع����ي، ال������دراج������ات، 
ATV / UTV، االإك�س�سوارات 
وُمغامرات  الوعرة  الطرق  ول��وازم 
الهواء الطلق، وغريها الكثري من 

اأ�سا�سيات هذا القطاع ال�سائق.

واحل�������رف  ال����ف����ن����ون  ق����ط����اع   .1
اليدوية:

اأن  ع��ل��ى  املنظمة  اللجنة  حت��ر���س 
امللتقى  الفن حا�سراً يف هذا  يكون 
الذي يجمع مبدعني من خمتلف 
القطاع يف  ه��ذا  ُي�سّكل  اإذ  ال��ق��ارات، 
ة فّنية بالغة االأهمية  املعر�س من�سّ
الفنانني  م��ن  نخبة  ن��ت��اج  ل��ع��ر���س 
واالأجانب،  وال��ع��رب  االإم���ارات���ي���ني 
بينهم  للتوا�سل  حقيقية  وفر�سة 
بالفنون  امل��ت��ع��ّل��ق  اجل��م��ه��ور  وب���ني 
امل����رت����ب����ط����ة ب�������ال�������رتاث ال����ث����ق����ايف 
وي�ست�سيف  االإن�سانية.  واحل�سارة 
ه�����ذا احل������دث ال���ف���ري���د ب���اق���ة من 
تتنوع  ال���ت���ي  ال��ف��ّن��ي��ة  امل�������س���ارك���ات 
والت�سوير  وال��ن��ح��ت  ال��ر���س��م  ب��ني 
والزخرفة وروائع احلرف اليدوية، 
باأعمال  ورده��ات��ه  �ساالته  وتتزّين 

فنية ت�سكيلية ُمبدعة.

الفرو�سية: قطاع   .2
قطاع اأ�سا�سي وحموري ُمنذ تاأ�سي�س 
مُيّثل   ،2003 ال��ع��ام  يف  امل��ع��ر���س 
�سون  يف  اأبوظبي  جلهود  ترجمة 
والتقاليد  ال��رتاث��ي��ة  ال��ري��ا���س��ات 
العامل  �سعوب  وتعريف  االأ�سيلة، 
باأهمية اخليول العربية االأ�سيلة. 
وا�سعة  ُم�ساركة  امل��ع��ر���س  وي�سهد 
ة  املُخت�سّ االإقليمية  ال�سركات  من 
ب�سناعة ُم�ستلزمات ركوب اخليل، 
اخليول،  ���س��ن��ادي��ق  وامل���ق���ط���ورات، 
ح����دوات اخل���ي���ول، ال�����س��روج، جلام 
اخليل، ُمكّملت واأعلف غذائية، 
بركوب  خا�سة  واأح��ذي��ة  وملب�س 
تعليم  مل����دار�����س  اإ����س���اف���ة  اخل���ي���ل، 

مهارات الفرو�سية.

ال�سقارة: قطاع   .3
ال�سيد  ري���ا����س���ة  ق���ط���اع  ُي�����س��ف��ي 
ب���ال�������س���ق���ور، و����س���ن���اع���ة واب���ت���ك���ار 
على  ب��ال��غ��ة  اأه��م��ي��ة  ُم�ستلزماتها، 
احلدث، وهو الفعالية االأبرز التي 

االأن�سطة  بهذه  املُهتمني  �سريحة 
ال�����س��ّي��ق��ة ب��وت��رية ُم��ت�����س��ارع��ة، وهو 
م��ا ���س��اه��م ب���زي���ادة امل��ب��ي��ع��ات وعقد 
ال�سفقات. وت�سمل معرو�سات هذا 
ال�����س��ي��د، ق�سبان  ق����وارب  ال��ق��ط��اع 
االأ���س��م��اك، طعوم  و���س��ن��ارات �سيد 
ال�سيد، املجاديف، خطاف ال�سيد، 
الريا�سات  واأدوات  جتهيزات  كافة 
الغو�س، وغري  وُمعّدات  البحرية، 
اإك�س�سوارات  م����ن  ال���ك���ث���ري  ذل�����ك 

وُم�ستلزمات هذا القطاع.

االإعلم: و�سائل  قطاع   .11
اأه���م دع��ائ��م املعر�س  اأح���د  ُي��ع��ت��رب 
وجن�����اح�����ه املُ�������س���ت���م���ر وال�����رتوي�����ج 
االإعلم  اأجهزة  وجتد  للعار�سني. 
ة، التقليدية منها وو�سائل  املُخت�سّ
ومن�سئو  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
باملعر�س  ُم�ساركتها  يف  امل��ح��ت��وى، 
ف���ر����س���ة ث���م���ي���ن���ة ل���ل���ت���وا����س���ل مع 
املُ��ه��ت��م��ني ب��ق��ط��اع االإع�����لم وعامل 
للحدث  وال��رتوي��ج  والن�سر،  البّث 
وال�سياحي،  ال���ث���ق���ايف  امل���ج���ال  يف 
املحلية  العار�سة  ال�سركات  ولقاء 
واملوؤ�س�سات  وال���رع���اة،  وال��دول��ي��ة، 
البيئة  و����س���ون  ب��ح��م��اي��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
�سنوياً  احل��دث  وي�سهد  وال����رتاث. 
ُم�����س��ارك��ة م��ئ��ات االإع��لم��ي��ني من 
تغطية  يف  ال����ع����امل  اأن����ح����اء  ك���اف���ة 

فعالياته.

كلية �لهند�شة يف جامعة �لإمار�ت تنظم معر�شًا توجيهيًا للطلبة يف �لعام �لأكادميي �جلديد 2022-2023مركز �لنقل �ملتكامل يتخذ مبادر�ت نوعية لتعزيز خدمات �لنقل �ملدر�شي
•• اأبوظبي-وام:

اتخذ مركز النقل املتكامل التابع لدائرة البلديات 
املبادرات  م���ن  ع�����دداً  اأب���وظ���ب���ي،  ب���اإم���ارة  وال��ن��ق��ل 
م�ستويات  اأعلى  حتقيق  يف  ت�ساهم  التي  النوعية 
املدر�سية  للطلبة يف احلافلت  وال�سلمة  االأمن 
وت�سمن تقدمي خدمات نقل اآمنة و�سهلة الأكر 

من 155 األف طالب يف جميع اأنحاء االإمارة.
العام  اال�ستعدادات ال�ستقبال  اإط��ار  ذلك يف  ياأتي 
و�سمن   2023  -  2022 اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 
اأيٍد  "ل�سلمتك" حتت عنوان "اأبناوؤكم يف  حملة 
اأولياء  مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل  الهادفة  اأمينة" 

االأمور واجلهات املعنية بالنقل املدر�سي.
واأك����د م��رك��ز ال��ن��ق��ل ال��ت��ك��ام��ل ����س���رورة االمتثال 
اخلا�سة  واال���س��رتاط��ات  املتطلبات  جلميع  التام 
اأم����ن و�سلمة  ب��ال��ن��ق��ل امل��در���س��ي وال���ت���ي حت��ق��ق 
الطلبة، م�سرياً اإىل م�سوؤوليات �سائقي احلافلت 
الفح�س  اإج��راء  ت�سمل �سرورة  والتي  وامل�سرفات 
من  للتاأكد  ال�سائق  قبل  م��ن  للحافلة  ال��ي��وم��ي 
وامل�سار  ال�سرعة  التزام حدود  و�سرورة  �سلمتها 
ا�ستخدام  ع��ن  ف�سًل  احلافلة  ل�سري  املخ�س�س 
ذراع التوقف "قف" اجلانبية باحلافلت املدر�سية 
والتي تلزم التوقف التام جلميع املركبات يف كل 
االجتاهني مب�سافة ال تقل عن خم�سة اأمتار، مع 
فتح  عند  ال��ت��وق��ف  ع��دم  عقوبة  اأن  اإىل  االإ����س���ارة 

و10  درهم   1000 بقيمة  "قف" غرامة  اإ�سارة 
ن��ق��اط م��روري��ة ع��ن ه���ذه امل��خ��ال��ف��ة ال��ت��ي تر�سد 
اآلياً، كما يتوجب على ال�سائقني ا�ستخدام اإ�سارات 

التنبيه اأثناء عبور الطلب الطرق واملمرات.
عدم  عليهن  فيتوجب  احل��اف��لت  م�سرفات  اأم���ا 
ال�سماح الأي طالب بالنزول اإال يف املكان املخ�س�س 
الطلب  من  احلافلة  خلو  من  والتاأكد  لنزوله، 
اإل����زام الطلب  ب��ع��د ن��زول��ه��م م��ن��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
ب��رب��ط ح���زام االأم����ان وال��ت��اأك��د م��ن ت��وف��ر معدات 
االإ�سعافات االأولية، ف�سل عن م�ساعدة الطلب 
باأمان  الطريق  على عبور  11 عاماً  ال�  �سن  دون 

وت�سليم الطالب لويل اأمره.
ويف نف�س الوقت �سدد مركز النقل املتكامل على 

اأم��ر كل  التاأكد من تواجد ويل  امل�سرفات يف  دور 
االأه���ل عند نقطة  اأو �سخ�س حم��دد م��ن  ط��ال��ب 
و�سول احلافلة والعودة ال�ستقبال اأبنائهم الذين 
املحددة،  املواعيد  �سنة يف   11 اأعمارهم عن  تقل 
وتوعية االأبناء باأهمية االلتزام مبعايري ال�سلمة 
اأث���ن���اء ال��رح��ل��ة، ك��م��ا ���س��دد امل��رك��ز ع��ل��ى املدار�س 
ت��ع��ق��ي��م احلافلت  ����س���رورة  امل�����س��غ��ل��ة  واجل���ه���ات 
االإج�����راءات  م��ن  ك��ج��زء  دوري،  ب�سكل  امل��در���س��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف احل��ف��اظ ع��ل��ى �سلمة 
اأولياء  املتكامل  النقل  م��رك��ز  ح��ث  كما  الطلبة. 
اأي جتاوزات  التبليغ عن  االأم��ور واجلمهور على 
اأو يف  امل��در���س��ي،  النقل  �سائقي ح��اف��لت  م��ن قبل 
اأي ملحظات على م�ستوى احلافلة  حال وجود 
خ��ا���س��ة ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأم���ن وال�����س��لم��ة، من 
اأبوظبي  حكومة  ات�سال  مبركز  االت�سال  خ��لل 
نظم  اأخ���رى،  جهة  من   .800555 الرقم  على 
لل�سلمة  امل�سرتكة  اللجنة  مظلة  حت��ت  امل��رك��ز 
املرورية عدداً من ور�س العمل التوعوية ل�سائقي 
وم�����س��ريف ح��اف��لت النقل امل��در���س��ي وال��ت��ي ركزت 
على توعية �سائقي احلافلت املدر�سية وامل�سرفات 
وااللتزام  االآمن  املدر�سي  النقل  وامل�سرفني حول 
املتوا�سل  واالهتمام  املرورية  ال�سلمة  مبعايري 
والتاأكد من  الطلب،  و�سلمة  باأمن  قبلهم  من 
املدر�سية  باحلافلت  ال�سلمة  ا�سرتاطات  توفر 

يف جميع االأوقات.

•• العني-الفجر: 

بجامعة  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  ن��ّظ��م��ت 
موؤخراً  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
يف  للطلبة"  التوجيهي  "املعر�س 
االأكادميي  العام  من  االأول  الف�سل 
يف   ،  2023-2022 اجل����دي����د 
املعلومات-  ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ة  م���ب���ن���ى 
ط��لب ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي، بح�سور 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية واالإدارية 
واأو�سح   الطلبة.  من  وع��دد  للكلية 
ال��زح��م��ي، م�ساعد  ���س��امل  ال��دك��ت��ور 
املعر�س  اأن  الطلبة  ل�سوؤون  العميد 
منح  اإىل  يهدف  للطلبة  التوجيهي 
الكايف  التوجيه  امل�ستجدين  الطلبة 
ح����ول اخ���ت���ي���ار ت��خ�����س�����س��ات��ه��م بعد 
التمهيدية،  امل�ساقات  م��ن  االنتهاء 
ح���ي���ث ي��ع��م��ل ف���ري���ق خُم���ت�������س من 
وطلبة  التدري�سية  الهيئة  اأع�����س��اء 
اإعطاءهم  ع��ل��ى  �س  تخ�سّ ك���ّل  م��ن 
�سات  التخ�سّ حول  ُمهّمة  تفا�سيًل 
"بلغ   : واأ���س��ار  لهم،  املتاحة  املميزة 
ع���دد ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد املُ�����س��ّج��ل��ني يف 
الدرا�سي  للف�سل  ال��ه��ن��د���س��ة  كلية 
احلايل  االأك��ادمي��ي  العام  االأول من 

برامج  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   956
البكالوريو�س، و103 طالباً وطالبة 
يف برامج املاج�ستري، اإ�سافة اإىل 36 
طالباً وطالبة يف برامج الدكتوراه". 
الهند�سة وفق خطتها  كلية  وت�سعى 
اال�سرتاتيجية العلمية  ليكون فيها 
التعليم الهند�سي واالبتكار عن�سران 
وا�ستقطاب  ل��ل��ن��ج��اح،  اأ���س��ا���س��ي��ني 
ط���ل���ب���ة اجل����ام����ع����ة م�����ن امل���ب���دع���ني 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن ل��ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى خمتلف 
واالأكادميية،  ال��درا���س��ي��ة  ال���ربام���ج 
االأق�سام  يف  العلمية  �سات  والتخ�سّ
العلمية  ومراكزها  للكلية  املختلفة 

التعليمي  امل��ن��ه��ج  وُي���ع���ّد  ال��ب��ح��ث��ي��ة. 
بجامعة  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  ل���ربام���ج 
امل��ت��ح��دة غنياً  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
بفر�س التعلم التجريبي التي تعزز 
ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار ال��ه��ن��د���س��ي، وت�سم 
اأق�سام علمية  الهند�سة خم�سة  كلية 
البكالوريو�س  درج��ة  لنيل  رئي�سية 
كما  وال�����دك�����ت�����وراه.  وامل���اج�������س���ت���ري 
الكلية برامج جديدة لطلبة  تطرح 
التطور  مل���واك���ب���ة  ال���ب���ك���ال���وري���و����س 
اجلامعات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي 
الهند�سة  ت��خ�����س�����س  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
الكيميائية  وال��ه��ن��د���س��ة  امل��ع��م��اري��ة 

وهند�سة البرتول والهند�سة املدنية 
الكهربائية  وال��ه��ن��د���س��ة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
والهند�سة  االت�������س���االت  وه��ن��د���س��ة 

امليكانيكية وهند�سة الطريان.
ب���رام���ج  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل������دي������ر   
ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ع��ت��م��دة م��ن جلنة 
االع����������رتاف االأك�������ادمي�������ي ال������دويل 
دور  اإىل   ب��االإ���س��اف��ة   ،ABET
وجهود الهيئة التدري�سية واالإدارية 
من ذوي الكفاءات واخلربة املتميزة  
ال��ع��ال��ي��ة لربامج  اجل�����ودة  دع����م  يف 
العليا  وال���درا����س���ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

واعتمادها عاملياً.
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العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ريت�سي 

CN هاو�س  رخ�سة رقم:4096245 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

CN دايت فاكتوري  رخ�سة رقم:2442671 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جنمه ال�سحراء للخراطة - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1179392 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

ليفربول احللقه الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3692216 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الغ�سي 

للخياطه والتطريز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4102026 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :وايت توليب لتجارة الزهور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1899240 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمزه كوتى فايلي�سريى ثودى تودى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سعيد �سامل اخلرو�سى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ وايت توليب لتجارة الزهور

WHITE TULIP FLOWERS

اإىل/ وايت توليب لتجارة الزهور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WHITE TULIP FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :هانكو لل�سيانة املباين

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4069781 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عجيل �سوجنات مويدوبا �سوجنات %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد جنم عبداهلل �سيار احلو�سنى
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ هانكو لل�سيانة املباين

HANCO BUILDING MAINTENANCE

اإىل/ هانكو لل�سيانة املباين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HANCO BUILDING MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سدف للعلم ذ.م.م

رخ�سة رقم : CN 3802181 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ال�سيخ خليفه بن �سلطان بن خليفه ال نهيان من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / ال�سيخ خليفه بن �سلطان بن خليفه ال نهيان من 65 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد احمد �سامل القحطانى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سدف للعلم ذ.م.م
SADAF MEDIA L.L.C

اإىل/ �سدف للعلم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SADAF MEDIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :فلي روز لت�سليح كهرباء ال�سيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3684166 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نور العظيم نور احلق من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / نور العظيم نور احلق من 100 % اإىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عمر ح�سن عمر �سالح الربيكى من وكيل خدمات اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عمر ح�سن عمر �سالح الربيكى من 0% اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ فلي روز لت�سليح كهرباء ال�سيارات

FLY ROSE AUTO ELECTRICAL REPAIRS
اإىل/ ادورا لقطع الغيار امل�ستعملة ذ.م.م

ADORA USED SPARE PARTS L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مالقا للمقاوالت العامه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4459424 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عي�سى ا�سماعيل ح�سن العبيدىل %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعود حم�سن �سعود زبار احلارثى %10

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مالقا للمقاوالت العامه
MALAGA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ مالقا للمقاوالت العامة ذ.م.م
MALAGA GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ور�سة 20 تو 20 لت�سليح ال�سيارات

رخ�سة رقم : CN 4382150 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل ح�سني ابراهيم حممد احلمادى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل ح�سني ابراهيم حممد احلمادى من 100 % اإىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ديلوار ح�سني نوراحلق %49
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة 20 تو 20 لت�سليح ال�سيارات

TO 20 AUTO REPAIR WORK SHOP  20

اإىل/ ور�سة 20 تو 20 لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
TO 20 AUTO 20 REPAIR WORK SHOP L.L.C

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز احلياة
رخ�سة رقم : CN 1103288 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاالبيل بوكونهياكاث عبدالعزيز %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاالبيل بوكونهياكاث عبدالعزيز

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد �سيف را�سد حممد النعيمى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز احلياة
AL HAYAT CENTRE

اإىل/ مركز احلياة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 AL HAYAT CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :وايت اليت لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم : CN 1994507 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عدنان دياب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عدنان دياب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد حممد احمد مو�سى ال�سالعى

تعديل نوع رخ�سة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ وايت اليت لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
WHITE LIGHT AUTO REPAIR L.L.C

اإىل/ وايت اليت لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WHITE LIGHT AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ال�سادة :بي�س اوف تاون  باأن /  التنمية االإقت�سادية  تعلن دائرة 

للمقاوالت العامة وادارة العقارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1092680 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة يعقوب يو�سف �سعيد خمي�س العربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف طارق احمد �سليمان �سعيد الكندي

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
خلدمات  :كلني  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: البيئة رخ�سة رقم : 4285059 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة فاطمه �سامل حممد الربيعي املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سالح بن عبيد بن �سالح ال�سعدي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ع�سر  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الف�ساء للنقليات العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1067916 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة طالب ح�سن هداف م�سلم خوار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعيد �سالح �سامل غامن العامري

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :فينتاج باك للتجارة العامة

رخ�سة رقم : CN 2842254 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جامي�سكوتى جاكوب باناكيزام جاكوب فارجي�س  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد عو�س بدر جعفر الكثريى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عو�س بدر جعفر الكثريى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ فينتاج باك للتجارة العامة
VINTAGE PACK GENERAL TRADING

اإىل/ فينتاج باك للتجارة العامة ذ.م.م
VINTAGE PACK GENERAL TRADING L.L.C

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

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

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بلزمه للمقاوالت العامة - ذ م م

رخ�سة رقم : CN 1010695 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يو�سف حممد عبداهلل حممد ال�سام�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رفيق خان �سمند خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف حممد عبداهلل حممد ال�سام�سي

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بلزمه للمقاوالت العامة - ذ م م

PLAZMA GENERAL CONTRACTING COM LLC

اإىل/ بلزمه للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

PLAZMA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ال�سيارات  الغيار  قطع  لتجارة  امل�سهور  :الوادي  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم : CN 1085538 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بارايل راجيفان نارايانان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بارايل راجيفان نارايانان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبداهلل يو�سف حممد ال على

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الوادي امل�سهور لتجارة قطع الغيار ال�سيارات ذ.م.م

FAMOUS VALLEY AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C

اإىل / الوادي امل�سهور لتجارة قطع الغيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

FAMOUS VALLEY AUTO SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :املباين اخل�سراء لل�ست�سارات الهند�سية واالدارية 

رخ�سة رقم : CN 1175203 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سفيق حممد داود  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمار عبيد احمد �سيف الكعبى  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد م�سلم �سهيل �سعيد الرا�سدى

تعديل نوع رخ�سة / من مهنية اإىل جتارية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ املباين اخل�سراء لل�ست�سارات الهند�سية واالدارية

GREEN BUILDING ENGINEERING CONSULTANT MANAGEMENT

اإىل / املباين اخل�سراء لل�ست�سارات الهند�سية واالدارية ذ.م.م
GREEN BUILDING ENGINEERING CONSULTANT MANAGEMENT L.L.C. 

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ُنفذ حكم االإعدام يف اأوكلهوما بحق اأمريكي يف اخلم�سني من عمره 
مدان بقتل رجل مبطرقة عام 1997، بعدما رف�س حاكم الوالية 

طلباً بالراأفة به، على ما اأعلنت �سلطات ال�سجون يف الوالية،
وتلقى جيم�س كودينغتون حقنة مميتة يف �سجن ماك األي�سرت.

اأوكلهوما �سكوت كرو وفاة كودينغتون يف  ال�سجون يف  واأك��د مدير 
اأي  اأن  م�سيفاً  غ(،  ت   15،16( املحلي  بالتوقيت   10،16 ال�ساعة 

م�ساكل مل تتخلل عملية اإعدامه.
الواليات  ج��ن��وب  يف  املحافظة  الريفية  اأوك��له��وم��ا  والي���ة  وع���اودت 
املتحدة تنفيذ اأحكام االإعدام يف ت�سرين االأول-اأكتوبر 2021، بعد 
توقف دام �ست �سنوات ب�سبب عمليات اإعدام فا�سلة. وهي باتت الوالية 
التي نفذت اأكرب عدد من االإعدامات يف 2022اإذ و�سل عددها اإىل 
ثلثة.وُحكم على جيم�س كودينغتون باالإعدام لقتله �سديقه األربت 
هيل )73 عاماً( مبطرقة عام 1997، لرف�سه اإعطاءه مبلغاً مالياً 
ل�سراء خمدرات.واأو�سى جمل�س العفو واالإفراج امل�سروط يف الوالية 
بالراأفة بكودينغتون، لكن احلاكم اجلمهوري كيفن �ستيت رف�س هذا 

الطلب االأربعاء.
اإع��دام يف حق ع�سرة �سجناء يف الواليات املتحدة منذ  اأحكام  وُنفذت 
بداية ال�سنة، غالبيتهم يف الواليات اجلنوبية، وفقاً ملركز معلومات 

عقوبة االإعدام.

االثنني  ب��اري�����س  يف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  يبحث 
دعم  �سبل  يف  مورافييت�سيكي  ماتيوز  البولندي  ال���وزراء  رئي�س  مع 
على  الأوك��ران��ي��ا  الرو�سي  الغزو  وتداعيات  مو�سكو  مبواجهة  كييف 

االأوروبيني، كما اأعلن ق�سر االإليزيه اخلمي�س.
اأوكرانيا، �سيناق�س الزعيمان خلل  وباالإ�سافة اإىل ملف احلرب يف 
الدفاع  حيث  من  االأوروبية  ال�سيادة  “حتّديات  االإليزيه  يف  قمّتهما 
واالأم��ن، ف�سًل عن التعاون من اأجل �سمان االأم��ن الكامل للجناح 

بح�سب ما اأفادت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان. ال�سرقي الأوروبا”، 
وتاأتي زيارة رئي�س الوزراء القومي ال�سعبوي اإىل العا�سمة الفرن�سية 
التي �سبق له اأن زارها يف اآذار-مار�س 2021، بعد فرتة من التوتر 
اخلارجية  ا�ستدعت  ني�سان/اأبريل،  مطلع  ووار���س��و.ويف  باري�س  بني 
ت�سريحات  على  احتجاجاً  وار���س��و  يف  الفرن�سي  ال�سفري  البولندية 
اليمينية  ال�سامية  ب�”معاداة  مورافييت�سيكي  فيها  اّت��ه��م  مل��اك��رون 
املتطرفة” و”التدّخل يف احلملة ال�سيا�سية الفرن�سية” ب�سبب قربه 
الأوكرانيا  املوؤيدين  اأك��ر  بني  من  هي  البحرية.وبولندا  م�ساة  من 
داخ���ل االحت���اد االأوروب�����ي، كما اأّن��ه��ا اأي�����س��اً م��ن ب��ني االأك���ر انتقاداً 
لرو�سيا، على عك�س اأملانيا وفرن�سا على وجه اخل�سو�س اللتني كانت 

مواقفهما يف بع�س االأحيان اأكر حذراً.

�سهدت مدن عدة يف االأرجنتني اخلمي�س م�سريات لدعم نائبة الرئي�س 
بالقرب من منزلها  االأرجنتيني كري�ستينا كري�سرن مبا يف ذلك جتمع 
االأ�سبوع اجل��اري حكما  النيابة خلل  بعدما طلبت  اآير�س،  بوينو�س  يف 
بال�سجن بحقها يف ق�سية ف�ساد.وذكرت و�سائل اإعلم حملية بينها وكالة 
مدن  يف  ج��رت  التظاهرات  ه��ذه  اأك��رب  اأن  “تيلم”  احلكومية  االأن��ب��اء 
حركات  ال�سرق(واأعلنت  )و�سط  يف  و�سانتا  وروزاري���و  )و�سط(  ك��وردوب��ا 
من  مزيد  عن  البريونية  الو�سط  ي�سار  حكومة  من  مقربة  اأح���زاب  اأو 
التجمعات يف االأيام املقبلة، حتت �سعار “ال�سعب يدافع عن كري�ستينا”، 
بينها تظاهرة كربى ال�سبت يف بوينو�س اآير�س مببادرة الئتلف احلاكم 
عن  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  ريكالدي  ماريانو  تودو�س«.و�سرح  “جبهة 
نهاية  “يف  االئ��ت��لف احل��ك��وم��ي  الع�سو يف  )ب����ريوين(  ال��ع��دال��ة  ح���زب 
تاأهب  البلد، يف حالة  املدينة يف كل  �ساحات  اإىل  �سنخرج  االأ�سبوع  هذا 
بوينو�س  اخلمي�س  م�ساء  االأ�سخا�س  مئات  للتعبئة«.وجتمع  وا�ستعداد 
اآير�س لفرتة طويلة كما حدث يف الليايل ال�سابقة هذا االأ�سبوع، بالقرب 
من منزل الرئي�سة ال�سابقة وهم يغنون ويرددون هتافات دعم لكري�سرن 

بينها “كري�ستينا رئي�سة!”، ح�سب مرا�سل لوكالة فران�س بر�س.

عوا�صم

وا�سنطن

باري�ص

بوينو�ص اأير�ص

يعد �ضكانه من الأفقر يف العامل 

يف قطاع غزة �ملحا�شر.. يحرقون �لبال�شتيك ل�شتخر�ج �لوقود 

هل توقف �إ�شر�ئيل �لتفاق �لنووي.. ع�شكريًا؟
•• وا�صنطن-وكاالت

الإعاقة  م�سعى  يف  مكثف  ب�سكل  التحرك  اإ�سرائيل  توا�سل 
االتفاق  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  حلفيتها  ع���ودة 
االت��ف��اق يرفع  اأن  اأبيب  اإي���ران، حيث تعترب تل  ال��ن��ووي مع 
قيوداً اقت�سادية كانت مفرو�سة على طهران، ما �سي�سمح لها 
باال�ستمرار يف دعم بع�س امليلب�سيات يف املنطقة، وخا�سة يف 

الدائرة املحيطة باإ�سرائيل.
ومع و�سول اإجناز االتفاق ملرحلة حا�سمة ومهمة، بداأت تل 
اأبيب تقتنع باأن فر�س منع عودة وا�سنطن للتفاق اأ�سبحت 
اأبيب فعله فقط هو حت�سني  �سبه معدومة، واأن ما على تل 

االأمريكية الإ�سافة  االإدارة  ال�سغط على  االتفاق من خلل 
لعدم  ال�سغط  اأو  اإ�سرائيل،  تقرتحها  التي  املطالب  بع�س 
موافقة وا�سنطن على بع�س املطالب التي تطرحها طهران، 
اإ�سافة اإىل اال�ستعداد خلطة موازية يف التعامل مع اإيران بعد 
االتفاق.وتوؤكد اإ�سرائيل اأنها لي�ست طرفاً يف االتفاق اأو جزءاً 
اإيران  العمل �سد  اأنها حتتفظ بحقها يف  على  وت�سدد  منه، 
لل�سلح  طهران  حيازة  ملنع  منا�سبة  تراها  التي  بالطريقة 
النووي، وهو ما يك�سف عن خيارات ت�ستعد لها اإ�سرائيل من 
اأن  اإ�سرائيلية  تقديرات  ترى  ال��ذي  الع�سكري  اخليار  بينها 
فر�س اللجوء اإليه اأ�سبحت عالية، رغم التعقيدات الكبرية 

املرافقة ملثل هذا القرار.

زيارات مكوكية
اإيال  االإ�سرائيلي  القومي  االأم��ن  م�ست�سار  يقيم  اأي��ام  ومنذ 
ه��ول��ت��ا يف ال��ع��ا���س��م��ة االأم��ري��ك��ي��ة وا���س��ن��ط��ن، ح��ي��ث التقى 
رده���ا على  وا�سنطن  ت��ق��دم  اأن  ه��ن��اك، قبل  ع��دة  م�����س��وؤول��ني 
الذي  النووي  االتفاق  م�سودة  على  بناء  االإيرانية  املطالب 
ب��ه وزي���ر الدفاع  اأن يلحق  ق��ب��ل  ق��دم��ه االحت����اد االأوروب������ي، 
االأمريكي بيني غانت�س، الذي و�سل وا�سنطن للقاء م�سوؤولني 
الزيارة  “الهدف من  اإن  بارزين.وقال غانت�س قبل مغادرته 
هو اإي�سال ر�سالة وا�سحة بخ�سو�س املفاو�سات بني القوى 
اإي��ران��اإاىل ما كانت عليه يف  يعيد  اتفاق ال  اأي  واأن  واإي���ران، 
باالأمن  �سي�سر  قادمة  عديدة  ل�سنوات  يقيدها  وال  ال�سابق، 

اإعلم  واالإقليمي«.بالتزامن مع ذلك ك�سفت و�سائل  العاملي 
الوزراء  رئي�س  بني  مكاملة  الإج��راء  حماولة  عن  اإ�سرائيلية، 
االإ�سرائيلي يائري البيد، والرئي�س االأمريكي جو بايدن، اإال 
اأنه مت تاأجيلها، وربطت تقارير اإ�سرائيلية عدة هذا االت�سال 

باأنه للحدث حول التطورات يف االتفاق النووي.
العمل الع�ضكري

االإ�سرائيلية،  اأحرنوت”  “يديعوت  ل�سحيفة  تقرير  وي�سري 
لتح�سني  االأول  جانبني،  اإىل  تهدف  ال��زي��ارات  ه��ذه  اأن  اإىل 
والثاين  منعه،  ت��ع��ذر  بعد  ب��ه  املحيطة  وال��ظ��روف  االت��ف��اق 
اإ�سرائيل  ب��ه  ت��ق��وم  ع�سكري  ع��م��ل  الأي  غ��ط��اء  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
رئي�س  �سري.وقال  ب�سكل  اأو  علني  ب�سكل  �سواء  اإي���ران،  �سد 

ال�سابق عامو�س  االإ�سرائيلية  الع�سكرية  �سعبة اال�ستخبارات 
اأن حتتفظ باحلق  “ميكن الإ�سرائيل  اإنه  يدلني، لل�سحيفة 
يف الت�سرف الأنها لي�ست من املوقعني على االتفاقية، ولكي 
اإي��ران، عليها اأن حتدد لنف�سها اأن هذه هي  تهاجم اإ�سرائيل 
اللحظة االأخرية واأن هناك �سرورة واأن جميع ا�سرتاتيجيات 
ال��ق��درة على  “ال بد من  اأن��ه  اإي���ران ف�سلت«.واأ�ساف  اإي��ق��اف 
ووا�سنطن”،  العامل  قبل  من  ال�سرعية  واملطلوب  التنفيذ، 
اإ�سرائيل يف  تواجهها  التي  املع�سلت  اأن احدى  اإىل  م�سرية 
حال اإجناز االتفاق هو اأنه قد يبعد االإيرانيني عن القنبلة، 
االإ�سرائيلي  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ع��م��ل  ���س��رع��ي��ة  ت��ن��ت��ف��ي  وب��ال��ت��ايل 

�سدها.

•• جباليا-اأ ف ب

ي��ط��ل��ب حم��م��ود ال��ك��ف��ارن��ة م��ن اأح����د عماله 
اإ����س���ع���ال م���زي���د م���ن احل���ط���ب اأ���س��ف��ل خ���زان 
ملأه بنحو طن من مادة البل�ستيك ليقوم 
اإىل وقود يبيعه يف ال�سوق  ب�سهره وحتويله 
ي�سهد  ال��ذي  املحا�سر  غ��زة  قطاع  يف  املحلي 
بينما  اأ�سعارها  ارتفاع  اإىل  توؤدي  اأزمة طاقة 

يعد �سكانه من االأفقر يف العامل.
جباليا  يف  ع���ام���ا(   25( ال���ك���ف���ارن���ة  ي��ع��م��ل 
املحاذية للحدود ال�سمالية مع ا�سرائيل، مع 
تعتمد فكرته على  الذي  امل�سروع  اأ�سقائه يف 
حتت  �سهره  عرب  البل�ستيك  تدوير  اإع���ادة 

درجات حرارة عالية جدا.
وت�ستغرق عملية ال�سهر وقتا طويل خا�سة 
ون�سف  �سعته طنا  تبلغ  ال��ذي  اخل���زان  مل��لء 
كافية  كمية  وه���ي  البل�ستيك،  م��ن  ال��ط��ن 

الإنتاج األف لرت من الوقود.
اأر�����س مفتوحة  واأم����ام اخل����زان امل��و���س��وع يف 
قطاع  �سمال  للجئني  جباليا  خميم  �سرق 
“الفكرة جاءت من  اإن  الكفارنة  يقول  غزة، 
امل�ستمر  غ��زة  لقطاع  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  احل�����س��ار 
وقود  اأزم���ة  غلى  اأدى  وال���ذي   2007 منذ 

متجددة تاأثر بها قطاع الكهرباء«.
بكالوريو�س  على  احلا�سل  ال�ساب  واأ���س��اف 
طريقة  العمل  يف  “نعتمد  االأعمال  اإدارة  يف 
ال�سنع”،  حملية  ب�سيطة  وم��ع��دات  بدائية 
لتطوير  ب��االإن��رتن��ت  ا���س��ت��ع��ان  اأن���ه  مو�سحا 
جتارب  “عدة   2018 يف  وخ���ا����س  ف��ك��رت��ه 
اأ�سهر من  اأن اأمتكن بعد ثمانية  فا�سلة قبل 

ا�ستخراج الوقود«.
وتابع اأن “اخلزان ال ي�ستوعب اأكر من طن 
ون�سف الطن من البل�ستيك بينما ت�ستمر 
عملية ا�ستخراج الوقود ملدة ترتاوح بني 12 

و14 �ساعة«.
ومتر عملية اإعادة التدوير مبراحل عدة قبل 
اأن يتم تكرارها اإذ يحتاج اإىل ثماين �ساعات 

على االأقل لتربيد اخلزان وتنظيفه.
املرحلة  امل�����س��ه��ور يف  ال��ب��ل���س��ت��ي��ك  وي��ت��ب��خ��ر 
باملاء  ت���ربي���ده  ع���رب  ت��ك��ث��ي��ف��ه  ق��ب��ل  االأوىل 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال���وق���ود. وي��ت�����س��ل اخل���زان 
امل��غ��ل��ف ب��ال��ط��ني ل�����س��م��ان ح��ف��ظ احل�����رارة 
على  يحتوي  اآخ��ر  ب��خ��زان  مو�سول  باأنبوب 

ماء.
البخار  تكثيف  على  ال��ث��اين  اخل���زان  ويعمل 
تعبئته  يتم  وق��ود  اإىل  ب���دوره  يتحول  ال��ذي 
يف غالونات عرب �سنبور مو�سوع اإىل جانب 

اخلزان.
ال��ب��ن��زي��ن عن  ال��ع��م��ل بف�سل  وي��ق��وم ف��ري��ق 

ال�سوالر عرب جهاز اآخر.
خماطر  اأي  ب���وج���ود  ال��ك��ف��ارن��ة  ي���ع���رتف  ال 
�سحية اأو بيئية للم�سروع الذي ال ي�ستخدم 
العاملون فيه اأيا من و�سائل ال�سلمة. وقال 
“ال يوجد خماطر واملنطقة تعترب �سناعية 

وخالية من ال�سكان«.
للبيئة  الوطني  املعهد  مدير  اأك��د  املقابل  يف 

كارثية  “الظاهرة  اأن  حل�س  اأحمد  والتنمية 
الأي  ت�ستند  وال  ع��ارم��ة  ف��و���س��ى  ع��ن  وت��ن��م 

�سوابط اأو معايري اأو رقابة بيئية«.
و�سدد حل�س على اأن “املواد الكيميائية التي 
�سامة  م��واد  البل�ستيك هي  تنتج عن ح��رق 
وقطعي  مبا�سر  �سبب  وا�ستن�ساقها  بحتة 
�سرطان  خ�����س��و���س��ا  االأم����را�����س  ان��ت�����س��ار  يف 
منتقدا اعتماد امل�سروع على طريقة  الرئة”، 
“ع�سوائية وبدائية تلحق �سررا كبريا جدا 

بالعمال وبجميع ال�سكان«.
ذاته  بحد  امل�ستخدم  “اخلزان  اأن  واأ���س��اف 
انفجار  ح��دوث  ميكن  موقوتة  قنبلة  يعترب 

فيه وهذا اأمر عواقبه وخيمة«.
ي�ساعد  امل�����س��روع  ب���اأن  مقتنع  الكفارنة  لكن 
على اإنتاج كمية كبرية من مادة الغاز اأي�سا، 
ن��ع��رف كيف  “ال  ال��وق��ت نف�سه  وي��ع��رتف يف 
ب��ت��ب��خ��ريه عرب  ن��ق��وم  ل��ذل��ك  ال���غ���از  ن�ستغل 

و�سعه يف املاء حتى ال يوؤثر على البيئة«.
وي�سدد ال�ساب على تاأثري احل�سار اال�سرائيلي 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع وع��ل��ى ع��م��ل��ه. وق����ال “ميكن 
اال�ستغناء عن اخلزان احلراري )وا�ستخدام( 
اأكرب  كمية  ي�ستوعب  بالكهرباء  يعمل  خزان 
وي��ت��ح��م��ل ح�����رارة اأك�����رب، ل��ك��ن��ه غ���ري متوفر 

ب�سبب احل�سار االإ�سرائيلي«.
ت��ول��ي��د الطاقة  اإ���س��رائ��ي��ل حم��ط��ة  ودّم�����رت 
ذلك  وم��ن��ذ   .2006 يف  غ���زة  يف  ال��وح��ي��دة 
اأزم��ة حادة  احلني، يعاين �سكان القطاع من 
يف الكهرباء، اإذ يقطع التيار الكهربائي اأكر 

من 12 �ساعة يوميا.
ميلأ  لل�سيادين  غ���زة  م��ي��ن��اء  ر���س��ي��ف  ع��ل��ى 
���س��ي��اد ال�����س��م��ك ع��ب��د امل��ع��ط��ي ال��ه��ب��ي��ل )23 
خزان  بل�ستيكي  خ��رط��وم  بوا�سطة  ع��ام��ا( 
امل�ستخرج  ب��ال�����س��والر  ال��ق��دمي  ق��ارب��ه  وق����ود 
اأنه ي�ستخدم هذه  من البل�ستيك، مو�سحا 
املادة الأن �سعرها يبلغ “ن�سف تكلفة ال�سوالر 

امل�ستورد من اإ�سرائيل«.
لل�سيد  رحلته  حتتاج  الذي  ال�ساب  وي�سيف 
900 لرت من  اإىل  12 �ساعة،  التي ت�ستمر 

ال�سوالر يوميا اأن “ال عيوب يف هذا ال�سوالر، 
اأن  اإىل  وي�����س��ري  عالية”.  وك��ف��اءت��ه  ج��ودت��ه 
�سبعة قوارب اأخرى ت�ستخدم هذا النوع من 

ال�سوالر.
لكنه ي�سعر “باالأ�سف الأن الكميات امل�ستخ�سلة 
موؤكدا  وحمدودة”،  قليلة  البل�ستيك  من 
اأن��ه ال يح�سل على اأك��ر من 500 لرت كل 

يومني.
اأ�سا�سي  ب�سكل  ال��وق��ود  اإن��ت��اج  حجم  ويتوقف 
يتم  التي  البل�ستيكية  العبوات  كمية  على 
الذي  الكفارنة  ح�سب  القمامة،  من  جمعها 
يقول “ننتج من 700 اإىل األف لرت �سوالر 

يوميا«.
احلدود  عن  االأم��ت��ار  مئات  تبعد  منطقة  يف 
�ستة  يقوم  جباليا  خميم  �سرق  اإ�سرائيل  مع 
عمال بفرز عبوات البل�ستيك الفارغة التي 
ي�سل ارتفاعها اإىل نحو ع�سرة اأمتار يف مراآب 

لبيع البل�ستيك.
وي��و���س��ح اأح����د ه����وؤالء ال��ع��م��ال ع��م��اد حامد 
يجمعونه  عمال  من  البل�ستيك  “ن�سرتي 
م��ن ال�����س��وارع ث��م ن��ق��وم ب��ف��رزه ق��ب��ل طحنه 
لي�سبح  خا�سة  كهربائية  ماكينة  بوا�سطة 

كحبات االأرز الناعمة«.
يف  امل�ستخرجة  امل���واد  بو�سع  “نقوم  ويتابع 
اأكيا�س ثم نبيعها الأ�سحاب امل�سانع وامل�ساغل 

املتخ�س�سة بتدوير البل�ستيك«.
وي�سكو حامد من تاأثري اأزمة نق�س الكهرباء 
التي يعاين منها القطاع على ا�ستمرار عمله، 
الليل  يف  للعمل  ن�سطر  “اأحيانا  م�سوحا 

تزامنا مع و�سل التيار الكهربائي«.
وي�سيف اأن “العمل �ساق لكن املخاطر التي 
اأكرب  غ��زة  يف  االإ�سرائيلي  الق�سف  يخلفها 
�سهد  اأ�سبوعني  من خطر عملنا هذا«.وقبل 
ال��ق��ط��اع ج��ول��ة م��واج��ه��ة ع�����س��ك��ري��ة عنيفة 
االإ�سلمي  اجلهاد  بني  اأي��ام  ثلثة  ا�ستمرت 
واإ���س��رائ��ي��ل ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ع��ل��ى اإث���ر اغتيال 
اإ�سرائيل الأحد القادة الع�سكريني يف اجلهاد.

•• تايبيه-اأ ف ب

مار�سا  االأمريكية  ال�سناتورة  و�سلت 
تايوان م�ساء اخلمي�س  اإىل  بلكبورن 
�سيا�سية  ���س��خ�����س��ي��ة  راب������ع  ل��ت�����س��ب��ح 
اأمريكية تزور اجلزيرة هذا ال�سهر، يف 

خطوة �ستثري حتماً غ�سب بكني.
تايوان  م�سيق  يف  ذروت��ه  التوتر  وبلغ 
يف اأعقاب زي��ارة قامت بها مطلع اآب-

رئي�سة  تايبيه  اإىل  اجل��اري  اأغ�سط�س 
نان�سي  االأم���ري���ك���ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
من  غا�سباً  فعل  رّد  اأث��ار  ما  بيلو�سي، 
ب��ك��ني ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ع��ل��ى االإث����ر اأكرب 
ل���ه���ا يف حميط  ع�����س��ك��ري��ة  مت����اري����ن 

اجلزيرة.
وق���ب���ي���ل م��ن��ت�����س��ف ل���ي���ل اخل��م��ي�����س-

ال��ط��ائ��رة احلكومية  اجل��م��ع��ة، ح��ّط��ت 
التي تقّل بلكبورن، وهي  االأمريكية 

�سناتورة جمهورية من والية تيني�سي، 
يف مطار �سونغ�سان يف تايبيه. وو�سفت 
الزيارة  ال��ت��اي��وان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

بالفردية.
وك��ت��ب��ت ب��لك��ب��ورن ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا يف 
م��وق��ع ت��وي��رت “لقد ه��ب��ط��ُت ل��ل��ت��ّو يف 
تايوان الإر�سال ر�سالة اإىل بكني - لن 

نخاف«.
التايوانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
الكونغر�س  اأع�ساء  الأّن  “ممتّنة  اإنها 
االأمريكي اأظهروا مرة اأخرى دعمهم 
ال��ق��وي وال��ت��زام��ه��م جت��اه ت��اي��وان من 
خلل زيارتها” يف وقت “توا�سل فيه 

ال�سني زيادة تهديدها«.
يتجّزاأ  ال  ج���زءاً  ت��اي��وان  بكني  وتعترب 
اجلزيرة  اأّن  وت����وؤّك����د  اأرا���س��ي��ه��ا  م���ن 
�ستعود اإىل �سيادتها يوما ماً، وبالقوة 

اإن لزم االأمر.

اأمريكي  م�سوؤول  اأرف��ع  هي  وبيلو�سي 
منتخب يزور اجلزيرة منذ عقود.

وعلى مدى اأ�سبوع بعد زيارة بيلو�سي 
وطائرات  حربية  �سفناً  بكني  اأر�سلت 
مقاتلة اإىل حميطة اجلزيرة، يف اأكرب 
تنّفذها  نوعها  من  ع�سكرية  مناورات 
منذ منت�سف ت�سعينات القرن املا�سي.

با�ستخدام  ال�����س��ني  ت���اي���وان  واّت��ه��م��ت 
الزيارة ذريعة لبدء مناورات قد تكون 

مبثابة تدريب على عملية غزو.
اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطق  وق��ال 
االأم����ريك����ي����ة ف���ي���دان���ت ب���ات���ي���ل ل���دى 
اإّن  ب����لك����ب����ورن  �����س����وؤال����ه ع����ن زي�������ارة 
وامل�سوؤولني  ال��ك��ون��غ��ر���س  “اأع�ساء 
عقود  منذ  تايوان  ي��زورون  املنتخبني 
و���س��ي��وا���س��ل��ون ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك. وهذه 
الزيارة تتما�سى مع �سيا�ستنا القدمية 

الداعمة ل�سني واحدة«.

اآخر من الكونغر�س، بقيادة  وزار وفد 
ال�سناتور اإد ماركي ، تايوان بعد فرتة 
وجيزة من زيارة بيلو�سي، بينما كانت 

ال�سني توا�سل مناوراتها الع�سكرية.
اإجن  ت�ساي  تايوان  رئي�سة  وقالت  هذا 
وي���ن اجل��م��ع��ة اإن ال���زي���ارات االأخ���رية 
اأمريكيون  م�����س��وؤول��ون  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 
الدفاع عن  ع��زم اجلزيرة على  ع��ززت 
باأحدث  لقائها  اأث��ن��اء  وذل���ك  نف�سها، 
اجلزيرة  اإىل  ت�سل  اأمريكية  م�سرعة 

يف حتد لبكني.
تايوان  تعترب  ال��ت��ي  ال�����س��ني،  وب����داأت 
جزءا من اأرا�سيها، تدريبات ع�سكرية 
بالقرب من اجلزيرة بعد زيارة رئي�سة 
نان�سي  االأم���ري���ك���ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 

بيلو�سي يف اأوائل اأغ�سط�س اآب.
اأ����س���ب���وع، تبعها  وب��ع��د ذل����ك ب���ح���وايل 
وو�سلت  اآخ���ري���ن،  م�����س��رع��ني  خم�سة 

تايبه  اإىل  بلكبرين  مار�سا  ال�سناتور 
يف وقت متاأخر من يوم اخلمي�س.

الرئا�سي،  امل��ك��ت��ب  يف  اج��ت��م��اع  خ���لل 
اأ�ساد ت�ساي بالزيارات.

ُن�����س��رت على  ت�����س��ري��ح��ات  وق���ال���ت يف 
و�سائل  �سفحات  على  مبا�سرة  الهواء 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي اخل��ا���س��ة بها 
“يف االآون��ة االأخ��رية، قام العديد من 
ال�سخ�سيات العامة من خمتلف فئات 
املجتمع االأمريكي بزيارة تايوان. وقد 
عززت هذه االأعمال اللطيفة ومظاهر 
تايوان  ت�سميم  م��ن  احل��ازم��ة  ال��دع��م 

على الدفاع عن نف�سها«. .
جمهورية  وه���ي  ب��لك��ب��رين،  وق���ال���ت 
جلنتي  يف  وع�سو  تيني�سي  والي��ة  من 
مبجل�س  امل�سلحة  واخلدمات  التجارة 
املتحدة  الواليات  اإن  لت�ساي  ال�سيوخ، 
ق��ي��م احلرية  ت�����س��رتك��ان يف  وت���اي���وان 

والدميقراطية.
تدعم  اأن  ح��ق��ا  امل��ه��م  “من  واأ���س��اف��ت 
الدول املحبة للحرية تايوان يف �سعيها 

للحفاظ على ا�ستقللها وحريتها«.
الدميقراطيات  اإن  ت�����س��اي  وق���ال���ت 
ل�سمان  مًعا  تعمل  اأن  يجب  الزميلة 
ومرونة،  اأم��ان��ا  اأك���ر  اإم����داد  �سل�سل 
لروؤية  “م�سرورة”  اأن���ه���ا  م�����س��ي��ف��ة 
التايوانية  امل��و���س��لت  اأ���س��ب��اه  �سركات 

ت�ستثمر يف الواليات املتحدة.

•• الدمازين-اأ ف ب

اأ�سبح  ال�سودانيني،  من  االآالف  ع�سرات  من  كغريه 
والية  يف  للنازحني  خميم  يف  مقيما  ه���ارون  اأي���وب 
اأُحرق منزله وُقتل  النيل االأزرق يف ال�سودان بعدما 

عدد من اأفراد عائلته نتيجة ا�ستباكات قبلية.
واأدى اإىل ت�سريد هوؤالء املدنيني، اقتتال بني قبيلتي 
ال��ه��و���س��ا م��ن ج��ه��ة وال��ربت��ا وامل��ت��ح��ال��ف��ني معها من 
 11 يف  االأزرق  النيل  والي���ة  يف  ان��دل��ع  اأخ���رى  جهة 
االأرقام  وتفيد  واحد.  الأ�سبوع  وا�ستمر  متوز/يوليو 
�سقوط  ع��ن  اأ�سفرت  امل��واج��ه��ات  ه��ذه  ب��اأن  الر�سمية 

105 قتلى وع�سرات اجلرحى.
العنف  ببدء  االتهامات  املتناحرة  القبائل  وتبادلت 
الطرف  مب�ساندة  احلكومة  منها  ط��رف  كل  واتهم 
االآخر.من جهتها، ذكرت االأمم املتحدة اأن 31 األف 
االأزرق  النيل  ب��والي��ة  منازلهم  م��ن  ن��زح��وا  �سخ�س 
اإىل  حتولت  مدر�سة  داخ��ل  امل��ج��اورة.وم��ن  واملناطق 
الدمازين عا�سمة والية  للنازحني يف مدينة  ملجاأ 
اإىل  ال��ذي ينتمي  امل���زارع  ق��ال ه��ارون  االأزرق،  النيل 

اإطلق  “كان  بر�س  فران�س  لوكالة  الهو�سا  قبيلة 
النار متوا�سل لعدة اأيام وب�سورة م�ستمرة يوميا”. 
“قتل اأخي واإبن عمي واأُح��رق بيتي واأغلب  واأ�ساف 

منازل عائلتي«.
واأث������ارت ه���ذه اال���س��ت��ب��اك��ات ال��ق��ب��ل��ي��ة غ�����س��ب اأف����راد 
ال��ه��و���س��ا وال��ت��اب��ع��ني ل��ه��ا يف اأن���ح���اء ال���ب���لد، وعمت 
بع�س الواليات احتجاجات تطالب بالعدالة للذين 
قتلوا يف اال�ستباكات، بينما خرجت م�سريات اأخرى 
تناه�س القبلية وتدعو اإىل الوحدة بني كل مكونات 
ال�����س��ودان.ك��م��ا ك�����س��ف��ت ح��ال��ة ان���ع���دام االأم�����ن التي 
الذي  الع�سكري  االن��ق��لب  بعد  وا���س��ح��ة  اأ�سبحت 
الربهان  الفتاح  عبد  ال�سوداين  اجلي�س  قائد  نفذه 
العام املا�سي.وقال اجليلي عبد اهلل من قبيلة الهمج 
املتحالفة مع الربتا “مل يكن امامنا خيار اآخر �سوى 
اأحرقت  “بيوتنا  اأن  واأ���س��اف  اأر�سنا”.  عن  ال��دف��اع 
ال��دم��ار يف ك��ل مكان  وان��ه��ارت على االأر����س وانت�سر 

وقتل العديد من النا�س«.
ويف نهاية ال�سهر املا�سي، اتفق زعماء القبيلتني على 
اإىل  التو�سل  حتى  بينهما  العدائية  االأع��م��ال  وق��ف 

املا�سي  ال�سهر  ا�ستباكات  كاملة.اندلعت  م�ساحلة 
القبائل.  توتر م�ستمر منذ وقت طويل بني  ب�سبب 
وعادة ينجم هذا التوتر عن نزاعات حول االأرا�سي 
ل���ل���زراع���ة والرعي  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  امل����وردي����ن  وامل����ي����اه، 

والن�ساطان الرئي�سيان يف هذه املناطق.
الهو�سا لفران�س  ق��ي��ادي م��ن  اأك��د  االإط����ار،  ويف ه��ذا 
ب��ر���س يف وق���ت ���س��اب��ق اأن ال��ع��ن��ف ب���داأ ع��ن��دم��ا طلبت 
قبيلته “ت�سكيل �سلطة حملية ت�سرف على ا�ستخدام 
االأرا�سي«.لكن عبد العزيز النور القيادي االآخر يف 
االهلية  االدارة  لربط  نية  اأي  نفى  نف�سها  القبيلة 
بق�سية االأر�س، مو�سحا “نريد اإدارة اأهلية ل�سوؤون 

القبيلة و�سط املجتمعات االأخرى«.
وعلى جانب الربتا، قال العبيد اأبو �سوتال القيادي 
النيل  والي���ة  “اأرا�سي  اإن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  القبلي 
فقط  م��ل��ك  وه���ي  ل��ن��ا  بالن�سبة  اأح��م��ر  خ��ط  االأزرق 

لل�سكان االأ�سليني للمنطقة«.
وال تعترب الربتا قبيلة الهو�سا من ال�سكان االأ�سليني 
للمنطقة.والهو�سا قبائل اإفريقية م�سلمة تنت�سر يف 
بلدان مثل نيجرييا والنيجر و�ساحل العاج وال�سنغال 

ون�ساطها الرئي�سي هو الزراعة وتاريخ هجرة بع�س 
اأفرادها اإىل ال�سودان غري معروف.

وهوؤالء يتحدثون لغة الهو�سا ويقدر عددهم بنحو 
االأزرق  النيل  يف  وينت�سرون  �سخ�س  مليني  ثلثة 
جنوب البلد واإقليم دارفور غرب البلد ويف واليتي 
اجلزيرة و�سنار و�سط البلد ويف ك�سل والق�سارف 
يف ال�����س��رق.واأ���س��ارت جمموعة االأزم����ات ال��دول��ي��ة يف 
“تقارير تفيد ببدء و�سول الهو�سا  اأن  اإىل   2013
االأكرب  ال��ع��دد  وا���س��ت��ق��رار   1920 ال�����س��ودان يف  اإىل 
منهم يف النيل االأزرق يف 1940 يف اإطار بحثهم عن 
طلبت  املنطقة  من  باحثة  الأبقارهم«.وقالت  م��راع 
عدم ك�سف هويتها “على مدى �سنوات اأ�سبح للهو�سا 
نفوذ اقت�سادي يف املنطقة ملهاراتهم يف الزراعة على 
حتت  اأن��ه  الباحثة  االزرق«.وا���س��اف��ت  النيل  �سفتي 
امتد  وال���ذي  الب�سري  عمر  ال�سابق  الرئي�س  حكم 
لثلثة عقود ظل الهو�سا بعيدين عن التمرد امل�سلح 

الذي كان يقاتل احلكومة يف النيل االزرق.
يف 2020 وقع املتمردون اتفاق �سلم مع احلكومة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ول��ت ال�����س��ل��ط��ة ع��ق��ب االطاحة 

ارجاء  بجميع  القتال  بوقف  اآم���ال  و�سط  بالب�سري 
ال��ب��لد. وب��ع��د ن�����س��وب اال���س��ت��ب��اك��ات ت��ع��ال��ت اأ�سوات 

تطالب بتجميد اتفاق جوبا لل�سلم.
�سلم  اأي  اتفاق جوبا  “مل يجلب  �سوتال  اأب��و  وق��ال 
اإىل  ال�سلطات  القبلية  اال�ستباكات  لنا«.ودفعت هذه 
فر�س حظر جتول ليلي يف املدن الرئي�سية بالوالية. 
الع�سكرية يف  �سبه  ال�سريع  الدعم  تنت�سر قوات  كما 
�سوارع الدمازين.وما زالت بع�س املحلت التجارية 
يف �سوق املدينة مغلقة، كما تظهر اآثار الدمار جلية 

يف املدينة ب�سبب اال�ستباكات.

بر�س  لفران�س  البقالة  اأح��د حم��لت  وق��ال �ساحب 
االآن  ل��ك��ن  بكثافة  يعمل  ال�����س��وق  ك���ان  ال�����س��اب��ق  “يف 

تراجع العمل ب�سورة كبرية«.
تعود  اأن  ف��ق��ط  “نريد  ه�����ارون  ي��ق��ول  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
االأ�سياء اإىل ما كانت عليه �سابقا”، معربا بذلك عن 

اأمل ال�سكان يف عودة الهدوء.
اأما �سيدة اإبراهيم وهي من قبيلة الفوجن املتحالفة 
وقالت  امل�ساحلة.  تاأمل يف حتقيق  فهي  الربتا،  مع 
“كنا نعي�س يف وئام طوال حياتنا ال  لفران�س بر�س 

نعرف ملاذا حدث هذا«.

بعد ت�ضريد الآلف جراء احلرب  

�أهايل �لنيل �لأزرق ياأملون يف م�شاحلة قبلية 

�ضناتورة اأمريكية ت�ضل اإىل تايوان 

�لرئي�شة �لتايو�نية : زيار�ت �مل�شوؤولني �لأمريكيني تعزز �لدفاع عن �جلزيرة  
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القانونية  وغ��ري  الوح�سية  وال�سيا�سة   ،”
والتحقيق  امل���ه���اج���رة،  ال��ع��ائ��لت  ل��ف�����س��ل 
واإج����راء عزل  ال��ع��دال��ة،  اجل��ن��ائ��ي لعرقلة 
واأخرياً،  اأوكرانيا،  على  املفرو�س  البتزازه 
اإج��راء ع��زل ث��اٍن لتحري�سه على مت��رد 6 

يناير 2021.
   يف كل منعطف يبدو كارثيا، يف تر�ّسحه 
ثم يف رئا�سته، كانت و�سائل االإعلم حتب�س 
املرة  كانت هذه  اإذا  وتت�ساءل عما  انفا�سها 
الو�سول  مت  م���ا  واإذا  ن��ه��اي��ت��ه،  ���س��ت��ك��ون 
ترامب  م�����س��رية  يف  االن��ه��ي��ار  ن��ق��ط��ة  اإىل 
ال�سيا�سية؛ ثم ال، مل يكن هذا هو احلال 

اأبًدا.
ترامب  اأن  -ي��ب��دو  الديناميكية  ه���ذه      
قد جتاوز حدا مروعا يجربه على حتمل 
من  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ي��ع��اين  اأن  دون  اأف���ع���ال���ه، 
ع���واق���ب ح��ق��ي��ق��ي��ة -ت��ت��ج�����س��د ب��ال��ك��ام��ل يف 
كتبها   ،2016 اأك��ت��وب��ر  ب��ت��اري��خ  ت��غ��ري��دة 

املوؤلف جي�سي فارار:
دوين  ال��ع��ج��وز  �سينجو  كيف  اأرى  اأن  اأود 

ترامب من هذا املاأزق!
* ت��رام��ب ي��خ��رج م��ن امل����اأزق واأ���س��اب��ع��ه يف 

اأنفه *

اآه! ح�ضنا، مع اأّن،
   يف هذه االأيام، يبدو اأنه ال يوجد �سحفي 
ويتنّباأ  جم���ددا  يغامر  اأن  ي��ري��د  اأم��ري��ك��ي 
�ساملا  العجوز دوين ترامب لن يخرج  ب��اأّن 
ت�سحبها  م�ساكل  م�ساكله.  من  امل��رة  ه��ذه 
ال�سعبية بني جمهور  ا�ستمرار عدم  حالًيا 
ال��ن��اخ��ب��ني ع���ام���ة، وت���راج���ع دع����م احلزب 
حمتملني  مناف�سني  وظهور  اجلمهوري، 
ا�ستماع  وج��ل�����س��ات  احل�����زب،  ن��ف�����س  داخ����ل 
ع��اّم��ة ك�سفت ع��ن درج���ة غ��ري ع��ادي��ة من 
العنيفة  ال�سغب  اأع��م��ال  ع��ن  م�سوؤوليته 
فيها  �ستنظر  مدنية  وق�سية  يناير،   6 يف 
االغت�ساب،  بتهمة  املقبل  ال��ع��ام  املحكمة 
وحتقيق اآخر يف نيويورك حول ممار�سات 
منظمة  ت�ستهدف  قانونية  غ��ري  جت��اري��ة 
التحقيقات  م����ن  وجم���م���وع���ة  ت����رام����ب، 
ت�سرفات  ح��ول  ال��والي��ات  ويف  الفيدرالية 

ترامب يف فرتة 6 يناير.
   ومع ذلك، يفرت�س اأن يكون من ال�سهل 
اإىل حد ما، روؤية ترامب ك�سخ�سية �سعيفة 
ينتهي  اأن  اىل  واأق����رب  ي�����س��دق،  ال  ب�سكل 
اأمره يف بدلة برتقالية، اأو يفقد ثروته يف 
عودته  احتمال  من  اأكر  ق�سائية،  دعوى 
و�سائل  ذلك، يف  االأبي�س. ومع  البيت  اإىل 
االإع�����لم االأم��ري��ك��ي��ة، ال ي��ك��اد اأح���د يقدم 

املو�سوع من هذه الزاوية.
   ب�����س��ك��ل ع������ام، اأع���ت���ق���د اأن����ن����ا ن���ف���رط يف 
الفا�سلة  توقعاتنا  �سدمة  عن  التعوي�س 
ب�سكل فادح لعام 2016 بالتوجه نحو ما 
ميكن اأن اأ�سميه متلزمة “اآه، ح�سًنا، ومع 
ح�سًنا،  “اآه،  متلزمة  منطق  فوفق  ان”. 
اأن...”، جنح ترامب يف اخل��روج من  ومع 
اأنه  درج���ة  اىل  االآن،  حتى  امل�ساكل  ع��دي��د 
�سيكون من احلماقة التنبوؤ باأنه لن يفلت 
ب��دون م�سكلة. ال  اأخ��رى  من العقاب م��رة 
يوجد �سحفي �سيا�سي يريد ذلك، ال �سيما 

عندما يتعلق االأمر برتامب.

نهاية مفهوم ل يقهر
    ومع ذلك، اأزعم اأنه كان علينا اأن نعترب 
اأّن مناعة ترامب التي ال تقهر الغيت اإىل 
االأبد بعد انتخابات 2020، التي خ�سرها 
بكل و�سوح. �سحيح اأنه اقرتب من الفوز 
-جورجيا  ال����والي����ات  م���ن  ق��ل��ي��ل  ع����دد  يف 
ووي�سكون�سن  واأري������زون������ا  وب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا 
اأرب����ع منها  اأو  ث���لث  وم��ي��ت�����س��غ��ان -ك��ان��ت 

والرئا�سة.  االنتخابية  الهيئة  له  �ستوؤمن 
خ�����س��ر اخل��م�����س��ة ج���م���ي���ًع���ا، وكانت  ل��ك��ن��ه 
هيلري كلينتون اأقرب من ترامب للفوز 
لنيل  احتاجتها  ال��ت��ي  ال��ث��لث  ب��ال��والي��ات 
الرئا�سة عام 2016، باأكر من 25 األف 
ا الرئا�سة بهام�س  �سوت )لقد خ�سرت اأي�سً
اأي  مثل  بالهزمية،  اعرتفت  ولهذا  جيد، 

�سخ�س عاقل(.
    على وجه التحديد، اأ�سبح ترامب رابع 
 125 انتخابه خلل  اإع��ادة  رئي�س يخ�سر 
عاًما، مما اأدى اإىل تو�سيع النادي اللمع 
الذي ي�سم جورج اإت�س دبليو بو�س وجيمي 
هام�س  اأن  وات�سح  هوفر.  وهربرت  كارتر 
هزمية ترامب البالغ 4.4 يف املائة ي�سعه 
اإىل جانب الرجال الذين ما زال املراقبون 
ال�سيا�سيون يعتقدون اأنهم عرفوا اإخفاقات 
تاريخية. خ�سر ترامب الت�سويت ال�سعبي 
وميت  همفري  ه��وب��ري  م��ن  اأك���رب  بهام�س 
رومني وجريالد ف��ورد وج��ون ك��ريي. ويف 
باب مكا�سب ح�سة الت�سويت ال�سعبي، كان 
فقط  نقطة   1.2 مبقدار  اأف�سل  ترامب 
من مايكل دوكاكي�س، الرجل الذي تعترب 
م�سريته ال�سيا�سية مرادفة ل� “اخل�سارة«.

بعد  ب��ال�����س��ل��ط��ة  ت����رام����ب  مت�����س��ك  اإذا     
باتهامات  م��ت��ذرًع��ا  الأ���س��اب��ي��ع  االن��ت��خ��اب��ات 
ك�����اذب�����ة ب����ت����زوي����ر ان����ت����خ����اب����ي، ف���ق���د متت 
يف  املحاكم  ام��ام  حماولته  م��ن  ال�سخرية 
كل دعوى رفعها هو اأو حلفاوؤه. وانتهى به 
االأمر باإطلق مترد اأدى اإىل حتول البلد 
اأك���رب )ل��ف��رتة وج��ي��زة، هذا  ���س��ده بن�سبة 
التاريخ  اأول رئي�س يف  اأ�سبح  �سحيح(، ثم 
يتعر�س مرتني الإج���راءات ع��زل من قبل 

جمل�س النواب.
   واإذا مل تتم اإدان��ة ترامب -بفارق ع�سرة 
اأ�سوات -يف جمل�س ال�سيوخ بعد اأن �سّوت 
اأكرب  ع��دًدا  ف��اإن  ملن�سبه،  الناخبون برتكه 
م��ن ���س��ي��ن��ات��ورات ح��زب��ه ���س��وت��وا ���س��ده يف 
اأي  اأك��ر م��ن  الثانية ه��ذه،  ال��ع��زل  عملية 
رئ��ي�����س اآخ����ر يف ال��ت��اري��خ. وح��ال��ّي��ا، تتخذ 
احلكومية  اجلنائية  التحقيقات  �سل�سلة 
هذا  اإىل  اأدت  التي  االأف��ع��ال  يف  والوطنية 

االإجراء، اأبعاًدا دراماتيكية.

   وم��ع ذل��ك، ف��اإن امل��ق��االت التي تعلن اأن 
اإن���ه “قرر” ال��رت���س��ح مرة  ت��رام��ب ي��ق��ول 
اأخرى عام 2024 يتم التعامل معها على 
يقول  كان  عندما  حتى  مثرية  اأخبار  اأنها 
نف�س ال�سيء منذ اأكر من عام. يف الواقع، 
منذ اأن اجرب على املغادرة بينما كان ي�سنع 
18 �سهًرا، فاإنه يكرر  م�سهًدا حرفًيا قبل 
اإليه،  ذلك الأي �سخ�س م�ستعد لل�ستماع 
خ��ا���س��ًة اأث��ن��اء ت��دخ��ل اأم����ام جم��م��وع��ة من 
الذكرى  الإحياء  فاعلية  االإن��ق��اذ يف  رج��ال 
ال��ع�����س��ري��ن الأح�������داث احل������ادي ع�����س��ر من 
هذه  يل،  “بالن�سبة  ق��ال:  حيث  �سبتمرب، 
�ساأفعله.  ما  اع��رف   ”...“ �سهلة.  م�ساألة 
�سعداء،  ���س��ت��ك��ون��ون  اأن���ك���م  اأع��ت��ق��د   ”...“
�ستكونون  اأنكم  اأعتقد  ه��ك��ذا...  �سنقولها 

�سعداء جًدا«.
   اأنا �سخ�سياً ال اأعتقد اأنه �سيتم انتخاب 
دونالد ترامب عام 2024، واأعتقد اأنه لن 
يفوز حتى برت�سيح احلزب اجلمهوري. يف 
اأندم  �سيتقدم. رمبا  اأن��ه  اأعتقد  ال  الواقع، 
ب�سدة على كتابة هذا عندما يعود ترامب 
اإىل ال�سلطة ويلقي بال�سحفيني يف الغوالغ 
بتهمة الت�سهري يف جيتمو، اأو رمبا �سيكون 
عارا �سيطاردين بقية حياتي املهنية. ومع 
ترامب  دونالد  م�سرية  اأن  يبدو يل  ذل��ك، 

كمر�سح واقعي ملن�سب رفيع باتت وراءه.

القطع مع “اآه ح�ضًنا، ومع اأن...«
اإىل حترير  تدفعني  اأ�سباب  ع��دة     هناك 
نف�سي من متلزمة “اآه، ح�سنا، ومع اأن” 
اأع����اين منها ل��ط��رح هذه  ال�����س��دي��دة ال��ت��ي 

الفر�سية.
اآخ�����ذ ع��ل��ى حم��م��ل اجلد     يف ال���ب���داي���ة، 
التي  امل���دن���ي���ة واجل���ن���ائ���ي���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
يواجهها ترامب و�سيتعني عليه مواجهتها 
من االآن حتى االنتخابات الرئا�سية املقبلة. 
اأن فاين  اأ���س��ب��ح م��ع��روًف��ا  اأ���س��ب��وع��ني،  قبل 
فولتون،  ملقاطعة  العامة  املدعية  ويلي�س، 
املتورطني  االأ�سخا�س  اإىل  ر�سائل  وّجهت 
االنتخابات،  اإل���غ���اء  ت���رام���ب  حم���اول���ة  يف 
الإعلمهم اأنه ُيحتمل توجيه الئحة اتهام 

اإليهم.

   يف االأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، مت ال��ك�����س��ف عن 
العدل  ب�����وزارة  ك���ربى  حملفني  هيئة  اأن 
تبحث يف ت�سرفات ترامب املتعلقة بخطة 
الإلغاء  مزيفني”  “ناخبني  ال���س��ت��خ��دام 
اأغ�سط�س،  مطلع  يف  يناير.   6 انتخابات 
م�ست�سار  �سيبولوين،  اإي���ه  ب��ات  اأن  علمنا 
ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س ال�����س��اب��ق ل����رتام����ب، قد 
كربى  فيدرالية  حملفني  هيئة  ا�ستدعته 
يناير   6 ح��ول  ترامب  ت�سرفات  حتقق يف 

تقريًبا.
   وحتى لو مل يحاكم ترامب على جرائم 
مهددون  �سركاءه  ف��اإن  يناير،   6 ب���  تتعلق 
قد  لتحقيقات  يخ�سعون  حيث  ب��االإدان��ة، 
توؤدي بهم اإىل ال�سجن، اأو تقودهم لل�سهادة 
�سد الرئي�س ال�سابق يف املحكمة. و�ستكون 
ال�ساخن  املو�سوع  ال�سيئة  الرئي�س  اأفعال 

لو�سائل االإعلم اإىل اأجل غري م�سمى.
   ك��م��ا ي��خ��اط��ر ت��رام��ب واأب��ن��ائ��ه ب����االإدالء 
ب�سهاداتهم يف حتقيق مدين يف نيويورك، 
امل�ستنقع  اإىل  اأكر  �سيدفعهم  الذي  االأمر 
ال�سهر  يف  ذل����ك،  غ�����س��ون  يف  ال���ق���ان���وين. 
فرباير  ل�سهر  موعد  حتديد  مت  املا�سي، 
ملحاكمة قذف وت�سهري قد تكون متفجرة، 
باالغت�ساب  ك��ارول  جني  اإي  اتهام  ت�سمل 
اأن يحّول  ت��رام��ب، وه��و ح��دث ميكن  �سد 
ال�����س��ج��ي��ج االإع���لم���ي ح���ول دع����وى ديب 

هريد اإىل هم�س لطيف.
التي  االأ���س��ب��اب  اأح���د  اأن  ُي�����س��اع  بالطبع،     
اأنه  ال��رت���س��ح ه��و  ت��رام��ب يفكر يف  جت��ع��ل 
م�ساكله  م��ن  ل��ل��ه��روب  ذل���ك  ع��ل��ى  يعتمد 
اأنه لن  القانونية. و�سيقول له حماٍم ذكي 
ا خطر حدوث رد فعل  ينجح. وهناك اأي�سً
عنيف: فاملحاكمات هي اأ�سياء �سغرية يتم 
اإدارتها باإحكام �سديد، مع قواعد يطبقها 
الق�ساة الذين لديهم القدرة على احتجاز 
االأ�سخا�س بتهمة ازدراء املحكمة، وحب�سهم 

وتغرميهم اإىل اأجل غري م�سمى تقريًبا.
رئا�سية  ح��م��ل��ة  ت��رام��ب  ا���س��ت��خ��دم  واإذا     
الق�ساة  اأو  ال��ع��ام��ني  امل���دع���ني  مل��ه��اج��م��ة 
مدنية  اأو  جنائية  ق�سايا  يف  امل��ت��ورط��ني 
�سده، فلن مينع اأي قا�ٍس من اإ�سدار اأمر 
املر�سح  يقوله  ق��د  م��ا  ب�ساأن  الن�سر  حظر 

علًنا عن املحاكمة. واإلغاء الكفالة اإذا واجه 
ت��رام��ب ت��ه��ًم��ا ج��ن��ائ��ي��ة ومل مي��ت��ث��ل الأمر 
ح��ظ��ر ال��ن�����س��ر، و���س��ي��ك��ون ه���ذا داف��ًع��ا قوًيا 

لعدم الرت�سح.

اأ�ضباب وجيهة
   ال�سبب الثاين الذي يقودين اإىل االعتقاد 
اأن هناك  ي��رت���س��ح، ه���و  ل���ن  ت���رام���ب  ب����اأن 
القيام  لعدم  املالية  ال��دواف��ع  م��ن  العديد 
ترامب  مبخاوف  مرتبط  -اأح��ده��ا  بذلك 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ه����ي:  ه���ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة. 
تكاليفه  دف����ع  يف  امل�����س��ت��م��رة  اجل��م��ه��وري��ة 
القانونية الباهظة تقول اإنها �ستفعل ذلك 
الأنه  رئا�سًيا  يكن مر�سًحا  اإذا مل  ف��ق��ط    
اإجراء  يف حال  اأن تظل حمايدة”  “يجب 
مثرية  للجمهوريني  متهيدية  انتخابات 
للجدل. وكما ترون، فاإن دفع اأتعاب حمام 
احلياد.  ه���ذا  يك�سر  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  مل��ر���س��ح 
باالإ�سافة اإىل ذلك، قد ي�سجع دافع مايل 
اآخر ترامب على عدم الرت�سح، وهو اأنه اإذا 
دخل ال�سباق، فلن يح�سل اإال على 5 االف 
م��ل��ي��ون من   100 م��ن  اأك����ر  ع��ل��ى  دوالر 
غنائم احلرب التي جمعها بف�سل �سندوق 

التربعات “اأنقذوا اأمريكا«.
اأ���س��ك يف  ال��ذي يجعلني  الثالث  ال�سبب     
اأن تر�سيح ترامب �سيتج�ّسد، هو اأنه بينما 
�سعبية يف احلزب  االأكر  ال�سخ�سية  يظل 
اجل��م��ه��وري، ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الدالئل 
بداأوا  اجلمهوري  احل��زب  ناخبي  اأن  على 
ي���ري���دون ب�����س��اع��ة اخ����رى ل��ع��ام 2024. 
نيويورك  اأج��رت��ه  حديث  ا�ستطلع  ووف��ق 
الوطني،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  و���س��ي��ي��ن��ا  ت��امي��ز 
ترامب  ل�سالح  االأ����س���وات  ح�سة  �ستكون 
اأقل  للجدل  انتخابات متهيدية مثرية  يف 
حاكم  مناف�سيه،  واأق���رب  باملائة،   50 م��ن 
 25 اإىل  ت�سل  دي�سانتي�س،  رون  فلوريدا 

باملائة.
   ووف����ق ا���س��ت��ط��لع اآخ����ر اأج���رت���ه جامعة 
���س��وف��ول��ك-ي��و اإ�����س اإي����ه ت�����وداي م���وؤخ���ًرا، 
ي��ج��د دي�����س��ان��ت��ي�����س ن��ف�����س��ه م��ت��ق��دًم��ا على 
اختيارات  بني  اجلمع  يتم  عندما  ترامب 
والثانية  االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  ال��ن��اخ��ب��ني 

اإذا تقل�س  ل���ذا  م��ن احل���زب اجل��م��ه��وري. 
امل��ج��ال اجل��م��ه��وري ب�����س��رع��ة ك��اف��ي��ة، على 
 ،2016 عك�س ما حدث يف متهيدية عام 
على  لدي�سانتي�س  �ستكون  االأف�سلية  ف��اإن 

ترامب.
   االأه���م م��ن ذل��ك، رمب��ا، ُيظهر ع��دد من 
ا�ستطلعات الراأي على م�ستوى الواليات، 
ترامب، مبا يف  يتقدم على  دي�سانتي�س  اأن 
وهي  فلوريدا،  الرجلني:  واليتي  يف  ذل��ك 
االنتخابات  جُت����رى  ح��ي��ث  ح��رج��ة  والي����ة 
التمهيدية مبكًرا، وكذلك الوالية االأوىل 

التي تنظمها، نيو هامب�ساير.
   ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن ال���دالئ���ل االأخ�����رى 
للحزب  االأ���س��ا���س��ي��ني  ال��ن��اخ��ب��ني  اأن  ع��ل��ى 
�سيًئا  ���س��ريي��دون  )ون��خ��ب��ه(  اجل��م��ه��وري 
�سل�سلة  اأم���ث���ل���ة:   .2024 ع����ام  ج����دي����ًدا 
حديثة من ا�ستطلعات الراأي اجلماعية، 
ناخبي  اأن  ُت��ظ��ه��ر  ات��ل��ن��ت��ي��ك،  يف  ُن�������س���رت 
ترامب اأ�سبحوا اأقل حما�سا لرت�سحه عام 
2024 ؛ واملقاالت االفتتاحية االأخ��رية ، 
من قبل هيئات التحرير املحافظة جدا يف 
�سحيفتني ي�سيطر عليهما روبرت مردوخ، 
حتث احلزب على الناأي بنف�سه عن ترامب 
يف اأع���ق���اب االع���رتاف���ات امل�����س��ت��م��رة ع��ن 6 
كبار  ب���اأن  تفيد  ع��دي��دة  وت��ق��اري��ر  ؛  يناير 
ت��وق��ف��وا ع��ن متويل  امل��ان��ح��ني للحزب ق��د 
 ، اآخرين  اإىل مر�سحني  ترامب ويتجهون 
وخا�سة دي�سانتي�س ؛ و�سل�سلة من الهزائم 
املدعومني  للمر�سحني  املحرجة  االأول��ي��ة 
املتاأرجحة  ال�����والي�����ات  يف  ت����رام����ب  م����ن 

الرئي�سية.

م�ضاألة �ضمعة
   ال�سبب االأخري الذي يجعلني اأعتقد اأن 
لعام  الرئا�سية  ترامب للنتخابات  تر�ّسح 
ترامب  اأن  اأع��ت��ق��د  ج��دّي��ا:  لي�س   2024
 ،2020 ع��ام  اأن��ه خ�سر  اأعماقه  ي��درك يف 
ا قوية لهزمية اأخرى عام  واأن هناك فر�سً
�ستمثلها  التي  الو�سمة  نف�سيا،   .2024
للغاية  مدمرة  �ستكون  املزدوجة  اخل�سارة 

بالن�سبة له ليخاطر.
    بالتاأكيد اأنني مل اأت�سلل اىل اأ�سرار عامل 

قام  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ل�ست  لكنني  ت��رام��ب. 
بهذا التكهن. يف نوفمرب املا�سي، تنباأ جون 
اآر بولتون، م�ست�سار االأمن القومي ال�سابق 
اأن ترامب لن يرت�سح عام  لرتامب، بثقة 
اأعماقه،  يف  ج��ي��ًدا  ي��ع��رف  “اإنه   .2024
حتى وان لن يعرتف بذلك اأبًدا، انه خ�سر 
عام 2020، وهو خائف جًدا من اخل�سارة 
�سيء  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا  الأن����ه   ،2024 ع���ام 
واح���د ي��ك��ره��ه يف احل��ي��اة ف��ه��و ان يو�سف 
يكرر  “�سيظل  بولتون.  يو�سح  باملهزوم”، 
اأنه �سيرت�سح ، حتى اللحظة االأخرية، الأنه 
االأ�سواء  ف��اإن  لي�س مر�سًحا،  اإن��ه  يعلن  اإذا 

�ستبتعد عنه، وهذا ما ال يتحّمله اأي�سا«. 
    كما قدم م�ست�سار ترامب االآخر، رئي�س 
م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ال�����س��اب��ق جون 
ك��ي��ل��ي، ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا العام 
عن  احلديث  “�سيوا�سل  وتوقع،  املا�سي، 
ذلك، ورمبا يعلن تر�سحه، لكنه لن يتقدم. 
ل�سبب ب�سيط ووجيه هو اأنه يرف�س ب�سدة 

اأن ُينظر اإليه على اأنه خا�سر
“اأنا مر�سح  ي�����س��رخ  ق��د  راأي������ي...  ه���ذا     
هذه  يف  ل��ك��ن  اآخ����ر،  اأو  وق���ت  يف  رئا�سي” 
اأن���ه �سيجد ذري��ع��ة ل�سحب  اأراه���ن  احل��ال��ة 
االنتخابات  ب���دء  ق��ب��ل  “الرت�ّسح”  ه���ذا 
طاملا   2024 ع���ام  اأوائ�����ل  يف  التمهيدية 
بجلده.  اخلا�سر  لقب  يلت�سق  اأن  يخ�سى 
يف  �سديد  ب��ذك��اء  بومب  فيليب  ق��ال  وكما 
ال  ترامب  ف��اإن  بو�ست،  وا�سنطن  �سحيفة 
يريد اأن ُينظر اإليه على اأنه “ بافالو بيل 

الت�سويت الرئا�سي ال�سعبي«.

ل ميكن التنبوؤ، ولكن
   اأولئك الذين تتمثل مهمتهم يف مراقبة 
يواجهون  العي�س،  لقمة  لك�سب  ال�سيا�سة 
ما  ح��د  اإىل  ب�سيطة  ب��ف��ك��رة  احل��ج��ة  ه���ذه 
ومقنعة: اأنكر ترامب حقيقة اأنه قد ُهِزم 
اأن��ه فاز  اأال يقرر  يف االنتخابات االأخ��رية؛ 
عن  النظر  بغ�س  ال��ق��ادم��ة،  باالنتخابات 
النتيجة، ويقول اإنه تعر�س للتزوير حتى 
يفعل  اأن  ل��رتام��ب  ن��ع��م، ميكن  ل��و خ�سر؟ 
�سيرت�سح  ف��اإن��ه  خمطًئا،  كنت  -واإذا  ذل��ك 

ويخ�سر، وبالتاأكيد هذا ما �سيفعله.
   لكن هذا النوع من االدعاء �سيكون اأ�سعب 
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  خ��ا���س  اإذا  بكثري 
للجمهوريني وف�سل يف نيل تر�سيح احلزب 
فعندئذ  ذل����ك،  ح���دث  واإذا  اجل���م���ه���وري. 
ويت�سّبب  ال��ت��زوي��ر،  ت��رام��ب  �سيدعي  نعم، 
داخ��ل احل��زب. لكن يف هذه  انق�سامات  يف 
احل���ال���ة، ���س��ت��ن��ه��ار م��ك��ان��ت��ه ال��ع��زي��زة عليه 
ك��ب��ط��ل ل��ل��ن��اخ��ب��ني اجل���م���ه���وري���ني، فهل 
���س��ريي��د ح��ًق��ا م��ث��ل ه���ذه ال��ن��ه��اي��ة ب��ع��د اأن 
يكون اأول رئي�س �سابق يف تاريخ االنتخابات 
التمهيدية احلديثة ي�سعى ويفقد تر�سيح 

حزبه ل�سباق البيت االأبي�س؟
���س��ي��ك��ون ترامب  ن���ظ���ري،      م���ن وج���ه���ة 
اإىل  طريقه  يف  �سيا�سياً  م�سلولة  �سخ�سية 
 .2024 ل��ع��ام  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
�سيا�سًيا  ثقًل  �سيكون  االأح���وال،  اأ�سواأ  ويف 
معلًقا حول عنق احلزب اجلمهوري ميكن 
نف�سه.  ال��ت��اري��خ  يعيد  ي��غ��رق��ه.   رمب���ا  اأن 
ويفر�س  اأخ����رى،  م���رة  ت��رام��ب  �سيرت�سح 
كما  منق�سم،  جمهوري  مع�سكر  يف  نف�سه 
فعل عام 2016، ويفوز بالبيت االأبي�س اأو 
رمبا يخ�سر، ولكن لي�س من دون اأن يقودنا 
ا،  اأي�سً اإىل حافة انقلب اخ��ر. لكن رمب��ا، 
�سيبداأ املرا�سلون االآخرون يف التخل�س من 
مع   ”... ان  وم��ع  ح�سًنا،  “اأوه،  متلزمة 
ا�ستمرار ترامب يف الظهور ب�سكل اأ�سعف، 
وا�ستمرار م�ساكله القانونية يف االزدياد... 

�سنكت�سف ذلك يف وقت مبكر.

- اإذا دخل ال�ضباق، فلن يكون لديه �ضوى 5 اآلف 
دولر من اأكرث من 100 مليون غنائم حرب جمعها

- من الناحية النف�ضية، العار الذي قد متثله 
الهزمية املزدوجة �ضيكون مدمًرا بحيث ل يخاطر

- يف اأ�ضواأ الأحوال، �ضيكون ثقاًل �ضيا�ضًيا معلًقا 
حول عنق احلزب اجلمهوري ميكن اأن يغرقه

- �ضيكون ترامب �ضخ�ضية م�ضلولة �ضيا�ضيًا يف 
طريقه اإىل النتخابات التمهيدية لعام 2024

بولتون ي�ستبعد تر�سحه هل �سيفعلها ترامب مرة اخرى؟دي�سانتي�س املناف�س اجلديد للملياردير

احلزب اجلمهوري يف ورطة جون كيلي يوؤكد انه لن يتقدم

ل اأحد يغامر بقراءة فنجانه

تر�مب مر�شحا عام 2024، كابو�س بعيد �لحتمال...!
•• الفجر -جريميي �صتال
 -ترجمة خرية ال�صيباين

جمموعة  مع  حمادثة  يف   ،2016 عام  انتخابات  بعد     
بها  اأخطاأت  التي  الطريقة  عن  حتدثنا  الأ�ضدقاء،  من 

ال�ضحافة ب�ضكل كبري ب�ضاأن فر�س دونالد ترامب يف الفوز 
التوقعات كان قد فاز لتوه بالرئا�ضة. كل  �ضد  –لأنه 

مثلي،  �ضيا�ضي  �ضحفي  وهو  احلا�ضرين،  اأحد  ا�ضتخدم      
ا�ضتعارة مثرية ب�ضكل خا�س لو�ضف املوقف. وقال “يبدو 
الأمر كما لو كنا مرا�ضلي ن�ضرة جوية، اأخربنا امل�ضاهدين 

من  وبدًل  ال�ضاطئ،  اإىل  للذهاب  رائًعا  طق�ًضا  �ضيكون  اأنه 
ذلك كان هناك اإع�ضار من الدرجة الرابعة«.

    اإىل حد ما، حاولت و�ضائل الإعالم الأمريكية تعوي�س 
اأق�ضمت  اأنها  ويبدو  �ضنوات،  خم�س  من  لأكرث  اخلطاأ  هذا 
مرة  احلديث  “تفلون دون”  على عدم ال�ضتخفاف بهذا 

اأن ترامب ل يقهر يف و�ضائل الإعالم  اأخرى. تنمو فكرة 
�ضل�ضلة  اأعــقــاب  يف  م�ضوؤولياته  من  يفلت  انــه  بــدا  كلما 
من  كارثية  اأولية  ن�ضخة  منها:  الرئا�ضية  الف�ضائح  من 
“حظر امل�ضلمني” “حظر دخول مواطني عدد من البلدان 

الإ�ضالمية اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

- يبدو يل �أن م�شرية تر�مب كمر�شح ملن�شب رفيع باتت ور�ءه
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•• وا�صنطن-وكاالت

علق الرئي�س االأمريكي جو بايدن على خرب تقاُعد 
قائًل:  فاوت�سي  اأنتوين  الطبيني  م�ست�ساريه  كبري 
حياة  يف  ف��اوت�����س��ي  اأّث����ر  ال...  اأم  ب��ه  التقيت  “�سواء 
�سحيفة  ان��ت��ق��دت��ه  م��ا  وه���و  بعمله”،  االأم��ري��ك��ي��ني 
�سواب  ع��ل��ى  “بايدن  ق��ائ��ل��ة:  بو�ست”  “نيويورك 
توجيهات  كانت  فقد  االأ���س��ف،  ه��ذا مع  ت�سريحه  يف 

فاوت�سي املتعلقة بفريو�س كورونا املُ�ستجد كارثية«.
وقالت: “واجَه فاوت�سي، البالغ من الُعمر االآن 81 
بالتاأكيد  املُ�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  ع��ام��اً، 

َيْعِدل عن  اأنها ال ت�سّكل تهديداً كبرياً، واإذا به  على 
بتتّبع  اأوام����ره  واأ���س��دَر  و�سحاها.  ع�سية  ب��ني  راأي���ه 
التكلفة  باهظ  كان  ال��ذي  االإج��راء  وهو  املخالطني، 
ال�سحيفة.  و���س��ف  ح��د  على  عقيماً،  ك��ان  م��ا  ب��ق��در 
اقت�سادي  اإغ�����لق  ف��ر���س  اإىل  )ف��اوت�����س��ي(  “ودعا 
واإغ����لق ل��ل��م��دار���س ال��وط��ن��ي��ة. و���س��خ��َر م��ن م�ساعي 
تركيز اجلهود الوقائية على املُعر�سني للخطر حقاً 
ة كبار ال�سن وغري احلا�سلني على اللقاح –  – خا�سّ

على نحٍو ينمُّ عن �سيق االأفق«.
اأّن  بفكرة  فاوت�سي  “ا�ستهزاأ  ال�سحيفة:  واأ���س��اف��ت 
كانوا  املُ�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  تعافوا  ال��ذي��ن 

)بعد  الطبيعية  املناعة  بدرجة معينة من  يتمتعون 
ذاتها بنف�سه(. وقد فعل ذلك كله  الفكرة  اأن اقرتح 
الوجه  اأق��ن��ع��ة  فعالية  يف  ���س��راً  ��َك  ���س��كَّ اأن  ب��ع��د  ح��ت��ى 

وانت�سار الفريو�س بل اأعرا�س.
اإىل  �ساَقه  املُت�سخم  غ���روره  “اإن  ال��ق��ول  وخل�سة 
ت��دم��رياً يف  ال��ف��درال��ي��ة  ال�سيا�سات  الأك���ر  ال��رتوي��ج 

التاريخ االأمريكي احلديث. 
واعتباراً من نهاية يوليو )متوز( املا�سي، كان ما زال 
م�سراً على موقفه، اإذ قال اإنه كان علينا اأن نفر�س 
فريو�س  انت�سار  ملكافحة  بكثري  �سرامة  اأك��ر  قيوداً 
2020«.ومع كل  اأعرا�س عام  املُ�ستجد بل  كورونا 

هذا مل حُتقق تكتيكاته اأي �سيء، تقول االفتتاحية، 
التعاطي  �سياق  يف  املتحدة  ال��والي��ات  اأداء  ج��اء  لقد 
اأ�سواأ  املُ�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تبعات  م��ع  اإج��م��ااًل 
ذ  من ال�سويد التي مل تغلق مدار�سها قط، ومل ُتنفِّ

�سيا�سات قا�سية اأخرى.
غري اأن اخلطيئة الكربى لفاوت�سي، براأي االفتتاحية، 
“رمبا وقعت قبل اأن ي�سل فريو�س كورونا املُ�ستجد 
اإىل ال�سواحل االأمريكية عندما كان مديراً للمعهد 
َد  اأيَّ فقد  املعدية،  واالأم��را���س  للح�سا�سية  الوطني 
مت��وي��ل امل��خ��ت��ربات يف ال�����س��ني واأ����س���رف ع��ل��ي��ه، تلك 
الفريو�سات  لدرا�سة  اأبحاثاً  اأج��رت  التي  املختربات 

اإحداث  على  امل��ر���س  م�سببات  ق��درة  حت�سني  بهدف 
املر�س فعلياً، واملعروفة با�سم اأبحاث )طفرة الك�سب 

الوظيفي(”.
 وبعد ذلك، ان�سَم ب�سفته واجهة الدولة لل�ستجابة 
اإىل  ال�ساعية  اإىل احلملة  املُ�ستجد  كورونا  لفريو�س 
َب م��ن تلك  ت�����س��رَّ ال��ف��ريو���س رمب���ا  اأن  ف��ك��رة  طم�س 

املختربات يف ووهان«.
التي  االأرواح  “ورغم كل  وم�ست االفتتاحية تقول: 
داٍع  له  لي�س  ال��ذي  االأمل  وكل  اأفكاره  ب�سبب  �ساعت 
الذي اأحلقته، مل يخ�سع فاوت�سي للُم�ساءلة، ويبدو 

اأنه لن يخ�سع لها ُمطلقاً«.

•• البقاع-اأ ف ب

حياة  انقلبت  و���س��ح��اه��ا،  ليلة  ب��ني 
رام���ي���ا راأ�����س����اً ع��ل��ى ع���ق���ب. حجزت 
اعتقال  بعد  منزلها  على  احلكومة 
النظام  �سجون  يف  وفاته  ثم  زوجها 
حماوالتها  ف�سل  وبرغم  ال�سوري. 
ا�ستعادة حق اأوالدها يف اإرث والدهم، 

ترف�س اال�ست�سلم.
ا�ستنزفها  ال����ت����ي  رام����ي����ا  وت����ق����ول 
ال���رته���ي���ب واالإه�����ان�����ات يف االأف�����رع 
االأمنية، “لو كنت اأنا املعتقلة ولي�س 
زوجي ملا عانى اأطفايل بهذا القدر. 
االأمور  ت�سبح  ام��راأة  ك��وين  مبجرد 
بذلك  وتلخ�س  م�ستحيلة”.  �سبه 
معاناة الكثري من زوجات املعتقلني 

واملفقودين.
وت�سيف االأم لثلثة اأوالد واللجئة 
يف لبنان منذ 2016، “خ�سرنا كل 
ما منلك.. لكنني اأريد اأن اآخذ �سيئاً 
من الدولة التي �سلبت  يف املقابل” 

العائلة حياتها ال�سابقة.
 ،2011 يف  احل��������رب  ب�������دء  م����ن����ذ 
ت�ساعفت اأعداد املعتقلني يف �سجون 
ال��ن��ظ��ام ال��ذائ��ع��ة ال�����س��ي��ت. وخلل 
اأك��ر من عقد، دخ��ل ن�سف مليون 
وم���راك���ز  ال�������س���ج���ون  اإىل  ���س��خ�����س 
بح�سب  رجال،  غالبيتهم  االعتقال، 

االإن�سان.  حلقوق  ال�سوري  املر�سد 
حتت  االآالف  ع���������س����رات  وق�������س���ى 
اعتقال  ظ��روف  نتيجة  اأو  التعذيب 

مروعة.
وتتعر�س زوج��ات واأرام��ل املعتقلني 
املحامي  يقول  ما  وفق  واملفقودين، 
تركيا  يف  امل���ق���ي���م  ق���رن���ف���ل  غ�������زوان 
“لتحديات  ب��ر���س،  فران�س  لوكالة 
الزوج،  اأولها عدم بيان م�سري  عدة 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��رف مب��م��ت��ل��ك��ات��ه، اإذ 
ال ت��رك��ة م��ن دون وف���اة، ث��م �سمان 
اأوالده��ا، وهل باإمكانها بعد  و�ساية 
ال��زواج جمدداً؟  �سنوات على غيابه 

عدا عن نظرة املجتمع لها«.
اأملك  كانت  اإذا  التعقيدات  وت��زداد 
الن�ساء  ف��ت��غ��رق  حم���ج���وزة،  ال�����زوج 
وفق  منهكة،  ق��ان��ون��ي��ة  اإج�����رءات  يف 
عن  “عدا  ي�����س��ي��ف  ال�����ذي  ق��رن��ف��ل 
تعر�سهّن للبتزاز املايل والتحر�س 
اجل��ن�����س��ي وم���زاج���ي���ة ال�����س��ب��اط يف 

غياب اأي �سوابط قانونية«.
النظام  ق���وات  اعتقلت   ،2013 يف 
وامل���وظ���ف  امل���ه���ن���د����س  رام����ي����ا،  زوج 
اأ�سهر  احل��ك��وم��ي، يف دم�����س��ق. وب��ع��د 
ت�����س��ل��م��ت رام���ي���ا رق����م جثته،  ع�����دة، 
وحني �ساألت عن �سبب الوفاة، اأتاها 

اجلواب “ال تفتحي اأبواب جهنم«.
مل متّر زياراتها اإىل االأفرع االأمنية 

للكثري  “تعر�ست  وت��ق��ول  ب�����س��لم. 
من االإهانة يف اإحدى املرات، اأبقوين 
يف الفرع ليوم كامل، ويف مرة اأخرى 
اأعمل خمربة  اأن  طلب مني �سابط 

ل�ساحلهم«.
لبنان،  اإىل  ل��ل��ف��رار  اخل���وف  دف��ع��ه��ا 
العائلة  ملكية  وث��ائ��ق  معها  حاملة 
وك����ل ورق�����ة ح�����س��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا خلل 
امل��ت��ك��ررة ل��لأف��رع االأمنية  زي��ارات��ه��ا 
واملوؤ�س�سات الر�سمية الأ�سباب تنوعت 
ال�����س��وؤال ع��ن زوج��ه��ا، واإ�سدار  ب��ني 
اال�ستفادة  وحماولة  وفاته،  �سهادة 
من راتبه واأملكه، وتثبيت و�ساية 

اأطفالها.
م��ن كل  ا���س��ت��غ��لل  “هناك  وت��ق��ول 
اأن��ه��ا لقمة  اجل��ه��ات، ت�سعر )امل����راأة( 

�سائغة«.
حولك  ال���ن���ا����س  “حتى  وت�����س��ي��ف 
)ي�����س��ع��رون��ك( ان����ك اأ���س��ب��ح��ت بل 
ال��زوج، فتحاربني  �سند حني يذهب 

وتعي�سني معركتك وحدك«.
ابنها  ي�سبح  اأن  حتلم  رام��ي��ا  ك��ان��ت 
لكنهما  واالآخ�����ر ط��ب��ي��ب��اً،  م��ه��ن��د���س��اً 

تركا الدرا�سة مل�ساعدتها.
واإزاء و�سع مايل �سعب، قررت بيع 
اأن  ال��ع��ائ��ل��ة، لتجد  م��ن��زل وم��زرع��ة 
عليهما  وحجزت  �سبقتها  ال�سلطات 
زوجها  ت��ورط  بتهمة  “احتياطياً” 

ب�”االإرهاب«.
االإره����اب  مكافحة  ق��ان��ون  مب��وج��ب 
العام  للنائب  ي��ح��ق   ،2012 ل��ع��ام 
املنقولة  ب��االأم��وال  الت�سرف  حظر 
ل��ك��ل م���ن يرتكب  امل��ن��ق��ول��ة  وغ����ري 
“اإرهابي”،  بعمل  متعلقة  جرمية 
ونقل  م�����س��ادرت��ه��ا  للق�ساء  وي��ح��ق 

ملكيتها للدولة.
ومنذ بداية النزاع، وجهت ال�سلطات 
“ع�سوائية  ات��ه��ام��ات  ُك��ر  ملعتقلني 
يقول  ما  وفق  باالرهاب”  مرتبطة 
ح��ق��وق��ي��ون. وب��ذل��ك، وج���دت ن�ساء 
واأرامل اأنف�سهن من دون اأي �سيء يف 
جمتمع ي�سوده الف�ساد وت�سجل فيه 

املمتلكات مبعظمها با�سم الرجل.
وحت�����اول رام���ي���ا م��ن��ذ ���س��ن��وات عرب 

حمامني وو�سطاء فك احلجز.
االأك��رب، وكل ما  “هذا همي  وتقول 
اأريده اإزالة اإ�سارة احلجز. ومبجرد 
اأجل  م��ن  �ساأبيع  ذل���ك،  يح�سل  اأن 
خ���ارج  ت��ري��ده��م  ال���ذي���ن  اأوالدي” 

لبنان و�سوريا.
ني�سان/اأبريل،  يف  ���س��در  تقرير  يف 
ومفقودي  معتقلي  راب��ط��ة  ق����ّدرت 
�سادر  ال��ن��ظ��ام  اأن  �سيدنايا  �سجن 
ب��ق��ي��م��ة تفوق  مم��ت��ل��ك��ات م��ع��ت��ق��ل��ني 
مليار و538 مليون دوالر، وت�سمل 
وحماال  واأرا���س��ي  م��ن��ازل  املمتلكات 

م�سرفية  واأر�������س������دة  و�����س����ي����ارات 
و�سواها.

التي  ع���ام���اً(   43( ���س��ل��م��ى  ���س��األ��ت 
مرة  م�ستعار،  ا�سم  ا�ستخدام  طلبت 
واحدة فقط يف 2015 عن زوجها 

املعتقل.
وبات  غرفة،  يف  “و�سعوين  وتقول 
ي���دخ���ل ع���ل���ي ب����ني احل�����ني واالآخ������ر 
ليهددين. خفت كثرياً  اأم��ن  عن�سر 
جمدداً”،  ع��ن��ه  اأ����س���األ  اأال  وق�����ررت 
االأربعة  اأوالده��ا  مع  وحيدة  فبقيت 

فيما النزاع يف اأوجه.
اأكن  مل  اجل��ح��ي��م،  “ع�ست  وت��ق��ول 
�سعور  يرافقني  ال��ن��وم،  على  اأق���وى 

دائم باخلوف«.
باللجوء  خ��ي��اره��ا  ح�سمت  وب��ع��دم��ا 
اىل لبنان، قررت بيع �سيارة زوجها 
ومنزله لتحمل كلفة النزوح وتاأمني 
ال���دول���ة  اأّن  ل��ت��ج��د  ك������رمي،  ع��ي�����س 
كان  فما  عليهما.  وحجزت  �سبقتها 
القانون،  منها �سوى االلتفاف على 
فباعت ال�سيارة بن�سف �سعرها وفق 
اعتقال  ي�سبق  ب��ت��اري��خ  م���زور  ع��ق��د 

الزوج.
ا�ستغللها  اأح���ده���م  ح����اول  وح���ني 
زهيد  امل��ن��زل مببلغ  ���س��راء  ع��ار���س��اً 

كونه حمجوزاً، رف�ست.
وتقول “بعت ذهبي لن�سرتي املنزل. 

فهل اأبيعه واأخ�سر فيه اأي�ساً؟«.
اإذ  وال يتوقف االأمر على القوانني، 
اأي�ساً قيود جمتمع  تتحّدى الن�ساء 

حمافظ.
ف�سلت  دم�سق  يف  حمامية  وت��ق��ول 
“احلرب  ا�سمها،  ع��ن  الك�سف  ع��دم 
منحتهّن القوة. وبنت يتعلمّن قول 

ال«.
هكذا، ك�سرت ُتقى )45 عاماً( قيوداً 
حياتها  ط���وال  طوقتها  اجتماعية 
م�سوؤولية  لتحمل  ا�سطرت  بعدما 
واأحدهم  وحدها،  اخلم�سة  اأوالده��ا 

�سن  يف  للتعذيب  وت��ع��ر���س  اع��ت��ق��ل 
ال�15. وتقول “كنت ال اأخرج )من 
اخل�سار  ل���������س����راء  ح���ت���ى  امل�����ن�����زل( 
اأمام  ب��ات��ت  ف��ج��اأة  لكنها  واخلبز”، 
اإبني  اأع��ال��ج  اأن  “علّي  اآخ����ر:  واق���ع 

واأبحث عن زوجي واأطعم اأوالدي«.
منزاًل  �سوريا  يف  خلفها  ُتقى  تركت 
ب����ات ج�����زءاً م���ن م��ا���س��ي��ه��ا. وتقول 
“حتى لو عدت، فلي�س يل اأي حق” 

كامراأة والجئة وزوجة معتقل.
العامل  عن  نف�سها  عزلت  لبنان،  يف 
خ�����س��و���س��ا ب��ع��د ت��ع��ر���س��ه��ا حل���وادث 

حت��ر���س. وت��ق��ول “يف ال��ب��داي��ة كنت 
األوم نف�سي، الأن ما تعلمناه اأن املراأة 

دائماً املُلمة«.
بنف�سها  نه�ست  اأن  لبثت  م��ا  لكنها 
فعملت وح�سرت تدريبات وجل�سات 

علج نف�سي.
لكن  ك�����ث�����رياً،  “خ�سرت  وت�����ق�����ول 
االإيجابي اأين ُبّت امراأة قوية، قادرة 

اأن اأحمي اأوالدي واأعمل واأتعلم«.
امل��راأة التي ُيغلق  اأع��د  “مل  وت�سيف 
كما  اأوالدي  اأرّب  ومل  ال��ب��اب،  عليها 

تربيت«.

»نيويورك بو�شت« عن فاوت�شي: �رحل غري ماأ�شوف عليك!

•• بغداد-وكاالت

تعاين حمافظة دياىل �سرقي العراق، الغنية باملواقع 
من  والتجاوزات  االإه��م��ال  من  والرتاثية،  االأث��ري��ة 
االآثار  تهريب  وع�سابات  و�سبكات  االأه���ايل  جانب 

واملتاجرة بها.
وت��ع��ت��رب دي�����اىل وم���رك���زه���ا م��دي��ن��ة ب��ع��ق��وب��ة، من 
حيث  االأثرية،  باملواقع  العراقية  املحافظات  اأغنى 
حت��ت�����س��ن ع����ددا ك��ب��ريا م���ن امل���واق���ع، ت��ع��ود حلقب 
وادي  اأه��م��ي��ة  تعك�س  وخمتلفة  �سحيقة  ح�سارية 
وفق  اأن��ه��ا  اإال  عريقة،  حل�سارات  كمهد  ال��راف��دي��ن 
الثقافة  ل��وزارة  التابعة  املعنية  احلكومية  اجلهات 
وال�سياحة واالآثار العراقية، تعاين جتاوزات ت�سمل 

التهريب والتخريب.
وع����ن م��ع��ان��اة االآث������ار يف امل��ح��اف��ظ��ة، ي��ق��ول مدير 
ت��ف��ت��ي�����س اآث�����ار وت�����راث دي����اىل اأح���م���د ع��ب��د اجلبار 
خما�س، يف حديث مع موقع “�سكاي نيوز عربية”: 
واأوابدها  االأث��ري��ة  بكنوزها  معروفة  “حمافظتنا 
فيها  االأث��ري��ة  امل��واق��ع  ع��دد  ي�سل  حيث  التاريخية 
تراثي  موقع   120 عن  ف�سل  موقعا،   824 اإىل 
تواريخها تعود الأقل من 200 عام. ومن اأهم تلك 
املواقع، تل اأ�سمر وهو بقايا عا�سمة مملكة اإ�سنونة، 
بنت  وت��ل  اأرمت��ي��ت��ا،  بقايا مدينة  وه��و  وت��ل كر�ستل 

االأمري عا�سمة ال�سا�سانيني«.
املواقع  ه��ذه  بحق  “التجاوزات  خ��م��ا���س:  واأ���س��اف 
اأو  اأف���راد  قبل  من  �سواء  متوا�سل  ب�سكل  م�ستمرة 
ال��ت��ه��ري��ب وامل��ت��اج��رة املنظمة  ع�����س��اب��ات و���س��ب��ك��ات 
باالآثار، اأو حتى من جهات ر�سمية قد تخربها وهي 

تقوم باأعمال الطرقات وتو�سيل اخلدمات«.
اأي�����س��ا يف م��ن��اط��ق �سراع  “قد ت��ق��ع االآث����ار  وت��اب��ع: 
م�سلح كما حدث اإبان وجود تنظيم داع�س االإرهابي 
كما  ح��رب  ل�ساحة  حتولها  ب�سبب  اأو  املحافظة،  يف 
ال�سريط احلدودي  االأثرية يف  ح�سل مع مواقعها 
ك��ث��ريا ب�سبب احلرب  ت�����س��ررت  اإي�����ران وال��ت��ي  م��ع 

العراقية االإيرانية يف الثمانينيات«.

واأ���س��ار اإىل اأن ن��وع��ا ج��دي��دا م��ن ال��ت��ج��اوزات ظهر 
للبحث  االأثرية  املواقع  بالنب�س يف  ويتمثل  موؤخرا 

عن االآثار و�سرقتها وبيعها.
وبنّي اأن “دياىل هي حلقة و�سل بني اإقليم كرد�ستان 
واأنها  كما  وج��ن��وب��ا،  و�سطا  ال��ع��راق  مناطق  وبقية 
حمافظة حدودية مع اإيران، ولهذا وبحكم موقعها 
االآثار  تهريب  ح��رك��ة  تن�سط  احل�سا�س  اجل��غ��رايف 
ال�سوداء  ال�سوق  يف  وبيعها  للخارج،  وعربها  منها 

املزدهرة لتجارة االآثار امل�سروقة«.
وفق خما�س فاإنه “مت اتخاذ جملة اإجراءات كفيلة 
ب��احل��د م��ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات اخل���ط���رية، ح��ي��ث يتم 
على متورطني  القب�س  اإل��ق��اء  واأخ����رى  ف��رتة  ب��ني 
وممن  م�سروعة  غري  بطرق  يحوزونها  ممن  فيها 
يروجونها ويهربونها«.وحول قانون االآثار العراقي، 
وينزل عقوبات  �سارم جدا  “القانون  قال خما�س: 
املتاجرين باالآثار واملهربني لها، لكن  غليظة بحق 
مع ذلك ال ميكن الق�ساء ب�سكل كامل على ظاهرة 
الفقر  تف�سي  م��ع  خا�سة  االآث����ار،  وت��ه��ري��ب  �سرقة 
ال�سعبة يف  واملعي�سية  االأمنية  والبطالة والظروف 
البلد«.وفيما يتعلق بطبيعة �سبكات تهريب االآثار، 
يف  تن�سط  منظمة  م��اف��ي��ات  “هناك  خ��م��ا���س:  ب���نّي 

جتارة االآثار وتهريبها وخا�سة يف املناطق ال�سمالية 
حيث  �سابقا،  داع�س  حتتلها  كانت  التي  دي��اىل  من 
ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح����د اأن ت��ه��ري��ب االآث�����ار ك���ان اأحد 
هناك  اأن  كما  االإره��اب��ي،  التنظيم  متويل  م�سادر 
اأي�����س��ا ح���االت ف��ردي��ة الأ���س��خ��ا���س ي��ح��اول��ون �سرقة 
موؤ�س�سته يف حماية  لدور  وبيعها«.وبالن�سبة  االآثار 
حرا�س  لدينا  اآث���ار  “كدائرة  خما�س:  ق��ال  االآث����ار، 
مدنيون للمواقع االأثرية املختلفة باملحافظة، لكن 
كبرية  وا�ستخباراتية  اأمنية  جهودا  يتطلب  االأم��ر 
تفوق طاقتنا وقدرتنا كجهة مدنية حملية، حيث 
اأ�سبه  االآث��ار هي جت��ارة منظمة  �سرقة وتهريب  اأن 
بتهريب املخدرات اأو امل�ستقات النفطية اأو االأ�سلحة، 
وال���ت���ي ت����در ع���وائ���د م��ال��ي��ة ���س��خ��م��ة م���ا ي��ع��ن��ي اأن 
جمابهتها تتطلب جهدا حكوميا كبريا، وخ�سو�سا 
ل���ك���ون امل��ح��اف��ظ��ة م���رتام���ي���ة االأط��������راف وامل���واق���ع 
معاناة  تختلف  اأنحائها«.وال  كل  تنت�سر يف  االأثرية 
امل��ح��اف��ظ��ات، م��ن عمليات النهب  ب��اق��ي  دي���اىل ع��ن 
العراقية،  االآثار  لها قطاع  يتعر�س  التي  وال�سرقة 
احلروب  بفعل  خا�سة  املا�سية،  العقود  م��دى  على 
الداخلية واخلارجية، وا�سطراب االأو�ساع االأمنية 

وال�سيا�سية واالقت�سادية يف البلد.

•• وا�صنطن-وكاالت

حمل اإعلن وا�سنطن اإر�سال حزمة م�ساعدات ع�سكرية 
للحرب  قريبة  نهاية  ال  باأنه  ر�سالة  الأوكرانيا  جديدة 
ت��اأك��ي��د الرئي�س  ال��رو���س��ي��ة االأوك���ران���ي���ة، خ��ا���س��ة م���ع 
االأمريكي، جو بايدن، اأن امل�ساعدات هدفها دعم كييف 

الطويل«. املدى  “على 
املتفجر  ال�����س��راع  ت�سعل  اجل��دي��دة  امل�����س��اع��دات  ح��زم��ة 
“بوليتيكو”  �سحيفة  نقلته  ما  ح�سب  اأ�سهر،   6 منذ 
التي حتدثت  االأمريكية عن م�سادر يف “البنتاغون”، 
اإىل  اأ�سلحة �سّرا  اأن تنقل وا�سنطن  كذلك عن احتمال 

اأوكرانيا.
واأعلن بايدن، االأربعاء، عن م�ساعدات ع�سكرية جديدة 
لكييف بقيمة 3 مليارات دوالر، لتعزيز قدرات اجلي�س 

ب�سواريخ  تزويده  عرب  املقبلتني،  لل�سنتني  االأوك��راين 
و�سواريخ  وق��ذائ��ف مدفعية  ت��ط��ورا  اأك���ر  ج��و  اأر�����س 

موجهة بالليزر وُم�سرّيات متطورة.
ت��رم��ي اإىل  “هذه االأم����وال  ب��اي��دن، ف���اإن  ب��ي��ان  وح�سب 
على  نف�سها  عن  ال��دف��اع  موا�سلة  على  قدرتها  �سمان 

املدى الطويل«.
يقول  امل�����س��اع��دات،  ت��ق��دمي  وا���س��ن��ط��ن يف  �سيا�سة  وع���ن 
للدرا�سات  اإم”  �سي  “جي  مركز  مدير  ملحم،  اآ���س��ف 
اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  م��و���س��ك��و،  وم���ق���ره 
بطريقة  ال�سراع  اإدارة  على  تقوم  االأمريكية  العقيدة 

غري مبا�سرة، يف اإ�سارة اإىل اأ�سلوب احلرب بالوكالة.
�سراع  يف  ال��دخ��ول  اأن  ج��ي��دا  تعلم  املتحدة  وال��والي��ات 
مدمرة”؛  ن��ه��اي��ة  اإىل  “�سيوؤدي  رو���س��ي��ا  م��ع  م��ب��ا���س��رة 
املواجهة،  يف  ليكون  االأوك���راين  اجلي�س  تدعم  ولذلك 

والنخبة  اأوك��ران��ي��ا،  حت��ري��ر  اأو  ح��ري��ة  يهمها  ال  ف��ه��ي 
بح�سب  وا�سنطن”  خ���داع  �سحية  وق��ع��ت  االأوك��ران��ي��ة 

تعبريه.
ومنذ عام 2014، قدمت وا�سنطن 15.5 مليار دوالر 
من  للبنتاغون،  وفقا  الأوك��ران��ي��ا،  ع�سكرية  م�ساعدات 
لل�سلطة  بايدن  و�سول  منذ  دوالر  مليار   13.5 بينها 

يناير 2021.
ح  �سرَّ البعيد،  االأم��ريك��ي  للهدف  مو�سكو  من  واإدراك���ا 
اجتماع  �سويغو، خلل  �سريغي  الرو�سي،  الدفاع  وزير 
اأوزبك�ستان،  يف  للتعاون  �سنغهاي  منظمة  دف��اع  ل��وزراء 
رو�سيا  اإن��ه��اك  ه��و  اأوك��ران��ي��ا  يف  وا�سنطن  “هدف  ب���اأن 
الدول  وحت��ذي��ر  املناف�سة  على  للق�ساء  ا�سرتاتيجّيا 

االأخرى«.
عن  بعيدا  “البنتاغون”  ت�سريحات  ر�سد  خلل  من 

ع��دم ثقة يف اجلانب  ه��ن��اك  اأن  االأب��ي�����س، جن��د  البيت 
االأوكراين، ح�سب مدير مركز “جي �سي اإم” للدرا�سات 
االأم��ريك��ي يف  ال�سلح  تبيع  اأوك��ران��ي��ة  �سركات  ل��وج��ود 
يف  اإرهابية  جماعات  مع  �سفقات  عرب  ال�سوداء  ال�سوق 

القرن االأفريقي وال�سرق االأو�سط.
والكثري من التقارير الغربية ر�سدت تهريب االأ�سلحة 
اأخ��رى؛ ول��ذا بالنظر اإىل  ب��وؤر �سراع  اإىل  اأوكرانيا  من 
الغرب  اأن  جن��د  ملحم،  ي��وا���س��ل  امل�����س��اع��دات،  خريطة 

يقدم لكييف اأ�سلحة دفاعية ولي�ست هجومية.
توريدها  ر�سمّيا عن  وا�سنطن  تعلن  التي مل  الذخرية 
و�سائل  يف  ورد  ك��م��ا   ،M982 Excalibur ه��ي 
 »Excalibur« ت�سمني  مت  حيث  الغربية،  االإع��لم 
 M777 يف ذخرية مدافع الناتو عيار 155 ملم، مثل

االأمريكية والقي�سر الفرن�سي.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�سني  فيه  اختتمت  ال��ذي  الوقت  يف 
االأفريقي  القرن  يف  لل�سلم  م��وؤمت��را 
ووا�سلت �سخ املزيد من اال�ستثمارات، 
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ك��ان��ت 
ق���د اأك���م���ل���ت ت��ع��ي��ني م��ب��ع��وث��ني جدد 
للمنطقة؛ و�سط تناف�س دويل حمموم 

حول هذه اجلهة من القارة ال�سمراء
وبعد ذلك، جاءت جولة وا�سعة لوزير 
اخلارجية االأمريكي، اأنتوين بلينكن، 
وهو ما يعك�س جانبا من اال�ستقطاب 
اال�سرتاتيجي  االق��ت�����س��ادي  االأم���ن���ي 
القرن  منطقة  ح���ول  احل���اد  ال����دويل 
والغنية  الفقر  يف  املوغلة  االأف��ري��ق��ي 

باملوارد.
االأمن  ث��لث��ي��ة  اأن  م��راق��ب��ون  وي��وؤك��د 
وال����ف����ر�����س االق���ت�������س���ادي���ة وامل����وق����ع 
اجلغرايف اال�سرتاتيجي تعك�س طبيعة 
النفوذ  تعزيز  ال�����س��راع احل��ايل ح��ول 

الدويل يف املنطقة.
بالقرن  امل���ه���ت���م  ل��ل�����س��ح��ف��ي  ووف����ق����ا 
ابوادري�س، فاإن  املنعم  االإفريقي، عبد 
مدفوعا  ي��اأت��ي  املنطقة  نحو  التدافع 
باحلاجات اجليو - اقت�سادية واجليو 
بعد  م��ا  م�ستقبل  ل��ت��اأم��ني  اأم��ن��ي��ة،   -
لنزاعات  امل�����س��ب��ق��ة  وال��ت��ه��ي��ئ��ة  ال��ن��ف��ط 

م�ستقبلية حمتملة.
ويقول اأبو اإدري�س، ملوقع “�سكاي نيوز 
على  ال���دويل  التناف�س  اإن  عربية”، 
منطقة القرن االإفريقي له طبيعتان 
االأوىل مرتبطة باملوقع اال�سرتاتيجي 
للمنطقة وتاأثريها على اأمن التجارة 
الهمية  ه����ي  وال���ث���ان���ي���ة  ال���ب���ح���ري���ة، 

االقت�سادية.
اأن هذا يف�سر كثافة  ويرى ابوادري�س 

التواجد الع�سكري للدول الكربى يف 
الفتا  وال�سومال؛  واإرت��ريي��ا  جيبوتي 
بع�س  تدخل  ناجم عن  القلق  اأن  اإىل 
القوى يف ال�سراعات الداخلية؛ �سواء 
على م�ستوى الدول اأو االإقليم؛ وهذا 

التقاطعات توؤجج هذه ال�سراعات.

ح�ضور �ضيني كبري
الطبيعة  اأن  اأب����وادري���������س  وي�����س��ي��ف 
ال����وج����ود  ت��ت��ج��ل��ى يف  االق���ت�������س���ادي���ة 
معرب  املنطقة  الأن  الكبري،  ال�سيني 
مهم مل�سروعها اال�سرتاتيجي )احلزام 
والطريق(، كما اأن حجم ا�ستثماراتها 
بلغت يف العام املا�سي، 30 مليار دوالر 
ت�ستحوذ اإثيوبيا على الن�سيب االأكرب 

منها.
الثلثة  “خلل  اأبوادري�س:  وي�سيف 
�سنوات االأخرية عادت للمنطقة رو�سيا 
نفوذ  مناطق  خللق  منها  حماولة  يف 
باال�ستفادة من االأو�ساع ال�سيا�سية يف 
هذه الدول وعلقاتها املتوترة اأحيانا 
االأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  م���ع 
ويتبلور ذلك من موقفها يف ال�سراع 
اأن جتد  اأنها ا�ستطاعت  االإثيوبي كما 

لها موطئ قدم يف اإرترييا«.
القادر  عبد  ي�سري  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
حممد علي ي�سري، الباحث يف ق�سايا 
ال�سنوات  اأن  اإىل  االإف��ري��ق��ي  ال��ق��رن 
االأخرية �سهدت ت�ساعد تناف�س القوى 
ع��ل��ى منطقة  ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
خمتلفة؛  وباأ�سكال  االإفريقي  القرن 

بع�سها ايجابي واالآخر �سلبي.
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ب�����س��ري  وي�����س��ري 
لهذا  اإي���ج���اب���ي  اأث������ر  اإىل  عربية”، 
بنية  م�ساريع  متويل  مثل  التناف�س، 
املنطقة  دول  ت��ع��ج��ز  �سخمة  حت��ت��ي��ة 

الذاتية، ويو�سح  عن متويلها بقواها 
ا�سرتاتيجي  اأث��ر  امل�ساريع  ه��ذه  “ملثل 
يف  تركزت  اأنها  �سيما  وال  امل��دى  بعيد 
االآخر،  اجل��ان��ب  التحتية«.ويف  البنى 
ه���ن���اك اث����ر ���س��ل��ب��ي ي��ت��م��ث��ل يف زي����ادة 
ال��دول وعلى  ح��دة اال�ستقطاب داخ��ل 
واالنخراط  اأي�ساً،  االإقليمي  امل�ستوى 
اإقليمية ودول��ي��ة تزيد من  يف حم��اور 
تعانيها  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
اله�سا�سة،  ����س���دي���دة  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
الفوائد  عن  الباحث.وبعيدا  بح�سب 
�سوؤال جوهري حول  واالأ�سرار، يربز 
ظل  يف  واالج��ن��دات  التناف�س  طبيعة 
واالقت�سادية  اال�سرتاتيجية  االأهمية 
بالن�سبة  خ�سو�سا  االإف��ري��ق��ي  للقرن 
ل��رو���س��ي��ا واأم����ريك����ا.ويف ه���ذا االإط����ار؛ 
اأن الدور االأمريكي يف  يرى متابعون 
منطقة القرن االأفريقي �سهد تراجعاً 
الرئي�س  ح��ك��م  ف����رتة  خ����لل  ك���ب���رياً 
اأ�سهم  ما  وهو  ترمب،  دونالد  ال�سابق 
التقدم  ف���ر����س  م���ن  م���زي���د  خ��ل��ق  يف 

للنفوذ ال�سيني والرو�سي.
بالقرن  ب��اي��دن  اإدارة  اهتمام  ج��اء  ث��م 
االإف���ري���ق���ي وت��ع��ي��ني م��ب��ع��وث خا�س 
اأو�سع  م��واج��ه��ة  اإط����ار  يف  للمنطقة، 
اإ�سافة  ال���دويل،  النفوذ  على  و���س��راع 
املرتبطة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  امل��خ��اط��ر  اإىل 
القر�سنة  وع���م���ل���ي���ات  ب�������االإره�������اب 
االأحمر،  البحر  البحرية عند مدخل 
اإن املنطقة �سهدت تراجعاً  فيما يقال 
يف م���ل���ف���ات اال����س���ت���ق���رار واحل����ري����ات 
االإن�����س��ان.وي��ق��ول ميتا عامل  وح��ق��وق 
اإثيوبيا  يف  ال�سيا�سيني  املحللني  كبري 
“�سكاي  مل���وق���ع  االإف���ري���ق���ي  وال����ق����رن 
ال�سيا�سة  حتول  “اأدى  عربية”،  نيوز 
اخل���ارج���ي���ة ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة من 

بني  التناف�س  اإىل  االإره����اب  مكافحة 
اإدارة  اه��ت��م��ام  وق��ل��ة  العظمى  ال��ق��وى 
فر�سة  ف��ت��ح  اإىل  ب��اإف��ري��ق��ي��ا  ت���رام���ب 
طموحها  ال�ستعادة  لرو�سيا  ج��دي��دة 
الظهور  على  ال�سني  و�سجع  املفقود، 
للغرب  رئي�سي  بديل  تنمية  كنموذج 
وداعًما للتحديثات االإفريقية، خا�سة 
والتكنولوجيا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 

الرخي�سة.

 تناف�س حمموم
ي������رى ع���ب���د امل���ن���ع���م اأب�����وادري�����������س اأن 
ال���ق���وة الكربى  ال��ت��ن��اف�����س ب���ني ه����ذه 
الوجود  اأول��ه��ا  اأوج����ه،  ع��دة  يظهر يف 
القواعد  ع����رب  امل���ب���ا����س���ر  ال��ع�����س��ك��ري 
وال�سني  اأم��ريك��ا  من  لكل  الع�سكرية 
يف ج��ي��ب��وت��ي وال����وج����ود ال���رو����س���ي يف 
االآخ������ر حماولة  وال����وج����ه  اإرت�����ريي�����ا، 
لكل  املبعوثني  ال�سيا�سي عرب  التاأثري 
اأمريكا وال�سني وعقد املوؤمترات  من 
ح���ول امل��ن��ط��ق��ة، وال�����س��اه��د ع��ل��ى ذلك 
القرن  يف  والتنمية  ال�����س��لم  م��وؤمت��ر 
االإفريقي الذي اأقامته ال�سني ال�سهر 
امل��ا���س��ي يف اأدي�����س اأب��اب��ا واأدخ��ل��ت فيه 
جديدا  بعد  يعطي  مم��ا  القمر،  ج��زر 
للمنطقة على طول ال�ساحل ال�سرقي 
اكر  رو�سيا  تتحرك  فيما  الإفريقيا، 
بالن�سبة  ال�����س��لح.اأم��ا  �سفقات  ع��رب 
للواليات املتحدة، فاإن تردد مبعوثيها 
وحم���اوالت���ه���ا ال��ت��و���س��ط يف االأزم�����ات 
الداخلية يف ال�سودان واإثيوبيا يعك�س 
الوجه  ي��ربز  فيما  اهتمامها،  طبيعة 
التناف�س  يف  اأك��رب  ب�سكل  االقت�سادي 
ب����ني ال�������س���ني واأم�����ريك�����ا م����ن خلل 
جمال  يف  ال�سينية  ال�سركات  اأن�سطة 

البنية التحتية.

�لعر�ق.. �آثار دياىل هدف ملافيات �لتهريب

ن�شف عام من �حلرب.. �مل�شاعد�ت �لأمريكية لأوكر�نيا على �مليز�ن

يف الوقت الذي اختتمت فيه ال�ضني موؤمترا لل�ضالم

دو�فع توؤجج تناف�شا دوليا »حمموما« حول �لقرن �لأفريقي  3

وجدن اأنف�ضهن من دون اأي �ضيء يف جمتمع ي�ضوده الف�ضاد 

زوجات معتقلني �شوريني ينا�شلن من �أجل حقوقهن 
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عربي ودويل

“النفجار  اإىل  زائفة  نظرية  من 
الجتماعي” لعام 2019

   يف ال�سنوات االأخرية، كان قطاع عري�س 
من املجتمع الت�سيلي يبحث ب�سكل يائ�س 
عن بديل للإرث الديكتاتوري الأوغ�ستو 
 1980 د���س��ت��ور  يف  املتج�سد  بينو�سيه 
–وما  م��رات  ع��دة  ل��و مت تعديله  -حتى 

هو ابعد، للنموذج احلايل للمجتمع.
    عندما ا�ستوىل اجلرنال بينو�سيه على 
ك��ان طموحه هو   ،1973 ع��ام  ال�سلطة 
اإحداث حتول عميق يف املجتمع من اأجل 
اآث���ار االإ���س��لح التقدمي، من  اإزال���ة ك��ل 
يقت�سر  فرعية”  “دولة  اق��ام��ة  خ��لل 
دورها على التدخل موؤقًتا يف القطاعات 
للمبادرة  ح��ي��ث ال مي��ك��ن  االق��ت�����س��ادي��ة، 
حدودها  ب�سبب  بذلك  القيام  اخلا�سة 
م�ستوى  ان��خ��ف��ا���س  ب�سبب  اأو  اخل��ا���س��ة 

ربحية الن�ساط.
 لقد اأ�ّس�س نظاًما ليربالًيا جديًدا يعطي 
واخل�سخ�سة  ل��لأ���س��واق  مركزًيا  مكاًنا 
التي  الكربى،  االقت�سادية  واملجموعات 

تخ�سع ل�سرائب �سعيفة.
 ويعتمد هذا النموذج على نظرية زائفة 
ال�سروط  ا���س��ت��ي��ف��اء  مت  اإذا  اأن����ه  ت��ع��ت��رب 
وال�سركات  ال����روات  ب���ازده���ار  لل�سماح 
�سي�ستفيد  املجتمع  بقية  ف��اإن  ال��ك��ربى، 

على املدى الطويل.
ال���ت���داب���ري  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى     
االق���ت�������س���ادي���ة اجل����دي����دة ت�����س��ب��ب من���ًوا 
االجتماعية  ال��ت��ف��اوت��ات  اأن  اإال  �سريًعا، 
التوزيع  اإع���ادة  ب�سبب  االت�ساع  يف  اآخ���ذة 

غري العادل للروة.
 حتى اليوم، ميتلك 1 باملائة من ال�سكان 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  رب��ع  اأك��ر من 
مما يجعل �سيلي واحدة من اأكر الدول 
 34 ال�  تفاوًتا اجتماعيا من بني الدول 
التي ت�سكل منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية.
الدولة  ت�����س��م��ح  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   
التقاعد  اأنظمة  ب��اإدارة  اخلا�س  للقطاع 
وال�سحة والتعليم، مما يزيد من تفاقم 

عدم امل�ساواة.
    وعلى الرغم من عودة الدميقراطية 
الت�ساور  حكومات  اأن  اإال   ،1990 ع��ام 
التي  والي�سار  الو�سط  اأح���زاب  )حتالف 
هيمنت على احلياة ال�سيا�سية للبلد من 
2010( مل تعدل االأ�س�س  اإىل   1990
من  املوروثة  واالقت�سادية  االجتماعية 

الديكتاتورية.
   ومنذ ت�سعينات القرن املا�سي، نظمت 
بتح�سني  وطالبت  اإ���س��راب��ات،  النقابات 

ظروف االأجور.
 ث��م، خ��لل ���س��ن��وات االل��ف��ني و2010، 
بتعليم  للمطالبة  ال�سباب  تعبئة  كانت 

جماين وعايل اجلودة. 
اأكرب  اإىل ح��رك��ة  اأدت  امل��ط��ال��ب  ك��ل ه��ذه 
االجتماعي”.  “االنفجار  با�سم  عرفت 
من اأكتوبر 2019 اإىل مار�س 2020، 
مناطق  جميع  اإىل  امل��ظ��اه��رات  ام��ت��دت 

ت�سيلي، 
�سيبا�ستيان  ح��ك��وم��ة  ب��زع��زع��ة  م���ه���ددة 
بينريا اليمينية )ليربايل مييني، رئي�س 
من 2010 اإىل 2014 ثم من 2018 

اإىل 2022(.

تنفيذ العملية الد�ضتورية
اأحد  بينريا  قبل  ال�سقوط،  ولتفادي     
امل��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ح��رك��ة: اإط���لق 
د�ستور  ا���س��ت��ب��دال  اإىل  ت���ه���دف  ع��م��ل��ي��ة 

.1980
تنظيم  2020، مت  اأك��ت��وب��ر   26 يف      
 78 بن�سبة  ت�سيلي  �سكان  اأك��د  ا�ستفتاء. 
اجتماعي  م��ي��ث��اق  اإىل  تطلعهم  ب��امل��ائ��ة 

جديد، 
ان��ت��خ��ب��وا جمعية  اأ���س��ه��ر  وب��ع��د ب�����س��ع��ة 
هذه  ع�������س���ًوا.   155 م����ن  ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 
عدًدا  ت�سم  التي  التاأ�سي�سية،  اجلمعية 
والرجال   )77( الن�ساء  م��ن  مت�ساوًيا 
الي�سار  عليها  يهيمن  ورئ��ي�����ًس��ا،   )77(
واأع�ساء احلركات االجتماعية املختلفة، 
“ال�سعب  17 مقعًدا ملمثلي  ب�  وحتتفظ 
لل�سعوب  اأي  ت�����س��ي��ل��ي،  يف  االأ�سلي” 
اأرا�سي  يف  ا���س��ت��ق��رت  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ات 
ت�سيلي احلالية قبل و�سول امل�ستعمرين 
االأوروب���ي���ني يف ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�سر. 

وانطلقت االعمال يف يوليو 2021.

تقدمي  مت  اأ�ــضــهــر،  ع�ضرة  بعد      
مقرتح ن�س د�ضتوري. 

   يركز الن�س على احلقوق االجتماعية 
وال�سكان  )ال��ن�����س��اء  امل��ه��م�����س��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
االأ�سليني واملعوقني( ويطمح اإىل �سمان 
احلقوق الكونية املتعلقة بحرية التعبري 
املياه  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  البيئة  وح��م��اي��ة 

والرعاية ال�سحية.
    فيما يتعلق بحقوق املراأة، يكفل الن�س 
احلق يف االإجها�س غري املقيد، ويوؤ�س�س 
للتنا�سف بني اجلن�سني يف جميع فروع 

احلكومة واالإدارات العامة.
    من حيث احلقوق البيئية، هذا يعني 
���س��م��ان ح��م��اي��ة وال���و����س���ول اإىل م���وارد 
االأرا�سي واملياه والهواء يف البلد. احلق 
امل��ي��اه مكفول  اإىل  ال��ع��ادل  ال��و���س��ول  يف 
للجميع، يف حني اأن بينو�سيه خ�سخ�س 

هذا املورد بالكامل.
   يف الق�سايا االجتماعية، يقرتح امليثاق 
ن��ظ��ام رع��اي��ة �سحية ع��ام ونظام  اإن�����س��اء 
تعليم وطني. كما يخطط الإن�ساء دولة 
املجتمعات  مت��ن��ح  ال��ق��وم��ي��ات  م��ت��ع��ددة 
االأ�سلية �سمانات اإقليمية باالإ�سافة اإىل 

االعرتاف الثقايف واللغوي.
   وُي��ق��رتح اإل��غ��اء م��رك��زي��ة ال��دول��ة ملنح 
للمناطق،  ال���ذات���ي  احل��ك��م  م���ن  امل���زي���د 
وا�ستبدال جمل�س ال�سيوخ بغرفة اأقاليم. 
ا من  يتم توفري التعددية القانونية اأي�سً
احلمر  الهنود  ملجتمعات  ال�سماح  اأج���ل 
باأن يكون لها نظامها الق�سائي اخلا�س 
بها. باخت�سار، اإنه ن�س تقدمي وطموح 
وذهب للأق�سى، موؤلف من 388 بندا، 
اأط��ول د�ستور  اإذا مت تبنيه،  مما يجعله، 

يف العامل.

القدمية  تــ�ــضــيــلــي  بـــني  ذراع  يّل 
واجلديدة

الن�س  ب�����س��اأن  ك��ام��ل��ة  م��ف��او���س��ات     يف 
اأ�سا�سيا  ره��ان��ا  �سيلي  واج��ه��ت  اجل��دي��د، 

اخر: الفوز بال�سلطة الرئا�سية.
 اجل����ول����ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن االن���ت���خ���اب���ات 
2021، �سّمت  الرئا�سية، يف نهاية عام 
تقليدية  غ���ري  اأح������زاب  م���ن  م��ر���س��ح��ني 
متاًما  متعار�سة  جمتمعية  مب�����س��اري��ع 

�سد بع�سها البع�س.
اأعمال،  اأنطونيو كا�ست، حمام ورج��ل     
)اليمني  اجل��م��ه��وري  احل����زب  م��وؤ���س�����س 

املتطرف(،
ويعار�س  بينو�سيه  اإىل  باحلنني  ي�سعر   
اع��ت��م��اد د���س��ت��ور ج��دي��د، وح��م��لت حول 
مو�سوع االأمن والنظام وقمع اجلرمية 

ومكافحة الهجرة.
االإجها�س  ح��ظ��ر  ي��ج��ب  اأن����ه  وي��ع��ت��ق��د   
تخفي�س  وي��دع��م  ال���ظ���روف،  جميع  يف 
التقاعد  عن  ويدافع  ال�سركات  �سريبة 

املمول املوكول للقطاع اخلا�س.
زعيم  بوريك،  غابرييل     يف مواجهته، 
معاد   ،2011 حل��رك��ة  ���س��اب��ق  ط��لب��ي 

لبينو�سيه، 
م��ن��اه�����س ل��ل��ن��ي��ول��ي��ربال��ي��ة، ����س���ارك يف 
ق���وي عن  وم���داف���ع   ،2019 ان��ت��ف��ا���س��ة 
على  نف�سه  وج��د  ج��دي��د.  ميثاق  كتابة 
الكرامة”  على  “املوافقة  حتالف  راأ���س 
ي�سارية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأح������زاب  م���ن  امل���ك���ون 

واأق�سى الي�سار، 
وم���دع���وم م��ن ع���دة م��ن��ظ��م��ات وحركات 
اجتماعية تقدمية )ن�سوية، دعاة حماية 

البيئة(.
الرفاهية  دول����ة  اإن�����س��اء  ه���ذا  وي���ق���رتح   
للمعا�سات  ع��اًم��ا  ن��ظ��اًم��ا  �ستن�سئ  ال��ت��ي 
وطنًيا  ���س��ح��ًي��ا  ون���ظ���اًم���ا  ال��ت��ق��اع��دي��ة، 

طموًحا، ونظام تعليم عام جيد. 
كما اأعلن برناجمه عن اإ�سلح �سريبي 
يهدف اإىل زيادة ال�سرائب على ال�سركات 
اأخ��رًيا، يطرح بوريك  الرية والكربى. 
العمال  ح���ق���وق  ع����ن  ك���م���داف���ع  ن��ف�����س��ه 
وجمتمع  والن�ساء  االأ�سلية  وال�سعوب 

املثليني باالإ�سافة اإىل البيئة.
امل���ط���ال���ب االج���ت���م���اع���ي���ة عام  ����س���ي���اق     
االأح������زاب  ���س��رع��ي��ة  وف����ق����دان   ،2019
واحلركات  ال�سباب  وتعبئة  التقليدية 
الذي  لبوريك  االف�سلية  الن�سوية، منح 
 56 فاز يف االنتخابات الرئا�سية بن�سبة 
ب��امل��ائ��ة م��ن االأ����س���وات، وه���ي نتيجة مل 

تتحقق من قبل. 
ي��ع��ت��ق��د غالبية  ت��ع��ي��ي��ن��ه،  خ����لل  وم����ن 
جذري  لتغيري  �سوتوا  اأنهم  الت�سيليني 
للتخلي  وب��ال��ت��ايل،  املجتمع،  من���وذج  يف 

النهائي عن اإرث البينو�سيه.

من الن�ضوة اإىل خيبة الأمل
   �سهر الع�سل ق�سري العمر: بعد اأ�سابيع 
ق��ل��ي��ل��ة م���ن ت��ن�����س��ي��ب��ه، ي���رى ب���وري���ك اأن 

معدل �سعبيته ينخف�س. 
واإذا كان انتخابه قد اأثار انتظارات كبرية 
�ستت�سّبب  فاإن عدة عوامل  ال�سكان،  بني 

يف ت�سريع خيبات اأمل كبرية.
وترية  ح����ول  خ��ط��اب��ه  اع���ت���دال  اأواًل،     
االإ���س��لح��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي �سيتم 

تبنيها:
 بينما يتوقع جزء من الناخبني تقدًما 
�سريًعا فيما يتعلق بالعدالة االجتماعية، 
اخ�����ت�����ار ب�����وري�����ك اإج�����������راء اإ�����س����لح����ات 

تدريجية.
   ثانًيا، اإن التعهدات التي قدمها الرئي�س 
اآمال  تخّيب  امل��ال��ي��ة  ل��لأ���س��واق  اجل��دي��د 
ي��ت��م تف�سري تعيني  ن��اخ��ب��ي��ه:  م��ن  ج���زء 
املالية  ل����وزارة  كرئي�س  مار�سيل  م��اري��و 
اإ����س���ارة م��وات��ي��ة للحفاظ على  اأن���ه  ع��ل��ى 
االن�سباط يف امليزانية -والتي، بالن�سبة 

اإعاقة  خم��اط��ر  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي  للبع�س، 
واالقت�سادية  االجتماعية  االإ�سلحات 

املعلنة.
   ث��ال��ًث��ا، خ��لل حملته، ع��ار���س بوريك 
-وهو  اجل��ن��وب  اجل��ي�����س يف  ن�سر  ب�����س��دة 
الذي  بينريا  �سيبا�ستيان  به  اأمر  انت�سار 
اأر����س���ل اجل��ي�����س ل��ل��ت��دخ��ل ب���ني جمتمع 
االأخ�ساب،  ق��ط��ع  و���س��رك��ات  م��اب��وت�����س��ي 
والتي يلقي املابوت�سي باللوم عليها منذ 
اال�ستيلء  جّراء  بعنف  واأحياًنا  �سنوات، 

على اأرا�سي اأجدادهم. 
ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ه، ���س��ح��ب ب���وري���ك اجلنود 
اأعلن  لكنه  البلد.  من جزء من جنوب 
املنطقة، مما  ه��ذه  اإىل  م��وؤخ��ًرا عودتهم 
بخيانة  اتهامه  اإىل  اأت��ب��اع��ه  بع�س  دف��ع 

وعوده.
    يف ال��واق��ع، ي��واج��ه ب��وري��ك اكراهات 
اأن����ه ال يتمتع  ال�����س��ل��ط��ة: مب���ا  مم��ار���س��ة 
باأغلبية يف اأي من املجل�سني “لن جتري 
االنتخابات الربملانية القادمة حتى عام 

 ،”2025
مّما  حت��ال��ف��ات،  اىل  بال�سعي  م��ل��زم  فهو 
يوؤّدي اإىل ال�سعور باأن �سيا�سته لن تكون 

اإ�سلحية كما اأعلن.
م���ن احلكومة  االأم�����ل  وت��ت��ف��اق��م خ��ي��ب��ة 
يف  ال�سعب  االق��ت�����س��ادي  الو�سع  ب�سبب 
ال��ن��اج��م عن  الت�سخم  وارت��ف��اع  ال��ب��لد، 

الوباء، واحلرب يف اأوكرانيا.

فهم فتور احلما�س لد�ضتور جديد
ا من فقدان     عانت �سعبية بوريك اأي�سً

الدعم مل�سروع الد�ستور.
كانت  املا�سية،  القليلة  االأ���س��ه��ر  خ��لل   

ا�ستطلعات الراأي تتنباأ بفوز الت�سويت 
بالرف�س يف اال�ستفتاء.

 وع����دة ع��وام��ل تف�سر ه���ذا ال��ت��ح��ول يف 
الراأي العام.

التي  البداية، كان حلملة الرف�س     يف 
فور  املحافظة  املجتمع  قطاعات  قادتها 
اأثرها.  ال��د���س��ت��وري��ة  العملية  ان��ط��لق 
اأع���ط���ت اخللفات  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ع�����لوة 
�ساحبت  ال���ت���ي  ال�����س��دي��دة  وال���ت���وت���رات 
تاأ�سي�سية  ج��م��ع��ي��ة  ����س���ورة  امل��ن��اق�����س��ات 

ات�سمت بالفو�سى واال�ستقطاب.
   ي�ساف اإىل ذلك، االفتقار اإىل التوا�سل 

بني النواب املوؤ�س�سني.
العديد  مناق�سة  مت��ت  ال��ع��م��ل،  خ���لل   
امل��ق��رتح��ات. و�سرعان م��ا مت رف�س  م��ن 
للغاية،  متطرفة  اعتربت  الأنها  بع�سها 
ال�سلطات  اإ����س���ن���اد  امل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
والق�سائية  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
القوميات  متعددة  جمعية  اإىل  للدولة 
�سناديق  ت��اأم��ي��م  اأو  وال�����س��ع��وب،  للعمال 

التقاعد، اأو جميع �سركات التعدين. 
لكن ال�سكان مل يتمكنوا دائًما من “ف�سل 
القمح عن الق�سر”، ومييلون اإىل اعتبار 
التي  املقرتحات  الن�س ي�سمل جميع  اأن 
التي  تلك  ذل��ك  يف  مبا  مناق�ستها،  متت 

مل يتم االحتفاظ بها.
االأحكام  ف����اإن  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة     
ظهور  مثل  الن�س  يف  عليها  املن�سو�س 
اإمكانية  “اأي  الق�سائية”  “التعددية 
العدالة  اإىل  االأ�سلية  ال�سعوب  و���س��ول 
وتقاليد  ع��ادات  االعتبار  يف  تاأخذ  التي 
وبروتوكوالت واأنظمة تنظيم املجتمعات 
تثري  ال���دول���ة،  والم��رك��زي��ة  االأ�سلية” 

خماوف حقيقية.
   وه���ذا ي��ع��ود خ��ا���س��ة اىل ت��اأث��ري حملة 
املتطرف  اليمني  نفذها  التي  الت�سليل 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
اعتماد  اأن  خ��ا���س  ب�سكل  ت��دع��ي  وال��ت��ي 
الن�س �سيوؤدي اإىل تغيري العلم الوطني 

والن�سيد الوطني وحتى ا�سم الدولة.

عواقب الرف�س
   �سنعرف اذن يف الرابع من �سبتمرب ما 
اإذا �سيتم اعتماد الد�ستور اجلديد ام ال. 
املرجح  اأن��ه من  يبدو  املرحلة،  ه��ذه  ويف 
جًدا اأن يتم رف�س الن�س، مما �سيكون له 

عواقب عديدة.
احلايل  الد�ستور  على  احل��ف��اظ  اأواًل،     

ومنوذجه النيوليربايل.
للحركات  ع��م��ي��ق��ة  اأم�����ل  خ��ي��ب��ة  ث����م،     
اإحياء  اإىل  �ستوؤدي  والتي  االجتماعية، 

ال�سخط االجتماعي يف البلد.
للرئي�س  ف�سًل  ا  اأي�سً �سيكون  اأخ���رًيا،     
بوريك، الذي يعتمد راأ�سماله ال�سيا�سي 
والذي  امل�سروع،  تبني  على  كبري  ب�سكل 
بدونه لن يتمكن على االأرجح من تنفيذ 
االإ�سلحات االجتماعية الطموحة التي 

انتخب من اأجلها.
-----------------------------

عالقات   - �ضيا�ضية  علوم  *اأ�ضتاذ 
وع�ضو  لــيــيــج،  بــجــامــعــة  دولـــيـــة، 
التكامل  درا�ضات  مركز  يف  م�ضارك 
والـــعـــوملـــة بــجــامــعــة كــيــبــيــك يف 

مونرتيال “كندا«.

- ميتلك 1 باملائة من ال�ضكان اأكرث 
من ربع الناجت املحلي الإجمايل

- موؤلف من 388 بندا، اإذا مت تبنيه، 
�ضيكون اأطول د�ضتور يف العامل

مظاهرة موؤيدة لل�ستفتاء على تغيري الد�ستورغابرييل بوريك واكراهات ال�سلطة

يف الرابع من �ضبتمرب يكون الف�ضل:

�شيلي يف منعطف حا�شم من تاريخها...!
�صانتاندير  -�صيبا�صتيان  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�صيباين
      متّر ت�ضيلي اليوم بلحظة حا�ضمة يف تاريخها. يف الرابع 
من  ن�ضمة  مليون   19 ما يقرب من  �ضي�ضّوت  �ضبتمرب،  من 

د�ضتور  م�ضروع  على  ال�ضتفتاء  طريق  عن  البالد  �ضكان 
تقدمي اجتماعًيا جديًدا يهدف اإىل طي �ضفحة بينو�ضيه 
ب�ضكل نهائي. يف الوقت الذي يتم فيه كتابة هذه ال�ضطور، 

تعلن ا�ضتطالعات الراأي عن رف�س الن�س.
ال�ضروري  من  احلا�ضمة،  ال�ضيا�ضية  املحطة  هذه  لفهم     

التعبئة  مرتابطة:  رئي�ضية  وقائع  ثــالث  اإىل  العودة 
عملية  اإطــالق  2019؛  لعام  اجلماهريية  الجتماعية 
الإ�ضالح الد�ضتوري عام 2020؛ وانتخاب رئي�س من ي�ضار 
الو�ضط عام 2021 والذي كان اأحد ال�ضخ�ضيات الرمزية 

يف الحتجاجات الجتماعية يف العقد املا�ضي.

- يركز ن�س �لد�شتور على �حلقوق �لجتماعية للفئات �ملهم�شة

- رف�س �لد�شتور، �شيكون له عو�قب عديدة �أبرزها �إحياء �ل�شخط �لجتماعي

- تتفاقم خيبة �لأمل من �حلكومة ب�شبب �لو�شع �لقت�شادي �ل�شعب يف �لبالد و�رتفاع �لت�شخم

�سيبا�ستيان بينريا اجرب على التنازل

مظاهرة �سد تعديل الد�ستور يف 30 يوليو 2022حركات اجتماعية ال تتوقف
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العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :احلراير لل�ستائر والتنجيد

رخ�سة رقم : CN 1132364 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة م�سلح حممد اجلاعونى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على حممد اجلاعونى

تعديل وكيل خدمات / حذف من�سور حممود ها�سم حممد النعيمى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ احلراير لل�ستائر والتنجيد

AL HARAYIR CURTAIN & UPHOLSTERY

اإىل/ احلراير لل�ستائر والتنجيد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL HARAYIR CURTAIN & UPHOLSTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :دانة الطوا�س لل�سيانة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم : CN 1129764 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / موزه حممد را�سد املزروعى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / موزه حممد را�سد املزروعى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سليمان حممد ابومنر

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ دانة الطوا�س لل�سيانة العامة ذ.م.م

DANAT AL TAWASH GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ دانة الطوا�س لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

DANAT AL TAWASH GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
في�سر  كينج  :�سركة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�سماك ذ.م.م
رخ�سة رقم : CN 1111410 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة كينج في�سر لل�سماك ذ.م.م
KING FISHER FISH CO. L.L.C

اإىل/ �سركة كينج في�سر لبيع و�سوي اال�سماك ذ.م.م
KING FISHER FISH SALES AND GRILLING CO. L.L.C

دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
الن�سائية  اب للملب�س  ال�سادة :دري�س   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم : CN 2161038 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف رنا غ�سان �سبحى ح�سن الغ�سني

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ دري�س اب للملب�س الن�سائية

DRESS UP LADIES DRESS

اإىل/ دري�س اب للملب�س الن�سائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DRESS UP LADIES DRESS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :خليل جمعه للمقاوالت العامة 

رخ�سة رقم : CN 1100365 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طارق حممد على رجا�س %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليل جمعه خلف احلو�سنى
تعديل اإ�سم جتاري من/ خليل جمعه للمقاوالت العامة

KHALIL JUMAA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ت�سيكدير للمقاوالت العامة
CHICKDAIR GENERAL  CONTRACTING

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة دملون للملحة والتجارة 

رخ�سة رقم : CN 1003286 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سلح عمر را�سد ر�سيد اخلرجى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة دملون للملحة والتجارة

DELMON SHIPPING & TRADING ESTABLISHMENT

اإىل/ �سركة دملون للملحة والتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
DELMON SHIPPING & TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد�ن �شهادة �أ�شهم العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

)امارات  الظاهري  هالل  فريوز  توفيق  حممد   / ال�ضيد  فقد    
اجلن�ضية(  �ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي.

رقم ال�ضهادة 1012990 - عدد ال�ضهم 212 �ضهما
فــروع  مــن  فـــرع  ــــرب  لأق ت�ضليمها  يــجــدهــا  ممــن  الـــرجـــاء    
رقم   تيلفون  على  الت�ضال  او  الإ�ضالمي..  ابوظبي  م�ضرف 

م�ضكورا.  0554460402

فقد�ن �شهاد�ت �أ�شهم العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

لزراعة  القاب�ضة  العاملية  ال�ضركة  من  �ضادرة  اأ�ضهم  �ضهادات  ُفقدت 
الأ�ضماك )اأ�ضماك( ASMAK بال�ضماء التالية: 

الهاملي  خمي�س  حمد  احلاي   -  1
 �ضهادة رقم ASMAK1719658 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

ح�ضن  علي  زبيدة   -  2
 �ضهادة رقم ASMAK1719659 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

الهاملي  خمي�س  حمد  احلاي  حممد   -  3
 �ضهادة رقم ASMAK1719660 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم 

الهاملي  خمي�س  حمد  احلاي  حممود   -  4
 �ضهادة رقم ASMAK1719661 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

الهاملي  خمي�س  حمد  احلاي  حمد   -  5
 �ضهادة رقم ASMAK1719662 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

الهاملي  خمي�س  حمد  احلاي  ا�ضالح   -  6
 �ضهادة رقم ASMAK1719663 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

الهاملي  خمي�س  حمد  احلاي  -احمد   7
 �ضهادة رقم ASMAK1719664 عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

الت�ضال  اأو  اعاله  املذكورة  لل�ضركة  ت�ضليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
على موبايل رقم 0544452222 م�ضكورا.

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مكياج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للبخور  رخ�سة رقم:3738090 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عزبة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN امل�ساكيك  رخ�سة رقم:4145437 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/و�سايف 

لغ�سيل وتلميع ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3707871 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املاركة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للملب�س والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3744133 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد�ن �شهاد�ت �أ�شهم العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

فقدت �ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من �ضركة اأ�ضماك بال�ضماء 
التالية:

1- ح�ضني علي ح�ضني ابراهيم املناعي
�ضهادة رقم ASMAK17145  - عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

2- ح�ضه ح�ضني علي ح�ضني ابراهيم املناعي
�ضهادة رقم ASMAK17146  - عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

3- علي ح�ضني علي ح�ضني ابراهيم املناعي
�ضهادة رقم ASMAK17144  - عدد الأ�ضهم 1200 �ضهم

او  ــاله  اع املــذكــورة  لل�ضركة  ت�ضليمها  يجدهم  ممــن  الــرجــاء 
الت�ضال على موبايل رقم:0504866614 م�ضكورا.

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2617/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41017.24( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  . 

املتنازع:�سركة جمموعة االمارات للت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �سارع بني يا�س - مبنى برج ات�ساالت ديرة - �سقة مقابل 

�سرياتون اخلور - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي 
املطلوب اإعلنه :  1- حممد ادري�س ملك ملك �سكندر حيات  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41017.24( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام- وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2022/8/31 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1344/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

املنازعة : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم 221 مبنى �ساي�ستا والغاء الت�سجيل با�سم  مو�سوع 
املدعي عليه واع��ادة ت�سجيل الوحدة با�سم املدعية وال��زام املدعي عليه ب�سداد مببلغ وقدره )42800( درهم باقة مان�سبته 
40% من قيمة العقد مع م�سادرة املبالغ املدفوعة ل�سالح املدعية مبلغ وقدره )128400( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ 

املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  . 
املتنازع:عزيزي ديفليومبنت�س �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - كونراد بيزن�س تاور - الطابق 15 - مكتب 1505 - وميثله:حممد 
عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي 

املطلوب اإعلنه :  1- ابراهيم بن يو�سف بن عبدالرحمن الزويد  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم 221 
با�سم املدعية وال��زام املدعي عليه ب�سداد مببلغ  با�سم املدعي عليه واع��ادة ت�سجيل الوحدة  الت�سجيل  مبنى �ساي�ستا والغاء 
وقدره  مبلغ  املدعية  ل�سالح  املدفوعة  املبالغ  م�سادرة  م��ع  العقد  قيمة  م��ن   %40 مان�سبته  باقة  دره��م   )42800( وق���دره 
)128400( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة- وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق:2022/8/30 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6664/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2018/2105 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )756358( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : ال�سركة العربية االمريكية للتكنولوجيا )ارامتك(
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى الزمردة - �سقة الطابق 

b53 اخلام�س - �س
العامة  للتجارة  برايت اخلليج  ���س.ذ.م.م )حاليا(  العامة  للتجارة  االم��ارات  فارم   -1  : اإعلنه  املطلوب 

�س.ذ.م.م )�سابقا( - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)756358( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء امر    AJCFICICPL2022 /0002879 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ري�سارد زلطه روك�سا�س - العنوان:9592360 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/24 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعله ل�سالح / خالد وهيب احمد ال�سوؤايل بالتايل ناأمر بالزام 
الف درهما( ف�سل  يوؤدي للطالب مبلغا وقدره )ثلثون  بان  املعرو�س �سده 
عن الزامه باداء فائدة قانونية بواقع 7% �سنويا بدء من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
�سند املطالبة حتى متام الوفاء مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات - حكما قابل 

لل�ستئناف خلل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

       يف التنفيذ رقم  308/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم:186 

بايقاع احلجز  التنفيذية واالمر  بال�سيغة  املذكور اعله  العقار  ا�سل عقد رهن  بتذييل  القرار  ا�سدار   : التنفيذ  مو�سوع 
التنفيذي على العقار رقم 912 بالطابق رقم 9 مبنبى ذا كري�سنت ايه 1 البالغ م�ساحته 499.01 قدم مربع واملوقف 
P1-139 على قطعة االر�س رقم 1 مبنطقة معي�سم االول بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدرة مببلغ )247.720.47( درهم مائتان 
و�سبعة واربعني الف و�سبعمائة وع�سرين درهم و�سبعة واربعني فل�سا من ح�سيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني 25 

و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك امل�سرق �س.م.ع  - عنوانه :االم��ارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - 

مكتب رقم 802 & 804  - وميثله :عائ�سة عبدال�سلم حممد اجلزيري 
املطلوب اإعلنه : جاوراف داين مامنوهان الل دهاوان  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - بردبي - مبنى ذا كري�سنت ايه 1 - 

Gaurav-dhawan@gmail.com - 0503120015 - سقة العقار رقم 912 - منطقة معي�سم االول�
مو�سوع االإعلن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/9/7 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار - �سقة �سكنية - رقم االر�س 1 - املنطقة معي�سم االول - ا�سم املبنى ذا كري�سنت ايه - رقم املبنى 1 - رقم العقار 

.  265.903/24 التقييم   - مربع  مرت   46.36 امل�ساحة   -  912
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021
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فقد املدعو /توما�س جريي 
 ، انتوني�س  ي��وت��ي  انتوني�س 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
)U0732892(  رق������م 

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

.0568590979

فقد�ن جو�ز �شفر
امل���دع���و /���س��اك��ر زمان  ف��ق��د 
باك�ستان     ، خ����ان  ب���ان���ارا����س 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)DN5200782(  رق��م 

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

.0529692865

فقد�ن جو�ز �شفر

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اإعـالن مدعى عليه بالن�شـر

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
 يف الدعوى رقم: SHCFICILABMIN2022 /0005919 عمایل )جزئى(

اإل����ى املدعي عليه: �سركة الن�سر للكهرباء وامليكانيك ذ م م - جمهول حمل االإقامة
يف  ال�سام�سي-  نا�سر  حممد  املحامي  بوكالة   - فل�سطني  اجلن�سية  العجرمي  حممد  طالب  هيثم   / املدعي  بان  نعلمكم 

الدعوى رقم 2022/5919 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة. قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها :
اأوال ً: قيد هذه الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واعلن ال�سركة املدعى عليها ب�سورة من الئحة الدعوى ومرفقاتها. 
ثانيا : اإلزام املدعي عليها باأن توؤدى للمدعى املبالغ التي مت ا�ستقطاعها من رواتبه وقدرها 33،075 درهم ثلثة وثلثون 

األفا وخم�سة و�سبعون درهم. 
 ثالثا : اإلزام املدعي عليها باأن توؤدى للمدعى رواتبه امل�ستحقة يف ذمتها البالغ قدرها 60550 درهم �ستون األفا وخم�سمائة 

وخم�سون درهم.
رابعا: اإلزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعى تعوي�سا عن ال�سرر الذي حلق به ما يعادل راتب ثلثة اأ�سهر مبقدار 31،500 

درهم واحد وثلثون األفا وخم�سمائة درهم
خام�سا : اإلزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعى مكافاأة نهاية اخلدمة عن فرتة عمله بال�سركة وقدرها 101،062 درهم مائة 

وواحد األفا واأثنان و�ستون درهم.
�ساد�سا : اإلزام املدعي عليها باأن توؤدى للمدعى بدل ر�سيد اأجازته ال�سنوية امل�ستحقة مبقدار 31،500 درهم واحد وثلثون 

األفا وخم�سمائة درهم.
�سابعا : اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعى نفقات عودة له والأ�سرته و�سحن االأمتعة اإىل جهة ا�ستقدامه )موطن املدعى( 

مبقدار 6000 درهم �ستة اأالف درهم.
ثامنا : اإلزام املدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام عن املبالغ 
امل�ستحقة له اخلا�سة بالرواتب امل�ستقطعة والرواتب املتاأخرة وبدل ر�سيد االإجازات و مكافاأة نهاية اخلدمة وعلى املبلغ 

املطالب به من اأجل التعوي�س .
 تا�سعا اإلزام املدعى عليها امل�ساريف والر�سوم ومقابل اأتعاب املحاماة، مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل.

 وعليه اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/09/07 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية 
، وتقدمي مذكرة جوابية على  اأو بوا�سطة وكيل معتمد  املدنية - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 15 ( �سخ�سيا ً 
اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�سرة 

املذكور رقمها اأعله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية

�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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املال والأعمال
�إغالق من�شاأة خمالفة تد�ولت منتجات تبغ ل حتمل طو�بع �شريبية رقمية

•• اأبوظبي-وام:

ن���ف���ذت ال��ه��ي��ئ��ة االحت�����ادي�����ة ل��ل�����س��رائ��ب حملة 
العامة  االإدارة  مع  بالتعاون  م�سرتكة  تفتي�سية 
الداخلية  ب���وزارة  االحت��ادي��ة  اجلنائية  لل�سرطة 
ب���االإدارة  متمثلة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة 
ب�سرطة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  العامة 
مت  االقت�سادية”؛  اجلرائم  مكافحة  “اإدارة  دبي 
خللها �سبط واإغلق من�ساأة جتارية خمالفة يف 
دب��ي، وذل��ك لقيامها بتداول منتجات تبغ  اإم��ارة 
ال حتمل العلمات املميزة على التبغ ومنتجاته 

“الطوابع ال�سريبية الرقمية«.

واأو�سحت الهيئة - يف بيان �سحفي اأم�س - اأنه متت 
م�سادرة جميع املنتجات املخالفة التي مت �سبطها 
يف املن�ساأة والتي بلغ عددها 5،430،356 علبة، 
فيما بلغت قيمة امل�ستحقات ال�سريبية على هذه 
ومت  دره���م���ا،   91،833،016.40 امل��ن��ت��ج��ات 
اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�سبة بحق املن�ساأة 
املبذولة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  وذل���ك  املمتثلة،  غ��ري 
التهرب  ملكافحة  االأ���س��واق  على  الرقابة  لتعزيز 
ال�سريبي،  االمتثال  م�ستوى  وزي��ادة  ال�سريبي، 

وحماية امل�ستهلكني.
امل�سرتكة  احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���س��ارت 
التي  امل�ستمرة  الرقابية  اجلهود  اإط��ار  يف  ج��اءت 

املخت�سة،  اجلهات  مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذها 
االأعمال  قطاعات  امتثال  ���س��رورة  على  ُم�سددًة 
التبغ وجميع  وم�ستوردي وخم��زين  من منتجي 
مع  يتوافق  ال�سريبية مبا  للت�سريعات  منتجاته 
2017 يف �ساأن  7 ل�سنة  القانون االحتادي رقم 

ال�سريبة االنتقائية، 
والعقوبات  ل��ل��غ��رام��ات  للتعر�س  جت��ن��ب��اً  وذل����ك 
بالت�سريعات  االل����ت����زام  ع����دم  ح����ال  يف  امل��ط��ب��ق��ة 

والقوانني ال�سريبية.
عمليات  اأن  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  واأك��دت 
التفتي�س التي تقوم بها تعتمد على اآليات رقابية 
اإل��ك��رتون��ي��ة م��ت��ط��ورة ت��ه��دف مل��ن��ع ب��ي��ع اأو تداول 

ال��ت��ي مل يتم  امل��ن��ت��ج��ات  ن���وع م��ن  اأي  ت��خ��زي��ن  اأو 
بني  وم��ن  عليها،  املفرو�سة  ال�سرائب  ا�ستيفاء 
هذه االآليات تثبيت “طوابع �سريبية رقمية” - 
م�سجلة بقاعدة بيانات الهيئة - على علب التبغ 
معلومات  ط��اب��ع  ك��ل  يت�سمن  حيث  ومنتجاته، 
خا�س  بجهاز  قراءتها  ميكن  اإلكرتونياً  م�سجلة 
ي�ستخدمه املفت�سون املخولون بذلك للتاأكد من 

�سداد ال�سريبة على هذه املنتجات.
التعاون  تعزيز  على  حر�سها  الهيئة  اأك���دت  كما 
والتن�سيق مع جميع اجلهات احلكومية االحتادية 
االمتثال  حت��ق��ي��ق  ل�����س��م��ان  امل��ع��ن��ي��ة،  وامل��ح��ل��ي��ة 

ال�سريبي يف جميع اإمارات الدولة.

تعاون بني »�أبوظبي للزر�عة« ومركز خليفة للتقانات 
�حليوية لتنفيذ برنامج �جلينوم �لزر�عي

»م�شدر« تختتم دورة تدريبية يف رو�ند� لتمكني �لن�شاء 

•• اأبوظبي-وام:

الغذائية  اأبوظبي للزراعة وال�سلمة  وقعت هيئة 
للتقانات  خ��ل��ي��ف��ة  م���رك���ز  م����ع  ت����ع����اون  ات���ف���اق���ي���ة 
تنفيذ  اإىل  ت��ه��دف  ال��وراث��ي��ة  والهند�سة  احليوية 
املف�سلة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ط��ري��ق واخل���ط���ة  خ���ارط���ة 
اأبوظبي للجينوم  جلميع مراحل م�سروع برنامج 
الزراعي. ويعد برنامج اأبوظبي للجينوم الزراعي 
املنطقة  م�ستوى  على  نوعه  من  االأول  الربنامج 
املراكز  بع�س  مع  بالتعاون  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي 
وذل����ك لتطبيق  ال���دول���ة،  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
البحوث  ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
اأبوظبي  مكانة  من  يعزز  مما  الزراعية،  اجلينية 
على امل�ستويني االإقليمي والدويل لتكون مرجعية 

علمية يف جمال اجلينوم الزراعي.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ورة م���رمي حارب 
الت�سغيلية  لل�سوؤون  العام  املدير  نائب  ال�سويدي 
الغذائية  وال�����س��لم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف 
و���س��ع��ادة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د اأح��م��د اأمريي 
مدير  مركز خليفة للتقانات احليوية والهند�سة 
الوراثية. وقالت الدكتورة مرمي حارب ال�سويدي 
اإن االتفاقية تهدف اإىل مد اآفاق التعاون مع مركز 
الوراثية من  خليفة للتقانات احليوية والهند�سة 
للجينوم  اأبوظبي  برنامج  م�سروع  تنفيذ  خ��لل 
الزراعي الذي �سي�سهم يف حت�سني االإنتاج الزراعي 
احليوانية  ال�سلالت  حت�سني  خلل  من  امل�ستدام 

ال��ن��ب��ات��ي��ة واإك�����س��اب��ه��ا ���س��ف��ات وراثية  واالأ����س���ن���اف 
الزراعي  بالقطاع  للرتقاء  اقت�سادية  قيمة  ذات 
وتعزيز االأمن الغذائي، وزيادة م�ساهمته يف الناجت 

املحلي للإمارة.
واأكدت اأن الربنامج ي�سهم يف اإر�ساء قاعدة علمية 
وت��اأه��ي��ل نخبة م��ن ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة امل��وؤه��ل��ة يف 
وتطبيقاته،  ال���زراع���ي  اجل��ي��ن��وم  اأب���ح���اث  جم���ال 
م��رج��ع��ي��ة حملية  ���س��ي�����س��ب��ح  اأن����ه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
يف  اجلينوم  تقنيات  ا�ستخدام  جمال  يف  واإقليمية 
حت�سني االإنتاج الزراعي وتر�سيد ا�ستهلك املوارد 
خالد  الدكتور  االأ�ستاذ  اأك��د  جانبه  الطبيعية.من 
احليوية  للتقانات  خليفة  م��رك��ز  م��دي��ر  اأم����ريي 
االأحياء  علوم  ق�سم  ورئي�س  ال��وراث��ي��ة  والهند�سة 
للتقانات  خليفة  م��رك��ز  اأن  االإم�����ارات،  جامعة  يف 
للخربة  بيتا  اأ�سبح  الوراثية  والهند�سة  احليوية 
يف جمال اجلينوم وتعد ا�سرتاتيجيته فريدة عامليا 
لتقدمي حلول للزراعة امل�ستدامة وقد قطع �سوطا 

كبريا يف هذا املجال خلل �سنوات قليلة.
ال��زراع��ي لهيئة  اأن م�����س��روع اجل��ي��ن��وم  اإىل  واأ���س��ار 
على  دل  اإن  الغذائية  وال�سلمة  للزراعة  اأبوظبي 
ال�سديدة  امل�ستقبلية  روؤيتها  علي  يدل  فاإنه  �سيء 
اأهدافها  اإىل  للو�سول  ال��وح��ي��دة  الطريقة  وه��ي 
وتوطني املعرفة العلمية، متوجها بال�سكر للهيئة 
على تعاونها وثقتها مبركز خليفة، وق��ال : نحن 
على ثقة اأنه �سيتم الو�سول اإىل االأهداف املرجوة 
اأحدث  �سي�ستخدم  امل��رك��ز  اأن  اإىل  م�����س��ريا  م��ن��ه��ا، 

تقنيات اجلينوم لتفكيك جينوم الكائنات املختلفة 
تطوير  يف  خمتلفة  ب��ط��رق  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  واإع�����ادة 

الزراعة.
وي��ع��د ب��رن��ام��ج اجل��ي��ن��وم ال���زراع���ي اأح���د مبادرات 
اأبوظبي  لهيئة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  وم�ساريع 
 ،2025  -  2022 الغذائية  وال�سلمة  للزراعة 
تطوير  اإىل  خ���لل���ه  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ع��ى  ح��ي��ث 
وال�سمكية  واحليوانية  النباتية  املحلية  ال�سلالت 
ومواجهة  ال����زراع����ي  االإن����ت����اج  حت�����س��ني  ل�����س��م��ان 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة للإمارة،  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ظ���روف  حت��دي��ات 
املوارد  حلفظ  اجلينات  بنك  اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة 
املحلية،  وال�سمكية  واحليوانية  النباتية  الوراثية 

واإن�ساء قاعدة بيانات ل�سلالتها اجلينية.
وي�سهم الربنامج اأي�ساً يف تطوير القدرات املحلية 
ال�سلالت  وت�����س��ج��ي��ل  ب��ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ  ل��ل��ن��ه��و���س 
امل��ح��ل��ي��ة دول���ي���اً، وعمليات  ال��ن��ب��ات��ي��ة واحل��ي��وان��ي��ة 
الظاهرية  ال�سفات  ودرا���س��ة  اجل��ي��ن��ي،  الت�سل�سل 
الدالئل  للنباتات واحليوانات، وحتديد  واجلينية 
الوراثية  ل��ل��م��وارد  امل��رغ��وب��ة  ل��ل�����س��ف��ات  اجل��ي��ن��ي��ة 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  وال��ن��ب��ات��ي��ة.وحت��ر���س  احل��ي��وان��ي��ة 
وتعزيز  تفعيل  على  الغذائية  وال�سلمة  للزراعة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��داع��م��ة  ال�����س��راك��ات 
وال��ت��ط��وي��ر ل��ب��ن��اء وت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ه��ج��ي��ات ودرا����س���ات 
اأهداف  تدعم  التي  والتطبيقية  العلمية  البحوث 
الريادة  حتقيق  يف  وت�سهم  ال��زراع��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة 

العاملية يف االأمن الغذائي.

•• اأبوظبي-وام:

لل�ستدامة  “ال�سيدات  من�سة  اأم�����س  اأع��ل��ن��ت 
ل�سركة  التابعة  املتجددة”  وال��ط��اق��ة  والبيئة 
اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر”، عن اختتام 
اأول دورة تدريبية ميدانية يف رواندا خم�س�سة 
خارج  الواقعة  الريفية  املجتمعات  يف  للفتيات 
نطاق ال�سبكة بهدف تعليمهن كيفية اال�ستفادة 
من حلول الطاقة النظيفة املتاحة مبا يتما�سى 
املتحدة  االأمم  اأه���داف  من  ال�سابع  الهدف  مع 
�سمان  على  ين�س  وال��ذي  امل�ستدامة،  للتنمية 
خدمات  على  مي�سورة  بتكلفة  اجلميع  ح�سول 

الطاقة احلديثة املوثوقة وامل�ستدامة.
التدريبية  الدورة  االأوىل من  الن�سخة  واأقيمت 
“توفري  ع��ن��وان  حت��ت  “غات�سيبو”  منطقة  يف 
وتنفيذ  ت�سميم  الريفية:  املناطق  يف  الطاقة 
يف  املحلية”  للمجتمعات  �ساملة  ط��اق��ة  ن��ظ��م 
الذي  كريز”  “وايزر  ب��رن��ام��ج  ج���ه���ود  اإط�����ار 
ال���ع���ام وي���رك���ز ع��ل��ى تفعيل  اإط����لق����ه ه����ذا  مت 
التابع  “الرائدات”  ل��ربن��ام��ج  املنت�سبات  دور 
للمن�سة من خلل اإ�سراكهن يف برامج تعليمية 
عملية ومتعددة التخ�س�سات تركز على تعزيز 
املجتمعات.  �سمن  امل�ستدامة  التنمية  مقومات 

ويوفر برنامج “الرائدات” 
- ال���ذي مت اإط��لق��ه ع��ام 2018 ومي��ت��د على 
مدار العام للن�ساء اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 
تعليمية وفر�ساً  ور���س عمل   - 25 و35 عاماً 

للتوا�سل مع اخلرباء العامليني، ويحفزهن على 
اأن ي�سبحن رائدات اأعمال ي�سهمن بدور فاعل 

يف بناء م�ستقبل اأكر ا�ستدامة.
ل�ستة  ام��ت��دت  التي  التدريبية  ال���دورة  و�سمت 
اأيام 14 فتاة �سملت ت�سع م�ساركات من برنامج 
امل��ه��ن��ي��ات يف  م��ن  ف��ت��ي��ات  وخ��م�����س  “الرائدات” 

رواندا، 
املحا�سرات  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  ����س���ارك���ن  ح���ي���ث 
اأ�سرف عليها خرباء عامليني  العملية  وامل�ساريع 
يف جمال الطاقة املتجددة والتنمية امل�ستدامة، 
اأرب���ع جم���االت ه��ي تقنيات  ال��رتك��ي��ز على  ومت 
نظم الطاقة ومن��اذج اخل��دم��ة؛ ومن��اذج توفري 
كافة  و�سمل  للأعمال؛  طاقة  م�سادر  ومتويل 
االجتماعي  التغيري  وحتقيق  املجتمع  �سرائح 

والتنمية الب�سرية؛
نواف  ملياء  الدكتورة  املناخي.وقالت  والتكيف   
املوؤ�س�سية  الهوية  الإدارة  التنفيذي  املدير  فواز، 
 “ “م�سدر”:  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
كريز”  “وايزر  برنامج  دورة  باإقامة  ف��خ��ورون 
الريفية  املناطق  يف  الطاقة  لتوفري  التدريبية 
لتمكني  “م�سدر”  اإط��ار جهود  تاأتي يف  والتي 
الفتيات وتزويدهن باملعرفة واملهارات اللزمة 
اال���س��ت��دام��ة يف جم��ت��م��ع��ات��ه��ن وحول  ل��ت��ع��زي��ز 

العامل«.
واأو�سحت اأن برنامج “وايزر كريز” يهدف من 
على  للرتكيز  التخ�س�سات  متعدد  نهج  خ��لل 
االأ�سا�سيات  وتعزيز  العملية  امل��ه��ارات  تطوير 

اإتاحة  اإىل  اأعمال عملية،  التقنية وتبني مناذج 
للتوا�سل  امل�������س���ارك���ات  ال��ف��ت��ي��ات  اأم�����ام  امل���ج���ال 
واإث�������راء جت��رب��ت��ه��ن م���ن خ����لل ت��وف��ري فر�س 
التبادل الثقايف والعمل ب�سكل جماعي لتحقيق 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  من  ال�سابع  الهدف 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  اإىل  االن��ت��ق��ال  ت�����س��ري��ع  ع��رب 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ري��ف��ي��ة ال��واق��ع��ة خ���ارج نطاق 
اأ�سرفوا  الذين  ال�سبكة.و�سملت قائمة اخلرباء 
الرئي�س  ع��ب��داهلل،  اأي��و  التدريبية  ال���دورة  على 
التنفيذي امل�سارك يف “انرجي اك�سن بارترنز” 

يف ماليزيا؛
للم�ساريع  التقني  امل�ست�سار  اأ���س��ي��م��و،  واي��ف��ان   
“انرجي اك�سن بارترنز”  خارج ال�سبكة يف فرع 
املوؤ�س�س  غاتيكا،  ماتا�سي  واي��ري��ك��ا  روان����دا؛  يف 
يف  هاند�س”  اأت  “الف  فريق  ورئي�س  امل�سارك 
رواندا؛ ود. �سكوت كينيدي، الرئي�س التنفيذي 
امل�سارك يف “انرجي اك�سن بارترنز” والرئي�س 
يف  باور”  ���س��ك��اي  “كلري  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

بو�سطن.
“ال�سيدات  م��ن�����س��ة  اإط��������لق  مت  ق����د  وك�������ان 
من  املتجددة”  والطاقة  والبيئة  لل�ستدامة 
قبل �سركة “م�سدر” وجائزة زايد لل�ستدامة 
للجمعية   70 ال���  ال��دورة  فعاليات  على هام�س 
ال��ع��ام��ة ل���لأمم امل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك يف �سهر 
�سبتمرب عام 2015، بهدف تخفيز الن�ساء على 
لعب دور فاعل يف مواجهة حتديات اال�ستدامة 

العاملية.

»ز�يد �لعليا « توقع عقد� لتوريد منتجات باأنامل �أ�شحاب �لهمم �إىل »�إرث �أبوظبي«
•• اأبوظبي-وام:

الهمم عقًدا  العليا الأ�سحاب  وقعت موؤ�س�سة زايد 
القوات  �سباط  ون���ادي  “فندق  اأبوظبي  اإرث  م��ع 
االأجبان  منتجات  توريد  ب�ساأن  �سابًقا”  امل�سلحة 
الهمم  اأ�سحاب  باأنامل  امل�سنعة  واللبنة  باأنواعها 
اإط����ار جهود  يف  وذل���ك  ال��ت��اأه��ي��ل،  ور����س  منت�سبي 
املوؤ�س�سة لتو�سيع دائرة انت�سار منتجاتهم ليكونوا 

جزًءا من التنمية االقت�سادية للإمارة.
وقع العقد - يف مقر اإرث اأبوظبي - عن موؤ�س�سة 
زايد العليا الأ�سحاب الهمم .. �سعادة عبداهلل عبد 
وعن  للموؤ�س�سة،  العام  االأم��ني  احلميدان،  العايل 
التنفيذي،  امل��دي��ر  الكعبي،  �سيخة  اأب��وظ��ب��ي  اإرث 

وذلك بح�سور لفيف من قيادات اجلانبني.
التعاقد  اإب��رام  اإن  �سعادة عبداهلل احلميدان  وق��ال 
مع اإرث اأبوظبي يعد اإ�سافة مميزة لدعم توجهات 
امل��وؤ���س�����س��ة وال���دول���ة ل��ت��م��ك��ني اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف 
املبادرة من  اأن هذه  اإىل  املجال االقت�سادي، الفتا 
يف  املوؤ�س�سة  جهود  تدعم  اأبوظبي  اإرث  م�سوؤويل 
تاأهيل وا�ستثمار طاقات واإمكانات اأ�سحاب الهمم، 
وتعزز ن�سر الوعي االجتماعي بهدف رفع م�ستوى 
كفاءتهم املهنية من خلل ت�سميم برامج تاأهيلية 

تطور من مهاراتهم ل�سوق العمل.
املوؤ�س�سة حتر�س دائًما على دعم وتنمية  اأن  واأكد 

جلعلهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  وبناتنا  اأب��ن��ائ��ن��ا  ق���درات 
ا منتجني يف املجتمع ولهم دور اأ�سا�سي يف  اأ�سخا�سً
القطاع  ال�سراكات مع  زيادة  التنمية، وتعمل على 
بقطاعاتها  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  وت�سجع  اخل��ا���س، 
كافة، على تفعيل دورها يف متكني وتاأهيل اأ�سحاب 

الهمم، لتكون لهم ب�سمة وا�سحة اأمام املجتمع.
واأو�سح �سعادة عبداهلل احلميدان اأن فكرة التعاون 
ك��اأول جهة فندقية تتعاقد على  اأبوظبي  اإرث  مع 
الع�سوية  وامل��ن��ت��ج��ات  االأج���ب���ان  م��ن��ت��ج��ات  ت��وري��د 
كافة  ل��ت��ع��اون  ترجمة  ه��ي  املوؤ�س�سة  م��ن  املنتجة 

هذا  خ��لل  م��ن  واخل��ا���س��ة  احلكومية  القطاعات 
النوع من امل�ساريع بهدف اإظهار قدرات و مهارات 
اأ�سحاب الهمم للمجتمع.من ناحيتها قالت �سيخة 
الكعبي - بهذه املنا�سبة - : “ قمنا يف اإرث اأبوظبي 
الهمم  اأ���س��ح��اب  ينتجها  ال��ت��ي  املنتجات  بتجربة 

روؤيتنا  مع  تتما�سى  التي  العالية  جودتها  وراأي��ن��ا 
مبنتجاتنا  وفخرنا  االإماراتية  وهويتنا  واأهدافنا 
املحلية والتزامنا بتزويد �سيوفنا بتجارب فريدة 

ال تن�سى والتي تتميز بها ال�سيافة االإماراتية«.
واأ����س���اف���ت ت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ���س��م��ن اخلدمات 

لدعم  اأب��وظ��ب��ي  اإرث  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ملا  املجتمع  الهمم ودجمهم يف  اأ�سحاب  وم�ساعدة 
باأنف�سهم  ثقتهم  تعزيز  يف  اإيجابي  دور  م��ن  لهم 
امل��زي��د من  اأف������رادا منتجني ول��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ي��ك��ون��وا 

اال�ستدامة وتعزيز االقت�ساد املحلي للدولة.

طالبت بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز املمار�ضات الزراعية

در��شة ل� »تريندز« توؤكد �أن �لتغريرُّ �ملناخي مُيّثل تهديدً� خطريً� على �لأمن �لغذ�ئي و�لتنمية �مل�شتد�مة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت درا�سة بحثية حديثة، اأ�سدرها مركز 
ق�سية  اأن  واال�ست�سارات،  للبحوث  تريندز 
التغري املناخي متثل تهديداً خطرياً على 
االأمن الغذائي العاملي والتنمية امل�ستدامة 
ُتعد  اإن��ه��ا  اإذ  الفقر،  على  الق�ساء  وج��ه��ود 
احلديث،  الع�سر  يف  احل��ا���س��م��ة  الق�سية 
ح��ي��ث ي��ع��ي�����س ال���ع���امل حت�����واًل يف اأمن����اط 
الطق�س يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستويات �سطح 
الفي�سانات  اأخ��ط��ار  من  يزيد  ما  البحر؛ 

الكارثية التي تهدد بدورها اإنتاج الغذاء.
ال��ت��ي ح��م��ل��ت عنوان:  ال���درا����س���ة،  وذك�����رت 
الغذاء”،  وم�����س��ت��ق��ب��ل  امل����ن����اخ  “تغريات 
احلمادي  �سلمان  حممد  الدكتور  واأعدها 
املجتمع  وخ��دم��ة  االت�����س��ال  اإدارة  م��دي��ر 
وال�سلمة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  يف 
التغري  ق�سية  اأن  االإم����ارات،  يف  الغذائية 
وتاأثرياتها  ب�سدة،  وا�سحة  باتت  املناخي 
ولعل  و�سريع،  م�ستمر  تزايد  يف  املختلفة 
درجات  ارتفاع  واأو�سحها  مظاهرها  اأب��رز 
اأن ترتفع من  املتوقع  احل��رارة، حيث من 
4.8 درجة مئوية  اإىل  2.6 درجة مئوية 

ارتفاع درجة  2100، يف ظل  بحلول عام 
حرارة املحيطات، اإ�سافة اإىل تناق�س كمية 
الثلوج واجلليد وانخفا�س م�ستوى �سطح 
البحر، ووجود املزيد من املوجات احلارة، 

وذوبان اجلليد يف القطب ال�سمايل.

تداعيات تغري املناخ
ال��ن��اجت��ة عن  ال��ت��داع��ي��ات  اأن  واأو����س���ح���ت 
واأبرزها:  متعددة،  املناخي  التغري  ق�سية 
حيث  الزراعية،  باملحا�سيل  املتعلقة  تلك 
ب�سبب  ك��ب��رية  خل�سائر  م���وؤخ���راً  تعر�ست 
التغريات املناخية التي جتتاح معظم دول 
املعرو�س  انخفا�س  اإىل  اأدى  م��ا  ال��ع��امل؛ 
ارتفاع  ث���م  امل��ح��ا���س��ي��ل، وم����ن  ه����ذه  م���ن 
هذه  تقت�سر  ومل  ك��ب��ري،  ب�سكل  اأ���س��ع��اره��ا 
بل  فقط،  الزراعية  املحا�سيل  على  االآث��ار 
قد  املدارية  املناطق  يف  االأ�سماك  �سيد  اإن 
كما   ،60% اإىل   40 ب��ني  م��ا  ينخف�س 
اإنتاج  ع��ل��ى عن�سر  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ي��وؤث��ر 
الغذاء بعدة طرق مبا�سرة وغري مبا�سرة، 
اإنتاج الغذاء  فهو يوؤثر ب�سكل مبا�سر على 
الزراعية  ال��ظ��روف  يف  التغري  خ��لل  م��ن 
خلل  م��ن  مبا�سر  غ��ري  وب�سكل  البيئية، 

التاأثري على منو وتوزيع الدخل، وبالتايل 
على الطلب على املنتجات الزراعية.

دعم البحث العلمي
اأهمية دعم وتعزيز  و�سددت الدرا�سة على 
البحث العلمي والتطوير يف العامل، اإذ بات 

فاعل  دور  له  يكون  و�سرورياً، حتى  مهماً 
ملا قد  امل�ستقبل وو�سع حلول  يف تخطيط 
املتقدمة  ف��ال��دول  حت��دي��ات،  م��ن  يواجهه 
على  وق��رارات��ه��ا  خططها  ر���س��م  يف  تعتمد 
التي  البحثية  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ب��ي��ان��ات  ت��واف��ر 

تبنى على اأ�س�س علمية،

اإىل  بحاجة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  مبينة   
ع��ل��ى تعزيز  ت��رك��ز  درا����س���ات بحثية  وج���ود 
والرتكيز  امل�ستدامة  الزراعية  املمار�سات 
على التقدم التكنولوجي للحد من تاأثري 

تغريات املناخ، 
وم����ن امل���ه���م و����س���ع ���س��ي��ن��اري��وه��ات مل���ا قد 

ي�ساحب هذه التغريات. ومن وجهة نظر 
االأم���ن ال��غ��ذائ��ي، ف��اإن درا���س��ة م��دى تاأثري 
تغريات املناخ على الغطاء الزراعي وتنوع 
املختلفة  املناطق  يف  ت��زرع  التي  املحا�سيل 
ب���ات���ت م��ه��م��ة؛ ل��ك��ي ي��ت��م��ك��ن ال���ع���امل من 
والتح�سري  ال��ق��ادم��ة  ال��ت��غ��ريات  ا�ستقراء 
النظر  تغري  ق��د  ج��دي��دة  ال�سرتاتيجيات 

لق�سية �سح املياه ووفرة ال�سلع الزراعية.

تقييم املخاطر
�سرورة  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
مع  للتكيف  ال��لزم��ة  التغيريات  لتمكني 
على  وت��داع��ي��ات��ه��ا  امل��ن��اخ��ي  التغري  ق�سية 
الواقع؛  اأر�����س  ع��ل��ى  وتطبيقها  ال���غ���ذاء، 
وذلك من خلل �سخ اال�ستثمارات وو�سع 
يف  املوؤ�س�سات  واإن�ساء  ال��لزم��ة  ال�سيا�سات 
القطاع  مع  وبال�سراكة  املجاالت،  خمتلف 
التغيريات  ه����ذه  ت���ك���ون  ول���ك���ي  اخل���ا����س، 
اأك���ر ف��اع��ل��ي��ة، ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ج����زءاً من 
تو�سع  متكاملة  وخ��ط��ط  ا�سرتاتيجيات 
بطريقة �سفافة ومراعية للأبعاد املختلفة، 
والبيئية،  واالق���ت�������س���ادي���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واملقايي�س الزمنية املختلفة التي �ستحتاج 

اإىل تنفيذ التغيريات ودعمها.
واأو�ست باأن ت�ستند ا�سرتاتيجيات وخطط 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأزم����ة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، اإىل 
مع  ال�����س��ع��ف،  ون��ق��اط  امل��خ��اط��ر  تقييمات 
املحرز  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ج��ارب  م��ن  اال�ستفادة 
للر�سد  تخ�سع  واأن  االأخ����رى،  ال���دول  يف 
ب��ان��ت��ظ��ام، وتقوم  وال��ت��ح��دي��ث  وال��ت��ق��ي��ي��م 
واملرتفع  امل��ت��و���س��ط  ال��دخ��ل  ذات  ال��ب��ل��دان 
متزايد،  ب�سكل  منتظمة  تقييمات  باإجراء 
اإىل هذه القدرة  لكن البلدان التي تفتقر 

�ستحتاج اإىل دعم خا�س.
ركائز الأمن الغذائي

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن تغري املناخ �سيوؤثر 
االأربع؛  الغذائي  االأم��ن  ركائز  على جميع 
وهي: توافر الغذاء، والو�سول اإىل الغذاء، 
وا�ستخدام  الغذائية،  االإمدادات  وا�ستقرار 
الغذاء، ولكن اأهمية هذه الركائز والتاأثري 
الغذائي  االأم����ن  ع��ل��ى  امل��ن��اخ  لتغري  ال��ع��ام 
اجلغرافية،  املناطق  باختلف  �ستختلف 
اأغلب  ب��ي��ن��ت  ف��ق��د  االأح��������وال  ج��م��ي��ع  ويف 
ال�سيناريوهات اأن تغري املناخ �سيوؤثر �سلبياً 
زيادة  اإىل  و�سيوؤدي  الغذائي،  االأم��ن  على 

اعتماد البلدان النامية على الواردات.

�لأ�شهم �لأوروبية تو��شل مكا�شبها 
للجل�شة �لثانية 

•• عوا�صم-وام:

الثانية على  اأم�س، لتوا�سل مكا�سبها للجل�سة  ارتفعت موؤ�سرات االأ�سهم االأوروبية خلل تداوالت 
التوايل.ويرتقب امل�ستثمرون حول العامل خطاب جريوم باول رئي�س جمل�س االحتياطي الفيدرايل 
االأمريكي، ام�س، يف الندوة ال�سنوية لل�سيا�سات النقدية يف جاك�سون هول بوالية وايومنج.وبحلول 
بن�سبة  االأوروب����ي   ”600 “�ستوك�س  م��وؤ���س��ر  ارت��ف��ع  االإم�����ارات،  بتوقيت  م�ساء   12:19 ال�ساعة 

%0.001 اأو ما يعادل 0.05 نقطة لي�سل عند م�ستوى 433.41 نقطة.
%0.33 ما يعادل  بن�سبة   ”50 “يورو �ستوك�س  ووفقا لبيانات االأ�سواق االأوروبية، �سعد موؤ�سر 
12.07 نقطة ليبلغ م�ستوى 3685.33 نقطة.وزاد موؤ�سر “داك�س” االأملاين بن�سبة 0.16% 
اأو ما يوازي 21.26 نقطة لي�سل اإىل 13292.4 نقطة، فيما �سعد موؤ�سر “كاك 40” الفرن�سي 

نحو 8.39 نقطة اأو ما ن�سبته %0.14 لي�سل اإىل 6390.39 نقطة.
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املال والأعمال
»دناتا« تطلق بر�مج عطالت خا�شة �حتفاء بيوم �ملر�أة �لإمار�تية

•• دبي-وام:

علمة   - “ دناتا  من  “رحلتي  اأطلقت 
ال�سفر الفريدة التي �سممها اإماراتيون 
ت�سكيلة  اخلليجيني  للم�سافرين   ..-
ب���رام���ج ح�����س��ري��ة اح��ت��ف��اال ب��ي��وم امل����راأة 

االإماراتية.
االإماراتيات  ال��ن�����س��اء  م��ن  ف��ري��ق  وع��م��ل 
اإع��داد برامج خا�سة  على  “رحلتي”  يف 
�سمن  اأو  مب����ف����رده����ن  ل���ل���م�������س���اف���رات 
�سهرية مع  تت�سمن جت��ارب  جمموعات 

احل�سرية  واالإ�سافات  العرو�س  بع�س 
الوجهات  ف������اإن  امل����ث����ال  ���س��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
العربية  االإم���ارات  من  لل�سفر  الرائجة 
كًل من  ت�سمل   2022 عام  املتحدة يف 
واململكة  وموري�سيو�س  امل��ال��دي��ف  ج��زر 

املتحدة وتايلند واإيطاليا.
وق����ال����ت رح�������اب م���ن�������س���ور م����دي����ر ع���ام 
 “ لل�سفريات”..  دن��ات��ا  م��ن  “رحلتي 
الن�ساء  م��ن  ال��ط��ل��ب  يف  ارت��ف��اع��ا  ن�سهد 
ال�سفر  م�������س���ارات  ع���ل���ى  االإم�����ارات�����ي�����ات 
ال���ف���ردي واجل���م���اع���ي ل���ذل���ك اأردن������ا اأن 

ليوم  ا�ستعدادنا  يف  بتميزهن  ن�سعرهن 
املراأة االإماراتية ويعتمد منوذج اأعمالنا 
خ�سي�سا  امل�سممة  ال�سفر  جت��ارب  على 
جديدة  جمموعة  ب��اإع��داد  فريقنا  وق��ام 
م��ن ال��رح��لت ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ال تن�سى 
التالية  عطلتهن  يف  حل��ج��زه��ا  للن�ساء 
على  الن�ساء  ت�سجيع  اإىل  ن��ه��دف  حيث 
جديدة  اآفاق  وا�ستك�ساف  العامل  جتربة 
اأن يعدن من رحلتهن مب�ساعر  اآملني 

االنتعا�س واالإلهام«.
جمموعة  اأط��ل��ق��ت  “رحلتي”  وك���ان���ت 

عام  اجلماعية يف  ال��ربام��ج  جديدة من 
املغامرات  2021 مبا يف ذلك م�سارات 
هذه  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  وذلك 
اأم����ا جم��م��وع��ت��ه��ا اجلديدة  ال���ربام���ج.. 
خ�سي�ساً  امل�سممة  ال�سفر  م�سارات  من 
من  ك��ل  تنا�سب  فاإنها   2022 ع��ام  يف 
للن�ساء  ال���ف���ردي  اأو  اجل��م��اع��ي  ال�����س��ف��ر 
وت�������س���م���ل ع���ط���لت يف م�����دن اأوروب�����ي�����ة 
اإىل  باالإ�سافة  واآ�سيا  الهندي  واملحيط 

جولة يف الق�سور الكربى يف الهند.
ع��ام رحلتي م��ن دناتا  واأ���س��اف��ت م��دي��ر 

للم�سافرات  مي���ك���ن  اأن������ه  ل��ل�����س��ف��ري��ات 
الفريدة  جمموعتنا  حجز  االإماراتيات 
من الرحلت مع “رحلتي” من خلل 
مدير علقات خا�س لفهم احتياجاتهن 
اأن ال�سركاء يف  ...معربة عن ثقتها من 
خم��ت��ل��ف ال���وج���ه���ات ي����وف����رون اأم���اك���ن 
اآمنة كما ميكننا تقدمي  اإقامة وجتارب 

مر�سدات �سياحيات يف بع�س البلدان.
وتتوفر االآن جمموعة برامج “رحلتي” 
اجل����دي����دة ل��ل��ح��ج��ز ق��ب��ي��ل ي�����وم امل������راأة 

االإماراتية وحتى االأول اأكتوبر املقبل.

�أ�شعار �لذهب ترت�جع عامليا باأكرث 
من 3 دولر�ت

•• اأبوظبي-وام:

دوالرات   3 اأك��ر من  لتخ�سر  اأم�س،  ت��داوالت  خ��لل  العاملية  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
اأ�سعار  انخف�ست  العاملية،  االأ�سواق  لبيانات  املا�سية.ووفقا  اجلل�سة  يف  مكا�سبها  بعد 
دوالر   3.15 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   0.18% بن�سبة  الفورية  املعاملت  يف  االأ�سفر  امل��ع��دن 
بتوقيت  �سباحاً   09:44“ ال�ساعة  بحلول  وذل��ك  للأون�سة،  دوالر   1755.6 اإىل 
بلغت  بن�سبة  دي�سمرب  �سهر  ت�سليم  ل��ل��ذه��ب  االآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  االإم���ارات«.وت���راج���ع���ت 
%0.18 تعادل 3.25 دوالر لت�سل اإىل 1768.85 دوالر للأون�سة.وعلى �سعيد 
املعادن النفي�سة االأخرى، ارتفعت الف�سة بن�سبة %0.1 اإىل 19.14 دوالر للأوقية، 
البلديوم  ون��زل  دوالر،   874.55 اإىل   0.01% بن�سبة  البلتني  انخف�س  بينما 

بن�سبة %0.27 اإىل 2136.02 دوالر.

»كهرباء دبي« تدعو �شركات �لطاقة �لرتكية
 للم�شاركة يف »ويتيك�س« ودبي للطاقة �ل�شم�شية 2022 

435،000 معاملة اإلكرتونية اأجرتها الغرفة خالل الفرتة يناير- يوليو بنمو 10.4%

غرفة جتارة دبي ت�شتعر�س ممار�شاتها �لعاملية يف �شعادة 
�ملتعاملني و�خلدمات �لرقمية مع »ديو�« وهيئة �ملعرفة 

و�لتنمية �لب�شرية يف دبي 
•• دبي-الفجر:

ب��ح��ث��ت غ��رف��ة جت����ارة دب����ي، اإح�����دى ال���غ���رف الثلث 
املمار�سات  اأف�سل  دب��ي،  غ��رف  مظلة  حت��ت  املن�سوية 
التحول  وحتفيز  املتعاملني  �سعادة  يف  تطبقها  التي 
الرقمي، وذلك خلل لقاء افرتا�سي جمعها موؤخراً 
22 من م��دراء االإدارات  مع وفد رفيع امل�ستوى �سم 
)ديوا(  دبي  كٍل من هيئة كهرباء ومياه  واالأق�سام يف 

وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية يف دبي.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ال��غ��رف��ة ف��ر���س ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك��ة يف 
جماالت اخلدمات الرقمية وتعزيز �سعادة املتعاملني 
وهي املجاالت التي توليها حكومة دبي اأولوية ق�سوى 
يف خ��ط��ط��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، خ�����س��و���س��اً م���ع متيز 
خدمات غرفة جتارة دبي والتي اأثمرت عن ح�سولها 
بداية العام اجلاري على املركز االأول يف موؤ�سر �سعادة 

متعاملي حكومة دبي 2021.
���س��ي��ف ع��ل��ي ح����ت����اوي، م���دي���ر تنفيذي  وا���س��ت��ع��ر���س 
دبي  جت��ارة  غرفة  يف  والرقمية  التجارية  اخل��دم��ات 
اخلطط  بالغرفة  االإدارات  م���دراء  م��ن  ع��دد  برفقة 
املتعاملني  �سعادة  على  تركز  التي  املتنوعة  واملبادرات 
اأن  م��ع��ت��رباً  ال��غ��رف��ة،  ع��م��ل  ومن����وذج  �سمن منظومة 
تتوقف،  ان  املتعاملني رحلة م�ستمرة ال يجب  �سعادة 
والو�سول اإليها يعزز من �سمعة بيئة االأعمال يف دبي، 

ومكانتها على ال�ساحة العاملية.
اأ�سا�سي  ج��زء  الرقمية  اخل��دم��ات  اإن  حتاوي  واأو���س��ح 
العديدة  للفوائد  نظراً  املتعاملني،  �سعادة  رحلة  من 
وكفاءة  �سرعة  �سعيد  على  للمتعاملني  توفرها  التي 
املوظفني  اإىل  باالإ�سافة  معاملتهم  اإمت��ام  و�سهولة 
اأكرب ا�ستثمار يف �سعادة  ان  وجمتمع االأعمال، موؤكداً 

املتعاملني يكمن يف توفري بنية حتتية رقمية متطورة 
وحديثة تعزز �سهولة ممار�سة االأعمال، وتوفر الوقت 

واجلهد على العميل واملوظف على حٍد �سواء.
منواً  ال��غ��رف��ة  حققت  قائًل:” وق���د  ح��ت��اوي  واأ����س���ار 
 10.4% بن�سبة  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ع��ام��لت  ع���دد  يف 
2022، لي�سل عدد  خلل الفرتة من يناير-يوليو 
املعاملت االإلكرتونية املنجزة اإىل 435 األف معاملة 
مبا يعزز دور الغرفة يف دعم التحول الرقمي والذكي 

يف بيئة االأعمال، ويري جتربة املتعاملني.«
واملعارف،  ت��ب��ادل اخل���ربات  اأهمية  واأك���د ح��ت��اوي على 
التي  اال�سرتاتيجية  وامل���ب���ادرات  ال�����س��راك��ات  وتن�سيق 
تدعم اخلطط احلكومية للرتقاء مبنظومة العمل 
يخدم  االأعمال مبا  بيئة  تناف�سية  وتعزيز  احلكومي، 
االإمارة  مكانة  ويعزز   2040 احل�سرية  دب��ي  خطة 

كوجهة االأعمال االأوىل يف العامل. 
دب��ي )دي���وا( وهيئة  واأ���س��اد وف��دا هيئة كهرباء ومياه 
املعرفة والتنمية الب�سرية يف دبي مب�ستوى اخلدمات 
ت��وف��ره��ا غ��رف��ة جت���ارة دب���ي، وحتقيقها الإجناز  ال��ت��ي 
بالفوز باملركز االأول يف موؤ�سر �سعادة متعاملي حكومة 

دبي للعام 2021،
الغرفة  مع  والتعاون  التن�سيق  تعزيز  اأن  معتربين   
خدمة  يف  امل�سرتكة  امل�سالح  وي��خ��دم  اجل��ه��ود  ي��وح��د 

جمتمع االأعمال يف االإمارة. 
من  متكاملة  منظومة  دب���ي  جت���ارة  غ��رف��ة  ومت��ت��ل��ك 
اخلدمات الذكية واالإلكرتونية ت�سل اإىل اأكر من 50 
خدمة اإلكرتونية وذكية، والتي تغطي كافة احتياجات 
ومتطلبات جمتمع االأعمال، ومتكن امل�ستثمرين من 
اإجناز جميع معاملتهم عن بعد بي�سر و�سهولة ووفق 

اأرقى املعايري واملمار�سات العاملية.

•• دبي - وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى افرتا�سياً 
مب�����س��ارك��ة 90 ���س��رك��ة ت��رك��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

قطاعي الطاقة واملياه.
واألقى معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي كلمة 
خلل املنتدى - الذي ح�سره 117 م�ساركا -.. 
ومبادرات  م�ساريع  اأه��م  على  ال�سوء  فيها  �سلط 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  جم����ال  يف  ���س��ي��م��ا  ال  ال��ه��ي��ئ��ة 
التجارية  العلقات  تطور  تناول  كما  والنظيفة 
الرتكية.ودعا  واجلمهورية  االإم���ارات  دول��ة  بني 
الدورة  يف  للم�ساركة  الرتكية  ال�سركات  معاليه 
الرابعة والع�سرين من معر�س تكنولوجيا املياه 
للطاقة  ودب���ي  “ويتيك�س”  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ط��اق��ة 
حتى   27 م��ن  الهيئة  تنظمه  ال���ذي  ال�سم�سية 
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للموؤمترات واملعار�س.
دولة  اأن  اىل  امل��ن��ت��دى  خ���لل  كلمته  يف  اأ���س��ار  و 
تتمتعان  ال���رتك���ي���ة  واجل���م���ه���وري���ة  االإم����������ارات 
بعلقات را�سخة تطورت يف ظل القيادة الر�سيدة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل”؛  “حفظه  الدولة  رئي�س 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
“رعاه  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
بعلقات  يتمتعان  البلدين  اأن  اإىل  الفتا  اهلل” 
اقت�سادية قوية حيث اإن دولة االإمارات ال�سريك 
التجاري االأول لرتكيا يف املنطقة العربية وحتتل 
املرتبة الثانية يف اال�ستثمارات املبا�سرة مع دول 
البلدان  ���س��ادق  كما  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
على اتفاقية ال�سراكة االقت�سادية ال�ساملة التي 
الثنائية  التجارة  حجم  ت�ساعف  اأن  املتوقع  من 
درهم  مليار   50.32 تبلغ  والتي  البلدين  بني 

“13.7 مليار دوالر اأمريكي” حالياً.
وق�����ال م���ع���ايل ال��ط��اي��ر “ ان�����س��ج��ام��اً م���ع روؤي����ة 

وا�سحة  ا�سرتاتيجية  لدينا  الر�سيدة  قيادتنا 
النظيفة  الطاقة  ن�سبة  لزيادة  واأه��داف حم��ددة 
و�سمن  دب��ي  يف  الطاقة  مزيج  �سمن  واملتجددة 
هذا التوجه حلكومتنا الر�سيدة اأطلقنا مبادرات 
الطاقة  اإن��ت��اج  م�سادر  لتنويع  رائ���دة  وم�ساريع 
النظيفة يف دبي ت�سمل خمتلف م�سادر وتقنيات 
ذلك  يف  مبا  املتاحة  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 
ال�سم�سية  وال��ط��اق��ة  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة  االأل������واح 
با�ستخدام  االأخ�سر  الهيدروجني  واإنتاج  املركزة 
الطاقة ال�سم�سية ليكون م�سدرا جديدا للطاقة 
اإىل تقنية الطاقة  النظيفة م�ستقبًل باالإ�سافة 
“ �سنوا�سل العمل على  املائية املخزنة«.واأ�ساف 
الطموحة  االأه����داف  ه��ذه  لتحقيق  و���س��اق  ق��دم 
ويعد جمّمع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ومياه  كهرباء  هيئة  جهود  من  ج��زءاً  ال�سم�سية 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  لدعم  دب��ي 
دبي  الإم��ارة  الكربوين  احلياد  وم��ب��ادرة   2050

%100 من القدرة االإنتاجية للطاقة  لتوفري 
م���ن م�����س��ادر ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ب��ح��ل��ول العام 
2050 كما يعد املجمع الذي يتم تنفيذه بنظام 
ال�سم�سية  للطاقة  جممع  اأك��رب  امل�ستقبل  املنتج 
يف م���وق���ع واح������د ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����ع����امل وفق 
االإنتاجية  ق��درت��ه  و�ستبلغ  امل�ستقل  املنتج  نظام 
وبكلفة   2030 ع��ام  بحلول  ميجاوات   5000
مليار   13.6“ دره��م  مليار   50 تبلغ  اإجمالية 
ومياه  كهرباء  هيئة  يف   “ اأمريكي«.وقال  دوالر 
درهم  م��ل��ي��ار   40 ال�ستثمار  خ��ط��ط  ل��دي��ن��ا  دب���ي 
ال  �سنوات  خم�س  خلل  الراأ�سمالية  النفقات  يف 
املتجددة  الطاقة  م�سروعات  يف  للتو�سع  �سيما 
قوية  حتتية  بنية  الهيئة  ومتتلك  والنظيفة. 
االقت�ساد  من��و  ودع����م  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب  لتلبية 
االإم�����ارات يف  تناف�سية دول���ة  وت��ع��زي��ز  االأخ�����س��ر 
جمال الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة. 
الهند�سة  وف���ق من����وذج  ن��ع��م��ل  ن��ع��د  دب���ي مل  ويف 

لتنفيذ  التقليدي   »EPC« والبناء  وامل�سرتيات 
اإىل  انتقلنا  حيث  واملياه  الطاقة  اإنتاج  م�ساريع 
 »IPWP« منوذج املنتج امل�ستقل للطاقة واملياه
كهرباء  لهيئة  بالن�سبة  جن��اع��ت��ه  اأث��ب��ت  وال����ذي 
امل�ستقل  املنتج  اأ���س��ه��م من���وذج  دب���ي. وق��د  وم��ي��اه 
االإنفاق  يف  ك��ب��ري  ان��خ��ف��ا���س  يف  وامل��ي��اه  للطاقة 
املركبة  الطاقة  م��ن  ميجاوات  لكل  الراأ�سمايل 
مليار   40 بنحو  ا�ستثمارات  الهيئة  وا�ستقطبت 
درهم “10.9 مليار دوالر اأمريكي” با�ستخدام 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  النموذج”  ه���ذا 
ومياه دبي حققت العديد من االأرقام القيا�سية 
ال�سم�سية  الطاقة  الأ�سعار  تكلفة  اأقل  يف  العاملية 
واملياه املحلة ما جعل دبي معياًرا عاملًيا الأ�سعار 
الطاقة ال�سم�سية واملياه املحلة.واأ�ساف معايل 
ال��ط��اي��ر “ يف دب���ي ن�����س��ع��ى دائ���م���اً ل��ل��ت��ع��رف اإىل 
جماالت  خمتلف  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث 
كفريق  وال��ع��م��ل  اآف��اق��ن��ا  لتو�سيع  التكنولوجيا 
الطاقة مع  دوليني يف جم��ال  �سركاء  واح��د مع 
املبتكرة  ت��ق��ن��ي��ات��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  م�����س��اع��دت��ه��م 
هناك  اأن  م��ن  واث���ق  واإن��ن��ي  خدماتنا.  لتح�سني 
الكثري الذي ميكن لل�سركات الرتكية اأن تقدمه 

لدولة االإمارات واملنطقة ب�سكل عام«.
وقدم الدكتور يو�سف االأكرف النائب التنفيذي 
الب�سرية  وامل��وارد  االأعمال  دعم  لقطاع  للرئي�س 
يف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ع��ر���س��اً تقدميياً 
والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س  عن 
الذي  ال�����س��م�����س��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ودب����ي  “ويتيك�س” 
االأكرب  وي��ع��د  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  تنظمه هيئة 
من نوعه يف املنطقة واأحد اأبرز املعار�س العاملية 
العاملية  ال�����س��رك��ات  ن��خ��ب��ة  وي��ج��م��ع  املتخ�س�سة 
واالبتكارات  والتقنيات  احل��ل��ول  اأح���دث  لعر�س 
واال�ستدامة  واملياه  الطاقة  قطاعات  يف  العاملية 
والتقنيات اخل�سراء والطاقة املتجددة والنظيفة 
وتر�سيد اال�ستهلك واملباين اخل�سراء واملركبات 

الكهربائية وغريها من القطاعات احليوية.

برعاية الرئي�س املوريتاين وبدعم من من�ضور بن زايد  

�فتتاح �ملهرجان �لدويل �لأول للتمور �ملوريتانية بنو�ك�شوط 2022

•• نواك�صوط-الفجر

 حت����ت رع����اي����ة ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س حم���م���د ولد 
االإ�سلمية  اجلمهورية  رئي�س  ال��غ��زواين،  ال�سيخ 
وزير  �سوكو،  بوكار  اآدم��ا  معايل  �سهد  املوريتانية 
الزراعة املوريتاين، افتتاح املهرجان الدويل االأول 
للتمور املوريتانية 2022 بح�سور �سعادة االأ�ستاذ 
حمد غامن املهريي �سفري دولة االإمارات العربية 
املتحدة يف نواك�سوط، والدكتور عبد الوهاب زايد 
التمر  ال��دول��ي��ة لنخيل  ع��ام ج��ائ��زة خليفة  اأم��ني 
واالب��ت��ك��ار ال���زراع���ي، وع���دد م��ن اأع�����س��اء ال�سلك 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف م��وري��ت��ان��ي��ا، وح�����س��د ك��ب��ري من 
التمور  ومنتجي  واملخت�سني  والباحثني  اخلرباء 
يف موريتانيا، هذا املهرجان  الذي تنظمه االأمانة 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة 
الزراعة  وزارة  م��ع  بالتعاون  ال��زراع��ي  واالب��ت��ك��ار 
املنظمات  م��ن  ع��دد  م��ع  وبالتن�سيق  امل��وري��ت��ان��ي��ة، 
االإقليمية والدولية مثل منظمة االأغذية والزراعة 
للأمم املتحدة )FAO(، املركز الدويل للبحوث 
املركز   )ICARDA( اجل���اف���ة  امل���ن���اط���ق  يف 
املنظمة   ،)ICBA( امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل 
املركز   ،)AOAD( الزراعية  للتنمية  العربية 
ال��ع��رب��ي ل��ل��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة يف امل��ن��اط��ق اجلافة 
واالأرا�سي القاحلة )ACSAD(، احتاد مراكز 
ال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة يف ال�����س��رق االأو���س��ط و�سمال 
الدولية  ال�سبكة   )AARINENA( افريقيا
ال�سرق  يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراع��ة  لتطوير 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا )IDPGN( وجمعية 

.)DPFS( اأ�سدقاء النخلة باالإمارات
حيث اأ�سار معايل اآدما بوكار �سوكو وزير الزراعة 
اإىل  امل��وري��ت��اين يف كلمته خ���لل ح��ف��ل االف��ت��ت��اح 
والرعاية  االأوىل  دورت��ه  يف  املهرجان  ه��ذا  اأهمية 
ال�����س��ام��ي��ة ال���ت���ي ح��ظ��ي ب��ه��ا م���ن ف��خ��ام��ة رئي�س 
الغزواين،  ال�سيخ  ولد  حممد  ال�سيد  اجلمهورية 
ل�سعينا  جت�سيداً  وال��دول��ي��ة،  العربية  وامل�����س��ارك��ة 
وب�سعبة  ع��ام  ب�سكل  ب��ال��زراع��ة  للنهو�س  ال���دوؤوب 
ال��ت��م��ور امل��وري��ت��ان��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س عن 
ط��ري��ق اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات امل��رتاك��م��ة لدى 
التمور  م��ه��رج��ان��ات  �سل�سلة  خ��لل  م��ن  اجل��ائ��زة 
الدول  بع�س  يف  نظمتها  التي  الناجحة  العربية 
التمور  اأهمية  اإب��راز  عن  اأ�سفرت  والتي  العربية، 
خمتلف  بتنمية  املتعلقة  االأبحاث  ودع��م  العربية 
ذات  االبتكارات  وت�سجيع  التمور  ت�سنيع  نواحي 
ال�سلة وبالتايل زيادة الطلب على التمور العربية 

على امل�ستوى الوطني واالإقليمي والدويل. 
واأ�����س����اف م��ع��ايل وزي����ر ال����زراع����ة امل���وري���ت���اين اأن 
لتحقيق  �سعبة زراع��ة النخيل ُتعد جم��ااًل واع��داً 
ال�سادرات  النمو االقت�سادي واالجتماعي وزيادة 
وت�����س��غ��ي��ل ال���ي���د ال��ع��ام��ل��ة يف م��وري��ت��ان��ي��ا مل���ا هذا 
�سي�سكل  معتربة.  تناف�سية  موؤهلت  من  القطاع 
ه���ذا امل��ه��رج��ان ف��ر���س��ة ال���رتوي���ج الأه����م اأ�سناف 
التمور املوريتانية يف االأ�سواق املحلية واالإقليمية 
التعاون  ال���رواب���ط وت��ع��زي��ز  وال���دول���ي���ة، وت��وث��ي��ق 
التمور  وم�سنعي  منتجي  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
م��ن داخ���ل وخ����ارج م��وري��ت��ان��ي��ا، وه���ذا باالإ�سافة 
و�سناعة  زراع����ة  جم���ال  يف  اجل��دي��د  ع��ر���س  اإىل 

وزير  �سوكو  بوكار  اآدم��ا  اأ�ساد معايل  كما  التمور. 
الزراعة املوريتاين بجهود جائزة خليفة الدولية 
االإمارات  بدولة  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل 
الذي  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  تنظيم  يف  املتحدة  العربية 
واملثمر  البناء  ال��ت��ع��اون  الأوا���س��ر  ام��ت��داداً  ي�سكل 
ب��ني اجل��م��ه��وري��ة االإ���س��لم��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة ودولة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال�����س��ق��ي��ق��ة يف �ستى 

املجاالت لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
ك��م��ا اأ����س���ار ���س��ع��ادة ح��م��د غ����امن امل���ه���ريي �سفري 
اأن  بنواك�سوط  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
ك��ان لوال  االأوىل ما  املهرجان بدورته  ه��ذا  جن��اح 
من  املهرجان  بها  حظي  التي  الكرمية  الرعاية 
فخامة ال�سيخ حممد ولد ال�سيخ الغزواين رئي�س 
وتوجيهات  املوريتانية،  االإ�سلمية  اجلمهورية 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
“حفظه  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  رئي�س 
النخيل  زراع����ة  ل��ق��ط��اع  امل�ستمر  ل��دع��م��ه  اهلل”، 
واإن���ت���اج ال��ت��م��ور امل��وري��ت��ان��ي��ة.  واأ����س���اف ب���اأن هذا 
املهرجان يعترب اأحد ق�س�س جناح التعاون القائم 
القيادة  بها  ت�سعى  التي  ال�سقيقني  البلدين  بني 
لتعزيز  وذل��ك  التلحم  اأوا�سر  لتوثيق  الر�سيدة 
وا�ستغلل  ت��ن��م��ي��ة  خ����لل  م���ن  ال���غ���ذائ���ي  االأم�����ن 
ارتباطاً  ترتبط  امل�ستدامة  التنمية  الأن  م��واردن��ا 

وثيقاً بالزراعة.
واأكد الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة 
املوريتانية  للتمور  االأول  ال���دويل  املهرجان  ب��اأن 
الثنائية  ال���ع���لق���ات  ع���م���ق  ع���ل���ى  ل���ي���وؤك���د  ج�����اء 
الذي  الوثيق  والتعاون  البلدين،  بني  التاريخية 

ال�سقيقتني،  وال���دول���ت���ني  ال�����س��ع��ب��ني  ب���ني  ي��رب��ط 
جلائزة  الدولية  املكانة  على  املهرجان  يوؤكد  كما 
الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
ال�سراكات  لبناء  ودوره��ا احليوي ب�سفتها من�سة 
النخيل  زراع���ة  ق��ط��اع  وتطوير  لتنمية  ال��دول��ي��ة 
واإنتاج التمور واالرتقاء بها على امل�ستوى العربي 
وال���دويل، وذل��ك بف�سل ما حتظى به من رعاية 
ك��ب��رية م��ن ق��ب��ل راع���ي اجل��ائ��زة ���س��اح��ب ال�سمو 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ودع��م  اهلل،  حفظه 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
اآل  ال�سيخ نهيان مبارك  الرئا�سة ومتابعة معايل 
اأمناء جائزة  نهيان وزير الت�سامح رئي�س جمل�س 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. 
اأن حققت  ب��ع��د  امل���ه���رج���ان  ه����ذا  ي���اأت���ي  واأ�����س����اف 
مهرجان  تنظيم  يف  م��ت��وا���س��ًل  جن��اح��اً  اجل��ائ��زة 
التمور  امل�سرية خلم�س دورات ومهرجان  التمور 
ال�سودانية لثلث دورات، وكذلك مهرجان التمور 
�سركائنا  م��ع  بالتعاون  دورات،  ل��ث��لث  االأردن��ي��ة 

اال�سرتاتيجيني يف الوزارات املعنية يف كل دولة.
وق���د اأ����س���ار ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���وه���اب زاي�����د، اأمني 
ع��ام اجل��ائ��زة اإىل اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة ب��ني اجلائزة 
املوريتانية والتن�سيق  الزراعة  بالتعاون مع وزارة 
م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ب��ه��دف االرت���ق���اء بقطاع 
النخيل ودعم وتن�سيط زراعة التمور مبوريتانيا، 
كما يوؤكد هذا املهرجان على اإبراز الدور الريادي 
ل��دول��ة االإم������ارات يف دع��م��ه��ا واه��ت��م��ام��ه��ا بقطاع 
نخيل التمر، وكافة امل�ساريع الهادفة اإىل تطويره 

امل�ستويني  على  وت�سويقاً  واإنتاجاً  زراع��ة  وتنميته 
العربي والعاملي.

الزراعة  اآدم��ا بوكار �سوكو وزير  كما �سهد معايل 
املوريتاين مع كبار ال�سخ�سيات تكرمي الفائزين 
مب�سابقة التمور املوريتانية يف دورتها االأوىل التي 
الواليات  خمتلف  م��ن  م��زارع��اً   66 فيها  ���س��ارك 

املوريتانية وجاءت النتائج على النحو التايل:
الفئة االأوىل: اأف�سل �سخ�سية خدمت قطاع   1-

النخيل والتمور يف موريتانيا
فاز ال�سيد :حممد حممد حممود بيه

-2 الفئة الثانية: اأف�سل رابطة ت�ساركية خدمت 
قطاع النخيل والتمور يف موريتانيا

فازت :رابطة الت�سيري الت�ساركي لواحة تزكرة 
ل�سنف  منتج  م���زارع  اأف�سل  الثالثة:  الفئة   3-

)�سكاين( يف موريتانيا
فاز ال�سيد :اأحمد ولد خور

ل�سنف  منتج  م���زارع  اأف�سل  ال��راب��ع��ة:  الفئة   4-
)اأحمر( يف موريتانيا

فاز ال�سيد: مبب ال�سالك تابلنكو
اأف�سل مزارع منتج ل�سنف  الفئة اخلام�سة:   5-

)املهبولة( يف موريتانيا
فاز ال�سيد: ال ولد عبد اجلليل

اأف�����س��ل منتج ت��راث��ي من  ال�����س��اد���س��ة:  ال��ف��ئ��ة   6-
م�ستقات النخيل يف موريتانيا

ف����ازت ال�����س��ي��دة: م��ك��ف��ول��ة ب��ن��ت اح��م��ي��اده، رئي�س 
تعاونية فن احلجارة والواحات

اأف�����س��ل منتج غ��ذائ��ي من  ال�����س��اب��ع��ة:  ال��ف��ئ��ة   7-
التمور املوريتانية

فازت ال�سيدة: ت�سلم حممد عبد اهلل امي�س
-8 الفئة الثامنة: اأف�سل مزرعة )زريبة( للنخيل 

يف موريتانيا 
فاز ال�سيد: اأحمد حممود اأحمد �سامل التيزكاوي

تكرمي ال�سخ�سيات املوؤثرة
ال�سخ�سيات  ب��ت��ك��رمي  ال���وزي���ر  م��ع��ايل  ق����ام  ك��م��ا 
التالية  املوريتانية  التمر  نخيل  قطاع  يف  املوؤثرة 

اأ�سماوؤهم: 
عينينه ولد ابيه     2- حممد ولد بيها    3-   1-

�سيدنا ولد احمدو      4- ال�سيخ ولد الداه
اجلائزة ُتهدي درعها الر�سمي اإىل فخامة الرئي�س 

املوريتاين
كما اهدت االأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 
الر�سمي  درعها  ال��زراع��ي،  االبتكار  التمر  لنخيل 
الغزواين،  ال�سيخ  ولد  حممد  ال�سيد  فخامة  اىل 
على  املوريتانية،  االإ�سلمية  اجلمهورية  رئي�س 
رعايته ال�سامية للمهرجان الدويل االأول للتمور 
املوريتانية، حيث قدم الدرع �سعادة الدكتور عبد 
اأم���ني ع��ام اجل��ائ��زة، وت�سلم الدرع  ال��وه��اب زاي���د 
الزراعة  وزي���ر  �سوكو  ب��وك��ار  اآدم���ا  ال�سيد  م��ع��ايل 

املوريتاين.
الكرام  وال�سيوف  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  ق��ام  ذل��ك  بعد 
امل��وري��ت��ان��ي��ة بدورته  ال��ت��م��ور  م��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح 
وم�سنع  وم��ن��ت��ج  م�����زارع   56 مب�����س��ارك��ة  االأوىل 
العربية  “االمارات  دول عربية هي   6 للتور من 
جمهورية  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة، 
ليبيا،  دولة  الها�سمية،  االأردنية  اململكة  ال�سودان، 

واجلمهورية االإ�سلمية املوريتانية«.

خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة  جائزة  • تنظمه 
الزراعة املوريتانية 

املهرجان راعي  املوريتاين  الرئي�س  اإىل  الر�ضمي  درعها  ُتهدي  • اجلائزة 
بني الإمارات  الأخوية  العالقة  يعزز  املوريتانية  التمور  مهرجان  املهريي:  غامن  • حمد 

وموريتانيا 
تنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج  يف  فارقة  عالمة  املهرجان  �ضوكو:  بوكار  • اآدما 

وت�ضويق التمور املوريتانية
زايد: الإمارات ملتزمة بدعم وتطوير قطاع نخيل التمر يف موريتانيا الوهاب  • عبد 
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العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/150344

املنذر:بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع
املنذر اليه:اودهاف كهانا باوان كهانا

اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )1.116.055.79( درهم فقط مليون  املنذر  املنذر  ينذر 
ومائة و�ستة ع�سر الفا وخم�سة وخم�سون درهما وت�سعة و�سبعون فل�سا الغري - خلل ثلثني 
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خلل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع  بت�سوية  القانونية قبلكم اللزامكم  االج��راءات 
العقار رقم 503 بالطابق رقم 5 مببنى مبنى يو بورا تاور 1 رقم البالغ م�ساحته 1.294.04 
قدم مربع واملواقف P4 - 036 على قطعة االر�س رقم 144 مبنطقة اخلليج التجاري بامارة 
الرهن  قانون  بعدها من  وم��ا   26 و   25 وامل��ادت��ني  القانون  ا�ستنادا الحكام  العلني  امل��زاد  دب��ي 

التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70021 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/150345

املنذر:بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع
املنذر اليه:ك بي جبه للمقاوالت �س.ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )11.131.062( درهم فقط احد 
ع�سر مليونا ومائة وواحد وثلثون الفا واثنان و�ستون درهما الغري - خلل ثلثني 
له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��لل  ال�سداد  امتناعكم عن  وح��ال  تاريخه  يوما من 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم 
197 البالغ م�ساحته  مبا فيها طلب بيع حق منفعة العقار املبنى  على رقم االر���س 
ا�ستنادا  العلني  باملزاد  بامارة دبي   4 �سعيب  �سيح  58.953.18 قدم مربع مبنطقة 
 14 26 وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم  25 و  الحكام القانون واملادتني 

ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70021 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0002331 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد �سفيان �سعيد اقبال - العنوان:9499285 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/24 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
حكمت  احلكم  بالتايل:ن�س  ال�سارقة  اجرة   / ل�سالح  اأعله  بالرقم  الدعوى 
 )31261.65( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
درهم واحد وثلثني الفا ومئتني وواحد و�ستني درهما وخم�سة و�ستني فل�سا 
، والفائدة القانونية بواقع 5% حت�سب من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

يف �لدعوى رقم:2022/1365 جتاري جزئي - دبي
املدعي عليها:ام اي ايه لتنظيم املعار�س �س.ذ.م.م

يف الدعوى املذكورة اعله بناء على تكليف حمكمة دبي ، يف دائرة اخلربة التجارية 
اجلزئية الثانية رقم 264 بندبي خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعله املرفوعة 
جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  وعليه   ، �سدكم  )املدعية(  كافيه  �سبي�سلتي  م��ن:اي��دج 
الدعوى  تخ�س  م�ستندات  من  مالديكم  وتقدمي  ميثلكم  معتمدا  كيل  او  اخل��ربة 
وذلك يوم االربعاء املوافق:2022/8/31 يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا عن بعد من 
خلل تطبيق االت�سال املرئي )تطبيق Microsoft Teams( الر�سال الرابط 
expert@mafbg.:التايل الربيد  على  التوا�سل  يرجى  باالجتماع  اخلا�س 
com او االرقام التالية:هاتف:0506551333 - ت:044328643 - ف:043808283 .
اخلبري احل�ضابي
حممد علي خليفة بن حميدان الفال�ضي

اإعالن بالن�شر ح�شور اجتماع اخلربة

70488

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
MOJAU_2022- 0084952 رقم املعاملة

تنازل /بيع- اعالن بالن�شر
باك�ستان ويحمل  ، اجلن�سية  ال�سيد:عبدول �سكور ف�سل كرمي  بان  ليكن معلوما للجميع 
بطاقة هوية رقم:784197827492931 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة 30 % وذلك اىل ال�سيد:حممد ر�سوان عبداجلبار ، اجلن�سية باك�ستان ، ويحمل 
بطاقة هوية رقم:784198496879358 يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة ميناء البحر 
ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:789589 ال�سادر 

من دائرة التنميه االقت�سادية بال�سارقة تعديلت اخرى:اليوجد.
.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
MOJAU_2022- 0084885 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
 - اجلن�سية  اماراتية   ، احلمادي  حممد  �سالح  ال�سيده:فوزيه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيدة/ميثة  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
)ذوق  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اماراتية   ، احلمادي  حممد  عي�سى  عبدالرحمن 
777594 - تعديلت  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  تاأ�س�ست بامارة  �سفرة الهنا( والتي 

اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة الخر .
.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - يا�شر بن ن�شمى بن نافع احلربي
جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002332/ 

اإىل املحكوم عليه : يا�سر بن ن�سمي بن نافع احلربي
 -  5007710602 مكاين  رقم   202 �سقة  الثاين  الدور  عجمان  حمكمة  مقابل  العنوان:عجمان 

هاتف:0505796968 - 0555688871 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:امل�ستقبل لتاأجري 
ال�سيارات واحلافلت موؤ�س�سة فردية - اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ، يف الق�سية امل�سار اليها 
اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 

، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف :11585.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�سة  بح�سور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  االخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم 
املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 590/2022/211 تنفيذ عقاري 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- حممد عدنان جافيد   - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سكاي كورت�س ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�س 

الواحد م�ساهمة خا�سة �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�سوم  مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )42340.00(
خلزنية املحكمة .  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 253/2022/3077 تنفيذ �شيكات 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- فينكاتا ناكا �سوريام نوكاال   - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )183397( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 253/2022/5134 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- عبدالرزاق حمي الدين   - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
بتاريخ:2022/8/23 قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1200105.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة  املحكمة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �ضافك�س للتجارة �س.ذ.م.م 
،  ال�سكل  o ملك وقف حممد عبداهلل الكاز ديرة/هور العنز �سرق   18 العنوان : مكتب رقم 
829771 رقم القيد بال�سجل  ،  رقم الرخ�سة :  القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حم��دودة 
1402138 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة االإق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه قد  ال��ت��ج��اري : 
مبوجب  وذل���ك   ، اأع���له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/8/23 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
2022/8/23  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ا�س ايه ام 
ايه للمحا�ضبة والتدقيق ، العنوان : مكتب رقم 911 ملك ايهاب احمد عم علي - اخلليج 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  فاك�س:.... م�سطحباً   - هاتف:....   - التجاري 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ا�س ايه ام ايه للمحا�ضبة والتدقيق 
 - ه��ات��ف:....   - التجاري  اخلليج   - علي  عم  احمد  ايهاب  ملك   911 رق��م  : مكتب  العنوان   

فاك�س:....   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعله لت�سفية �ضافك�س للتجارة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2495/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000024 - 000025( بقيمة )54111( درهم  .
طالب التنفيذ : امري اال�سلم حممد جميب اهلل

عنوانه:امارة ال�سارقة - كورني�س البحرية - الفردان �سنرت 104
املطلوب اإعلنه : 1- حممد �سهباز خان )ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته حمرر ال�سيكات( - �سفته 

: منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعلن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )54111( وق��دره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5139/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   000074 رق��م  ال�سيك  على  التنفيذية  ال�سيغة  و�سع   : التنفيذ  مو�سوع 
ال�سفر  م��ن  منعه  دره��م  ال��ف  �ستون   )60000( مبلغ  ب�سداد  ال�سيك  ح��رر  �سده  املنفذ  وال���زام  التجاري 

والتعميم على كافة منافذ الدولة بذلك  .
طالب التنفيذ : بليتز بيلد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة ال�سارقة - كورني�س البحرية - الفردان �سنرت 104
املطلوب اإعلنه : 1- حممد �ساهد حممد اف�سل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)61715( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6219/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 000096 مببلغ وقدره )50000( درهم خم�سون الف 
درهم وال�سادر من املنفذ �سدها االوىل بتوقيع املنفذ �سده الثاين وال�سادرين على بنك راأ�س اخليمة 

الوطني  .
طالب التنفيذ : وود �ستوك للتجارة �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س مبنى توين تاور - برج املكاتب - �سقة طابق 
21 - مكتب 2104

���س.ذ.م.م - �سفتهما  اإعلنهما : 1- �سهيد �سيخ 2- ا�ستيتيك ل�سناعة تركيبات املحال العامة  املطلوب 
: منفذ �سدهما

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��لن  مو�سوع 
وقدره )50000.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:2603/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )35116.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  . 
املتنازع:�سركة جمموعة االمارات للت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �سارع بني يا�س - مبنى برج ات�ساالت ديرة - �سقة مقابل 
�سرياتون اخلور - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي 

املطلوب اإعلنه :  1- حممد اني�س عا�سق علي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )35116.00( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة- وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2022/8/29 ال�ساعة:09:00 �سباحا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - براتيك �شاه
جتاري  SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001671/ 

اإىل املحكوم عليه : براتيك �ساه 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك م�سر 
فرع ال�سارقة ، يف الق�سية امل�سار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي 

: املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف :39149.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - انوج كومار �شاندرابال
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000961/ 

اإىل املحكوم عليه : انوج كومار �ساندرابال 
املنفذ:علي  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�سية   - القبي�سي  حجي  حممد 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم  اعله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم 

وامل�ساريف :4802
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1391/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة رقم 413

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )871.848.40( درهم تعوي�سا عن 
كافة اال�سرار املادية واالدبية والر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة . 

املدعي:حممد جيفري حمي الدين
عنوانه:االمارات - امارة دبي - املركز التجاري االوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد 1 - مبنى ذا تاور بلزا 

- �سقة احلادي ع�سر مكتب رقم
املطلوب اإعلنه:  1- الرتناتيف كابيتال انف�ست جي ام بي ات�س   -  �سفته : مدعي عليه 

ت��وؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليها  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��لن  مو�سوع 
واتعاب  وامل�سروفات  والر�سوم  واالدبية  املادية  اال�سرار  كافة  تعوي�سا عن  درهم   )871.848.40( وقدره 
املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2022/8/31  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اعالن بالن�شر        
 1582/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- كامربيدج ميدل اي�ست للديكور �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :خولة �سوقي مري ها�سم خوري 
وميثله : ديانا حممد حمادة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى �سحة ونفاذ )عقد بيع ح�س�س وملحق تعديل عقد 
التاأ�سي�س( رقم:2671197 املوؤرخ:2021/3/22 

وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2022/8/30 ال�ساعة 09:00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم 
امام ادارة الدعوى االبتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها 
ج��داول جل�سات   - العامة  االلكرتونية  - خدماتنا  االل��ك��رتوين  دب��ي  خ��لل موقع حماكم  من 
الق�سايا ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 

اعالن بالن�شر
رقم املحرر 2022/150415

0501816015
املخطرة:عبدالرحمن بن حممد بن ابراهيم الديري

بوكالة املحامي/احمد ح�سن املازمي
�سد املخطر اليه:في�سل بن عبداهلل بن �سعيد الزهراين

املبالغ املرت�سدة بذمتهم ل�سالح املخطر واملقدرة مببلغ  اليه ب�سرعة �سداد  جئنا مبوجب هذا االخطار ننذر فيه املخطر 
اي��ام عمل من تاريخ اعلنكم باالخطار   5 وق��دره )50.000.000( دره��م خم�سون مليون دره��م اماراتي وذل��ك خلل 
االجراءات  كافة  التخاذ  اآ�سفني  ن�سطر  �سوف  واال  احلا�سر  االخطار  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة  احل��ايل 
القانونية بحقكم والتي من �سمنها مايلي:1- ا�سدار املنع من ال�سفر بحقكم 2- ا�سدار امر �سبط واح�سار حلني �سداد 
العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4 اليه  للمخطر  العائدة  البنكية  االر�سدة  جميع  على  احلجز   -3 املرت�سد  املبلغ 
للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5 االخ��رى  العقارات  او  االرا�سي  او  ال�سيارات  �سواء  اليهم  للمخطر 
بكم لدى جهة عملكم  ال�سخ�سي اخلا�س  الراتب  املحكمة من  ماتقرره  6- احلجز على  ام��وال  لديها من  مالديكم  على 
7- باال�سافة اىل اجراءات اخرى اكر ق�سوة بحقكم ، مع العلم ان كل تلك االجراءات �ستكون على م�سوؤوليتكم ونفقتكم 

حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االخرى الي جهة كانت .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197

العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
اعالن بالن�شر

رقم املحرر 2022/150416
املخطرة:تن�سيق �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/احمد ح�سن املازمي
�سد املخطر اليها:ام ا�س للن�ساءات �س.ذ.م.م - منطقة حرة

التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  ب�سرورة  اليها(  )املنذر  ال�سركة  على  تنبه  املنذرة  ف��اأن 
 %12 239.241.53 درهم والفائدة القانونية بواقع  وذلك ب�سرورة �سداد مبلغ 
املنذرة  ف��ان  واال  االن���ذار  بهذا  قانونا  اعلنهما  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  وذل��ك خ��لل خم�سة 
�ست�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليها ف�سل عن املطالبة 
بالتعوي�س عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من مك�سب نتيجة عدم تنفيذ املنذر اليها 

لبنود االتفاق .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ربليز كابيتال للو�ضاطة التجارية �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 3002-3001 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان - مركز جتاري 
- ا�ستدامة B ،  ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 771820 
1259937 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
وذلك   ، اأع��له  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/25  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام 
لتدقيق احل�ضابات ، العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
م�سطحباً  فاك�س:042973071   - هاتف:042973060   - بور�سعيد   - ديرة   - ال�سباب 

معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13631 بتاريخ 2022/8/27 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�ضابات
 - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م  التجارية  للو�ضاطة  كابيتال  ربليز  لت�سفية  اأع��له 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/8/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2022/8/25 وعلى من 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
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•• اأبوظبي-وام:

قبل اأ�سبوع واحد على انطلق فعاليات املو�سم اجلديد 2022 - 2023 
امل�سابقة  جن��وم  يرتقب   ، ال��ق��دم  لكرة  للمحرتفني  اأدن���وك  دوري  مل�سابقة 
حلظة التتويج على ما قدموه من جهد ومهارة واأهداف يف املو�سم املا�سي.
بجوائز  الفائزين  عن  ال�سبت  اليوم  االإماراتية  املحرتفني  رابطة  وتعلن 
"االأف�سل" يف املو�سم املا�سي 2021 / 2022 من خلل حفلها ال�سنوي، 

والذي يقام يف ق�سر االإمارات.
وي�سهد احلفل اليوم تتويج االأف�سل يف 15 فئة خمتلفة، وكانت الرابطة 
املخت�سرة  النهائية  ال��ق��وائ��م  ع��ن  احل���ايل  اأغ�سط�س  منت�سف  يف  اأع��ل��ن��ت 
بهذه  الفائزين  ع��ن  ل��لإع��لن  متهيدا  الرابطة  ج��وائ��ز  على  للمر�سحني 

اجلوائز يف حفل الغد.
وك�سفت نتائج الت�سويت، على قائمة املر�سحني للجوائز عن 24 مر�سحاً 
على  الت�سويت  عملية  نتيجة  وذل��ك  املخت�سرة"،  النهائية  "القائمة  يف 
اإىل   5 م��ن  ام��ت��دت  وال��ت��ي  امل��ح��رتف��ني،  راب��ط��ة  للجوائز  املر�سحني  قائمة 
اأغ�سط�س احلايل، عرب املوقع االإلكرتوين الر�سمي، والتطبيقات عرب   10
الهواتف الذكية، وح�سابات الرابطة يف من�سات التوا�سل االجتماعي، والتي 

�سهدت اإقباال كبريا من امل�ساركني واجلماهري.
اإماراتي،  الع��ب  الأف�سل  الذهبية  الكرة  جائزة  على  العبني   3 ويتناف�س 
وبندر  "الوحدة"،  مطر  اإ�سماعيل  ال��ث��لث��ي  املخت�سرة  القائمة  وت�سم 

االأحبابي "العني"، وعلي �سالح "الو�سل".
وترك كل من اللعبني الثلثة ب�سمته واأكد مدى تاأثريه يف اأداء فريقه 

من خلل امل�ستوى املميز الذي قدمه على مدار املو�سم.
وكانت الرابطة ك�سفت عن اأرقام واإح�سائيات كل من اللعبني الثلثة يف 
املو�سم املا�سي والتي ت�سري ب�سكل كبري اإىل ما قدمه اللعبون الثلثة من 

اإ�سهامات مع فرقهم.
وخا�س مطر 23 مباراة مع فريق الوحدة باإجمايل دقائق لعب بلغ 1440 
 40 اأهداف لزملئه بخلف   5 4 اأهداف و�سنع  دقيقة، و�سجل اللعب 
23 مباراة مع الو�سل باإجمايل دقائق  متريرة موؤثرة، كما خا�س �سالح 
لعب بلغ 1801 دقيقة �سجل خللها 9 اأهداف و�سنع 3 اأهداف لزملئه 
بخلف 26 متريرة موؤثرة، فيما خا�س بندر االأحبابي، املتوج بلقب الدوري 
مع العني، 21 مباراة باإجمايل دقائق لعب بلغ 1617 دقيقة �سهدت 608 

متريرات �سحيحة و36 مراوغة ناجحة و27 متريرة موؤثرة.
ويتناف�س على جائزة الكرة الذهبية الأف�سل العب اأجنبي الثلثي �سفيان 

رحيمي، والبا كودجو "العني"، وكايو لوكا�س "ال�سارقة".
واعد  الع��ب  الأف�سل  الذهبي  الفتى  جل��ائ��زة  املر�سحني  قائمة  ت�سم  كما 
"�سباب  �سهيل  وح��ارب عبداهلل  "العني"،  عبا�س  الثلثي حممد  اإم��ارات��ي، 
اإريك  الثلثي  يتناف�س  فيما  كلباء"،  "احتاد  ع��ادل  و�سلطان  االأهلي"، 
جورجيني�س "العني"، وعثمان كامارا "ال�سارقة"، وع�سام فائز "عجمان" 
على جائزة الفتى الذهبي الأف�سل العب واعد من املقيمني اأو من مواليد 

الدولة.
وت�سهد جائزة القفاز الذهبي الأف�سل حار�س مرمى، مناف�سة الثلثي خالد 
"الوحدة"،  ال�سام�سي  عي�سى "العني"، وعلي خ�سيف "اجلزيرة"، وحممد 
ويتناف�س 3 مدربني على جائزة "القائد" الأف�سل مدرب، وت�سم القائمة 
"عجمان"،  ت��ي��ف��ج��ودج  وج����وران  "العني"،  ري����ربوف  ���س��ريج��ي  املخت�سرة 

واأورالريو كوزمني "ال�سارقة".
"العني"،  رحيمي  و�سفيان  "اجلزيرة"،  مبخوت  علي  الثلثي  ويتناف�س 
اجلمهور،  اختيار  من  الع��ب  اأف�سل  جائزة  "الوحدة" على  خربني  وعمر 
وت�سم قائمة املر�سحني جلائزة "اأجمل هدف" اأهداف الثلثي البا كودجو 
"العني" اأمام الوحدة، وعلي �سالح "الو�سل" اأمام �سباب االأهلي، واإ�سماعيل 

مطر "الوحدة" اأمام العروبة.

وتنق�سم اجلوائز لثلث فئات رئي�سية، وهي: جوائز بناًء على االإح�سائيات، 
وجوائز ح�سب الت�سويت، وجائزة ح�سب املعايري.

وت�سمل قائمة اجلوائز التي يتم حتديد الفائزين بها عرب الت�سويت؛ الكرة 
اأجنبي،  الع��ب  الأف�سل  الذهبية  والكرة  اإم��ارات��ي،  الع��ب  الأف�سل  الذهبية 
وجائزة القائد الأف�سل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي الأف�سل العب واعد 
اأو من  املقيمني  الذهبي الأف�سل العب واع��د من  الفتى  اإم��ارات��ي، وجائزة 
اأف�سل  وجائزة  مرمى،  حار�س  الأف�سل  الذهبي  والقفاز  ال��دول��ة،  مواليد 
العب من اختيار اجلمهور، وجائزتي اأجمل هدف، واأف�سل من�سة ريا�سية 

رقمية.
لهداف  الذهبي  احل��ذاء  جائزة  االإح�سائيات:  على  املبنية  اجلوائز  وت�سم 
دوري اأدنوك للمحرتفني، وجائزة احلذاء الف�سي لهداف دوري حتت 21 
عاًما، وجائزة اأعلى ح�سور جماهريي، وجائزة املدير الفني للعبة فانتا�سي 

دوري اأدنوك للمحرتفني، وفريق االأحلم.
اأما اجلائزة وفق املعايري، فهي جائزة التميز يف االح��رتاف والرتاخي�س، 
للنادي الذي ي�ستويف املعايري املحددة يف نظام ترخي�س االأندية، باالإ�سافة 
يف  العام  والرتتيب  والتعاون  االإداري���ة،  والعقوبات  اجل��ودة،  �سبط  ملعايري 

جميع امل�سابقات با�ستثناء مباراة ال�سوبر.

�ليوم.. ر�بطة �ملحرتفني تتوج جنوم دوري �أدنوك بجو�ئز »�لأف�شل«

يتطلع باري�س �سان جرمان ملوا�سلة عرو�سه الهجومية املذهلة وامل�سي بالعلمة 
الرابعة من  املرحلة  مناف�سات  �سمن  االأح��د  موناكو  ي�ست�سيف  عندما  الكاملة 

الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
مبابي- ن��ي��م��ار-ك��ي��ل��ي��ان  ال��ربازي��ل��ي  ال��ث��لث��ي  ب��ق��ي��ادة  العا�سمة  ن���ادي  وي�سكل 
ب�17  اأن دك �سباك مناف�سيه  االأرجنتيني ليونيل مي�سي مع�سلة للخ�سوم بعد 

هدًفا يف اأول ثلث مراحل من الدوري.
وبعد التوتر الذي برز خلل الفوز على مونبلييه 5-2 يف املرحلة الثانية عندما 
انربى الربازيلي نيمار لت�سديد ركلة جزاء عقب اإهدار مبابي اأوىل يف وقت �سابق 

اأثار حفيظة االخري، بدت االجواء  املباراة ما  من 
ايجابية واأك��ر ه��دوًءا يف الفوز ال�ساعق يف 

عقر دار ليل 7-1 اال�سبوع املا�سي.
الفرن�سية  ال�سحافة  يف  تقارير  زعمت 
اأن مبابي يرغب يف رحيل الربازيلي ما 
ينذر مبعركة غرور يف الفريق...اإال اأن 

اللعَبني �سرعان ما بدّدا ذلك.
متريرتني  م��ن  ث��لث��ي��ة  م��ب��اب��ي  �سجل 
ح��ا���س��م��ت��ني م����ن ن���ي���م���ار واأخ��������رى من 
هدفني  الربازيلي  اأح��رز  فيما  مي�سي، 

للمغربي  اأخ��رى  حا�سمة  ومتريرة 
اأ�سرف حكيمي، كما �سجل 

االرجنتيني هدًفا.

قال مدرب �سان جرمان اجلديد كري�ستوف غالتييه الذي �سبق اأن قاد ليل ب�سكل 
اأر�س  "كان هناك تفاهم رائع على  اإنه   ،2021 ال��دوري عام  مفاجئ اىل لقب 

امللعب، فنًيا، لعبوا ب�سكل رائع �سوًيا".
هدايف  ترتيب  ج��دول  يت�سدر  اإذ  للمو�سم،  اخل��ارق��ة  انطلقته  نيمار  ويوا�سل 
على  الفوز  عقب  مباريات  ثلث  بعد   )6( احلا�سمني  واملمررين   )5( ال��دوري 

كلريمون -5�سفر افتتاًحا.
برباعية  االب��ط��ال  ك��اأ���س  م��ب��اراة  ن��ان��ت يف  انت�ساره على  وب��ع��د 

 4 ه��دًف��ا يف   21 ق��د �سجل  ���س��ان ج��رم��ان  ي��ك��ون  نظيفة، 
الواحدة.  امل��ب��اراة  يف  اأه���داف   5.25 مبعدل  مباريات، 

وحافظ نادي العا�سمة باري�س على �سجله خالًيا 
من الهزائم يف اآخر 11 مباراة يف "ليغ1".

اآخر فريق  فاإن  اأوبتا للإح�ساءات،  وفق موقع 
جنح يف ت�سجيل خم�سة اأهداف اأو اأكر يف اأربع 

مباريات توالًيا يف الدوري )-5�سفر �سد متز 
عام  رين�س  ك��ان  املن�سرم(،  املو�سم  ختام  يف 

.1952
ويف حني يبدو منطقًيا، واإن كان 

املو�سم يف بدايته، اأن ال اأحد 
�سان  ي��ن��اف�����س  اأن  مي��ك��ن 

فريق يخطف  اأول  يكون  اأن  موناكو  �سيحاول  املو�سم،  هذا  اللقب  على  جرمان 
ار�سه  على  القا�سية  اخل�����س��ارة  م��ن  عافيته  وا�ستعادة  فرن�سا  بطل  م��ن  نقاًطا 

اال�سبوع املا�سي �سد لن�س 4-1.
افتتاحي على  ف��وز  بعد  ال���دوري  احل���ادي ع�سر يف  امل��رك��ز  االم���ارة  يحتل فريق 

�سرتا�سبورغ وتعادل مع رين يف اأول مباراتني.
و�ستكون االنظار مركزة على مهاجم رين�س االنكليزي فوالرين بالوغان املولود 
ان��ط��لق املو�سم  ي��ق��دم م�ستويات مم��ي��زة م��ع  امل��ت��ح��دة وال����ذي  ال���والي���ات  يف 
االوىل  الثلث  املباريات  يف  بت�سجيله  وذل��ك  اأر�سنال،  من  اإعارته  بعد 

لفريقه.
انتقل املهاجم الذي يلعب مع منتخب اإنكلرتا ملا دون ال�21 

عاًما اىل فرن�سا ملوا�سلة تطوره بعد اأن اأم�سى الن�سف 
ال��ث��اين م��ن امل��و���س��م امل��ا���س��ي يف م��ي��دل��زب��ره يف دوري 

اإنكلرتا(. يف  الثاين  "ت�سامبيون�سيب" )امل�ستوى 
خا�س مباراته االوىل مع اأر�سنال يف ت�سرين االول-
الفريق  م��ع  م��رت��ني  ���س��ارك  ولكنه   2020 اأك��ت��وب��ر 

اللندين يف الدوري املمتاز.
وي�ستعد بالوغان ملواجهة ليون االحد اآمل يف ت�سجيل 

ه��دف��ه ال��راب��ع ه���ذا امل��و���س��م ال���ذي يطمح 
تقدمي  يف  خ���لل���ه  م����ن 

م�ستويات مميزة جتعله اأ�سا�سًيا يف اأر�سنال املو�سم املقبل.
ولن تكون املباراة �سهلة اأمام ليون الذي حقق فوزين من مباراتني بعد اأن تاأجلت 
ويحتل  امللعب  اأر�سية  ل�سوء  لوريان  م�سيفه  اأم��ام  الثانية  املرحلة  يف  مباراته 

املركز الرابع.
اأما رين�س ورغم جناحه يف الو�سول اىل ال�سباك يف املباريات الثلث االوىل، اإال 
اأنه يحتل املركز ما قبل االخري بخ�سارتني وتعادل مع �سرتا�سبورغ بعد اأن تلقت 

�سباكه ت�سعة اأهداف.
الثاين االحد مع م�سيفه ني�س الذي يعاين من بداية �سيئة  ويلتقي مر�سيليا 
اأنهى املو�سم املا�سي يف املركز اخلام�س، حيث يحتل املركز  بعد اأن 
ال�ساد�س ع�سر ومل يذق بعد طعم الفوز بعد خ�سارتني وتعادل، 
و�سياأمل يف اإطلق مو�سمه �سد و�سيف البطل الطامح 

يف اأن ي�سكل نًدا ل�سان جرمان على اللقب.
وفوزين،  ت��ع��ادل  بعد  ن��ق��اط  �سبع  مر�سيليا  ر�سيد  يف 
الوافد  ���س��ارك فيها  م���ب���اراة  ن��ان��ت يف  ع��ل��ى  اآخ��ره��م��ا 
للمرة  اأ�سا�سًيا  �سان�سي�س  األك�سي�س  الت�سيلي  اجلديد 
اإن��رت االيطايل  ال�سيف من  بعد و�سوله هذا  االوىل 

وقدم اأداء الفًتا.
وكلريمون  ال�سبت  ري��ن  �سيفه  م��ع  الثالث  لن�س  ويلعب 
ت��ول��وز الذي  اأم��ا  اخلام�س م��ع م�سيفه ل��وري��ان االح���د. 
يقدم م�ستويات مميزة بعد عودته اىل دوري 
اال�����س����واء، ف��ي��ح��ل ع��ل��ى ن���ان���ت يف 

اليوم ذاته.

يتطلع اإىل موا�ضلة عرو�ضه الهجومية  

�شان جرمان ي�شت�شيف موناكو بقيادة �لثالثي �لناري 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

مهرجان  يف  "االأ�ساتذة"  بطولة  بلقب  ايريكيا�سي  ارج��ون  الهندي  ت��وج 
ن�سخته  ال�ستار على مناف�سات  اأ�سدل  والذي  لل�سطرجن،  الدويل  اأبوظبي 

ال�28، يف احتفالية بفندق رادي�سون بلو اأبوظبي.
املركز  يف  وت��له  نقطة،   7.5 بر�سيد  �سدارته  على  ايريكيا�سي  وحافظ 

الثاين االأوزبكي �سينداروف، وجاء الهولندي فان فور�ست ثالثا.
اآل نهيان رئي�س  واأقيم املهرجان حتت رعاية �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي، و�سارك فيه اأكر من 1100 العب من 55 
دولة، تناف�سوا يف 11 بطولة متنوعة، وبلغ اإجمايل جوائزها 300 األف 

درهم.

اخلوري،  عبداهلل  ح�سني  برئا�سة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وحر�ست 
رئي�س نادي اأبوظبي لل�سطرجن، على تكرمي �سركاء النجاح الذين �ساهموا 
يف اإجناح هذه الن�سخة من املهرجان، وكان لهم ب�سمات وا�سحة يف هذه 
يف  �ساهمت  التي  الوطنية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  تكرمي  وكذلك  امل�سرية، 

دعم ورعاية مهرجان اأبوظبي الدويل ال� 28 لل�سطرجن.
وجاء يف مقدمة هذه اجلهات جمل�س اأبوظبي الريا�سي، واحتاد االإمارات 
الثقافة  ودائ��رة  /اأدن���وك/،  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�سركة  لل�سطرجن، 
وال�����س��ي��اح��ة، ون���ادي ت���راث االإم�����ارات، وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات حممد ر�سول 

اخلوري، و�سركة ريبورتاج العقارية، وفندق رادي�سون بلو اأبوظبي.
هذا  تنظيم  اأن  خ��وري،  ح�سني  اأك��د  املهرجان،  فعاليات  بختام  كلمته  ويف 
احلدث الدويل بهذا العدد من امل�ساركني عك�س املكانة الرائدة الأبوظبي 

وجهودها الدوؤوبة يف عودة احلياة الطبيعية وخططها الكبرية يف مكافحة 
تف�سي فريو�س كورونا من خلل الفحو�سات الدورية وحملت التطعيم 
والتي غطت %100 من املواطنني واملقيمني يف الدولة، لتكون االإمارات 

الوجهة االأكر اأماناً يف العامل.
وقال : مهرجان اأبوظبي الدويل لل�سطرجن هو نتاج االهتمام الذي توليه 
االإمارات لقطاع الريا�سة لي�سبح من اأهم االحداث التي يحر�س العديد 

من اللعبني من خمتلف اأرجاء العامل على امل�ساركة فيه.
على  اريكيا�سي  ارج��ون  الهندي  االأ�ستاذ  بح�سول  الوقت  نف�س  يف  واأ�ساد 

لقب بطولة االأ�ساتذة يف املهرجان.
اخلتام  ���س��ي��وف  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  ح��ر���س��ت  ك��م��ا 
رئي�س  امل�ساحكة  حممد  وه��م  للمهرجان،  ال��ت��ذك��اري  ال���درع  واإه��دائ��ه��م 

االحتاد القطري لل�سطرجن، وعبداهلل الوح�سي رئي�س االحتاد ال�سعودي 
لل�سطرجن.

فعاليات  و�سول جميع  �ساهموا يف  الذين  املهرجان  تكرمي حكام  وج��رى 
املهرجان ال�11، مع م�ساركة اأكر من 1300 العب، اإىل ختامها ال�سعيد 

يف جميع البطوالت دون ت�سجيل اأي احتجاج اأو ا�ستئناف.
لقب  برا�سانا يف ح�سم  الهندي  املناف�سات، جنح  اأب��رز  نتائج  وعلى �سعيد 
البطولة املفتوحة، متفوقاً على مواطنيه روهيت يف املركز الثاين، وارناف 

ماهي�سواري الذي حل ثالثاً.
�سدارته  بعد  باللقب  مهداوي  ر�سا  االإي��راين  فاز  النا�سئني،  بطولة  ويف 
الذي حل ثانياً، بينما حل  الهندي براني�س  لقمة الرتتيب متفوقاً على 

طاليبوف �سريوجلن من اأذربيجان ثالثا.

�لهندي �إيريكيا�شي بطال ل� »�لأ�شاتذة« يف ختام مهرجان �أبوظبي �لدويل لل�شطرجن

املع�ضكر ال�ضيفي للجوجيت�ضو يختتم فعالياته و�ضط اإقبال كبري

6  �أ�شابيع من �حلما�س ت�شهد  م�شاركة و��شعة يف كل من �أبوظبي ودبي و�لعني

•• اأبوظبي-وام:

للتن�س  ال���دويل  امل��رك��ز  ي�ست�سيف 
مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي 
14 من  ال�����  ال��ن�����س��خ��ة  م��ن��اف�����س��ات 
للتن�س  العاملية  "مبادلة"  بطولة 
 18 اإىل   16 م���ن  ال���ف���رتة  خ����لل 

دي�سمرب القادم.
واأعلنت �سركة فل�س للرتفيه عن 
انطلق الدورة ال�14 من البطولة 
 6 م�ساركة  ت�سهد  وال��ت��ي  العاملية، 
العامل  يف  التن�س  العبي  اأب���رز  م��ن 
للتناف�س  اللعبات  اأم��ه��ر  م��ن  و2 
يف �سل�سلة من املباريات االإق�سائية 
اأبوظبي،  يف  اأي������ام   3 م����دى  ع��ل��ى 
اإ�سافة الفتتاح ملعب جديد مميز 

خلل االأ�سهر املقبلة.
الرئي�س  ل��ي��ك��ري�����س،  ج����ون  وق�����ال 
التنفيذي ل�سركة فل�س للرتفيه: 
العاملية  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة  "حققت 
مدى  ع��ل��ى  وا���س��ع��ة  ���س��ه��رًة  للتن�س 
ال�سنوات املا�سية، وتطورت لت�سبح 
واح����دة م��ن اأب����رز ب��ط��والت التن�س 
العاملية.  الريا�سية  االأج��ن��دة  على 
اأف�سل  مب�ساركة  البطولة  وت��ع��ود 
لتوفر  ال���ع���امل  يف  ال��ت��ن�����س  الع���ب���ي 

لع�ساق  وامل��ت��ع��ة  احل��م��ا���س  اأج������واء 
 3 اأبوظبي على مدى  الريا�سة يف 

اأيام".
واأو�سح : "ن�سعى كل عام للرتقاء 

جمهور  لنمنح  البطولة  مب�ستوى 
حمبي  من  فئاته  مبختلف  التن�س 
والزوار  والعائلت  الريا�سة  ه��ذه 
ُت�ساهى؛  ال  جت����رب����ًة  ال���دول���ي���ني 

من  ال�14  ال������دورة  ت�����س��ه��د  ح��ي��ث 
ال��ب��ط��ول��ة م�����س��ارك��ة جم��م��وع��ٍة من 
اأبرز العبي التن�س يف العامل بفئتي 
ال���رج���ال وال�����س��ي��دات. ون����ويل هذا 

بالن�ساطات  خا�ساً  اهتماماً  ال��ع��ام 
للمباريات،  امل��راف��ق��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اخلطوة  ه�����ذه  ت���وف���ر  اأن  ون����اأم����ل 
التن�س  ل���ع�������س���اق  ف����ري����دة  جت���رب���ة 

وال��ري��ا���س��ة وال���ع���ائ���لت ع��ل��ى حد 
ون���دع���و اجل��م��ي��ع لرتقب  �����س����واء، 

مزيد من التفا�سيل".
ح��م��ي��د عبداهلل  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�سمري، 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  للمجموعة 
لل�سوؤون املوؤ�س�سية واملوارد الب�سرية 
مبادلة  يف  "نحر�س  يف "مبادلة": 

لل�سراكات  االأول���وي���ة  اإع��ط��اء  ع��ل��ى 
تاأثري  ل��ه��ا  ال���ت���ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجتمعات  على  وم�ستدام  اإيجابي 
والعاملي.  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
الن�سخة  ب��رع��اي��ة  ون��ح��ن ف��خ��ورون 
تلعب  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة؛  م��ن  ال�14 
على  ال�سوء  ت�سليط  يف  مهماً  دوراً 
االأحداث  ا�ست�سافة  يف  م�ساهماتنا 
الريا�سية عاملية امل�ستوى باأبوظبي، 
اأ�سلوب  تعزيز  على  حر�سنا  وتوؤكد 
ونتطلع  وم����ت����وازن.  ���س��ح��ي  ح��ي��اة 
من  جديدة  لن�سخة  كبري  باهتمام 
ب��ط��ول��ة ح��اف��ل��ة ب��امل��ت��ع��ة واالإث�������ارة 
العام  ن�سخة  و�سهدت  والت�سويق". 
املا�سي فوز الرو�سي اأندري روبليف 
اجلولة  يف  م��������وراي  اآن��������دي  ع���ل���ى 
يف  ل��ه  ل��ق��ب  اأول  ليحقق  االأخ�����رية 
للتن�س،  ال��ع��امل��ي��ة  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة 
من  جابر  اأن�س  التون�سية  ومتكنت 
جت�����اوز م��ن��اف�����س��ت��ه��ا احل���ائ���زة على 
بليندا  االأوملبية  الذهبية  امليدالية 
العبة  اأول  ل��ت�����س��ب��ح  ب��ن�����س��ي��ت�����س، 
عربية ت�سارك يف البطولة وحت�سد 
لقبها. ووا�سلت اأن�س جابر م�سرية 
نهائي  وبلغت  ذلك،  بعد  جناحاتها 

بطولة وميبلدون هذا العام.

بطولة مبادلة �لعاملية للتن�س تنطلق يف �أبوظبي دي�شمرب �ملقبل

•• اأبوظبي-الفجر

ُي��ن��ظ��م��ه احت����اد االإم�����ارات   اخ��ت��ت��م مع�سكر اجل��وج��ي��ت�����س��و ال�����س��ي��ف��ي، ال����ذي 
 ،)IVI( لل�ستثمار  العاملية  ال��روؤي��ة  �سركة  م��ع  بال�سراكة  للجوجيت�سو 
وا�ستقبل  كبرياً  جناحاً  خللها  حقق  اأ�سابيع   6 م��رور  بعد  اأم�س  فعالياته 
عدداً كبرياً من الريا�سيني من حمبي ريا�سة اجلوجيت�سو من جميع اأنحاء 

الدولة.
اأغ�����س��ط�����س اجل�����اري، وذل����ك يف   26 ي��ول��ي��و ح��ت��ى   18 وام���ت���ّد املع�سكر م��ن 
ل  التابعة  الريا�سية  املراكز  من  خمتارة  وجمموعة  اآرينا"  "جوجيت�سو 

والعني. ودبي  اأبوظبي  يف   UAEJJ Fitness
 6 بني  اأعمارهم  الذين ترتاوح  الريا�سيني  التدريبية  اجلل�سات  وا�ستقبلت 

و16 عاماً، ما اأتاح لهم ا�ستغلل العطلة ال�سيفية ل�سقل مهاراتهم وتعزيز 
الوعي بريا�سة اجلوجيت�سو متهيداً لرحلتهم االحرتافية يف امل�ستقبل.

للمبتدئني  منف�سلة  فئات  �سمن  ال��واع��دة  امل��واه��ب  املع�سكر  ا�ستقطب  كما 
اإىل اجلمعة، مبا  االإثنني  اأربع �سفوف يومياً من  واملتمر�سني، على امتداد 

يتما�سى مع خربة الريا�سيني وم�ستوى مهاراتهم.
االإمارات  باحتاد  واالأن�سطة  الفعاليات  رئي�س ق�سم  الزعابي  ويقول عبداهلل 
اإيجابية  اأ����س���داًء  والق���ى  اأه��داف��ه  ال�سيفي  املع�سكر  "حقق  للجوجيت�سو: 
للغاية لدى ال�سغار وال�سباب واأهاليهم، ويعك�س العدد املتزايد للم�ساركني 
احلثيثة  االحت���اد  جهود  اأبنائهم  بت�سجيل  الراغبني  واالأه���ايل  املع�سكر  يف 
للنهو�س بريا�سة اجلوجيت�سو يف الدولة ومتهيد الطريق الأبطال امل�ستقبل 

للتاألق على ال�ساحات االإقليمية والعاملية".

"�سعيٌد للغاية مب�ساركتي يف  امل�ساركني يف املع�سكر:  اأحد  وق��ال  جابر غامن 
املف�سلة  ريا�ستي  ملمار�سة  مثالية  فر�سًة  يل  ق��ّدم  ال��ذي  ال�سيفي  املع�سكر 
حت�سني  التدريبية  اجلل�سات  لنا  واأت��اح��ت  ال�سيفية،  بالعطلة  واال�ستمتاع 
من  نخبة  اإ���س��راف  حت��ت  مهمة  ون�سائح  اأ�ساليب  على  وال��ت��ع��ّرف  مهاراتنا 

املدربني".
التي  بالفعاليات  الكبرية  �سعادته  ع��ن  ج��اب��ر  وال���د  ال��ه��اج��ري  غ��امن  وع���رّب 
ينظمها االحتاد موؤكدا اأن ولده حظي بفر�سٍة فريدة خلل املع�سكر. وقال:" 
دفعتني اجلهود التي يبذلها احتاد االإمارات للجوجيت�سو يف ظل دعم قيادتنا 
الر�سيدة اإىل عدم الرتدد يف ت�سجيل ابني يف املع�سكر عند التعبري عن رغبته 
بذلك. وي�سعدين اأن اأراه مهتماً بهذه الريا�سة املتميزة، خا�سة مع االألقاب 

العديدة التي يحققها �سباب االإمارات يف البطوالت الدولية".

�أندية يغازلها رونالدو   5
للم�شاركة يف دوري �لأبطال

ك�سف االإيطايل جيانلوكا دي مارزيو عن وجود م�ستجدات يف م�ستقبل النجم 
وذكر  يونايتد.  مان�س�سرت  احل��ايل  فريقه  مع  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل 
وكيل  مينديز  خورخي  اأن  تويرت  يف  ح�سابه  على  املوثوق  االإي��ط��ايل  ال�سحايف 
اأبطال  دوري  يف  ي�سارك  فريق  اإىل  االأخ��ري  انتقال  اإىل  ي�سعى  رون��ال��دو  اأعمال 
اأن مينديز  اأوروب��ا بالن�سخة احلالية، وفقاً لرغبة الدويل الربتغايل. واأو�سح 
توا�سل مع نابويل االإيطايل للتعاقد مع رونالدو، م�سرياً اإىل اأن اإمتام ال�سفقة 
يرتبط ببيع فيكتور اأو�سيمني اإىل مان�س�سرت يونايتد، ولكن املقابل املادي الكبري 
الذي يرغب النادي االإيطايل يف احل�سول عليه والذي يبلغ 100 مليون يورو 
ميلن  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  االأم���ر  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سفقة.  اإمت���ام  يعرقل  ق��د 
لياو،  رافاييل  بيعه  حال  يف  الربتغايل  النجم  مع  يتعاقد  قد  ال��ذي  االإيطايل 
و�سبورتينغ  ت�سيل�سي  كل من  رونالد  يغازلها  التي  االأندية  ت�سم الئحة  بينما 

ل�سبونة ومار�سيليا.

Date 27/ 8/ 2022  Issue No : 13631
Request a Public Notice Order Public Notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0002331, Civil (Partial)

To the defendant: Muhammad Sufyan Saeed Iqbal, Address: 9499285

We inform you that on 24/08/2022. this court ruled against you in the 

above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi L L C. as follows:

The court ruled in presence:

Obligate the defendant to pay an amount of 31261.65 dirhams (Thirty-One 

thousand two hundred sixty-one dirhams and sixty-five fils), in addition 

to the interest by 5% from the date of judicial claim until full payment, in 

addition to fees and expenses and 500 dirhams for Attorney expenses.

Judge/Ghaleb Ahmad Al Kaloub

Federal Court of Sharjah/Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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ياأمل ريال مدريد حامل اللقب االحتفاء بهدافه الفرن�سي كرمي بنزمية ومدربه االإيطايل كارلو اأن�سيلوتي باأف�سل طريقة، وذلك من خلل حتقيقه فوزه الثالث توالياً يف الدوري 
االإ�سباين لكرة القدم حني يحل االأحد �سيفاً يف كاتالونيا على اإ�سبانيول يف املرحلة الثالثة.

وحقق النادي امللكي بداية رائعة حلملة الدفاع عن لقبه بفوزه يف مباراتيه االأوليني خارج اأر�سه على اأملرييا 2-1 ثم �سلتا فيغو 4-1، وبالتايل يريد حتقيق فوزه الثالث 
توالياً قبل ظهوره االأول بني جماهريه ال�سبت املقبل �سد ريال بيتي�س.

ويحل ريال �سيفاً على اإ�سبانيول الذي اأ�سقط مناف�سه 2-1 يف اللقاء االأخري بينهما على ملعب النادي الكاتالوين يف املرحلة الثامنة من املو�سم املا�سي، منت�سياً 
اأبطال  اأ�سطنبول على هام�س قرعة دوري  اأقيم اخلمي�س يف  اأف�سل مدرب خلل احلفل الذي  اأوروب��ا واأن�سيلوتي  اأف�سل العب يف  من اختيار هدافه بنزمية 

اأوروبا.
وكوفئ بنزمية واأن�سيلوتي على جهودهما يف قيادة ريال للفوز بثنائية الدوري املحلي ودوري اأبطال اأوروبا، وذلك بت�سجيل الفرن�سي 44 هدفاً املو�سم املا�سي 

يف جميع امل�سابقات، بينها 27 يف الدوري، ودخول االإيطايل التاريخ كاأول مدرب يفوز بلقب امل�سابقة القارية االأم اأربع مرات يف م�سريته.
وتوجه بنزمية بعد تتويجه بجائزة االحتاد االأوروبي بال�سكر اىل "زملئي يف الفريق، مدربي ورئي�سي )فلورنتينو بريي�س(... اأن�سيلوتي هو اأف�سل مدرب يف 

العامل، فهو مينحني الكثري من الثقة، اإنه حمرتف رائع واأنا �سعيد الأنه مدربي".
وتابع "اأنا يف غاية ال�سعادة. اإنها املرة االأوىل التي اأفوز بها بهذه اجلائزة، لكن االأهم بالن�سبة يل هو الفوز باالألقاب مع فريقي".

مع  وخا�سة  الفريق،  يف  كبري  تناغم  هناك  "كان  قائًل  الفردي،  اجلهد  عن  عو�ساً  اجلماعي  العمل  على  الرتكيز  اأي�ساً  فف�سل  اأن�سيلوتي،  اأم��ا 
امل�سجعني".

"�سكرا على هذه  واإنكلرتا وفرن�سا  واأملانيا  واإيطاليا  اإ�سبانيا  الكربى يف  املحلية اخلم�س  بالدوريات  الذي فاز  الوحيد  املدرب  وتابع 
النادي  فريقي،  العبي  اأ�سكر  يل.  بالن�سبة  رائعاً  معلماً  كان  ال��ذي  ميلن(  يف  ال�سابق  )مدربه  �ساكي  الأريغو  �سكراً  اجلائزة. 

الذي منحني  الرئي�س  اأ�سكر  برنابيو.  �سانتياغو  ال�سحرية يف  االأم�سيات  اأي�ساً جمهورنا على تلك  اأ�سكر  الفني.  والطاقم 
فر�سة العودة اإىل ريال مدريد. اأ�سكر جميع اأفراد عائلتي ملنحي امل�ساحة للقيام بعملي".

"ال توجد �سيغة �سحرية للفوز. لكن لدي �سغف كبري بالريا�سة. واأ�سلط ال�سوء يف املرتبة  اأنه  وراأى االإيطايل 
الثانية على جودة اللعبني. كان مو�سماً خا�ساً، الأنه كان لدينا فريق رائع، مزيج بني املخ�سرمني وال�سباب. 

كان ذلك التوا�سل اإيجابياً للغاية يف غرفة امللب�س".
هذا الفريق الرائع الذي يتحدث عنه اأن�سيلوتي خ�سر عن�سراً هاماً جداً كان من الركائز االأ�سا�سية يف 

حتد  عن  البحث  قرر  ال��ذي  كازميريو  الربازيلي  الو�سط  العب  ب�سخ�س  املا�سية،  الت�سعة  املوا�سم 
جديد باألوان مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي.

اإظهار حنكته يف تعوي�س رحيل العب من طراز الربازيلي  اأن�سيلوتي  و�سيكون على 
الذي �سكل ثلثياً تاريخياً مع الكرواتي لوكا مودريت�س واالأملاين توين كرو�س 

ال�سابني  ب��وج��ود  االأ�سلحة  ميلك  اأن���ه  اإال  امللكي،  ال��ن��ادي  ملعب  و���س��ط  يف 
الفرن�سيني اإدواردو كامافينغا والوافد اجلديد اأوريليان ت�سواميني.

وقال مودريت�س بعد الفوز على �سلتا فيغو "من املوؤ�سف رحيل كازميريو، 
�سنعنا التاريخ هنا معه وكان ركيزة لنا و�سنفتقده كثرًيا كلعب وك�سخ�س، 

ولكن هذا جزء من كرة القدم. انا حزين لرحيله واالآن �سن�ستمر من دونه 
وكل واحد منا �سيقدم اق�سى ما لديه للقيام باال�سياء التي كان يقوم بها".

وبعدما منحه مهاجمه اجلديد البولندي روبرت ليفاندوف�سكي فوزه االأول يف املرحلة املا�سية 
على ح�ساب ريال �سو�سييداد )4-1( بت�سجيله ثنائية يف يوم عيد ميلده الرابع والثلثني، يبحث بر�سلونة 

عن فوز ثاٍن توالياً حني ي�ست�سيف االأحد بلد الوليد.
وياأمل فريق املدرب ت�سايف هرناندي�س اأن يكون الظهور الثاين للفريق على ملعب "كامب نو" اأف�سل من االأول حني تعادل 
�سلباً افتتاحاً مع رايو فايكانو، ال�سيما اأن بانتظاره مواجهة �سعبة جداً يف املرحلة املقبلة خارج الديار يف االأندل�س �سد 

اإ�سبيلية.
ويف مباراة �سجل فيها املهاجمون الثلثة ليفانوف�سكي والفرن�سي عثمان دميبيليه والبديل اأن�سو فاتي، قرر ت�سايف اعتماد 
مقاربة تكتيكية خمتلفة عن اللقاء االفتتاحي وكانت "هناك خماطرة لكننا قررنا تغيري طريقة اللعب )من 3-3-4 اىل 

فعلياً باأربعة مهاجمني" وفق ما اأفاد بعد الفوز على �سو�سييداد. لعبنا  النهاية  ويف   .)3-4-3
وتابع "لكن خطة اللعب لي�ست كل �سيء، كان علينا التحلي بال�سجاعة واال�ستحواذ على الكرة وال�سرب".

وخلفاً للتوقعات التقليدية املتعلقة بالفرق املناف�سة لريال وبر�سلونة على الزعامة، يجد اأتلتيكو مدريد واإ�سبيلية نف�سيهما 
بعد مرحلتني يف املركزين الثامن والثاين ع�سر توالياً بعد فوز وهزمية للأول وتعادل وهزمية للثاين.

ويرتبع فياريال على ال�سدارة بفارق االأهداف عن ريال بعد فوزه باملباراتني االأوليني، اآخرهما على اأتلتيكو يف معقله -2�سفر، 
فيما يحتل ريال بيتي�س واأو�سا�سونا املركزين الثالث والرابع بفارق االأهداف اأي�ساً.

و�ستكون الفر�سة �سانحة اأمام ريال بيتي�س للرتبع وحيداً على ال�سدارة حني يفتتح املرحلة اجلمعة على اأر�سه �سد اأو�سا�سونا، 
فيما يحل فياريال �سيفاً االأحد على خيتايف.

االإثنني يف ختام  �سعباً  اأتلتيكو اختباراً  اأملرييا، فيما يخو�س  على  ال�سبت �سيفاً  اإطلق مو�سمه حني يحل  اإ�سبيلية اىل  وي�سعى 
املرحلة على اأر�س فالن�سيا.

•• اأبوظبي-وام: 

التتويج،  من�سات  على  وتواجد  جديدة،  ريا�سية  قيادية  منا�سب  بني  ما 
توا�سل املراأة االإماراتية تعزيز مكانتها يف املجال الريا�سي، و�سط دعم كبري 

وال حمدود من اأجل متكينها وجعلها يف املقدمة دائما.
وميثل االحتفال ال�سنوي بيوم املراأة االإماراتية رمزا جديدا كل عام و�ساهدا 
على الطفرة والنقلة النوعية التي ت�سهدها مكانة املراأة يف االإم��ارات على 
اإطار جهود متكينها على كل  الريا�سي يف  ال�سعيد  امل�ستويات ومنها  كافة 
امل�ستويات، حتى و�سلت ملكانتها احلالية بف�سل الدعم الكبري من القيادة 
وفق  االأوىل،  ال�سفوف  ويف  التتويج  من�سات  على  دائما  لت�سبح  الر�سيدة، 

خطط ا�سرتاتيجية وا�سحة، ومدرو�سة.
ويف مار�س املا�سي، نالت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى 
املراأة  لريا�سة  اال�ستحقاق  و�سام  االإمارات"،  "اأم  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 

العربية لعام 2021.
ال�سيخة  بفوز  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  قوية  دفعة  اجل��اري  العام  بداية  وكانت 
فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، رئي�سة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة 
اإدارة موؤ�س�سة فاطمة بنت  بنت مبارك للريا�سة الن�سائية، رئي�سة جمل�س 
التحكيم  جمال  ع�سو  ال�سراع،  ا�سطبلت  وموؤ�س�س  مالك  الثقافية،  هزاع 
للريادة  املجتمعية  للم�سوؤولية  العربية  امل���راأة  بجائزة  العربية،  للخيول 
العربي  املجل�س  ق��دم��ه��ا  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  ال��ري��ا���س��ي يف  وال��ت��م��ي��ز 
للم�سوؤولية املجتمعية، برعاية جامعة الدول العربية، وذلك عن دورها يف 

جمال الريادة املجتمعية والتميز الريا�سي.
وحتمل جهات وموؤ�س�سات كربى راية تطوير ودعم الريا�سة االإماراتية يف 
ترتاأ�س  والتي  الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  مقدمتها 
اآل نهيان، والتي كان  زاي��د  ال�سيخة فاطمة بنت ه��زاع بن  اإدارت��ه��ا  جمل�س 
املنت�سبات للألعاب  الن�سائية وزي��ادة  الريا�سة  االأب��رز يف تطوير  الدور  لها 

الريا�سية املختلفة.

وتدين الريا�سة الن�سائية االإماراتية بالف�سل اأي�سا اإىل جلنة ريا�سة املراأة 
يف جمل�س دبي الريا�سي، والتي تعمل جاهدة من اأجل دعم املراأة وت�سجعيها 

على ممار�سة الريا�سة، واإقامة العديد من البطوالت والدورات لها.
ال�سمو  �ساحب  قرينة  برئا�سة  امل���راأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  وت��اأت��ي 
مدى  لتوؤكد  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم 
االهتمام الكبري بريا�سة املراأة ودعمها بكل الطرق حتى تكون على الطريق 

ال�سحيح.
االإماراتية قيادة االحت��ادات واجلهات  امل��راأة  املا�سية تويل  الفرتة  و�سهدت 
ع�سوية  خ��لل  من  االحت���ادات  يف  عليها  االعتماد  ك��ان  بعدما  الريا�سية، 
القطاع  االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  كبرية يف متكني  نقلة  لتكون  االإدارة  جمل�س 

الريا�سي الذي ميثل جانبا مهما بجانب القطاعات االأخرى.
ومتثل وجود املراأة االإماراتية على راأ�س االحتادات واجلهات الريا�سية يف 
املن�سطات،  ملكافحة  الوطنية  للوكالة  رئي�سا  اجلابر  مي  الدكتورة  تعيني 
باللجنة  واملالية  االإداري��ة  لل�سوؤون  م�ساعد  عاما  اأمينا  �سليمان  بنت  وع��زة 
لريا�سة  االإم���ارات  االحت��اد  رئا�سة  يف  ال�سويدي  ون��ورة  الوطنية،  االأوملبية 
احلديث،  اخلما�سي  احت��اد  رئا�سة  يف  املطرو�سي  ه��دى  وال��دك��ت��ورة  امل���راأة، 
ونورة اجل�سمي يف رئا�سة االحتاد االإمارات للري�سة الطائرة، واآمنة املازمي 

يف رئا�سة احتاد النت بول.
وخارجيا، ت�سغل املراأة االإماراتية العديد من املنا�سب يف القطاع الريا�سي، 
االإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  البلو�سي  جمد  املهند�سة  ت�سغل  حيث 
للكرة الطاولة ع�سوية اللجنة االإعلمية باالحتاد الدويل للعبة، وع�سوية 

جلنة التوازن بني اجلن�سني يف االحتاد االآ�سيوي للعبة.
كما ت�سغل نورة اجل�سمي رئي�س احتاد الري�سة الطائرة العديد من املنا�سب 
اخلارجية من اأبرزها رئا�سة اللجنة الن�سائية والت�سويق يف االحتاد االآ�سيوي 
اإدارة احتاد االإم��ارات للمواي  للدراجات، وكذلك فرح �سامل ع�سو جمل�س 

تاي والتي ت�سغل من�سب نائب رئي�س االحتاد العربي للمواي تاي.
ومت موؤخرا اعتماد احلكمة االإماراتية خلود الزعابي �سمن حكام النخبة يف 
االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم، لت�سبح اأول حكمة اإماراتية حت�سل على هذه 

املكانة، وغريها الكثري من الرموز الن�سوية يف هذا القطاع.
و�سهدت الفرتة املا�سية حتقيق املراأة االإماراتية العديد من االإجنازات يف 
القطاع الريا�سي، حيث توج منتخب ال�سيدات للرجبي بامليدالية الربونزية 
لكاأ�س اآ�سيا لل�سباعيات والتي اأقيمت يف جاكرتا، كما توج منتخب الدراجات 
منتخب  وت��وج  اخلليجية،  االألعاب  دورة  يف  ملونة  ميداليات  ب�4  لل�سيدات 
مايو  يف  ذاتها  البطولة  يف  اأي�سا  الذهبية  بامليدالية  لل�سيدات  ال�سلة  كرة 

املا�سي بدولة الكويت، و�سط م�ساركة كبرية.
وحققت النجمة االإماراتية ال�ساعدة �سما الكلباين اإجنازاً تاريخياً بح�سد 
لل�سيدات  املفتوح  ال��وزن  وبرونزية  كجم،   63 ل��وزن  الربونزية  امليدالية 
برمنجهام  مبدينة  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ال��ع��امل��ي��ة،  االأل��ع��اب  دورة  مناف�سات  يف 

االأمريكية.
املطيوعي �سجل  الباراملبية عائ�سة  البطلة  اأي�سا، دونت  العام احلايل  ويف 
جديدا يف تاريخ الريا�سة االإماراتية، وفازت ب�3 ميداليات ذهبية لبطولة 

اآ�سيا واأوقيانو�سيا املفتوحة لرفعات القوة.
86 كجم  وخا�ست النا�سئة الذهبية مناف�سات البطولة يف فئة وزن حتت 
جدارة  ع��ن  التتويج  م��ن  مَكنها  رف��ع��ات  مبجموع  منفردة  بالذهب  لتفوز 

والرتبع على عر�س نا�سئات القارتني.
ب�  الهمم  الأ�سحاب  الهوائية  للدراجات  الوطني  منتخبنا  العبات  وتوجت 
"ذهبيتان وف�سيتان وبرونزية واحدة" يف بطولة اآ�سيا  5 ميداليات ملونة 
للدراجات الهوائية يف طاجيك�ستان، والتي اأقيمت مب�ساركة 450 مت�سابقا 

ومت�سابقة من 25 دولة.
بامليدالية  ل��ل��دراج��ات  االإم�����ارات  منتخب  ق��ائ��دة  ال�سايغ  �سفية  وت��وج��ت 
االأوىل لريا�سة  للمرة  تاريخي  اإجن��از  ذاتها يف  البطولة  الربونزية �سمن 

الدراجات بالن�سبة لل�سيدات.
و�سهد العام املا�سي اأي�سا حتقيق املراأة االإماراتية الإجناز فريد وتاريخي، 
بتاأهل عائ�سة املهريي العبة نادي دبي للرماية اإىل دورة االألعاب الباراملبية 
"طوكيو 2020" كاأول العبة اإماراتية يف تاريخ رماية "اأ�سحاب الهمم" 
حتجز مقعدها يف االألعاب الباراملبية بعدما �سجلت رقما �سخ�سيا جديدا 

العامل  كاأ�س  ببطولة  م�ساركتها  خلل  الواقف،  فئة  البندقية  م�سابقة  يف 
للرماية يف بريو.

وقالت الدكتورة هدى املطرو�سي رئي�س احتاد االإمارات للخما�سي احلديث 
"وام" - نفخر دائما كوننا  اأنباء االإم��ارات  - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة 
لتمكني  م�سبوق  غري  اهتمام  و�سط  غرينا  عن  كثريا  متيزنا  اإم��ارات��ي��ات، 
املراأة االإماراتية يف كافة القطاعات واملجاالت ومن بينها القطاع الريا�سي 
والذي يعد اأبرز القطاعات التي ت�سهد دعما كبريا لرفع اإ�سم الدولة دائما 

على من�سات التتويج.
واأ�سارت اإىل اأن االحتفال بيوم املراأة االإماراتية دائما ما يكون متجددا وال 
مير عام عليه اإال وهناك اإجناز جديد لها واإ�سافة كبرية توؤكد اأهمية ودور 
باالإيجابية على كافة  ت��اأث��ريه  ال��ذي يعود  القطاع احل��ي��وي،  امل���راأة يف ه��ذا 
عن  النظر  بغ�س  حياة  اأ�سلوب  حاليا  اأ�سبحت  الريا�سة  الأن  القطاعات 

نوعيتها.
واأكدت اأن متكني املراأة االإماراتية هو نهج اتخذته القيادة الر�سيدة لو�سعها 
القطاع  بينها  وم���ن  وامل���ج���االت  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  االأوىل يف  ال�����س��ف��وف  يف 
الريا�سة، من  االأخ��رية متكينها يف قطاع  الفرتة  �سهدت  الريا�سي، حيث 
خلل تعيني العديد من االإماراتيات كروؤ�ساء للحتادات الريا�سية االأمر 

الذي ميثل نقل وطفرة نوعية يف املجال الريا�سي.
وت��ق��ول ن����ورة اجل�����س��م��ي رئ��ي�����س احت����اد االإم������ارات ل��ل��ري�����س��ة ال��ط��ائ��رة - يف 
ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات "وام" - اإن املراأة االإماراتية اأ�سبحت لها 
من  اللحمدود  الدعم  وبف�سل  والعاملي،  العربي  امل�ستويني  على  مكانتها 
القيادة الر�سيدة، تبواأت مكانتها التي ت�ستحقها، حتى و�سعت نف�سها على 

الطريق ال�سحيح.
واأك��دت: ما نراه االآن هو اأكرب حافز وم�سجع على اال�ستمرار يف ا�ستكمال 
املا�سية،  ال�سنوات  طيلة  اجلميع  مل�سها  التي  االإجن���ازات  لتحقيق  امل�سرية 
االإمارات  وب�سعب  الر�سيدة  بقيادتها  دائما  حمظوظة  االإم��ارات��ي��ة  ف��امل��راأة 
الذي يحمل لها كل املحبة والتقدير فهي االأم واالأخت والزوجة وجناحها 

يعود دائما على اجلميع ولي�س عليها فقط.

بنت �لإمار�ت تفر�س وجودها باملنا�شب �لقيادية �لريا�شية وعلى من�شات �لتتويج

خالل لقاء اإ�ضبانيول يف املرحلة الثالثة من الليغا  

ريال ياأمل �لحتفاء ببنزمية و�أن�شيلوتي باأف�شل طريقة 

•• اأبوظبي-وام:

خا�سها  التي  املعاي�سة  وجتربة  فرتة  اأبوظبي  اأندية  نا�سئي  وفد  اختتم 
التعاون  اتفاقية  �سمن  �سيتي  مان�س�سرت  باأكادميية  اأي��ام   10 مدار  على 

امل�سرتك بني جمل�س اأبوظبي الريا�سي و"�سيتي جروب".
واأ�سدل ال�ستار على فرتة "املعاي�سة" بنجاحات ومكت�سبات كبرية؛ حيث 
ت�سمنت هذه التجربة برناجما حافل ومتنوعا من االأن�سطة واملباريات 
واحل�س�س التدريبية املكثفة على مدار 10 اأيام يف اأكادميية مان�س�سرت 

�سيتي.

وياأتي برنامج املعاي�سة �سمن اأولويات جمل�س اأبوظبي الريا�سي وحر�سه 
املدار�س  بخربات  اأبوظبي  اأندية  يف  القدم  كرة  م�سرية  لدعم  املتوا�سل 
الكروية املتقدمة عامليا ورفدها بتجارب ت�ساهم يف تعزيز قواعد النجاح 

ملنظومة االأكادمييات الكروية واملراحل العمرية الأندية اأبوظبي.
و���س��ه��د ب��رن��ام��ج امل��ع��اي�����س��ة م�����س��ارك��ة 16 الع��ب��ا حت���ت 16 ���س��ن��ة؛ وهم 
عبدالرحمن عمر، و�سهيل خمي�س، وحممد اليا�س، ورا�سد �سامل، وجا�سم 
عبدالرحمن،  وحمد  عا�سور،  وبطي  را�سد،  وعبداهلل  "اجلزيرة"،  را�سد 
و�سامل طارق، وخالد عبيد "العني"، وعمر اأحمد، ورا�سد عبد اهلل، و�سيف 
وحامد  مبارك، وعبدالرحمن يو�سف "الوحدة"، وربيع علي "الظفرة"، 

خالد "بني يا�س".
�سيتي،  مان�س�سرت  اأك��ادمي��ي��ة  اأم����ام  ودي���ة  م��ب��اري��ات   3 ال��ف��ري��ق  وخ��ا���س 
وبلكبرين، وفريق كوريانثنزيت، كما �سهد الربنامج ح�س�سا تدريبية 
يومية باإ�سراف مدربي اأكادميية مان�س�سرت �سيتي وزيارة ال�ستاد االحتاد 
االإجنليزي  ال���دوري  اخ��ت��ب��ارات  مل��رك��ز  وزي���ارة  �سيتي  مان�س�سرت  ومتجر 
ثم  ال��ق��دم،  ك��رة  للعبي  املنا�سبة  االأح��م��ال  بتمارين  النا�سئني  وتعريف 

زيارة متحف كرة القدم.
الريا�سي  التطوير  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الها�سمي  ط��لل  واأع���رب 
املخرجات  ال��ك��ب��ري يف ظ��ل  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�س 

اأبوظبي  اأندية  االإيجابية واملكت�سبات الكبرية التي خرج بها وفد نا�سئي 
من برنامج املعاي�سة.

والفر�س  ال�سبل  كافة  لتقدمي  كبرية  اأهمية  ي��ويل  املجل�س  اأن  واأو���س��ح 
املثالية لتطوير قاعدة املراحل العمرية يف اأندية اأبوظبي عرب جمموعة 
من اخلطط واملبادرات والربامج الطموحة التي تهدف لتنمية القطاع 
ال��ك��روي يف اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ��لل ���س��راك��ات املجل�س امل��ث��م��رة م��ع خمتلف 
امل��دار���س ال��ك��روي��ة االأوروب���ي���ة، دع��م��ا ل��رف��د امل��واه��ب واالأج���ي���ال الواعدة 
تقدم  م�سرية  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  املتقدمة،  االحرتافية  بالتجارب 

املنظومة الكروية على م�ستوى اأبوظبي والدولة ب�سفة عامة.

وفد نا�شئي �أندية �أبوظبي يختتم جتربة »�ملعاي�شة« يف مان�ش�شرت �شيتي



�ل�شرطة تنقذ �مر�أة علقت يف �حلّمام 
بانكوك  العا�سمة  يف  مقيمة  ام��راأة  التايلندية  ال�سرطة  اأنقذت 
على  الباب،  خ��لل خلع  منزلها، من  اأي��ام يف حّمام  لثلثة  علقت 
54 عاما  البالغة  املراأة  اأعلنت ال�سلطات اجلمعة. وقد �سمدت  ما 
امل��راأة خافت على  اإن  ال�سرطة  ال�سنبور. وقالت  بف�سل �سرب ماء 
ال�سّيق  احلمام  ج��دران  على  و�سيتها  كتبت  اأنها  لدرجة  حياتها 
با�ستخدام م�ستح�سرات التجميل. وعلقت ال�سحية م�ساء االثنني 
تكون  اأن  املحتمل  وم��ن  مبفردها،  تعي�س  حيث  منزلها،  حّمام  يف 
�سقيقتها  واأبلغت  ال��ب��اب.  مقب�س  ك�سر  يف  �ساهمت  قد  ذع��ر  نوبة 
عن  بانكوك  يف  خانونغ  ف��را  منطقة  يف  ال�سرطة  مركز  اخلمي�س 
ب��ه��ا.  واأو����س���ح النقيب يف ���س��رط��ة ف���را خانونغ  ف��ق��دان االت�����س��ال 
ت�سان�ساي �سون�سيانغ لوكالة فران�س بر�س اأن "�سقيقتها مل ت�ستطع 
اأيام، لذلك طلبت امل�ساعدة من ال�سرطة  االت�سال بها ملدة ثلثة 
للذهاب لروؤية )ال�سحية( حيث كانت االأبواب االأمامية مغلقة من 
الداخل". ولفت النقيب يف ال�سرطة اإىل اإن ال�سحية يف حالة جيدة 

اإىل حد ما، ومل ُت�سطر للذهاب اإىل امل�ست�سفى الإجراء فحو�س.

متهمان يقر�ن بالذنب يف ق�شية �شرقة وبيع يوميات �بنة بايدن
اعرتف اثنان من �سكان والية فلوريدا االأمريكية باأنهما مذنبان 
اأوراق  ك�سفت  م��ا  �سرقة  ق�سية  يف  اإليهما  ات��ه��ام��ات  توجيه  بعد 
الق�سية عن اأنها يوميات اآ�سلي ابنة الرئي�س االأمريكي جو بايدن 

وبيعها جلماعة الن�سطاء املحافظة بروجيكت فرييتا�س.
واأق��ر كل من اإمي��ي هاري�س )40 عاما( وروب��رت ك��ورالن��در )58 
حمكمة  يف  جنح  حمكمة  قا�سي  يتهمهما  اأن  قبل  بالذنب  عاما( 
اإىل  والي���ة  م��ن  م�����س��روق  ���س��يء  لنقل  بالتاآمر  االحت��ادي��ة  منهاتن 

اأخرى. ووافق املتهمان اأي�سا على التعاون مع االدعاء.
اأو  بايدن  اآ�سلي  اإىل  منهاتن  يف  العام  املدعي  مكتب  يتطرق  ومل 
بروجيكت فرييتا�س يف االأوراق املقدمة اإىل املحكمة اخلمي�س، لكن 
ممثلي االدعاء واجلماعة املحافظة ناق�سا االأمر يف اإجراءات مدنية 

ذات �سلة يف حمكمة منهاتن االحتادية بداأت يف العام املا�سي.
اآ�سلي بايدن تقيم يف منزل �سديقة  الق�سية كانت  وطبقا الأوراق 
يف ديلراي بيت�س يف فلوريدا حيث تركت اليوميات واأ�سياء اأخرى 
خا�سة بها. وبعد اأن تركت اآ�سلي امل�سكن دعت ال�سديقة هاري�س اإىل 
اإميي  ات�سلت  �سهرين  وبعد  االأوراق.  بح�سب  هناك  موؤقتة  اإقامة 
بينها  من  اأخ��رى  واأ�سياء  اليوميات  بيع  يف  مل�ساعدتها  بكورالندر 

�سور اأ�سرية خا�سة، بح�سب املدعني.

�شردينيا جزيرة  يف  بالعي�س  يرغب  ملن  يورو   15000
ت�سل  منح  ع��ن  االإيطالية  �سردينيا  ج��زي��رة  يف  ال�سلطات  اأعلنت 
اإىل 15000 يورو كحافز للأ�سخا�س الذين يفكرون يف االنتقال 

للعي�س يف اجلزيرة اجلميلة.
خ�س�س م�سوؤولو جزيرة �سردينيا مبلغ ي�سل اإىل 50 مليون يورو 
املناطق  اإىل  النا�س  ج��ذب  يف  امل�ساعدة  اإىل  تهدف  التي  للمبادرة 
اإيطاليا وتعزيز التجارة يف املدن ال�سغرية من خلل  الريفية يف 

منح م�سرتي امل�ساكن م�ساعدة مالية كبرية.
�سردينيا هي ثاين اأكرب جزيرة يف البحر االأبي�س املتو�سط   وتعترب 
منذ فرتة طويلة جوهرة طبيعية ذات تاريخ ثقايف غني مع اأكر 
اخللبة  ال�ساحلية  وامل��دن  الرملية  ال�سواطئ  من  كم   1600 من 

واأطلل الع�سر الربونزي.
ول��ك��ن ه���ذه اجل���زي���رة مثلها م��ث��ل امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة االأخ�����رى يف 
ال�سكان وتقل�س االقت�ساد حيث  اإيطاليا، تعاين من ت�ساوؤل   عدد 

تتدفق االأجيال ال�سابة اإىل املدن الكبرية للعمل.
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علماء يطّورون �أجنة فئر�ن يف �ملخترب
فاأر ا�سطناعية  اأجنة  املتحدة، من تطوير  العلماء يف بريطانيا والواليات  اإجناز طبي جديد، متّكن فريق من  يف 
ا�ستمر دماغها وحبلها الع�سبي ون�سيج قلبها بالنب�س يف باملخترب، دون احلاجة اإىل بوي�سة خم�سبة اأو رحم لتنمو 

فيها.
ولتطوير هذه االأجنة، اأخذ العلماء ثلثة اأنواع من اخلليا اجلذعية من جنني فاأر، والتي عادة ما ت�ستمر بالنمو 

لت�سكيل جميع االأن�سجة املطلوبة للجنني املكتمل.
وبعدها قام العلماء بنقل اخلليا اإىل و�سط منو ا�سطناعي يت�سمن عنا�سر غذائية.

ووا�سلت اخلليا اجلذعية لتكوين االأجنة ب�سكل تلقائي، وفقما ذكرت �سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية.
ووفق الربوفي�سورة ماجدالينا زيرنيكا غوتز من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فاإن واحدا من االأجنة املئة متكن 

من اال�ستمرار يف احلياة، وكان م�سابها كثريا للأجنة الطبيعية.
واأ�سارت غوتز اإىل اأن االأجنة تطورت خلل ثمانية اأيام ون�سف، اأي ما ميثل ن�سف فرتة احلمل الطبيعية للفئران.
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در��شة تك�شف عالقة �لرنج�شيني بنظريات �ملوؤ�مرة
الرنج�سيني  اإمي���ان  �سبب  اكت�سفوا  رمب��ا  اإن��ه��م  الباحثني  م��ن  ف��ري��ق  ق��ال 
بنظريات املوؤامرة اأكر من غريهم. و�سهد العامل رواجاً لنظريات املوؤامرة 
البلدان،  بع�س  ال�سيا�سية يف  االأزم��ات  وا�ستداد  كورونا،  تف�سي جائحة  مع 

و�ساهمت و�سائل التوا�سل االجتماعي يف انت�سارها.
تفوقهم  حول  معتقدات  لديهم  النف�س،  علم  و�سفهم  كما  والرنج�سيون، 
الع�سابية،  حم��ددة:  �سمات  ث��لث  امتلك  اإىل  ومييلون  وا�ستحقاقاتهم، 
والعداء، واالنب�ساط الوكيل. ويعتقد الباحثون اأن هذه ال�سمات الثلث هي 

التي جتعل الرنج�سيني اأكر عر�سة لنظريات املوؤامرة.
على  االن��ف��ت��اح  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  العظمة  ج��ن��ون  اأن  الباحثون  واق���رتح 
نظريات املوؤامرة، واأن احلاجة اإىل البقاء حتت ال�سيطرة خلل اأوقات عدم 
اليقني، مثل الوباء، ميكن اأن تدفع الرنج�سيني اإىل تبّني االدعاءات الغريبة 

ليجعلوا اأنف�سهم ي�سعرون وكاأنهم ال يزالون م�سيطرين على ما لديهم.
نظرهم  وجهات  االآخ��رون  يتحدى  عندما  العداء  يربز  الدرا�سة،  وبح�سب 

فيما يتعلق بنظريات املوؤامرة، والتي ال تعمل اإال على تعزيز دعمهم لها.
مع  العقلين  وغ��ري  العاطفي  للتفاعل  ميل  اأنها  على  الع�سابية  ف  وُت��ع��َرّ
املعلومات، اأما العداء فيتعّلق بالعدوان جتاه االآخرين واآرائهم، وهو و�سيلة 
لتحقيق ال�سيطرة على االأحداث اأو االآخرين. ويرتبط م�سطلح االنب�ساط 
الوكيل بال�سلوك احلازم جتاه االآخرين الذي ي�سعهم حتت تاأثري جاذبية 

و�سحر ال�سخ�سية الرنج�سية.

هكذ� تكت�شف �إ�شابة طفلك مبتالزمة نق�س �لنتباه 
االإ�سابة  على  ال��دال��ة  االأول��ي��ة  املوؤ�سرات  اأن  االأملانية  اإل��ت��رين  جملة  اأوردت 
االأطفال  ل��دى  تظهر  اأن  ميكن  احلركة  وف��رط  االنتباه  نق�س  مبتلزمة 

مبكراً، يف عمر ما قبل املدر�سة مثًل.
ال�سغري  طفلهم  �سلوك  مبراقبة  االآب��اء  باالأ�سرة  املعنية  املجلة  اأو�ست  لذا 
اإ�سابة طفلهم  اأن االآباء ميكنهم اال�ستدالل على  بعناية �سديدة، مو�سحة 
بهذه املتلزمة من خلل احلركة الزائدة والنفور من اأداء االأن�سطة، التي 

ت�ستلزم الرتكيز واالنتباه ملدة تزيد عن دقيقة اأو دقيقتني.
ومن االأعرا�س االأخرى عدم ال�سعور بالرهبة من اأي �سيء، االأمر الذي قد 
يدفع الطفل اإىل االإتيان ب�سلوكيات تعر�سه للخطر، باالإ�سافة اإىل �سلوكه 

العدواين جتاه اأقرانه اأثناء اللعب معهم مثًل.
بهذه  طفلهم  اإ���س��اب��ة  ال��وال��دان  يكت�سف  اأن  ���س��رورة  على  املجلة  و���س��ددت 
املتلزمة مبكراً، للحيلولة دون وقوع الطفل يف الف�سل يف حياته التعليمية 
وال�سخ�سية والوظيفية الحقاً. واأو�سحت "اإلترين" اأن االأطفال امل�سابني 
ا���س��ط��راب يف منو  االن��ت��ب��اه وف���رط احل��رك��ة يعانون م��ن  مبتلزمة نق�س 
خمهم، م�سرية اإىل اأن االإ�سابة بهذه املتلزمة ترجع يف االأ�سا�س اإىل العوامل 

البيولوجية والوراثية، التي يظل الطفل حامًل لها طوال حياته.

�لعامل على موعد مع 
خطر �شديد عام 2100

اأن احل������رارة  م����ن  ال���ع���ل���م���اء  ح�����ذر 
ال�سديدة �ستجعل كوكبنا يف خطر 
اإن زيادة  2100، حيث  بحلول عام 
اإمكانية  ي��ه��دد  ال���ع���امل،  ���س��خ��ون��ة 
ال�سكن يف العديد من املناطق حول 

خط اال�ستواء.
عوامل اخلطر

اجلديدة  ال���ت���ق���دي���رات  ت�����س��ري   •
و�سبه  امل����داري����ة  امل��ن��اط��ق  اأن  اإىل 
الهند  ذل���ك  اال���س��ت��وائ��ي��ة، مب���ا يف 
واأفريقيا  العربية  اجلزيرة  و�سبه 
جنوب ال�سحراء الكربى، �ست�سهد 
درجات حرارة �سديدة اخلطورة يف 

معظم اأيام ال�سنة، عام 2100.
�ست�سهد  ذل�������ك،  غ�������س���ون  يف   •
خ���ط���وط ال���ع���ر����س ال���و����س���ط���ى يف 
�سديدة،  ح�����رارة  م���وج���ات  ال���ع���امل 
بالواليات  �سيكاغو  م��دي��ن��ة  ف��ف��ي 
يتوقع  املثال،  �سبيل  على  املتحدة، 
ال���ب���اح���ث���ون زي������ادة 16 ���س��ع��ف��ا يف 
موجات احلرارة اخلطرية بحلول 

نهاية القرن.
ن�سرت  التي  الدرا�سة  وبح�سب   •
اآن���د  اإي������رث  "كوميونيكي�سن  يف 
الباحثون  ي��ق��ول  اإنفريومينت"، 
درجتني  ����س���ي���ت���ج���اوز  ال����ع����امل  اإن 
االح������رتار بحلول  م���ن  م��ئ��وي��ت��ني 

عام 2050.
من  ال���ع���امل  ي��ت��م��ك��ن  مل  وم����ا   •
التكيف  ت��داب��ري  لتنفيذ  ال��ت��ع��اون 
يكون  اأن  املحتمل  فمن  ال�����س��ري��ع، 
ال��وف��ي��ات، لكن  ه��ن��اك العديد م��ن 
ك�����ل ج������زء مي���ك���ن���ن���ا خ���ف�������س���ه من 
االأرواح  �سينقذ  احل�����رارة  درج����ات 

حتما.

�لتدخني يتلف 
بطني �لقلب �لأي�شر

ق���ال ب��ح��ث دامن���ارك���ي ج��دي��د اإنه 
التدخني  وف��رتة  كمية  زادت  كلما 
اأ�سبحت وظائف القلب اأ�سواأ، حيث 
يزيد �ُسمك ع�سلة القلب، ما يعني 
كمية اأقل من الدم يف ُبطني القلب 

االأي�سر وت�ساوؤل قوة �سخ الدم.
الدكتورة  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  واأ���س��رف��ت 
اإيفا هولت من م�ست�سفى هريليف 
ب��ك��وب��ن��ه��اغ��ن، ومن  وج��ي��ن��ت��وف��ت��ي 
املقرر اأن ُيناق�س غداً �سمن اأعمال 
موؤمتر جمعية القلب االأوروبية يف 
بر�سلونة حتى 29 اأغ�سط�س )اآب( 

اجلاري.
وح�سب التقرير الذي ن�سره موقع 
ج��م��ع��ي��ة ال���ق���ل���ب االأوروب������ي������ة عن 
يتعافى  اأن  للقلب  ميكن  البحث، 
عن  االإق����������لع  ب���ع���د  م����ا  ح����د  اإىل 

التدخني.
بيانات  وزملوؤها  الباحثة  وحللت 
ال�سوتية  ف����وق  امل���وج���ات  ف��ح�����س 
اأعمارهم  �سخ�ساً   3874 ل�  للقلب 
بني 20 و90 عاماً، وتقدير تاأثري 
تدخني علبة ب� 20 �سيجارة يومياً.
وبلغت ن�سبة الن�ساء بني امل�ساركني 
ال�سابقني  وامل����دخ����ن����ني   ،43%

%40.9، واملدخنني 18.6%.
ووجد الفح�س اأن للمدخنني حجم 
اأكرب يف ع�سلة القلب، واأن قلوبهم 
اأ�سعف واأثقل. وتبني اأنه كلما زادت 
�سنوات التدخني وكميته، كلما كان 

�سخ الدم اأ�سعف.

حب�س �ملغنية �لرتكية 
غول�شان بريقد�ر 

�سهرية  مغنية  ب��ت��وق��ي��ف  ت��رك��ي��ة  حمكمة  اأم����رت 
بتهمة "التحري�س على الكراهية" ب�سبب تعليق 

اأدلت به حول مدار�س دينية.
بريقدار  غول�سان  ال��ب��وب  اأغ���اين  جنمة  اعتقلت 
كوال اأوغلو )46 عاما( واملعروفة با�سمها االأول، 

يف منزلها يف ا�سطنبول واقتيدت اإىل املحكمة.
واأم������ر ق���ا����س ب�����س��ج��ن��ه��ا ب��ان��ت��ظ��ار ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ت�سريحات اأدلت بها على خ�سبة امل�سرح يف ني�سان/
ابريل ب�ساأن املدار�س الدينية- اإمام وخطيب التي 
االأتراك  وينتقدها  دعاة  لي�سبحوا  االأطفال  تعد 

العلمانيون.
نطاق  على  التعليقات  ه��ذه  م��ن  مقطع  وانت�سر 
اأع�ساء كبار يف احلزب الذي  واأث��ار غ�سب  وا�سع 
ي��ت��زع��م��ه ال��رئ��ي�����س رج����ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان هذا 
االأ���س��ب��وع. وت��ت��م��ع غ��ول�����س��ان ب��ال�����س��ه��رة يف تركيا 

واحتلت ق�سيتها عناوين واحدة من ال�سحف .

تربئة �أمريكي بعد 36 عاما يف �ل�شجن
اأ���س��در ق��ا���س اأمريكي  اإدان��ت��ه،  36 ع��ام��ا على  بعد م���رور 
اأدين خطاأ  اأ�سود  باإطلق �سراح رجل  اأمرا يوم اخلمي�س، 
ع��ن��دم��ا ك���ان م��راه��ق��ا ب��ارت��ك��اب ج��رمي��ة اغ��ت�����س��اب يف نيو 
اأورليانز، وذلك بعد اإلغاء اإدانته. وظهر �سوليفان والرت، 
53 عاما، وهو مي�سح دموعه بعد  االآن  العمر  البالغ من 
منزل  اقتحام  بتهمة  اإدانته  ر�سميا  جزئي  قا�س  األغى  اأن 
عن  ديربيني  داري��ل  القا�سي  واأع��رب  واغت�سابها.  ام��راأة 
غ�سبه من اأن اأدلة الق�سية التي كان من املمكن اأن تربئه 
"االأ�سو�سيتد  اإىل هيئة املحلفني، ح�سبما ذكرت  مل ت�سل 
نقل  اأورليانز،  نيو  يف  املحكمة  اأم��ام  مثوله  وبعد  بر�س". 
والرت اإىل مركز اإلني هانت االإ�سلحي يف �سانت غابرييل، 
حيث مت اإطلق �سراحه ر�سميا. وان�سم مكتب املدعي العام 
للمقاطعة، جي�سون ويليامز، اإىل حماميي الدفاع الذين 
اأورليانز(،  نيو  بروجيكت  )اإنو�سن�س  منظمة  مع  يعملون 

وهي منظمة منا�سرة للعدالة اجلنائية، الإلغاء االإدانة.

�كت�شاف بقايا �أكرب دينا�شور يف �أوروبا
 82 يبلغ طوله  العثور على هيكل عظمي لدينا�سور  مت 
قدما بالفناء اخللفي ملنزل يف الربتغال، و�سط اعتقادات 
البقايا الأكرب دينا�سور  باأن تكون تلك  علماء احلفريات 

اأوروبا. يف  عليه  العثور  "�سوروبود" مت 
وبداأت احلفريات عندما الحظ مالك االأر�س الأول مرة 
قيامه  اأثناء   2017 عام  العظام يف ممتلكاته  اأج��زاء من 

باأعمال البناء.
اكت�سفوا  اإن��ه��م  االأخ���رية  االأ���س��اب��ي��ع  يف  الباحثون  وي��ق��ول 
ارتفاعه  يبلغ  اأن  املمكن  من  ل�سوروبود  واأ�سلع  فقرات 
82 قدما  39 قدما )12 م��رتا( وطوله ح��وايل  ح��وايل 
اإل��ي��زاب��ي��ت م��االف��ي��ا، باحثة م��ا بعد  )25 م���رتا(. وق��ال��ت 
الدكتوراة يف جامعة ل�سبونة: "نادرا ما يتم العثور على 
اأ�سلع حيوانات بهذا ال�سكل، هذا النمط من احلفظ غري 
�سائع ن�سبيا يف �سجل احلفريات للدينا�سورات". وتتكون 
عا�ست  ك��ب��رية  اأن����واع  م��ن  االأذرع"  "�سحليات  جم��م��وع��ة 
الطبا�سريي  الع�سر  اإىل  العلوي  اجلورا�سي  الع�سر  من 

ال�سفلي، منذ حوايل 160 اإىل 100 مليون �سنة.

مز�د على �ملجموعة �لفنية ملوؤ�ش�س مايكرو�شوفت
ُت���ط���َرح امل��ج��م��وع��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س امل�����س��ارك ل�سركة 
"مايكرو�سوفت" امللياردير االأمريكي الراحل بول اآلن يف 
نوفمرب  يف  نيويورك  "كري�ستيز" يف  تقيمه  علني  م��زاد 
-ت�����س��ري��ن ال��ث��اين امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى م��ا اأع��ل��ن��ت اخلمي�س دار 
املزادات التي قّدرت القيمة االإجمالية للأعمال املعرو�سة 

باأكر من مليار دوالر، وهو رقم قيا�سي مطلق.
 150 م��ن  اأك��ر  امل���زاد  �سيوّفرها  التي  املجموعة  وت�سم 
للر�سام  فيكتوار"  �سانت  "جبل  ل��وح��ة  بينها  م��ن  ع��م��ًل 
 100 باأكر من  ُقّدر ثمنها  الفرن�سي بول �سيزان والتي 

مليون دوالر، بح�سب بيان للدار.
�سيخ�س�س  بكامله  امل��زاد  ريع  "كري�ستيز" اأن  واأو�سحت 

لدعم عدد من االأعمال اخلريية.
65 عاماً  2018 ع��ن  ت���ويف يف  ال���ذي  اآل���ن  ب���ول  و����س���ارك 
ن���ظ���ام ت�سغيل  اب���ت���ك���ار  ال�������س���رط���ان يف  م���ع  ب��ع��د ����س���راع 
جناح  وراء  ك���ان  ال����ذي  ال�سخ�سية  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج���ه���زة 

.1975 عام  تاأ�سي�سها  "مايكرو�سوفت" بعد 

ر�شد ثاين �أك�شيد �لكربون يف �لغالف �جلوي لكوكب خارجي 
للمرة  وي��ب  جيم�س  الف�سائي  التل�سكوب  ر�سد 
الغلف  يف  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  وج��ود  االأوىل 
اجلوي لكوكب خارجي، اأي كوكب خارج املجموعة 
ال�سم�سية التي ت�سم االأر�س، وهو اكت�ساف يبنّي 
البيانات  ملتابعة  العلماء  وي�سّوق  الهائلة  قدراته 
االإ�سافية التي �سيوفرها يف هذا ال�ساأن. ومع اأن 
الكوكب املكت�َسف عملق غازي و�ساخن ي�ستحيل 
ُيظهر  نعرفه،  ال��ذي  باملفهوم  عليه  حياة  وج��ود 
اإج����راء عمليات مراقبة  اإم��ك��ان  االك��ت�����س��اف  ه��ذا 
اإىل  للكواكب ال�سخرية تهدف يف نهاية املطاف 
ظروف  اأحدها  على  تتوافر  كانت  اإذا  ما  معرفة 

موؤاتية لن�سوء اأ�سكال من احلياة.
الطاقة  هيئة  يف  الفلكية  الفيزياء  عامل  واعترب 
الذرية الفرن�سية بيار-اأوليفييه الغاج يف ت�سريح 
لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س اأن هذا االكت�ساف 
عن  م�ستقبلية  درا�سات  اإجراء  اأمام  باباً  "يفتح 

كواكب فائقة �سبيهة باالأر�س".

اأما اأ�ستاذة الفيزياء الفلكية يف جامعة كاليفورنيا 
يف ���س��ان��ت��ا ك����روز ن��ات��ايل ب��ات��ال��ي��ا ف��اع��ت��ربت عرب 
"لدينا حقاً  االكت�ساف مذهل، وكتبت  اأن  تويرت 
فر�سة الكت�ساف الغلف اجلوي للكواكب بحجم 

االأر�س".
اأن  )نا�سا(  االأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  و�سرحت 
ر�سد ثاين اأك�سيد الكربون �سيتيح اأي�ساً معرفة 
WASP- املزيد عن تكوين هذا الكوكب امل�سمى
الكوكب  2011. ويقع هذه  واكت�سف عام   39 b
على بعد 700 �سنة �سوئية، وميثل نحو ربع كتلة 

كوكب امل�سرتي ، وهو قريب جداً من ال�سم�س.
عدة  معايري  اأن  اإىل  نظراً  الكوكب  ه��ذا  واختري 
يقّيمون  العلماء  ي��زال  ال  فيما  مراقبته،  ت�سّهل 
قدرات التل�سكوب الذي ك�سف عن �سوره االأوىل 
 WASP-39 b ومي��ر  �سهرين.  م��ن  اأق���ل  قبل 
ب�سكل منتظم جداً اأمام �سم�سه )يدور حولها يف 

اأربعة اأيام(، وغلفه اجلوي متمدد.

املمثلة الأمريكية اإميا هورفاث حت�ضر العر�س الأول مل�ضل�ضل »�ضيد اخلوامت« يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا )ا ف ب(

بريتني �شبريز باأغنية ثنائية مع �إلتون جون 
عاودت املغنية االأمريكية بريتني �سبريز الظهور اأم�س اجلمعة بلإطلق اأغنية ثنائية 
اإلتون جون، يف اأول عمل جديد لها منذ �ست �سنوات وبعد انتهاء الو�ساية عليها  مع 

العام املا�سي والتي ا�ستمرت 13 عاما.
اإع��ادة �سناعة الأغنية  كانت �سبريز )40 عاما( تروج الأغنية )هولد مي كلوزر( وهي 
اإلتون جون )تايني دان�سر( لعام 1971، وذلك قبل اإ�سدارها االأغنية. وكتب �سبريز يف 
تغريدة هذا االأ�سبوع "اأول اأغنية يل منذ �ست �سنوات. اإنه الأمر رائع حقا اأن اأغني مع 
اأحد اأكر الرجال كل�سيكية يف ع�سرنا... تغمرين ال�سعادة... اإنه اأمر عظيم بالن�سبة 

يل !!!"
حياة  على  �سيطرت  التي  القانونية  الو�ساية  الثاين  ت�سرين  نوفمرب  يف  وانتهت 

�سبريز و�سوؤونها املالية ملدة 13 عاما. ونالت املغنية االأمريكية �سهرتها 
عندما حققت اأغنيتها )بيبي وان مور تامي( جناحا كبريا يف عام 

.1998


