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الربملان اللبناين خالل انعقاده )ا ف ب(

املر�شح اجلمهوري حلاكم والية نيفادا جو لومباردو يتحدث حتت اأنظار ترامب

ترا�س ت�شتقيل من رئا�شة احلكومة الربيطانية)ا ف ب(

اتها يف اأوكرانيا  الحتاد الأوروبي يقر عقوبات �سد اإيران ب�سبب م�سيرّ

رو�سيا توا�سل ق�سف مواقع الطاقة واأهداف ع�سكرية اأوكرانية
لبنان يف�سل يف انتخاب رئي�س للبالد للمرة الثالثة

•• بريوت-وكاالت

اأخ��ف��ق ال��ربمل��ان ال��ل��ب��ن��اين للمرة 
ال���ث���ال���ث���ة، اأم���������س اخل���م���ي�������س، يف 
جعل  مم��ا  جديد  رئي�س  انتخاب 
���ش��ب��ح حدوث  اإىل  اأق����رب  ال��ب��الد 
فراغ يف اأعلى من�شب م�شيحي يف 
احلكومة واأزمة اأو�شع يف �شرعية 

الدولة.
اأ�شل  م��ن  برملانيا   119 ح�شر 
العامة ملدة  اجلل�شة  نائبا   128

ن�شف �شاعة اأم�س اخلمي�س.
االنتخابات  ق����واع����د  وت��ت��ط��ل��ب 
الربملان  اأع�����ش��اء  ب��ث��ل��ث��ي  ن�����ش��اب��ا 
اأنه  يعني  مم��ا  �شيا�شيا،  املنق�شم 
ال ميكن الأي حزب اأو حتالف اأن 

يفر�س خياره.
الت�شويت  بطاقات  ف��رز  واأظ��ه��ر 
بينما  بي�شاء،  ورق���ة   55 وج���ود 
ح�شل ال�شيا�شي امل�شيحي مي�شال 
42 وحملت  م��ع��و���س ع��ل��ى دع���م 
االأ�������ش������وات ال���ب���اق���ي���ة ����ش���ع���ارات 
�شيا�شية كان من بينها “دكتاتور 

عادل”، وفقا لوكالة رويرتز.

وحدد رئي�س جمل�س النواب نبيه 
ب����ري اجل��ل�����ش��ة ال���ق���ادم���ة يف 24 

اأكتوبر.
الرئي�س  �شغر من�شب  اأن  و�شبق   
ع��دة م��رات منذ احل��رب االأهلية 
 1975 ع��ام��ي  ب���ن  دارت  ال��ت��ي 

و1990.
اآخ�����������ر، كثف  ل������ف������راغ  وت����وق����ع����ا 
لالتفاق  ج��ه��وده��م  ال�شيا�شيون 
برئا�شة  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
املكلف  ال�����ش��ن��ي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 

ي�شغل  ال�����ذي  م��ي��ق��ات��ي،  جن��ي��ب 
رئ��ي�����س حكومة  م��ن�����ش��ب  ح��ال��ي��ا 
ان  مي��ك��ن  اإذ  االع���م���ال،  ت�شريف 
اإىل  الرئا�شية  ال�شلطات  تنتقل 

احلكومة اجلديدة.
الرئي�����س  والي�����������������������ة  وت��ن��ت��ه��������������ي 
اأكتوب��ر   31 يف  ع�����ون  مي�ش���ال 
االنق�ش���امات  ت�����������زال  ال  ب��ي��ن��م��ا 
عميق�������ة بن الكت�������ل ال�ش�������يا�شية 
احلكوم�����ة  ت�ش�����كيل  ب�����ش��������������������اأن 

اجلدي���دة.

الرئي�س الكولومبي:
 اأمريكا  تدمر اقت�سادات العامل 

•• بوغوتا-�أ ف ب

بتدمري  املتحدة  ال��والي��ات  اخلمي�س  بيرتو  غو�شتافو  الكولومبي  الرئي�س  اتهم 
اقت�شادات العامل باأ�شره عرب رفع معدالت الفائدة.وقال بيرتو خالل اجتماع مع 
م�شوؤولن وعدد من �شكان مدينة توربو )�شمال غرب( اإن “الواليات املتحدة تدمر 
الفائدة  بالركود وب”�شعر  الدول مهددة  اأن  العامل«.واأ�شاف  اقت�شادات  عمليا كل 
املرتفع” الذي حدده االحتياطي الفدرايل االأمريكي الذي يجذب “روؤو�س اأموال 
حلماية  ق���رارات  تتخذ  املتحدة  “الواليات  اأن  من  اجلنوبية«.وحذر  اأم��ريك��ا  دول 
اإجراءاتها”،  عليه  �شترتتب  م��ا  يف  التفكري  دون  م��ن  االأح��ي��ان  بع�س  يف  نف�شها، 
م�شريا اإىل اأن “اقت�شاد اأمم اأمريكا الالتينية يفرغ قيمة عمالتنا تنخف�س، ولي�س 
اأزمة عاملية  اأول رئي�س ي�شاري لكولومبيا حدوث  البيزو الكولومبي فقط«.وتوقع 
الأ�شباب عدة من بينها ما اأ�شماه “حرب الغاز” يف اأوروبا يف اأعقاب النزاع بن رو�شيا 
واأوكرانيا.وملكافحة الت�شخم، رفع االحتياطي الفدرايل االأمريكي معدالت الفائدة 

الرئي�شية خم�س مرات منذ اآذار-مار�س املا�شي.

�ص 04
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�ص 17

رعاية الطفولة املبكرة تت�صدر 
اأجندة اأولويات قيادتنا الر�صيدة

اأخبار الإمارات

تكتيكات جريئة حافظت 
على حركة الحتجاج يف اإيران 

عربي ودويل

بطولة اأبو ظبي جراند �صالم للجودو 
تنطلق اليوم ب�صالة جوجيت�صو اأرينا

الفجر الريا�صي

ا�ستقبل رئي�س وزراء جمهورية مقدونيا ال�سمالية وبحثا دفع �سبل التعاون امل�سرتك  

ر يف دبي حممد بن را�سد ي�سدر قانون موؤ�س�سة الأوقاف واإدارة اأموال الُق�سّ

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله رئي�س الوزراء املقدوين )وام(

•• دبي- و�م:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً 
“ُموؤ�ّش�شة  ق��ان��ون  دب���ي  الإم�����ارة 
ر يف  االأوقاف واإدارة اأموال الُق�شّ
دبي” رقم )17( ل�شنة 2022، 
بهدف املُ�شاهمة يف حتقيق ُروؤية 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
�شعادة  وحت��ق��ي��ق  ال��ت��ن��م��ي��ة،  يف 
ورفاهّية اأفرادها، وتنِمية الوقف 
اإ�شالمي  م���ن���ظ���ور  خ�����الل  م����ن 
وت�شجيع  ��ر،  ُم��ع��ا���شِ واج��ت��م��اع��ي 
وتر�شيخ  اإحياء  على  اخلري  اأهل 
ال��وق��ف ب��اع��ت��ب��اره ���ُش��ّن��ة حميدة، 
واملُحافظة  ب��االأوق��اف  والعناية 
وا�شتثمار  واإدارت�������ه�������ا  ع��ل��ي��ه��ا 
د  املقا�شِ ��ق  ُي��ح��قِّ مب��ا  اأ���ش��ول��ه��ا، 

ال�شرعّية منها. 
اإىل  وي����ه����دف ال���ق���ان���ون اأي�������ش���اً 
والِهبات  االأوق������اف  دور  ت��ع��زي��ز 
باملُجتمع  للنُّهو�س  وال��و���ش��اي��ا 
االجتماعي  ال��ت��ك��اُف��ل  وحت��ق��ي��ق 
الِعناية  اإىل  اإ�شافة  اأف��راده،  بن 
ر ومن يف ُحكِمهم،  باأموال الُق�شّ

واملُ���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا واإدارت�����ه�����ا 
ق  وا�شتثمارها وتنِميتها مبا ُيحقِّ
اأحكام  ح�����دود  يف  م�����ش��ل��ح��ت��ه��م، 
ه��ذا ال��ق��ان��ون وق��ان��ون االأح���وال 
ال�ّشريعة  واأح���ك���ام  ال�����ش��خ�����ش��ّي��ة 
ت�شريعات  واأي  االإ����ش���الم���ّي���ة، 
ذلك،  اإىل  ���ل���ة.   ����شِ ذات  اأخ�����رى 

ال�����ش��م��و حاكم  اأ�����ش����در ���ش��اح��ب 
ال��ق��ان��ون رق��م )18( ل�شنة  دب��ي 
2022 ب�شاأن نقل "مركز حمّمد 
ال�شت�شارات  ال��ع��امل��ي  را����ش���د  ب���ن 
املوؤ�ش�شة،  اإىل  والِهبة"  ال��وق��ف 
القانون  م��ن  ك��ل  ُي��ل��غ��ى  اأن  ع��ل��ى 
 2017 ل�������ش���ن���ة   )17( رق�������م 

والقانون  امل��رك��ز،  اإن�����ش��اء  ب�����ش��اأن 
 2018 ل�������ش���ن���ة   )11( رق������م 
مُبوؤ�ّش�شة  امل��رك��ز  اإحل����اق  ب�����ش��اأن 
��ر، كما  ���وؤون ال��ُق�����شّ االأوق����اف و����شُ
ت�شريع  اأي  يف  ن�����س  اأي  ُي��ل��غ��ى 
يتعار�س  ال���ذي  امل���دى  اإىل  اآخ���ر 
فيه واأحكام القانون رقم )17( 

ي�شتمر  ح��ن  يف   ،2022 ل�شنة 
واللوائح  ب����ال����ق����رارات  ال���ع���م���ل 
رقم  للقانون  تنفيذاً  ��ادرة  ال�����شّ
ب�شاأن   2017 ل�����ش��ن��ة   )14(
اإمارة  يف  والِهبة  الوقف  تنظيم 
رق�����م )17(  وال����ق����ان����ون  دب������ي، 
ل�شنة 2017 املُ�شار اإليِهما، اإىل 
املدى الذي ال تتعار�س فيه مع 
اأحكام هذا القانون والت�شريعات 
املُوؤ�ّش�شة،  ل����دى  ب��ه��ا  امل���ع���م���ول 
دور القرارات  وذلك اإىل حن �شُ

ل حمّلها. ِ واللوائح التي حتحَ
على �شعيد اآخر ا�شتقبل �شاحب 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
اأم�����س يف  دب���ي، رع���اه اهلل، م�شاء 
معايل  بدبي،  املرموم  ا�شرتاحة 
رئي�س  كوفات�شيف�شكي،  دمييتار 
مقدونيا  ج���م���ه���وري���ة  وزراء 
اللقاء  ت��ن��اول  ح��ي��ث  ال�شمالية، 
دف����ع ���ش��ب��ل ال���ت���ع���اون ب���ن دول���ة 
مقدونيا  وجمهورية  االإم����ارات 
خمتلف  ����ش���م���ن  ال�������ش���م���ال���ي���ة 
امل�شارات التنموية، وبناء �شراكة 
وتر�شيخ  الدولتن،  جتارية بن 
بيئة اأعمال جاذبة لال�شتثمارات 

جهود  ي����خ����دم  مب�����ا  امل����ت����ب����ادل����ة 
التطوير والبناء يف البلدين.

ال�����ش��م��و نائب  ورح�����ب ���ش��اح��ب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، 
جمهورية  وزراء  رئي�س  مبعايل 
م��ق��دون��ي��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، م���وؤك���داً 
تعمل  االإم����ارات  دول���ة  اأن  �شموه 
دوم����اً ع��ل��ى ف��ت��ح ق��ن��وات جديدة 
ال�شديقة  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  م���ع 
التعاون  اإمكانات  بحث  اأجل  من 
امل���ي���ادي���ن، ومب���ا يدعم  ���ش��ت��ى  يف 
اإىل مد  روؤي��ة االإم���ارات الرامية 
اأفاقه  وتو�شيع  ال��ت��ع��اون  ج�شور 

مع خمتلف دول العامل.
معايل  اأع�����������������������رب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
خالل  كوفات�ش��يف�شكي  دمييتار 
اللقاء عن �شعادته بلقاء �شاحب 
ال�ش������مو ال�ش���يخ حمم��د بن را�شد 
اآل مكت���وم، واعت����زازه بالعالقات 
مقدونيا  جمهورية  جتمع  التي 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ب����دول����ة االإم���������ارات 
معرب���اً  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ت�شهد  اأن  يف  اأمل�����ه  ع��ن  معاليه 
من  مزي�������داً  املقبل����ة  امل��رح��ل��ة 
القطاعات  �شتى  �شمن  التعاون 

الرئي�شية. )التفا�شيل �س2(

انتخابات التجديد الن�سفي:

اأي ثقل لرتامب يف النتخابات التمهيدية للجمهوريني؟
•• �لفجر -جان �إريك بر�نا –ترجمة خرية �ل�شيباين

14 �شبتمرب، كتب باحث كندي متخ�ش�س يف ال�شيا�شة  يف تغريدة بتاريخ 
رئي�شي  ب�شوؤال  اأ�شهر  �شتة  منذ  االأويل  التقومي  ب��داأن��ا  “لقد  االأمريكية: 
واح�����د: اإىل اأي م���دى ال ي����زال دون���ال���د ت���رام���ب ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى احل���زب؟ 
اجلمهوري؟ انتهت عملية االنتخابات التمهيدية، واجلواب وا�شح: ما زال 

يهيمن عليها ب�شكل �شائن«.
ي��ب��دو اأن ه���ذه امل��الح��ظ��ة جت��ي��ب ع��ل��ى ال�����ش��وؤال ال��رئ��ي�����ش��ي ال���ذي يطرحه 
ح�شب  خماوفهم،  جتدد  اأو  تطمئنهم،  و�شوف  البلد،  بهذا  املهتمن  جميع 
مع�شكرهم، يف وقت ت�شتعد فيه الواليات املتحدة لتنظيم انتخابات منت�شف 
جمل�س  مقاعد  جميع  جتديد  )�شيتم  املقبل  نوفمرب  من  الثامن  يف  امل��دة 
جمل�س  يف  املائة  املقاعد  ثلث  اإىل  باالإ�شافة   ،435 عددها  البالغ  النواب 
اليوم،  ذلك  يف  الواليات  من  العديد  جمل�شي  جتديد  �شيتم  كما  ال�شيوخ؛ 

وثلثي احلكام، ومنا�شب انتخابية اأخرى(.                )التفا�شيل �س11(

ب��ل��ي��ن��ك��ن: احل���وث���ي���ون 
ي��ت��ع��م��دون  ال���ي���م���ن  يف 
اإه���ان���ة امل��ج��ت��م��ع ال���دويل

•• و��شنطن-وكاالت

جماعة  املتحدة،  الواليات  حّملت 
ع���ن �شالمة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  احل���وث���ي 
يف  املحتجزين  �شفارتها  موظفي 
���ش��ج��ون اجل���م���اع���ة ب�����ش��ن��ع��اء منذ 
اخلارجية  وزي��ر  واأتهم  كامل.  عام 
االأم������ريك������ي ان����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن يف 
احلوثين  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 
باأ�شره  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ب��اإه��ان��ة 
الدبلوما�شية،  االأع����راف  وجت��اه��ل 
احتجاز  ع��ل��ى  اإ����ش���راره���م  ن��ت��ي��ج��ة 
موظفن حملين كانوا يعملون يف 
�شفارة وا�شنطن لدى اليمن قبيل 
ان��دالع احل��رب يف البلد. وق��ال، اإن 
املوظفن  اأولئك  احتجاز  ا�شتمرار 
امل���ح���ل���ي���ن ب�������ش���ن���ع���اء م���ن���ذ ع�����ام، 
لالأعراف  ���ش��ارًخ��ا  جتاهال ً يظهر 
للمجتمع  واإه���ان���ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
الدويل باأ�شره من قبل احلوثين. 
اليوم،  م���ن  ع���ام  “قبل  واأ�����ش����اف: 
املجمع  ق����وات احل���وث���ي  اخ���رتق���ت 
ال�شفارة  ت�شتخدمه  ك��ان��ت  ال���ذي 
ل��ه��ا يف �شنعاء  ك��م��ق��ر  االأم��ريك��ي��ة 
قبل تعليق اأن�شطتها يف اليمن عام 
2015 وبداأت يف اعتقال املوظفن 

املحلين دون مربر«.

178 قتيال مع جتدد ال�ستباكات 
الأزرق النيل  مبنطقة  القبلية 

•• �خلرطوم-وكاالت

اأك��ر من  اأك��د �شهود عيان مقتل 
الع�شرات  واإ�شابة  �شخ�شا   178
يف والية النيل االأزرق ال�شودانية 
ا����ش���ت���ب���اك���ات ق��ب��ل��ي��ة ج���دي���دة  يف 

اندلعت ظهر االأربعاء.
وحذر مفو�س العون االإن�شاين يف 
والية النيل االأزرق، رم�شان ي�شن، 
اأو�شاعا  تعي�س  املنطقة  اأن  م��ن 

اإن�شانية معقدة وخطرية.
وق���ال مل��وق��ع ���ش��ك��اي ن��ي��وز عربية 
تواجه �شعوبات  االإغاثة  فرق  اإن 
كبرية يف الو�شول اإىل املت�شررين 
االأمنية  االأو���ش��اع  خطورة  ب�شبب 

وانعدام املعينات اللوج�شتية.
مدينة  يف  ط��ب��ي  م�����ش��در  وق�����ال 
ال����دم����ازي����ن، ع��ا���ش��م��ة ال���والي���ة 
اإثيوبيا،  م��ع  ل��ل��ح��دود  امل��ت��اخ��م��ة 
مل���وق���ع ���ش��ك��اي ن���ي���وز ع���رب���ي���ة، اإن 
ت�شتقبل  امل���دي���ن���ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ع�شرات اجلرحى وامل�شابن على 

مدار ال�شاعة.

املعار�شة.
ا����ش���ت���ق���ال���ة وزي����������رة ال���داخ���ل���ي���ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال���ت���ي ع��زت��ه��ا اإىل 
وخمالفة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  اأ�����ش����ب����اب 
اأي�شا  ت�شمنت  ل��ل��ق��واع��د،  فنية 
التزام  اإزاء  جدية”  “خماوف 
االلتزامات  ب���اح���رتام  احل��ك��وم��ة 
التي تعهدت بها للناخبن خالل 
االأخرية.اال�شتقالة  االنتخابات 
اإقالة وزير  اأي��ام من   5 تاأتي بعد 
املالية كوا�شي كوارتنغ، عقب اأزمة 
امل�شغرة وقرارات خف�س  املوازنة 
من  اأ�شبوعن  ونحو  ال�شرائب، 
التجارية  ال�شيا�شة  وزي���ر  اإق��ال��ة 
ك����ون����ور ب����رين����ز، اإث�������ر ادع��������اءات 
غري  ج�شيما  “�شلوكا  ب��ارت��ك��اب��ه 

الئق«.
رئ��ا���ش��ة احلكومة  ت��را���س  ت��ت��وىل 
وكانت  املا�شي،  �شبتمرب   6 منذ 
امللكة  عهد  يف  وزراء  رئي�شة  اآخ��ر 

الراحلة اإليزابيث الثانية.

بررت تنحيها بعدم ا�ستطاعتها من متابعة مهامها

ليز ترا�س رئي�سة وزراء بريطانيا تعلن ا�ستقالتها
•• لندن-وكاالت

اأع�����ل�����ن�����ت رئ����ي���������ش����ة احل����ك����وم����ة 
اأم�س  ت���را����س  ل��ي��ز  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
اخلمي�س ا�شتقالتها من من�شبها 
كزعيمة حلزب املحافظن، موؤكدة 
للحكومة  رئ��ي�����ش��ة  �شتبقى  ان��ه��ا 
جديد  زع����ي����م  ان����ت����خ����اب  ح����ت����ى 
احلكومة  رئي�شة  للحزب.وبررت 
ال  باأنها  ا�شتقالتها  الربيطانية 

ت�شتطيع متابعة مهامها.
وق���ال���ت ت���را����س ان��ه��ا ات��ف��ق��ت مع 
غراهام   1922 جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
برايدي اأن جتري انتخابات زعيم 
جديد االأ�شبوع املقبل، مما يعني 
ان��ه �شي�شبح  وف��ق قواعد احل��زب 

رئي�س احلكومة اجلديد.
من جهته، دعا زعيم حزب العمال 
اإجراء  اإىل  �شتامر  كري  املعار�س 
يف  ف���ورا،  مبكرة  عامة  انتخابات 

اول تعليق له بعد خطاب ترا�س.

   

ال�ستثنائية..  العالقات  من  عقود   5
الإمارات وم�سر قلب واحد 

•• �أبوظبي-و�م

احتفاالت  لبدء  العربية  م�شر  وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة  ت�شتعد 
تاأ�شي�س العالقات  5 عقود على  ب�”الكربى” احتفاًء مبرور  و�شفت 
 26 يف  تقام  التي  االحتفاالت  و�شتت�شمن  البلدين،  بن  الر�شمية 
لغاية 28 من ال�شهر اجلاري اأجندة متنوعة من الفعاليات بح�شور 
امل�شوؤولن وامل�شتثمرين ورجال االأعمال  1800 �شخ�شية من كبار 

واملثقفن واملبدعن واالإعالمين من اجلانبن. 
التي  املتميزة  العالقات  حجم  بحكم  كربى  رمزية  املنا�شبة  وحتمل 
تربط البلدين وال�شعبن ال�شقيقن، طول ال�5 عقود املا�شية، وتربز 
تلك العالقات كمحطات فارقة جنحت يف التعاطي مع املعطيات التي 

اأفرزتها املراحل املختلفة طول تلك الفرتة.  )التفا�شيل �س7( 

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تنظم موؤمتر 
الل�سانيات احلا�سوبية واللغة العربية 25 اأكتوبر 

•• �أبوظبي-و�م

ينظم مركز التميز يف اللغة العربية بجامعة حممد بن زايد للعلوم 
االإن�شانية موؤمتر الل�شانيات احلا�شوبية واللغة العربية ؛ “الت�شورات 
يف  اجل����اري  اأك��ت��وب��ر  و26   25 والتطلعات” ي��وم��ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
اأبوظبي.  وياأتي املوؤمتر يف اإطار حر�س اجلامعة واهتمامها بالبحث 
العلمي والنهو�س باللغة العربية وا�شتخدامها يف املجاالت احلديثة، 
على  خلدمتها  البحثية  اجلهود  وتن�شيق  عامليا،  ح�شورها  وتعزيز 

النحو االأمثل. 
)التفا�شيل �س2(

اأحد رجال االإنقاذ يف موقع اأوكراين تعر�س للق�شف

•• عو��شم-وكاالت

الرو�شية،  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت 
اخلمي�س، اإن قواتها وا�شلت ق�شف 
اأهداف ع�شكرية ومواقع للطاقة 
يف اأوكرانيا خالل ال�شاعات االأربع 

والع�شرين املا�شية.
القوات  اأن  ال��������وزارة  واأ����ش���اف���ت 
م�شادا  هجوما  �شدت  الرو�شية 
خري�شون  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأوك���ران���ي���ا 
امل�شوؤولون  يقوم  حيث  اجلنوبية، 
رو�شيا  عينتهم  ال��ذي��ن  املحليون 
من  االآالف  ع�������ش���رات  ب�����اإج�����الء 

ال�شكان.
وت�����ش��اع��دت ن�����ش��ب��ة ال���ت���وت���رات يف 
املا�شية،  االأي������ام  خ����الل  امل���ي���دان 
ا����ش���ت���ه���داف ج�شر  ب��ع��د  ال���ش��ي��م��ا 

القرم اال�شرتاتيجي.
ال�شيطرة  اأوك���ران���ي���ا  وا���ش��ت��ع��ادت 
ع���ل���ى 5 جم���م���ع���ات ����ش���ك���ن���ي���ة يف 
البالد،  جنوبي  خري�شون  اإقليم 
بح�شب قيادة العمليات اجلنوبية 
كييف  و���ش��ي��ط��رت  االأوك����ران����ي����ة. 
نوفوفا�شيليفكا  جم��م��ع��ات  ع��ل��ى 
كاميانكا  ون��وف��ا  ون��وف��وه��ري��ف��ك��ا 
وت���ري���ف���ون���ي���ف���ك���ا و�����ش����ريف����ون يف 
م���ن���ط���ق���ة ب���ري�������ش���الف اع���ت���ب���ارا 

الطائرات امل�شرّية.
“تويرت”:  على  الرئا�شة  وذك��رت 
االأوروب����ي  االحت���اد  دول  “قررت 
اأف�����راد وكيان   3 اأ����ش���ول  جت��م��ي��د 
توريد  ع����ن  م�������ش���وؤول���ن  واح������د 
ال���ط���ائ���رات امل�������ش���رّية وه����ي على 
العقوبات  لتمديد  اأي�شا  ا�شتعداد 
اإيرانية  ك��ي��ان��ات  اأرب���ع���ة  لت�شمل 
اأخرى مدرجة بالفعل على قائمة 

عقوبات �شابقة«.
وكان االحّتاد االأوروبي جّدد م�شاء 
اإيران  اأّن  على  التاأكيد  االأرب��ع��اء 
وراء تزويد رو�شيا بامل�شرّيات التي 

ت�شتهدف بها املدن االأوكرانية.
املتحدثة  م�شرايل  نبيلة  وقالت 
با�شم م�شوؤول ال�شيا�شة اخلارجية 
جوزيب  االأوروب���������ي  االحت������اد  يف 
اأدّل���ت���ن���ا  ج��م��ع��ن��ا  “لقد  ب����وري����ل 
ل�”رّد  ي�شتعّد  والتكّتل  اخلا�شة” 

وا�شح و�شريع وحازم«.
اّط��ل��ع��ت عليها  واأظ���ه���رت ق��ائ��م��ة 
وكالة “فران�س بر�س” اأّن االحّتاد 
ل��ف��ر���س عقوبات  اأع����ّد  االأوروب�����ي 
ع�شكرين  م�شوؤولن  ثالثة  على 
حممد  اجل��رال  بينهم  اإيرانين 
باقري رئي�س هيئة االأركان العامة 

للقوات امل�شلحة االإيرانية.

م��ن 11 اأك��ت��وب��ر، وف��ق��ا مل��ا ذكره 
املتحدث  ن����ازاروف،  فالدي�شالف 

با�شم قيادة العمليات اجلنوبية.
وت��ق��ع ه���ذه امل��ج��م��ع��ات يف اإح���دى 
�شمتها  ال���ت���ي  االأرب��������ع  امل���ن���اط���ق 

رو�شيا موؤخرا.
وك����ان����ت خ���ري����ش���ون واح�������دة من 

بالن�شبة  القتال  �شاحات  اأ�شعب 
اأبطاأ  ت��ق��دم  م���ع  ل���الأوك���ران���ي���ن، 
م���ق���ارن���ة ب���ال���ه���ج���وم االأوك��������راين 
ح���ول خاركيف،  ب��ال��ن��ج��اح  امل��ت��وج 
البالد  يف  م���دي���ن���ة  اأك������رب  ث�����اين 
يف ال�������ش���م���ال ال�������ش���رق���ي، وال�����ذي 
ذلك،  اإىل  امل��ا���ش��ي.  ال�����ش��ه��ر  ب����داأ 

اأم�س  االأوروب����������ي،  االحت������اد  اأق�����ر 
اخل��م��ي�����س، ع��ق��وب��ات ���ش��د اإي����ران 
اأوكرانيا.  يف  م�����ش��رّيات��ه��ا  ب�شبب 
الت�شيكية  ال���رئ���ا����ش���ة  واأع���ل���ن���ت 
لالحتاد االأوروبي اأن دول االحتاد 
ق����ررت جت��م��ي��د اأ����ش���ول 3 اأف����راد 
وكيان واحد م�شوؤولن عن توريد 

جتدر االإ�شارة اإىل اأنه وفق قواعد 
ح���زب امل��ح��اف��ظ��ن ي��ت��وج��ب على 
1922 ان جتتمع لتغيري  جلنة 
القاعدة التي متنع تغيري زعيمه 

قبل مرور عام على انتخابه.
الداخلية  وزيرة  ا�شتقالة  وجاءت 
برايفرمان،  �شويال  الربيطانية، 

االأرب�����ع�����اء، ل��ت��زي��د م���ن االأزم������ات 
ترا�س  ليز  حكومة  حُتا�شر  التي 
و�شط  �شعبيتها،  ت��راج��ع��ت  ال��ت��ي 
املحافظن  حماوالت داخل حزب 
لالإطاحة بها، بعد اأزمة الربنامج 
انتقادات  ن��ال  ال���ذي  االق��ت�����ش��ادي 
وع������زز فر�س  ودول����ي����ة  داخ���ل���ي���ة 
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اأخبـار الإمـارات

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تنظم موؤمتر الل�سانيات احلا�سوبية واللغة العربية 25 اأكتوبر 
•• �أبوظبي-و�م

للعلوم  زاي���د  ب��ن  حممد  بجامعة  العربية  اللغة  يف  التميز  م��رك��ز  ينظم 
"الت�شورات  ؛  العربية  واللغة  احلا�شوبية  الل�شانيات  م��وؤمت��ر  االإن�شانية 

والتطبيقات والتطلعات" يومي 25 و26 اأكتوبر اجلاري يف اأبوظبي. 
وياأتي املوؤمتر يف اإطار حر�س اجلامعة واهتمامها بالبحث العلمي والنهو�س 
باللغة العربية وا�شتخدامها يف املجاالت احلديثة، وتعزيز ح�شورها عامليا، 

وتن�شيق اجلهود البحثية خلدمتها على النحو االأمثل. 
ي�شارك يف فعاليات املوؤمتر نخبة من الباحثن واالأكادميين من خمتلف 
اأنحاء العامل، حيث تقدم خالل هذا املوؤمتر الكثري من االأوراق البحثية التي 

اللغوي،  املعجم احلا�شوبي واملحتوى  تتناول حماور مهمة منها : �شناعة 
واأ�شحاب  احلا�شوبية  الل�شانيات  واحل��ل��ول،  امل�شكالت   .. االآلية  الرتجمة 
الهمم، التحليل ال�شوتي وال�شريف والداليل حا�شوبيا، دور حو�شبة اللغة يف 
تعليمها لغري الناطقن بها، اإىل جانب دورها يف تعليم العربية لناطقيها، 
على  العربي  واملحتوى  البينية،  العلوم  وام��ت��دادات  احلا�شوبية  الل�شانيات 
مدير  الظاهري  اليبهوين  خالد  الدكتور  �شعادة  واأك��د  االن��رتن��ت.   �شبكة 
اجلامعة، اهتمام جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية باللغة العربية 
العناية  الع�شرية احلديثة، يف ظل  العلوم  وا�شتخدامها يف  دوره��ا  وتعزيز 
واملعاجلة  عامة  ب�شورة  املعرفة  حقول  يف  العاملية  اللغات  بها  حتظى  التي 
االآلية ب�شفة خا�شة، والتي اأ�شهمت يف الو�شول اإىل منجزات مت�شارعة يف 

التطبيقات احلا�شوبية اللغوية، ما ي�شع باحثي اللغة العربية اأمام حتديات 
ملواكبة التطورات البحثية والتطبيقية املت�شارعة للنهو�س بالبحث الل�شاين 
احلا�شوبي يف اللغة العربية.  واأ�شاف اأن انعقاد هذا املوؤمتر جاء م�شاهمة 
من جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية يف دعم اجلهود الرامية لتعزيز 

دور اللغة العربية يف التقنيات احلديثة وعلوم احلا�شوب. 
وقال اإن املوؤمتر يهدف اإىل اإتاحة الفر�شة الإقامة �شراكات علمية ودرا�شات 
والبحوث  ال��درا���ش��ات  اأح���دث  وا�شتعرا�س  اللغة،  حو�شبة  جم��ال  يف  بينية 
احلديثة  والتقنيات  الربجميات  من  واال�شتفادة  والتطبيقية،  االأكادميية 
جمال  يف  والتطبيق  البحث  اآف��اق  وا�شت�شراف  العربية،  اللغة  تدري�س  يف 

الل�شانيات احلا�شوبية والدعم م�شتقبال. 

واأ�شاف اأن املوؤمتر يهدف اأي�شا اإىل تطوير الدر�س الل�شاين العام والعربي 
العربية لغري  اللغة  وال���روؤى ح��ول تطوير تعليم  االأف��ك��ار  حتديدا، وط��رح 
وال�شلبيات  باالإيجابيات  املتعلقة  التحديات  بها، وحتديد معامل  الناطقن 
املخت�شن  ب��ن  وال��ت��وا���ش��ل  العربية،  اللغة  تعليم  يف  التقنية  توظيف  يف 
العامل  نطاق  على  العربية  للغة  احلا�شوبية  املعاجلة  والباحثن يف حقول 
العربي والعامل كله، اإىل جانب درا�شة االإمكانات لتحويل االأبحاث النظرية 
اإىل تطبيقات عملية خدمة للغة العربية، والتوا�شل مع ال�شركات واجلهات 
م�شاركتهم  خ��الل  م��ن  العربية  للغة  احلا�شوبية  باملعاجلة  العالقة  ذات 
خرباتهم  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  ومنتجاتهم  برجمياتهم  وع��ر���س  امل��وؤمت��ر  يف 

وجهودهم يف هذا ال�شدد. 

بحثا دفع �سبل التعاون امل�سرتك على خمتلف امل�سارات التنموية  

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س وزراء جمهورية مقدونيا ال�سمالية 

ة اأفرادها  بهدف جت�سيد ُروؤية الدولة يف التنمية، وحتقيق �سعادة ورفاهيرّ

ر يف دبي  حممد بن را�سد ي�سدر قانون موؤ�س�سة الأوقاف واإدارة اأموال الُق�سّ

•• دبي-و�م

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، م�شاء اأم�س يف ا�شرتاحة املرموم 
مقدونيا  جمهورية  وزراء  رئي�س  كوفات�شيف�شكي،  دمييتار  م��ع��ايل  ب��دب��ي، 
ال�شمالية، حيث تناول اللقاء دفع �شبل التعاون بن دولة االإمارات وجمهورية 
�شراكة جتارية  وبناء  التنموية،  امل�شارات  ال�شمالية �شمن خمتلف  مقدونيا 

بن الدولتن، وتر�شيخ بيئة اأعمال جاذبة لال�شتثمارات املتبادلة مبا يخدم 
جهود التطوير والبناء يف البلدين.

ورحب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
�شموه  رعاه اهلل، مبعايل رئي�س وزراء جمهورية مقدونيا ال�شمالية، موؤكداً 
الدول  على فتح قنوات جديدة مع خمتلف  دوم��اً  تعمل  االإم���ارات  دول��ة  اأن 
ال�شديقة من اأجل بحث اإمكانات التعاون يف �شتى امليادين، ومبا يدعم روؤية 
دول  خمتلف  مع  اأفاقه  وتو�شيع  التعاون  ج�شور  مد  اإىل  الرامية  االإم���ارات 

العامل.
�شعادته  عن  اللقاء  خالل  كوفات�شيف�شكي  دمييتار  معايل  اأع��رب  جانبه  من 
بلقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، واعتزازه بالعالقات 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  ال�شمالية بدولة  التي جتمع جمهورية مقدونيا 
معرباً معاليه عن اأمله يف اأن ت�شهد املرحلة املقبلة مزيداً من التعاون �شمن 

�شتى القطاعات الرئي�شية.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم 

اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  املالية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي 
الها�شمي، وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل، ومعايل خليفة �شعيد �شليمان، 

رئي�س مرا�شم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء.
كما ح�شر اللقاء من اجلانب املقدوين، معايل فامتري ب�شيمي، وزير املالية، 
ليوب�شو  ومعايل  وامل��وا���ش��الت،  النقل  وزي��ر  بو�شفار�شكي،  بالغوج  ومعايل 
القادر  عبد  و�شعادة  املياه،  واقت�شاد  والغابات  الزراعة  وزي��ر  نيكولوف�شكي، 

ميميدي، �شفري جمهورية �شمال مقدونيا لدى الدولة.

•• دبي-و�م

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأ���ش��در 
ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً الإم��ارة دبي قانون  الدولة رئي�س جمل�س 
ر يف دبي" رقم )17( ل�شنة 2022،  "ُموؤ�ّش�شة االأوقاف واإدارة اأموال الُق�شّ
بهدف املُ�شاهمة يف حتقيق ُروؤية دولة االإمارات العربية املتحدة يف التنمية، 
وحتقيق �شعادة ورفاهّية اأفرادها، وتنِمية الوقف من خالل منظور اإ�شالمي 
ر، وت�شجيع اأهل اخلري على اإحياء وتر�شيخ الوقف باعتباره  واجتماعي ُمعا�شِ
�ُشّنة حميدة، والعناية باالأوقاف واملُحافظة عليها واإدارتها وا�شتثمار اأ�شولها، 

د ال�شرعّية منها.  ق املقا�شِ مبا ُيحقِّ
اإىل تعزيز دور االأوقاف والِهبات والو�شايا للنُّهو�س  اأي�شاً  ويهدف القانون 
باملُجتمع وحتقيق التكاُفل االجتماعي بن اأفراده، اإ�شافة اإىل الِعناية باأموال 
ر ومن يف ُحكِمهم، واملُحافظة عليها واإدارتها وا�شتثمارها وتنِميتها مبا  الُق�شّ
ق م�شلحتهم، يف حدود اأحكام هذا القانون وقانون االأحوال ال�شخ�شّية  ُيحقِّ

لة.  واأحكام ال�ّشريعة االإ�شالمّية، واأي ت�شريعات اأخرى ذات �شِ
اإىل ذلك، اأ�شدر �شاحب ال�شمو حاكم دبي القانون رقم )18( ل�شنة 2022 
الوقف والِهبة" اإىل  العاملي ال�شت�شارات  "مركز حمّمد بن را�شد  ب�شاأن نقل 
املوؤ�ش�شة، على اأن ُيلغى كل من القانون رقم )17( ل�شنة 2017 ب�شاأن اإن�شاء 
مُبوؤ�ّش�شة  املركز  اإحل��اق  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )11( رق��م  والقانون  امل��رك��ز، 
املدى  اإىل  اآخ��ر  ت�شريع  اأي  اأي ن�س يف  ُيلغى  ر، كما  الُق�شّ و���ُش��وؤون  االأوق���اف 
حن  يف   ،2022 ل�شنة   )17( رق��م  ال��ق��ان��ون  واأح��ك��ام  فيه  يتعار�س  ال���ذي 
ادرة تنفيذاً للقانون رقم )14( ل�شنة  ي�شتمر العمل بالقرارات واللوائح ال�شّ
2017 ب�شاأن تنظيم الوقف والِهبة يف اإمارة دبي، والقانون رقم )17( ل�شنة 
2017 املُ�شار اإليِهما، اإىل املدى الذي ال تتعار�س فيه مع اأحكام هذا القانون 
القرارات  دور  �شُ حن  اإىل  وذل��ك  املُوؤ�ّش�شة،  ل��دى  بها  املعمول  والت�شريعات 

ل حمّلها.  ِ واللوائح التي حتحَ
"ُموؤ�ّش�شة االأوق��اف و�ُشوؤون  2022 على  وُيطبق القانون رقم )17( ل�شنة 
ُيعدل  اأن  على   ،2007 ل�شنة   )9( رقم  القانون  مُبوجب  املُن�شاأة  ر"،  الُق�شّ
اآخر  ت�شريع  اأي  يف  ورد  ر" اأينما  الُق�شّ و���ُش��وؤون  االأوق���اف  "ُموؤ�ّش�شة  ُم�شّمى 

ر يف دبي".  لي�شبح "ُموؤ�ّش�شة االأوقاف واإدارة اأموال الُق�شّ
التنظيمي  الهيكل  لتف�شيل  القانون  من  الثاين  الف�شل  م��واد  وُخ�ش�شت 
اإ�شافة  التنفيذي،  واجل��ه��از  االإدارة  جمل�س  م��ن  يتكون  وال���ذي  للموؤ�ش�شة 
ت�شكيل  واآل��ي��ة  اأع��م��ال��ه،  وحوكمة  االإدارة  جمل�س  اخت�شا�شات  حتديد  اإىل 
وحتديد  التنفيذي  املدير  تعين  ذلك  يف  مبا  للموؤ�ش�شة؛  التنفيذي  اجلهاز 
و�شنتها  وح�شاباتها  للموؤ�ش�شة  املالية  امل���وارد  حتديد  كذلك  اخت�شا�شاته، 
احلادي  اليوم  يف  وتنتهي  يناير  �شهر  من  االأّول  اليوم  يف  تبداأ  التي  املالية، 

والثالثن من �شهر دي�شمرب من ُكل �شنة. 

الولية وال�ستثمار
وُعني الف�شل الثالث من القانون رقم )17( ل�شنة 2022، ب�شوؤون الوقف 
والِهبة، حيث �شملت مواد هذا الف�شل مهام املوؤ�ش�شة يف جمال الوالية على 
االأوقاف، كذلك ال�شالحيات املمنوحة للموؤ�ش�شة يف اإدارة الوقف واملحافظة 
ال�شالحيات  القانون  من  الف�شل  هذا  ح��ّدد  كما  امل�شاجد،  با�شتثناء  عليه، 
يحَغ اال�شتثمار  املمنوحة للموؤ�ش�شة يف �شبيل ا�شتثمار اأموال الوقف وفقاً ل�شِ
اإمارة  يف  ال�ّشارية  والت�شريعات  االإ�شالمّية  ال�ّشريعة  اأح��ك��ام  مع  املُتواِفقة 
قاً للم�شلحة، كما ت�شّمن القانون �شالحيات  دبي، ومبا تراه املوؤ�ش�شة حُمقِّ

ف يف عواِئد الوقف. املوؤ�ش�شة يف الت�شرُّ
ما  وه��و  ال���ذّري،  الوقف  على  االإ���ش��راف  املُوؤ�ّش�شة  تتوىّل  اأن  القانون  ون�ّس 
على غريهم  اأو  ُذّري��ت��ه،  بع�س  اأو  على جميع  اأو  نف�ِشه  على  الواقف  ُيوِقُفه 
من االأ�شخا�س املُعّينن بذواِتهم اأو اأو�شاِفهم، �شواًء من االأقارب اأو غريهم، 
والهبة  الوقف  وقانون  القانون  هذا  الأحكام  وفقاً  االإ���ش��راف  يكون  اأن  على 
ادرة مُبوجِبهما، واإدارة هذا الوقف ونظارته بناًء على رغبة  والقرارات ال�شّ
ة يف حال حدوث نزاع  الواِقف اأو ذوي امل�شلحة، اأو بقرار من املحكمة املُخت�شّ
الوقف  ناظر  التزامات   )20( امل��ادة  وت�شمنت  والّناظر،  لُهم  املوقوف  بن 

دها.  ب�شاأن تقدمي التقارير الدورية للموؤ�ش�شة يف املواعيد التي حُتدِّ
للّناظر اجلديد وللُموؤ�ّش�شة  م  ُيقدِّ باأن  ال�ّشابق  الّناظر  القانون  األزم  كذلك 
ُي�شلِّم  واأن  نظارته،  فرتة  خالل  بالوقف  يتعّلق  ما  ُكل  عن  ختامّياً  تقريراً 
للّناظر اجلديد االأمالك املوقوفة وجميع البيانات واملُ�شتندات املُتعلِّقة به، 
خالل )30( ثالثن يوماً من تاريخ انتهاء نظارته، وُيعترب الّناظر ال�ّشابق 

يف هذه احلالة حاِر�شاً على الوقف حتى اإمتام الت�شليم. 

اإدارة الأموال 
 2022 رق���م )17( ل�شنة  ال��ق��ان��ون  ال���راب���ع م��ن  ال��ف�����ش��ل  م����واد  و���ش��م��ل��ت 
ر يف دبي" فيما يتعّلق  الُق�شّ اأم��وال  واإدارة  االأوق��اف  "ُموؤ�ّش�شة  اخت�شا�شات 
والقوامة  الو�شاية  ُمبا�شرة  واإج����راءات  ُحكِمهم،  يف  وم��ن  ر  الُق�شّ ب��اأم��وال 
ُحكِمهم  يف  ومن  ر  الُق�شّ اأم��وال  يف  ف  الت�شرُّ وقواعد  الق�شائّية،  والوكالة 
اأموال  اإدارة  للموؤ�ش�شة  فيها  يحق  التي  واحل���االت  ركاء،  وال�شُّ ال��ورث��ة  من 
ق  ر ومن يف ُحكِمهم، وا�شتثمارها وتنميتها واملُحافظة عليها مبا ُيحقِّ الُق�شّ
القانون  ح��دد  كما  ة،  املُخت�شّ املحكمة  م��ن  الإذن  احل��اج��ة  دون  م�شلحتهم 
جميع  ويف  اخل�شو�س،  ه��ذا  يف  اتخاذها  للموؤ�ش�شة  ميكن  التي  االإج���راءات 
اأوُجه وجماالت اال�شتثمار املُباحة �شرعاً وقانوناً، وذلك يف اأ�شول وحماِفظ 

اآمنة وحمدودة املخاطر. 
ف يف  ل القانون �شالحيات املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة يف �شاأن الت�شرُّ وف�شّ
ق م�شلحتهم، بينما ال يجوز بغري  ر ومن يف ُحكِمهم، مبا ُيحقِّ اأموال الُق�شّ
ر ومن يف ُحكِمه  ف يف اأموال القا�شِ ة الت�شرُّ اإذن ُم�شبق من املحكمة املُخت�شّ

اأو  للملكّية  الّناقلة  فات  الت�شرُّ اأن��واع  اآخ��ر من  نوع  اأي  اأو  الّرهن  اأو  بالبيع 
ر اأو من يف ُحكِمه اأو قبول احلوالة  املُرتِّبة حلق عيني، اأو حتويل ديون القا�شِ
ا�شتثمار  املخت�شة  املحكمة  اإذن  بغري  يجوز  ال  كذلك  مديناً،  ك��ان  اإذا  عليه 
اأو  قبول  اأو  مل�شلحِتها،  اأو  املُوؤ�ّش�شة  حل�شاب  ُحكِمه  يف  ومن  ر  القا�شِ اأم��وال 

ر اأو من يف ُحكِمه املُقيَّدة ب�شرط.  عات املُقّدمة للقا�شِ رف�س التربُّ

ت�سرفات مالية
ياء  فات املالّية التي ُيبا�ِشرها االأوِلياء واالأو�شِ واأخ�شع القانون اجلديد الت�شرُّ
ر  الُق�شّ اأموال  الق�شائيون على  واملُ�شاِعدون  الق�شائيون  والوكالء  والقّوام 
ومن يف ُحكِمهم، الإ�شراف ورقابة املُوؤ�ّش�شة، ويلتزم ُكل منُهم باإجابة طلباتها 
اتخاذ  للموؤ�ش�شة  ويكون  تطُلبها،  ا�شتف�شارات  اأو  اإي�شاحات  باأي  وتزويدها 
ر ومن يف  الُق�شّ اأم��وال  فات بهدف احلفاظ على  ُمنا�ِشباً من ت�شرُّ تراه  ما 

ُحكِمهم وتنِميتها. 
��ي ال��رّتك��ة واحل��ال��ة ال��ت��ي ي��ج��وز فيها �شلب  وح���ّدد ال��ق��ان��ون ال��ت��زام��ات و���شِ
ر ومن يف ُحكِمه يف  الوالية على املال واحلد منها اإذا اأ�شبحت اأموال القا�شِ
ف مُمثِّله القانوين اأو الأي �شبٍب اآخر، حيث يكون على  خطر ب�شبب �شوء ت�شرُّ
القانوين  املُمثِّل  �شلب والية  ة لطلب  املُخت�شّ املحكمة  اإىل  اللجوء  املُوؤ�ّش�شة 
على اأمواله اأو احلد منها، كذلك حدد القانون حاالت عزل املُمثِّل القانوين 
للقا�شر ومن يف حكمه، وندب الُق�شاة للنظر يف الطلبات اخلا�شة بالوقف 
ر ومن يف  والو�شاية والهبات والقوامة والوكالة الق�شائّية على اأموال الُق�شّ

ُحكِمهم، اإ�شافة اإىل احلاالت التي تنتهي فيها و�شاية وقوامة املوؤ�ش�شة. 

�ِسِجل الو�سايا
"�شجل  ُي�شّمى  �شجل  اإن�شاء  على   2022 ل�شنة   )17( رقم  القانون  ون�ّس 
ر يف دبي"، ُتقّيد فيه  الو�شايا" لدى "ُموؤ�ّش�شة االأوقاف واإدارة اأموال الُق�شّ
ة، متى كان املُو�شى له  ادر بها ُحكم اأو قرار من املحكمة املُخت�شّ الو�شايا ال�شّ
د  راً اأو حمجوراً عليه اأو غاِئباً اأو مفقوداً، اأو لوجوه الرِب، وُيحدَّ جنيناً اأو قا�شِ
ُي�شِدُره  بقرار  فيه  القيد  و���ُش��روط  واإج���راءات  وبياناِته  جل  ال�شِّ ه��ذا  �شكل 
اإن�شاء  �شاأن  يف  ُتطّبق  اأن  على  ال�شاأن،  هذا  يف  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الت�شريعات  بها،  لة  املُّت�شِ االأحكام  من  وغريها  واإثباتها  وحّجيتها  ّية  الو�شِ

ال�ّشارية يف اإمارة دبي.
ملوؤ�ّش�شة  املمنوحة  وال�شالحيات  ّية،  الو�شِ ذ  ُمنفِّ التزامات  القانون  و�شمل 
وتنفيذها  الو�شايا  اإدارة  �شبيل  يف  دب��ي،  يف  ر  الُق�شّ اأم��وال  واإدارة  االأوق���اف 
طلب  على  بناًء  ة  املُخت�شّ للمحكمة  القانون  اأج��از  كما  عليها،  واملُحافظة 
اإخالُله  ��ب��تحَ  ثحَ اإذا  ّية  الو�شِ ذ  ُمنفِّ ع��زل  املُوؤ�ّش�شة  اأو  ال��ورث��ة  اأو  ل��ه  املُ��و���ش��ى 
اتخاذ  للموؤ�ش�شة  القانون  اأج��از  كذلك  عنه،  بديل  ذ  ُمنفِّ وتعين  بواجباته، 
ة  املُخت�شّ املحكمة  الّطلب من  ّية منها  الو�شِ ذ  ُمنفِّ ق  ِبححَ التدابري  عدد من 

حال  يف  مكانه،  اآخ��ر  ّية  و�شِ ذ  ُمنفِّ وتعين  عمِله  عن  ّية  الو�شِ ذ  ُمنفِّ وق��ف 
اخلتامّية  واحِل�شابات  ّية  للو�شِ ال�شنوّية  املُ��وازن��ات  تقدمي  يف  ِره  تاأخُّ تكرار 
من  حرمانه  كذلك  منها،  رف  وال�شّ ّية  الو�شِ الإي��رادات  املُوؤيِّدة  واملُ�شتندات 
ب��اأج��ر، يف حال  ّية  للو�شِ تنفيذه  ك��ان  اإذا  ُجزئي  اأو  ُكّلي  ب�شكل  ���ش��واًء  اأج��ره 
اإهماله اأو تق�شريه يف الّنظارة، وغريها من التدابري املق�شود بها احلفاظ 

ر ومن يف حكمهم.  على اأموال الُق�شَّ
املُ�شرتك،  الوقف  من  اخلريّية  ة  واحِل�شّ اخل��ريي،  الوقف  القانون  واأعفى 
اأو املنفعة  �شة لُعموم اخلري  واملُوؤ�ّش�شات الوقفّية، والو�شايا والِهبات املُخ�شّ
اأعفى  كما  التقا�شي،  ُر�شوم  ذل��ك  يف  مبا  رائب،  وال�شّ �شوم  الرُّ من  العاّمة، 
تتوىّل  عّمن  ل��ل��ّدع��اوى  ُمبا�شرتها  ح��ال  الق�شائّية  ���ش��وم  ال��رُّ م��ن  املُوؤ�ّش�شة 
ر ومن يف  الو�شاية اأو القوامة اأو الوكالة الق�شائّية على اأمواِلهم من الُق�شّ

ُحكِمهم املُ�شّجلن لديها من معدومي وحمدودي الّدخل. 
ومنح القانون لُكل ذي م�شلحة حق التظلُّم خّطياً اإىل جمل�س اإدارة موؤ�ّش�شة 
ر يف دبي من القرارات اأو االإجراءات اأو اجلزاءات  االأوقاف واإدارة اأموال الُق�شّ
ه من املُوؤ�ّش�شة مُبوجب اأحكام هذا القانون والقرارات  اأو التدابري املُّتخذة ِبحقِّ
ادرة مُبقت�شاه، خالل )30( ثالثن يوماً من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو  ال�شّ
االإجراء اأو اجلزاء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل 
لها جمل�س االإدارة  )30( ثالثن يوماً من تاريخ تقدمِيه من قبل جلنة ُي�شكِّ

ادر ب�شاأن هذا التظلُّم ِنهائّياً.  لهذه الغاية، ويكون القرار ال�شّ
باملهام  ال��ق��ي��ام  م��ن  ول��غ��اي��ات متكينها  اجل��دي��د،  ال��ق��ان��ون  اأورده  مل��ا  ووف��ق��اً 
ادرة  وال�����ش��الح��ّي��ات املُ���ح���ّددة ل��ه��ا مُب��وج��ب ه���ذا ال��ق��ان��ون وال���ق���رارات ال�شّ
من  الّطلب  للُموؤ�ّش�شة  يكون  االإم���ارة،  يف  ال�ّشارية  والت�شريعات  مُبقت�شاه 
جميع اجلهات احُلكومّية وغري احُلكومّية، مبا يف ذلك اجلهات احُلكومّية 
لطات الق�شائّية وم�شرف االإمارات العربّية املُّتِحدة  االحتادّية واملحّلية وال�شُّ
باأي  تزويدها  وخارجها،  االإم��ارات  دولة  داخل  والبنوك  وامل�شارف  املركزي 
وفقاً  بها  القيام  يجب  اإج���راءات  اأي  وتنفيذ  تطُلبها،  معلومات  اأو  بيانات 
ال�ّشارية يف  والت�شريعات  ادرة مُبوجبه  ال�شّ والقرارات  القانون  الأحكام هذا 
ُطِلب منها  املُوؤ�ّش�شة متى  الّتام مع  التعاون  اإم��ارة دبي، وعلى تلك اجلهات 

ذلك. 
ل�شنة   )9( رق��م  القانون  حمل   2022 ل�شنة   )17( رق��م  القانون  ويحّل 
ن�س يف  اأي  وُيلغى  ر،  الُق�شّ و�ُشوؤون  االأوقاف  ُموؤ�ّش�شة  اإن�شاء  ب�شاأن   2007
اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون، على اأن 
ادرة تنفيذاً للقانون رقم )9( ل�شنة  ي�شتِمر العمل باللوائح والقرارات ال�شّ
2007 املُ�شار اإليه اإىل املدى الذي ال تتعار�س فيه مع اأحكام هذا القانون، 

ل حمّلها.  ِ دور اللوائح والقرارات التي حتحَ وذلك اإىل حن �شُ
اجلريدة  يف   2022 ل�شنة  و)18(   )17( رق��م��ّي  ال��ق��ان��ون��ن  ن�شر  وي��ت��م 

الر�شمية وُيعمل بهما من تاريخ ن�شرهما. 

القمة العاملية للحكومات تناق�س اآليات متكني �سناع القرار 
•• دبي-و�م

�شمن  للحكومات  العاملية  القمة  موؤ�ش�شة  عقدت 
مبادرات التعليم التنفيذي جل�شة بعنوان "مواكبة 
متكن  اإىل  ه��دف��ت  املتغري"،  ع��امل��ن��ا  يف  ال��ت��ح��والت 
تعزيز  يف  امل�شتقبل  ق���ادة  واإل��ه��ام  احلالين  ال��ق��ادة 

التعليم والتخطيط ل�شناعة م�شتقبل اأف�شل. 
و�شلطت اجلل�شة ال�شوء على منوذج دولة االإمارات 
م�شتقبلية  �شيناريوهات  و���ش��ع  م��ن  متّكنت  ال��ت��ي 
والتخطيط  االبتكار  يف  ال��دول  مقدمة  يف  جعلتها 

و�شقل املهارات ال�شت�شراف امل�شتقبل. 
هدفت اجلل�شة التي ا�شت�شافت اإميي ويب املوؤ�ش�س 
اإىل  توداي"،  "فيوت�شر  ملعهد  التنفيذي  والرئي�س 
اجلديدة  ال�شيناريوهات  تخطيط  من���اذج  ع��ر���س 
القرار  �شنع  على  تاأثريها  وم��دى  املقبلة،  للعقود 
واملتغريات  العاملية  التوجهات  وا�شتباق  احلكومي، 
فهم  ي�شمن  مب��ا  احليوية،  القطاعات  خمتلف  يف 

اإ�شارات واجتاهات اليوم التي ت�شكل امل�شتقبل. 

اأطلقتها  ال��ت��ي  التنفيذي  التعليم  م��ب��ادرة  وك��ان��ت 
15 جل�شة منذ  اأكر من  ا�شت�شافت  املوؤ�ش�شة، قد 
العاملية  القمة  اأع�شاء  اإ�شراك  اإطالقها ركزت على 
مو�شوعات  حول  قيمة  روؤى  الكت�شاب  للحكومات 
للحكومات  واع��د  م�شتقبل  ال�شت�شراف  م�شتقبلية 
والقطاع اخلا�س، وتتيح اجلل�شة للم�شاركن �شقل 
اخلرباء  اأي���دي  على  قدراتهم  وتطوير  مهاراتهم 

للتكيف مع التحديات امل�شتقبلية. 
وقال حممد يو�شف ال�شرهان نائب مدير موؤ�ش�شة 
تركز  القمة  موؤ�ش�شة  اإن  للحكومات  العاملية  القمة 
ال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف احلكومية  ن�����ش��ر  ع��ل��ى ����ش���رورة 
ملكانتها العاملية من�شة معرفية  اجلديدة، تر�شيخاً 
وامل�شوؤولن  ال���ق���ي���ادات  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع  م��ت��ك��ام��ل��ة 
احلكومين من خمتلف اأنحاء العامل، مبا ي�شمن 
امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  يف  احلكومية  القدرات  تعزيز 
وو�شع  التخطيط  اأهمية  واأك��د  �شناعته.   وجهود 
واحلكومات  ل��ل��ق��ادة  امل�شتقبلية  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ت��وق��ع��ة م��ن خ���الل توظيف 

البيانات احلكومية، مبا يعك�س روؤى موؤ�ش�شة القمة 
العاملية للحكومات يف �شنع م�شتقبل اأف�شل للجميع 
اأن  واأو���ش��ح  املتغري.   عاملنا  يف  للتحوالت  وم��واك��ب 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ت��ه��دف م��ن خ���الل م��ب��ادرات��ه��ا املختلفة 
اأدوات  على  باالعتماد  امل��ع��رف��ة،  وتعميم  ن�شر  اإىل 
مبتكرة ت�شهم يف �شقل وتطوير قدرات امل�شاركن، 
اإيجاد  ال��الزم��ة مب��ا ي�شمن  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م 

حلول مبتكرة لتحديات الغد. 
اإن دول���ة االإم����ارات  م��ن جهتها، ق��ال��ت اإمي���ي وي���ب 
ال�شت�شراف  م��ل��ه��م��اً  م���ث���ااًل  جت�����ش��دان  وح��ك��وم��ت��ه��ا 
يحتذى  عاملياً  من��وذج��اً  دب��ي  فاأ�شبحت  امل�شتقبل، 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م���ن خ���الل التخطيط  ب���ه يف ���ش��ن��اع��ة 
دولة  اأن  م�شيفة  امل�شتقبل.  لتحديات  واال�شتباق 
ركيزة  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اأداة  و�شعت  االإم����ارات 
وتنفيذ  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  حلكومتها  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 

االأهداف التي تخدم الب�شرية. 
وناق�شت اجلل�شة اأهم مناذج التخطيط وا�شت�شراف 
املو�شوعات  اأه������م  ب���ح���ث  خ�����الل  م����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

العاملية  املتغريات  وا�شتباق  احلالية،  والتوجهات 
ي�شمن  مب��ا  ال��ق��رار،  ل�شناع  وتقدميها  ور���ش��ده��ا، 
متكاملة  وملحة  م�شتقبلية  فر�س  منظومة  اإيجاد 

حول م�شارات ت�شكيل الغد. 
للقادة  ت���وج���ه���ه���ا  ن�������ش���ائ���ح  وي�����ب  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
و�شيناريوهات  خطط  و�شع  تت�شمن  واحلكومات 
من  روؤي����ة  وت��ب��ن��ي  حتقيقها  با�شتطاعتنا  ج��دي��دة 
ركزت  حيث  امل�شتقبل،  ال�شت�شراف  جديد  منظور 
اأ���ش��ب��اب جتعل احل��ك��وم��ات غ��ري ق���ادرة على  على 5 
تطرح  اأنها  وخ�شو�شاً  احلالية  التحديات  تخطي 
اإيجاد حلول  يف  ترغب  اأنها  ذاتها يف حن  االأ�شئلة 
التقليدية،  املعتقدات  مواجهة  تتجنب  خمتلفة، 
ا���ش��ت��خ��دام م�����ش��ادر ب��ي��ان��ات حم����دودة، االع��ت��ق��اد اأن 
الكثري  اأن  واأخ���رياً  ال��ي��وم،  ت�شابه  الغد  مو�شوعات 
ال�شيناريوهات  و�شع  اأداة  تعتمد  من احلكومات ال 
يف التخطيط.  وتناولت اجلل�شة اأهمية تغري م�شار 
ع��م��ل احل��ك��وم��ات احل����ايل، خ�����ش��و���ش��اً يف الرتكيز 
على تطوير اخلدمات بداًل من تعزيز جودة حياة 

االأف�����راد، واع��ت��م��اد اخل����رباء ع��ل��ى اأ���ش��ل��وب النظرة 
�شاملة،  وا�شعة  ن��ظ��رة  م��ن  ب���داًل  ال�شيقة  االأف��ق��ي��ة 

والبد من تغيري االأدوات االقت�شادية. 
اجلدير بالذكر، اأن القمة العاملية للحكومات ت�شكل 
من�شة جامعة تهدف اإىل ا�شت�شراف م�شتقبل العمل 
احلكومي حول العامل ودعم برامج عمل حكومات 
امل�شتقبل، وُتعد منذ انطالقتها عام 2013 ميدانا 
عامليا لتبادل املعرفة بن احلكومات، جت�شيدا للروؤية 

امل�شتنرية ل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
احلوار  تعزيز  اإىل  وت�شعى  "رعاه اهلل"،  دبي  حاكم 
الدويل حول اأبرز التوجهات العاملية يف القطاعات 
احليوية التي ت�شهم يف تعزيز اخلطط خالل العقد 
وخطط  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات  وو���ش��ع  املقبل، 
ومرونتها  احل��ك��وم��ات  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زز  م�شتقبلية 

للمرحلة التالية من التطور. 
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اأخبـار الإمـارات

ترى اأنها ت�ساعد على ا�ستيعاب الأحداث نادرة احلدوث

درا�سة ل� »تريندز « ت�ستعر�س مفاهيم حروب البجع الأ�سود ودللتها

كراكال تربم �سراكة مع )ICOMM( يف معر�س الدفاع 2022 بالهند 

�سرطة اأبوظبي ُتطلق حملة »فر�سة اأمل« ملكافحة املخدرات بالتعاون مع ال�سركاء

•• �أبوظبي -�لفجر:

ت�������ش���ت���ع���ر����س درا��������ش�������ة ح���دي���ث���ة، 
للبحوث  تريندز  مركز  اأ���ش��دره��ا 
واال�������ش������ت�������������ش������ارات، م����ه����ن����ة غري 
العربية  ال��ك��ت��اب��ات  يف  م���ت���داول���ة 
املهن يف  اأه��م  اأنها تعترب من  رغم 
بل  االأمنية  واملوؤ�ش�شات  اجليو�س 
البحوث  وم��راك��ز  اجل��ام��ع��ات  ويف 
ُيطلق  اأن  ما ميكن  وهي  الغربية، 
ع��ل��ي��ه »���ش��ائ��د ال��ب��ج��ع االأ�����ش����ود«، 
ال�����ق�����ادر على  ال����ب����اح����ث  مب���ع���ن���ى 
توقعه  مي��ك��ن  ال  م���ا  ا���ش��ت�����ش��راف 
ع��ادة، وذل��ك من خ��الل حتليل ما 
يتفرد به عن بقية الباحثن، كما 
ت�شرح الدرا�شة كيف حتولت مهمة 
���ش��ائ��د ال��ب��ج��ع االأ����ش���ود، يف بع�س 
االأحيان، اإىل �شانع للبجع االأ�شود، 
ي�شعب،  اأح��داث��اً  يوِجد  اأن  مبعنى 

�سانعو البجع الأ�سود
من  ه���ن���اك  اأن  ال����درا�����ش����ة  واأك��������دت 
الباحثن من ي�شمي الظواهر حمل 
ال��ب��ح��ث وف��ق��اً ل��روؤي��ت��ه ل��ه��ا، وهناك 
ك��م��ا ه���ي، وه��ن��اك من  م��ن ي�شميها 
ال ت��ك��ون ال��ظ��اه��رة م���وج���ودة حتى 
ي�����ش��م��ي��ه��ا، وف�����ش��ي��ل ك��ب��ري م���ن هذا 
�شانعي  من  ُيعترب  االأخ��ري  ال�شنف 
وجود  على  اأدل  وال  االأ���ش��ود،  البجع 
البجع  ب�شانعي  ت�شميته  ميكن  م��ا 
االأ����ش���ود م��ن ت��وات��ر االأح�����داث التي 
ال�شوداء  ال��ب��ج��ع��ات  ع��ل��ي��ه��ا  ُي��ط��ل��ق 
وم��ن��ه��ا: م��ع��رك��ة وات���رل���و، واحل���رب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، واك��ت�����ش��اف �شبكة 
ع�شر  احل���ادي  االإن��رتن��ت، وهجمات 
من �شبتمرب، واالأزمة املالية العاملية 
ك���ورون���ا  وف����ريو�����س   ،2008 ع�����ام 
االأخرى  االأح���داث  وتلك  امل�شتجد، 
كلها التي تت�شارك ال�شمات التالية: 

وقوعها  ح�����ال  ويف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
ي��ك��ون ل��ه��ا االأث����ر ال�����ش��دي��د، ورغم 
فاإن  االأوىل،  للمرة  توقعها  ع��دم 
ل  ال��ب�����ش��ري��ة جت��ع��ل تقبُّ ال��ط��ب��ي��ع��ة 
واأنها  وقوعها،  بعد  تكرارها  فكرة 

قابلة للتنبوؤ وميكن تف�شريها.

ا�ست�سراف امل�ستقبل
�شائد  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  واأ����ش���ارت 
يكون  اأن  يتجنب  االأ���ش��ود  البجع 
لالإح�شاءات«  »جامع  جم��رد  اأواًل 
واالآخرين،  نف�شه  بها  يخدع  التي 
اأو اأن يكون »الباحث االأفالطوين« 
ن��ظ��ري��ات لريى  اإىل  ي��ل��ج��اأ  ال����ذي 
ال��واق��ع م��ن خ��الل��ه��ا، وذل���ك على 
ال����رغ����م م����ن ك���ون���ه���ا، ك���ان���ت من 
الزمن،  ب��ات��ت مب���رور  اأو  االأ���ش��ا���س 
منف�شلة متاماً عن واقع الظاهرة 
ليخدع  وذل�������ك  ال����ب����ح����ث،  حم�����ل 

ويف بع�س االأحيان ي�شتحيل، على 
لتحفيز  وذل�����ك  ت��وق��ع��ه��ا،  االآخ�����ر 
اأهداف  لتحقيق  املنا�شبة  البيئة 
وع�شكرية،  وا�شرتاتيجية  اأمنية 
»حروب  ب���  ي��ع��رف  اأن  مي��ك��ن  فيما 

البجع االأ�شود«.
وذك������رت ال����درا�����ش����ة، ال���ت���ي حتمل 
االأ�شود«،  البجع  »ح���روب  ع��ن��وان: 
�شالح،  وائ�����ل  ال���دك���ت���ور  واأع����ده����ا 
برنامج  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ب���اح���ث 
درا����ش���ات االإ����ش���الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي، اأن 
ي�شاعد  االأ�����ش����ود  ال��ب��ج��ع  م��ف��ه��وم 
االجتماعية  االأح�����داث  ف��ه��م  ع��ل��ى 
وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة واالق����ت���������ش����ادي����ة 
احلدوث  ون���ادرة  التعقيد  �شديدة 
وا�شتيعابها، حيث تكون غري واردة 
وي�شتخدم  التوقعات،  قامو�س  يف 
املفهوم للتدليل على اأحداث تت�شم 
التوقعات  ح��دود  خ��ارج  تقع  باأنها 

وكالهما  اأي�شاً،  واالآخ��ري��ن  نف�شه 
والباحث  االإح���������ش����اءات  )ج���ام���ع 
اإىل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  االأف��������الط��������وين( 
اأي  يبذل  ال  االأ�شود  البجع  �شائد 
واقع  على  ال�شوء  لت�شليط  جهد 
ال��ب��ح��ث، ويفتقر  ال��ظ��اه��رة حم��ل 
ال�شت�شراف  ال����الزم  اخل��ي��ال  اإىل 

م�شتقبل الظاهرة.
اإعداد  اأن  كذلك  الدرا�شة  وبّي�نت 
اأكادميياً  االأ���ش��ود  البجع  �شائدي 
الغربية  ال������دول  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف 
منقطع،  غري  م�شتدام  ب�شكل  يتم 
متعلم  هو  االأ���ش��ود  البجع  ف�شائد 
دائ����م، وه���و يف ال��وق��ت ذات���ه معلم 
التعلم  م���ن  دائ������رة  يف  الآخ����ري����ن، 
ُكتب  وهناك  والت�شاركي،  امل�شتدام 
اأو غري  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  ت���ت���ن���اول 
�شائدي  ت��ك��وي��ن  اأ����ش�������س  م��ب��ا���ش��ر 

البجع االأ�شود واإعدادهم.

•• �أبوظبي-و�م

وق���ع���ت ك����راك����ال، امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ت�شنيع االأ�شلحة اخلفيفة والتابعة 
اتفاقية  اأم�������س  اي������دج،  مل��ج��م��وع��ة 
التفاهم  م����ذك����رة  ع���ق���ب  ����ش���راك���ة 
واالت���ف���اق���ي���ة امل���وق���ع���ة ���ش��اب��ق��اً مع 
)ICOMM(، ال�شركة الرائدة 
ال�����ش��وق يف تطوير  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
واأنظمتها  ال�����ش��واري��خ  وت�����ش��ن��ي��ع 
ال���ف���رع���ي���ة واأن���ظ���م���ة االت�������ش���االت 
واملرّكبات  االإل��ك��رتون��ي��ة  واحل����رب 
ال����ك����ه����رو�����ش����وئ����ي����ة وامل�������الج�������ئ، 
االأنظمة  ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ذات���ًي���ا يف �شوء  ال��ه��ن��د م��ك��ت��ف��ًي��ا  يف 
التي  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ت���ح���والت 

حتدث يف جميع اأنحاء العامل". 
وذك����ر اأن����ه مب��وج��ب ال��ت��ع��اون بن 
�شيتم   ،))ICOMMو ك��راك��ال 
اإنتاج جمموعة كاملة من االأ�شلحة 
 )ICOMM( اخلفيفة يف مركز
عاملي امل�شتوى للت�شميم والتطوير 
والت�شنيع يف حيدر اأباد .. وتعترب 
�شركة  ح���ال���ًي���ا   )ICOMM(
رائ������دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�������ش���وق يف 
واأنظمتها  ال�������ش���واري���خ  ت�����ش��ن��ي��ع 
االت�شاالت  واأن���ظ���م���ة  ال���ف���رع���ي���ة، 
واأجهزة  االإل���ك���رتون���ي���ة،  واحل�����رب 

العامري،  ق���ال ح��م��د  و  ال�����دويل.  
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
ال�شراكات  ب��ن��اء  "يعّد  ك����راك����ال: 
والبحث عن فر�س ثمينة للتعاون 
االأهداف  اأح��د  الهندية  ال�شوق  يف 
الرئي�شية ل�شركة كراكال، ونتطلع 
اإىل ا�شتك�شاف هذه الفر�س ب�شكل 
التي   ،))ICOMM م��ع  اأك���رب 
رائدة  ك�شركة  بخربتها  �شت�شهم 
لقطاعات  متكاملة  ح��ل��واًل  ت��ق��دم 
متعددة، مثل الهند�شة والدفاع، يف 
لالأ�شلحة  كاراكال  حمفظة  تعزيز 
اخلفيفة املتطورة.  وا�شاف: "من 
ال�شراكة،  اتفاقنا على عقد  خالل 

امل�شرية  ال��ط��ائ��رات  مثل  االأخ����رى 
والطائرات امل�شرية امل�شادة. 

ومت توقيع االتفاقية خالل معر�س 
اأنظمة  معر�س   ،2022 ال��دف��اع 
االأمن الربي والبحري والداخلي 
بوالية  غانديناغار  يف  يقام  ال��ذي 

غوجارات حتى 22 اأكتوبر. 
رئي�س  م�����ب�����ادرة  م�����ع  ومت����ا�����ش����ي����اً 
"ا�شنع  ن��اري��ن��درا م���ودي  ال�����وزراء 
ك���راك���ال  ���ش��ت�����ش��ارك  الهند"،  يف 
تطوير  يف   )ICOMM(و
االأ�شلحة  م���ن  ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة 
لل�شوق  حملًيا  امل�شنعة  اخلفيفة 
للت�شدير  وك����ذل����ك  ال���ه���ن���دي���ة، 

التبادل  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة  مي��ك��ن��ن��ا 
االأو�شع للمعرفة، وا�شتغالل نقاط 
التعاون  واأوج�����ه  ال��ف��ردي��ة،  ق��وت��ن��ا 
بيننا، يف تعزيز دعمنا ال�شرتاتيجية 
ال�شاملة".   الهند"  يف  "ا�شنع 
�شركة  رئي�س  ب��ي،  �شومانث  وق��ال 
"تتطور   :)ICOMM(
�شناعة الدفاع يف الهند با�شتمرار 
"ا�شنع يف  مع مبادرات  ..ومتا�شياً 
 Atmanirbhar و  الهند" 
التفاهم  مذكرة  تعد   ،Bharat
وك���راك���ال   )ICOMM( ب���ن 
االإمارات(  دول��ة  اي��دج،  )جمموعة 
ن��ح��و ج��ع��ل ق��ط��اع الدفاع  خ��ط��وة 

م�سالح �سيا�سية
�شانع  اأن  ال����درا�����ش����ة  واأو�����ش����ح����ت 
نهاية  يف  ي��ع��ت��ق��د  االأ�����ش����ود  ال��ب��ج��ع 
ُي�شت�شرف  ال  امل�شتقبل  ب���اأن  االأم����ر 
ول���ك���ن���ه ُي�������ش���ن���ع، وم�����ن اأج������ل ذلك 
البجع  ���ش��ن��اع��ة  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ف��ه��و 
البيئة  لتحفيز  ملناف�شيه؛  االأ���ش��ود 
اأمنية  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

»كانت اأحداثاً خارج نطاق التوّقعات 
املاألوفة، ولها تاأثريات بالغة ال�شدة 
وال��ع��م��ق، وع����ادة م��ا ي����وؤرخ مل��ا قبلها 
وبعد  ب��ع��ده��ا،  ع��م��ا  منف�شل  ب�شكل 
قابلة  ك��ان��ت  ك��اأن��ه��ا  تظهر  ح��دوث��ه��ا 
ل��الإدراك والتوقع«، واآخر ما و�شف 
ببجعة �شوداء كان ال�شراع الرو�شي 

-االأوكراين.

تتما�شى  وع�شكرية  وا�شرتاتيجية 
مع م�شالح اجلهة التي يعمل فيها، 
ومبا اأن املوؤ�ش�شات والدول واجلهات 
متعار�شة امل�شالح ت�شعى اإىل ترجيح 
كفة م�شاحلها وفر�س اإرادتها فاإنها 
ع���ادة م��ا ت��ل��ج��اأ مل��ا مي��ك��ن ت�شميته ب� 
»ح���روب البجع االأ����ش���ود«، ال��ت��ي هي 
بو�شائل  ال�شيا�شة  ممار�شة  من  نوع 

ون��ظ��ام ال��ط��ائ��رات امل�����ش��رية ونظام 
ونحن  امل�شادة  امل�شرية  الطائرات 

الكهرو�شوئية،  واملرّكبات  ال��رادار، 
وال���ذخ���ائ���ر اجل����وال����ة، وامل���الج���ئ، 

نفخر بدخولنا يف جمال االأ�شلحة 
اخلفيفة. 

••  �أبوظبي-�لفجر:

اأبوظبي وبالتعاون  اأطلقت �شرطة 
الثالث  االإ�����ش����دار  ال�����ش��رك��اء  م���ع 
ال�شاملة،  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة  م��ن 
�شعار  حت����ت  امل�����خ�����درات  مل��ك��اف��ح��ة 
تعزيز  ب���ه���دف  اأمل"  "فر�شة 
التكاتف  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  وع���ي 
املخت�شة  واجل���ه���ات  االأ����ش���رة  ب���ن 
الوقوع  االأب��ن��اء من خطر  حلماية 
من  والوقاية  املخدرات،  براثن  يف 
واالأ�شرة  لل�شباب  امل��دم��رة  اآث��اره��ا 

واملجتمع.
 وي�شارك يف احلملة: دائرة تنمية 
امل����ج����ت����م����ع-اأب����وظ����ب����ي، واالحت�������اد 
اأبوظبي  وم��رك��ز  ال��ع��ام،  الن�شائي 
االإن�شانية  وال���رع���اي���ة  ل����الإي����واء 
"اإيواء"، واملركز الوطني للتاأهيل، 
ودائ�������رة ال���ق�������ش���اء، ون������ادي ت���راث 
االإم��ارات، وجمعية توعية ورعاية 

االأحداث.
ال��ل��واء مكتوم علي    واأ���ش��اد �شعادة 
�شرطة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ش���ري���ف���ي، 
اأبوظبي، بالتعاون امل�شتمر واملثمر، 

املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة،  ل���الأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
االأ�شرية "اأم االإمارات"، وبالتعاون 
مع �شركائه اال�شرتاتيجين، على 
ال���وع���ي مب��خ��اط��ر تعاطي  ت��ن��م��ي��ة 
امل���واد امل��خ��درة واالإدم�����ان، وتعزيز 
وعي املجتمع للت�شدي لل�شلوكيات 
والظواهر ال�شلبية، مبا يدعم اأمن 

وا�شتقرار املجتمع.
"يحر�س  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
ال����ع����ام على  ال���ن�������ش���ائ���ي  االحت��������اد 
انت�شار  ملكافحة  ج��ه��وده  موا�شلة 
من  الغد  جيل  وحماية  امل��خ��درات 
واحلفاظ  االإدم���ان،  فخ  الوقوع يف 
ا�شتقرار االأُ�شرة ومتا�شك جمتمع 
ا�شتقراراً  اأك���ر  وجعله  االإم�����ارات 
واأم���ان���اً وط��م��اأن��ي��ن��ة، وذل���ك باتباع 
اأ�شاليب مبتكرة ومتنوعة لتو�شيع 
ق��اع��دة ال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، مبا 
ال��ذي حققته  النجاح  يتما�شى مع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
يف ت��ق��دمي من���وذج���اً م��ت��ك��ام��اًل يف 
ال���ق�������ش���اء ع���ل���ى ه�����ذه االآف��������ة من 

الو�شائل  اأف�����ش��ل  اع��ت��م��اد  خ����الل 
والفعالة  احل��دي��ث��ة  واالأ����ش���ال���ي���ب 
امل��خ��درات واحل���د من  يف مكافحة 
انت�شار هذه االآفة وحتديث اآلياتها 
وخ���ط���ط���ه���ا مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 
يف اأ����ش���ال���ي���ب م���روج���ي امل���خ���درات 
االأجهزة  خم��ت��ل��ف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ودولياً،  واإقليمياً  ال�شرطية حملياً 
وتكثيف اجلهود لتجفيف منابعها 

والت�شدي ملخاطرها.
واملوؤثر  امل��ه��م  ال����دور  اإىل  واأ����ش���ار   
املحلية ومن�شات  االإعالم  لو�شائل 
االرتقاء  يف  االجتماعي  التوا�شل 
مبخاطر  املجتمع  وع��ي  مب�شتوى 
للفرد  املدمرة  وتبعاتها  املخدرات 
اأه���م���ي���ة دور  واالأ�������ش������رة، م�����وؤك�����داً 
والرتبوية  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
لالأ�شرة  ب���االإ����ش���اف���ة  وال���دي���ن���ي���ة 
م���ن خماطر  االأب����ن����اء  ح��م��اي��ة  يف 
املقومات  ك���ل  وت���وف���ري  امل���خ���درات 
وداعمة  اآم��ن��ة  بيئة  ت�شمن  ال��ت��ي 

ال�شتقرار االأبناء واملجتمع ككل.
 وي�����ش��ارك يف احل��م��ل��ة م��ن �شرطة 
مكافحة  م�����دي�����ري�����ة  اأب�����وظ�����ب�����ي 

امل�����ش��ارك��ة يف احلملة  م��ع اجل��ه��ات 
على  واأث��ن��ى  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
دوره���م امل��ه��م يف حتقيق االأه���داف 
مهمة  اإج����راءات  وات��خ��اذ  املن�شودة 
ملكافحة املخدرات والوقاية منها .

  واأو����ش���ح اأن احل��م��ل��ة ت��ه��دف اإىل 
امل��ه��م��ة التي  ب��������االأدوار  ال��ت��ع��ري��ف 
اأمل"  "فر�شة  خ��دم��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
وتثقيفهم  االأ���ش��رة  اأف���راد  وتوعية 
باأهمية التعاون مع اجلهات املعنية 
ب���ع���الج امل���دم���ن���ن وت���ع���زي���ز وعي 
اأ�شاليب  ب��اأف�����ش��ل  االأم�����ور  اأول���ي���اء 
التعامل مع املتعافن من االإدمان 
اأ�شوياء ومنتجن  وتقبلهم كاأفراد 

يف املجتمع.
�شرطة  اإدارات  ب��ج��ه��ود  واأ�����ش����اد    
اأبوظبي امل�شاركة يف احلملة خالل 
االإ����ش���داري���ن ال�����ش��اب��ق��ن ودوره����ا 
يف حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة ب���ارزة 
الوعي  م�شتوى  رف���ع  يف  وم���وؤث���رة 
املجتمعي باأهمية وقاية االأبناء من 
اجلهود  �شمن  امل��خ��درات  خماطر 
لتعزيز  اأبوظبي  ل�شرطة  امل�شتمرة 
جودة احلياة واإ�شعاد املجتمع، من 

امل���خ���درات،واإدارة االإع��الم االأمني، 
واإدارة  املجتمعية،  ال�شرطة  واإدارة 
املتابعة  واإدارة  االأح�����داث،  رع��اي��ة 
الالحقة،  وال���رع���اي���ة  ال�����ش��رط��ي��ة 

اإدارة اخلدمات الطبية.
 وكانت �شرطة اأبوظبي وبالتعاون 
اإ�شدارين  مع ال�شركاء قد اأطلقت 
اأمل"  "فر�شة  حملة  من  �شابقن 
ل���ل���ت���وع���ي���ة مب���خ���اط���ر امل�����خ�����درات 
ال�شابقتن  ال���دورت���ن  وا���ش��ت��م��ل��ت 
الفعاليات،  م��ن  وا���ش��ع  طيف  على 
ب��ن التوعية عرب  واالأن�����ش��ط��ة، م��ا 
خم���ت���ل���ف امل���ن�������ش���ات االإع����الم����ي����ة 
التوا�شل  و����ش���ب���ك���ات  احل����دي����ث����ة، 
االإذاعية،  وال��ربام��ج  االجتماعي، 
ب��ع��دد م��ن اللغات  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
و�شول  يف  اأ����ش���ه���م  مم���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
خمتلف  اإىل  التوعوية،  الر�شائل 
فئات املجتمع.  ومن جانبها قالت 
االأمينة  ال�����ش��وي��دي،  ن���ورة  ���ش��ع��ادة 
العام،  الن�شائي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة 
يعمل  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  اإن 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بتوجيهات 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك، رئ���ي�������ش���ة االحت������اد 

خ������الل روؤي���������ة ����ش���ام���ل���ة وت����ع����اون 
اجلهات  مع  ا�شرتاتيجي  وتن�شيق 
امل�شكلة  ه��ذه  على  للق�شاء  املعنية 
العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وف���ق 
والتاأهيل  وال���ع���الج  ال��ت��وع��ي��ة  يف 
وال�����رع�����اي�����ة ال����الح����ق����ة وال����دع����م 

النف�شي واملجتمعي".
 واأك��������د ال����دك����ت����ور حم���م���د م����راد 
ع����ب����داهلل اأم������ن ال�������ش���ر ال����ع����ام يف 
 ، االأح��داث  ورعاية  توعية  جمعية 
اأمل هو فر�شة  اأن برنامج فر�شة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ال���ش��ت��ع��ادة احل����ي����اة، ملن 
خا�شة  خل��ط��رال��ت��ع��اط��ي،  ت��ع��ر���س 
للوقاية من  بالعالج  التوعية  واأن 
االأ�شاليب  اأح����د  امل���خ���درات  خ��ط��ر 
بالغة االأهمية التي ا�شتطاعت من 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  خ��الل��ه��ا 
ب��ال��وق��اي��ة من  ت��ق��وم  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�شاليب  ع����رب  امل�����خ�����درات  خ���ط���ر 
اإ�شافة  املعروفة،  االأمنية  املكافحة 
لالإدمان  تعر�س  ملن  التوعية  اإىل 
ب���ال���ع���الج، وم����ن ث���م االإ����ش���ه���ام يف 
االأمرال�شلبي،  ل���ه���ذا  ح���د  و����ش���ع 
ان��ط��الق��اً م��ن ك��ون��ه ح��ق ي�شمنه 

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ج���ه���ود 
ال�����ش��اأن، خا�شة  ه���ذا  اأب��وظ��ب��ي يف 
امل�شببات  اأحد  متثل  املخدرات  واأن 
قد  االأح������داث،  جل��ن��وح  الرئي�شية 
احل�شول  يف  رغبًة  املتعاطي  تدفع 
يجرمها  ب�شلوكيات  للقيام  عليها 
لفقدان  ي��ع��ر���ش��ه  مم���ا  ال���ق���ان���ون، 
اإن�شان  اإىل  وحت���ول���ه  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه 
وم�����ش��ان��دة من  دع����م  اإىل  ي��ح��ت��اج 
ولي�س  ك���ك���ل؛  وامل��ج��ت��م��ع  اأ����ش���رت���ه 

م�شاهًما يف م�شرية البناء.
 ولهذا فاإن برنامج فر�شة اأمل هو 
فر�شة ال�شتعادة احلياة للجانحن 
اأع�شاء  يكونوا  الأن  وم�شاعدتهم 

اإيجابين نافعن يف املجتمع .

القانون حيث ال يتعر�س متعاطي 
اإذا  العقلية  اأوامل���وؤث���رات  امل��خ��درات 
اأيا  اأو  نف�شه  ت��ل��ق��اء  م��ن  ت��ق��دم  م��ا 
الثانية  ال��درج��ة  اأق��ارب��ه حتى  م��ن 
الأًي������ة ع���ق���وب���ات ق��ان��ون��ي��ة م���ن اأي 
نوع، وفقا للمادة 43 من القانون 
 ،2016 ل��ع��ام   8 االحت�����ادي رق���م 
اأمل  فر�شة  برنامج  ف��اإن  وبالتايل 
برناجًما توعًويا متكاًمال للوقاية 
من  عليها  والتغلب  امل��خ��درات  من 
خالل املتعاطي نف�شه دون اأن يكون 
لديه اأي خماوف من التعر�س الأي 
عقوبة؛ �شريطة اأن يتقدم للعالج.

توعية  ج���م���ع���ي���ة  ق����ام����ت  ول����ق����د   
ودعم  بال�شراكة  االأح��داث  ورعاية 

الإمارات ت�سارك يف موؤمتر دويل عن اأمن احلدود ومكافحة الإرهاب 
•• دو�شنبه-و�م

�شاركت دولة االإمارات يف املوؤمتر الدويل رفيع امل�شتوى حول "التعاون الدويل واالإقليمي يف اأمن واإدارة 
احلدود ومكافحة االإرهاب ومنع حركة االإرهابين" الذي عقد يف العا�شمة الطاجيكية دو�شنبه بح�شور 
حممد  �شامل  �شعادة   .. الدولة  وفد  تراأ�س  طاجيك�شتان.   جمهورية  رئي�س  رحمان،  علي  اإم��ام  فخامة 
الزعابي، مدير اإدارة التعاون الدويل يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.  هدف املوؤمتر الذي �شارك فيه 
عدد من وزراء اخلارجية وم�شاعد االأمن العام لالأمم املتحدة اإىل تعزيز التعاون وال�شراكات االإقليمية 
والدولية، وتبادل اخلربات ب�شاأن تطوير وتنفيذ نهج مكافحة االإرهاب، مبا يف ذلك االإجراءات الوقائية 
اأكد  و  االإره���اب.   ملكافحة  املتحدة  االأمم  ال�شيا�شي جلهود  الدعم  تعزيز  التطرف، ف�شاًل عن  ملواجهة 
�شعادة الزعابي - يف كلمته اأمام املوؤمتر - على اأن دولة االإمارات تدعم اجلهود الدولية املبذولة يف هذا 
االإطار، كما ا�شتعر�س جهود الدولة يف مكافحة االإرهاب، وحّث على تكثيف التن�شيق الدويل من خالل 

و�شع اآليات وخطط عمل م�شرتكة و�شّدد على اأهمية الرتكيز على تعزيز اأمن واإدارة احلدود. 

وفاة اأحد الرعايا الأفغان يف مدينة الإمارات الإن�سانية
•• �أبوظبي- و�م

اأعلنت اإدارة مدينة االإمارات االإن�شانية يف بيان لها وفاة اأحد الرعايا االأفغان ع�شر يوم ال�شابع ع�شر من 
اأكتوبر اجلاري..نتيجة اإ�شابته ب�شكتة قلبية مفاجئة.وقالت االإدارة اإن املتوفى القا�شي "�شيد يو�شف 
حليم" والبالغ من العمر 66 عاماً اأحد الرعايا االأفغان الذين حتت�شنهم مدينة االإمارات االإن�شانية 
كان قد نقل ع�شر يوم االثنن املوافق ال�شابع ع�شر من اأكتوبر اجلاري اإىل اإحدى م�شت�شفيات الدولة 
لتقدمي الرعاية الالزمة حلالته ال�شحية بعد اأن مت تقدمي االإ�شعافات الالزمة له يف املدينة وذلك 

نتيجة اإ�شابته ب�شكتة قلبية مفاجئة، تويف على اإثرها. 
التن�شيق مع  فيما مت  وال�شالة عليه جارية،  اج��راءات اجلنازة  اأن  االإن�شانية  املدينة  اإدارة  واأو�شحت 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�شفارة جمهورية اأفغان�شتان لنقل جثمانه اإىل اأفغان�شتان. 
الرعايا  املتوفى وجلميع  الأ�شرة  واملوا�شاة  العزاء  االإن�شانية بخال�س  االإم��ارات  اإدارة مدينة  وتقدمت 

االأفغان الذين حتت�شنهم املدينة كاأ�شرة واحدة. 

بلدية منطقة الظفرة تختتم املعر�س ال�ست�ساري 2022 
•• �لظفرة-و�م

فعاليات  والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة  الظفرة  منطقة  بلدية  اختتمت 
م��دار يومن يف مدينة  ا�شتمرت على  وال��ذي   ،2022 اال�شت�شاري  املعر�س 
واالخت�شا�شين  املعنية  واجل��ه��ات  ال����زوار  م��ن  ك��ب��ري  ح�����ش��ور  و���ش��ط  زاي���د 

وموظفي البلدية.

تناولت  والتي  الهادفة  العمل  ور���س  من  جمموعة  تنظيم  املعر�س  ت�شمن 
وقيد  اخلا�س،  ال�شكن  الأعمال  املنظمة  الفنية  االأحكام  منها  جم��االت  عدة 
وتناولت  االأول��ي��ة.  واال�شعافات  احلريق،  خماطر  من  والوقاية  املهند�شن 
ال��ور���س ن��ظ��ام اجل�����ش��ور ال��ف��والذي��ة امل��م��وج��ة، ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجلغرافية 
�شرح  اإىل  اإ�شافة  للمباين،  الرقمية  وال��ت��واأم��ة  االب��ع��اد  ثالثية  والنمذجة 
االآمن  والبناء  العام،  املظهر  على  للحفاظ  بها  املعمول  واللوائح  القوانن 

بجانب ا�شتعرا�س م�شاريع بلدية منطقة الظفرة التي يجري تنفيذها والتي 
البنية  م�شاريع  تنفيذ  عند  الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س   . اإجن��ازه��ا  مت 
التحتية على االلتزام باأف�شل املعايري من خالل رفع جودة ونوعية املباين 
البيئة،  الطاقة، واحلفاظ على  وامل�شاهمة يف تر�شيد  ا�شتخداماتها،  وكفاءة 
واال�شتخدام  والبيئية،  االأمنية،  الناحية  من  م�شتوى  باأعلى  املباين  واإن�شاء 
االأف�شل. كما تقدم البلدية خدمة ت�شنيف وقيد املهن الهند�شية، وت�شنيف 

املن�شاآت الهند�شية.
التي تقدمها اجلهات احلكومية يف  التعريف باخلدمات  اإىل  املعر�س  هدف 
جمال تخطيط وتراخي�س البناء، واإبراز دور بلدية منطقة الظفرة وت�شليط 
خلدمة  البلدية  نفذتها  التي  والتطويرية  اخلدمية  امل�شاريع  على  ال�شوء 
امل�شاريع  اأ�شحاب  ودع��م  االإم���ارة،  احلياة يف  ج��ودة  وتعزيز  املجتمع،  و�شعادة 

الوطنية. ويف اخلتام قامت البلدية بتكرمي اجلهات امل�شاركة يف املعر�س.
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اأخبـار الإمـارات
را�سد بن �سعود املعال ي�سدر قرارا ب�ساأن 
ت�سكيل جمل�س اأمناء جامعة اأم القيوين 

•• �أم �لقيوين-و�م 

اأ�شدر �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين رئي�س جمل�س اأمناء جامعة اأم 
القيوين قراراً ب�شاأن ت�شكيل جمل�س اأمناء اجلامعة.  وي�شم املجل�س يف ع�شويته كاًل من ال�شيخ عبداهلل 
بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة املالية باأم القيوين نائباً لرئي�س املجل�س، والدكتور حممد �شيف 
التالي مدير عام دائرة الرقابة املالية باأم القيوين وحميد را�شد ال�شام�شي مدير عام دائرة بلدية اأم 
مدير  حامت  جالل  والدكتور  كلداري  زياد  وعمر  الزرعوين  عبداللطيف  �شمرية  والدكتورة  القيوين 
االأمناء اجلديد  املعال عن ثقته يف جمل�س  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  واأع��رب  اجلامعة.  
ومبا ي�شمه من �شخ�شيات بارزة �شيكون لها اأكرب االأثر يف تر�شيخ مكانة جامعة اأم القيوين يف املجتمع 

البحثي واالأكادميي. 

�سراكة بني �سحة وجامعة اأبوظبي لتعزيز التعليم الطّبي وتبادل املعرفة 
•• �أبوظبي-و�م

تفاهم  "�شحة" مذكرة  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  وقعت 
مع جامعة اأبوظبي لتعزيز جهود وبرامج التعليم الطبي والتبادل 
املعريف بن الطرفن.  وتهدف ال�شراكة اإىل تعزيز عالقات التعاون 
م��ن خ���الل ت��وظ��ي��ف ال��ط��الب وب���رام���ج ال��ت��دري��ب وت���ب���ادل املرافق 
اأب��وظ��ب��ي توحيد  "�شحة" وج��ام��ع��ة  وت��ع��ت��زم  وامل�����وارد واخل�����ربات 
واأع�شاء  وامل��وظ��ف��ن  ال��ط��الب  ت��دري��ب  اأج���ل ت�شجيع  اجل��ه��ود م��ن 
ومبوجب  وال��ت��وا���ش��ل.   املعلومات  ت��ب��ادل  وت�شهيل  التدري�س  هيئة 
املذكرة �شتدعم جامعة اأبوظبي العاملن يف اخلطوط االأمامية يف 
جمموعة "�شحة" واأفراد عائالتهم الراغبن يف االلتحاق بربامج 
يف  العاملن  منحة  خ��الل  م��ن  العليا  ال��درا���ش��ات  اأو  البكالوريو�س 

الر�شوم  من   20% بن�شبة  خ�شماً  تقدم  التي  االأمامية  اخلطوط 
اإدارة التعليم لدى  الدرا�شية.  وقال د. غامن علي احل�ّشاين مدير 
�شتحقق منافع متبادلة  اأبوظبي  ال�شراكة مع جامعة  “�شحة” اإن 
للطالب والطاقم الطبي يف �شحة ويجري العمل حالياً على خطط 
وبرامج متنوعة يف جمال العمل االأكادميي والبحثي وبرامج تبادل 
الطالب واأع�شاء هيئة التدري�س وتبادل املواد التعليمية والثقافية 
اأب��رز اجلامعات الرائدة يف منطقة  واالإداري��ة وب�شفتها واح��دة من 
اأب��وظ��ب��ي املوارد  اأف��ري��ق��ي��ا ت��وّف��ر جامعة  ال�����ش��رق االأو���ش��ط و���ش��م��ال 
امل�شّي  يف  موظفينا  مل�شاعدة  املثالية  االأك��ادمي��ي��ة  والبيئة  املنا�شبة 
"�شحة"  اأن  احل�ّشاين  املهني."  واأو���ش��ح  منوهم  م�شرية  يف  قدماً 
و"جامعة اأبوظبي" �شتتعاونان يف جماالت اال�شت�شارات والدرا�شات 
التنمية  جانب  اإىل  عموماً  والتنمية  املوؤ�ش�شي  والدعم  االأكادميية 

والندوات  العمل  وور����س  امل���وؤمت���رات  وتنظيم  واالإداري�����ة  الب�شرية 
املعلومات  ت���ب���ادل  وال��ت��دري��ب��ي��ة وج��ل�����ش��ات  االأك���ادمي���ي���ة  وال���ربام���ج 
اجلامعية يف "�شحة".  من جهته قال د. حمدي �شيبان عميد كلية 
امل�شتمر  التعّلم  اإن  اأبوظبي  جامعة  من  بالوكالة  ال�شحية  العلوم 
والتطّور  التغرّي  دائ��م��ة  جم���االت  يف  �شّيما  وال  اأ�شا�شياً  اأم���راً  يعد 
"�شحة" فر�شة رائعة  العلوم ال�شحية.. وت�شكل �شراكتنا مع  مثل 
لطالبنا الكت�شاب خربات عملية يف قطاع الرعاية ال�شحية والتعلم 
القطاع يف  واملتخ�ش�شن يف  اخل��رباء  اأه��م  معارف  واال�شتفادة من 
اأبوظبي كما اأن ال�شراكة �شتنعك�س بالفائدة على موظفي "�شحة" 
عرب تعزيز و�شولهم اإىل اأهم براجمنا االأكادميية والبحثية ملوا�شلة 
رحلة منوهم املهني ونتطلع بدورنا اإىل العمل الرائع والنتائج التي 

�شنح�شدها من خالل هذا التعاون ". 

خالل لقاء م�سرتك لـ »خليفة الرتبوية« و»اأبوظبي للطفولة املبكرة« 

رعاية الطفولة املبكرة تت�سدر اأجندة اأولويات قيادتنا الر�سيدة

داخل الدولة.
العامة  االأم����ان����ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
حددت  ال��رتب��وي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
خليفة  ج��ائ��زة  ملجال  زمنية  خطة 
العاملية للتعليم املبكر تبداأ باإطالق 
 ،2022 10 يناير  هذا املجال يف 
الفعاليات  برنامج  اإطالق  وكذلك 
التدريبية،  وال��ربام��ج  واالأن�شطة 
الفرتة  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  وال���ور����س 
 ،2022 م���ار����س  اإىل  ي��ن��اي��ر  م���ن 
وك��ذل��ك ق��ب��ول وف���رز ال��ط��ل��ب��ات يف 
نهاية  اإىل  يناير   10 م��ن  ال��ف��رتة 
اأع���م���ال  وب������دء   ،2022 م����ار�����س 
املر�شحن  طلبات  وتقييم  حتكيم 
يف ال��ف��رتة م��ن ن��ه��اي��ة م��ار���س اإىل 
اإعالن  ث��م   ،  2022 يونيو  نهاية 
ال��ف��ائ��زي��ن مب��ج��ال جائزة  اأ���ش��م��اء 
يف  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة 

يوليو 2022 . 
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور لوؤي 
االأوىل  ال���������دورة  يف   : ج���������ارودي 
العاملية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  مل����ج����ال 
الطلبات  قبول  يتم  املبكر  للتعليم 
اخلا�شة بالفئات املطروحة للدورة 
املُبادرات  �شتمثل  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 
والتعليم  التعّلم  رعاية  املُتمّيزة يف 

واملبادرة،  وامل�شاركة  التعاون  على 
وج�����اذب�����ة ل����ل����ك����ف����اءات وامل�����واه�����ب 

املختلفة.
العفيفي  اأمل  اأ�شادت  جانبها  ومن 
اأبوظبي  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���رائ���د  ب���ال���دور 
اأن  اإىل  م�شرية  امل��ب��ك��رة  للطفولة 
طرحت  ال��رتب��وي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
ج��ائ��زة خليفة  م��رة جم��ال  والأول 
على  ب��ن��اء  املبكر  للتعليم  العاملية 
ال�شيخ من�شور بن  توجيهات �شمو 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  دي������وان  وزي�����ر  ال��������وزراء 
رئ���ي�������س جم���ل�������س اأم�����ن�����اء ج���ائ���زة 
خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة ب���ه���دف اإث�����راء 
وت�شجيع  واالإب���داع،  التميز  ثقافة 
واكت�شاف  وال���درا����ش���ات،  االأب���ح���اث 
واملنهجيات  ال����ربام����ج  وت���ق���دي���ر 
وط��������رق ال����ت����دري���������س امل����ت����ط����ورة، 
املتميزين،  امل��ع��ل��م��ن  وت�����ش��ج��ي��ع 
واملوؤ�ش�شات  امل���راك���ز  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
يف  املخت�شة  التعليمية  وال�شركات 
اأف�شل  وت��ك��رمي  املبكرة،  الطفولة 
واالهتمام  ال�شخ�شية،  ال��ت��ج��ارب 
جمال  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  مبجال 
ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، وت��ع��زي��ز ن�شر 
اأف�شل الدرا�شات واأجنح املمار�شات 

التعليم  ح��ول  ثاقبة  روؤى  وط���رح 
امل��ج��ال، ويجب  ه��ذا  والتدري�س يف 
قاعدة  ال��ب��ح��وث  ه����ذه  ُت�����ري  اأن 
االأدّلة لل�شيا�شات واملُمار�شة، بطرق 
اأن توؤدي اإىل حت�شينات ذات  ميكن 
املُبكر،  التعليم  جم���ال  يف  م��غ��زى 
املرت�شح  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ول��ل��ت��ق��دمي؛ 
تقدمي تقرير حول البحث يتكون 
"حجم  ���ش��ف��ح��ة   50-30 م����ن 
ملحقات  ذل����ك  يف  "مبا   "A4
دليل  اأ���ش��ل��وب  ت��ت��ب��ع  واأن  ال��ب��ح��ث، 
اجلمعية االأمريكية للطب النف�شي 
)APA(، ويجب اأن يكون البحث 
عماًل فكرًيا اأ�شياًل، وغري ُمقتب�س 
اأكادميية  اأط��روح��ة  م��ن  بت�شرف 
يكون  واأاّل  اأك��ادمي��ي،  بحث  م��ن  اأو 
ال��ب��ح��ث ح��ا���ش��اًل ع��ل��ى ج���ائ���زة اأو 
اآخ����ر، وال  ���ش��ه��ادة علمية يف م��ك��ان 
املُتقّدمن  اأق�شى لعمر  يوجد حّد 
اأن ُتركز البحوث  للجائزة، ويجب 
والربامج على االأطفال الذين تقع 
اأعمارهم يف �شنوات الطفولة املُبكرة 
من  اأن��ه��ا  على  تعريفها  يتم  ال��ت��ي 
وثانياً  الثامنة،  �شّن  حتى  ال��والدة 
: فئة الربامج واملناهج واملنهجيات 
وطرق التدري�س: نحن ن�شعى اإىل 

من خالل ت�شميم اأف�شل الربامج 
املنهجيات  وو������ش�����ع  وامل�����ن�����اه�����ج، 
التعليمية املبتكرة وطرق واأ�شاليب 
ال��ت��دري�����س احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تواكب 
تطلعات القيادة احلكيمة يف تن�شئة 
االأجيال واإعدادهم للخم�شن عاما 

القادمة.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ���ش��ن��اء ���ش��ه��ي��ل اأم����ام 
اأبوظبي  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال����وف����د 
 2035 املبكرة  الطفولة  لتنمية 
وم���������ش����ت����ه����دف����ات����ه����ا، وال������ربام������ج 
تت�شمنها،  ال��ت��ي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل جانب جهود الهيئة يف تطوير 
�شياغة  ي���دع���م  م���ت���ك���ام���ل  ن���ظ���ام 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات وت����ق����دمي اخل���دم���ات 
ل�شمان  الفعالة  املمار�شات  وتبني 
ح�������ش���ول ج��م��ي��ع االأط�����ف�����ال على 
خ��دم��ات ع��ال��ي��ة اجل����ودة يف جمال 
املبكرين،  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رع����اي����ة 
متينة  ق��ي��م  ت��ب��ن��ي  م��ن  لتمكينهم 
اأ�شا�س  وب���ن���اء  ق���درات���ه���م  وت��ع��زي��ز 
طوال  وازدهارهم  تعلمهم  ي�شمن 
حياتهم، كما اطلع الوفد على اأبرز 
مقومات الثقافة املوؤ�ش�شية للهيئة، 
وق��ي��م��ه��ا، واأه�����م امل��م��ار���ش��ات التي 
قائمة  اإيجابية  بيئة  منها  جتعل 

االأطفال  يف  وت��اأث��ريه��م��ا  املُ���ب���ك���ر، 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت��خ��دم��ه��ا هذه 
البحوث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل����ب����ادرات، 
املُتمّيزة  وال��درا���ش��ات  �شة  املتخ�شّ
التي تدعم االإثراء العلمي وُتطّور 
ُمبكرة  مرحلة  يف  االأط��ف��ال  تعليم 
جائزتان  �س  و�شُتخ�شّ وت��رع��اه��م، 
يف كّل فئة يتم تقدميها خالل �شنة 
بالبحوث،  يتعّلق  وفيما   ،2022
�س اإحدى اجلوائز الأف�شل  �شُتخ�شّ
بحث يوؤثر يف ال�شيا�شات الرتبوية 
الأف�شل  واالأخ�������رى  ال�����ش��ل��ة،  ذات 
امليدانية،  املمار�شة  يف  يوؤثر  بحث 
للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  و�شتقوم 
 2023 دورة  يف  ال��ف��ئ��ات  بتو�شيع 

لت�شمل 4 جوائز اإ�شافية.
امل���ط���روح���ة لهذا  ال���ف���ئ���ات  وح�����ول 
الب�شتكي  ف��اط��م��ة  ق��دم��ت  امل���ج���ال 
ت�شمل  والتي  الفئات  لهذه  تعريفاً 
اأواًل :- فئة البحوث والدرا�شات   :
: نحن ن�شعى اإىل حتديد البحوث 
والرعاية ملرحلة  بالتعليم  املُتعّلقة 
ال�����ذي يدعم  املُ���ب���ك���رة،  ال��ط��ف��ول��ة 
العملية،  املُ���م���ار����ش���ة  يف  ال���ت���ط���ّور 
التي  ال����درا�����ش����ات  ذل�����ك  وي�����ش��م��ل 
للم�شكالت،  ُمبتكرة  ح��ل��واًل  توفر 

التعليم  جم�����ال  يف  وامل���ن���ه���ج���ي���ات 
املبكر.

جمال  اأن  اإىل  العفيفي  واأ����ش���ارت 
للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
املبكر يهدف اإىل : تعزيز املجاالت 
والذهنية  والبدنية  االجتماعية 
والنف�شية  واالإب��داع��ي��ة  والفكرية 
يف  املختلفة  والعاطفية  واملعرفية 
والطفولة،  املبكر  التعليم  �شنوات 
املبتكرة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رام���ج  واإث������راء 
والدرا�شات  ب��االأب��ح��اث  امل��ت��م��ي��زة، 
واملنهجيات  وامل��ن��اه��ج  وال���ربام���ج 
وطرق التدري�س املتطورة يف جمال 
املعلمن  وحتفيز  امل��ب��ك��ر،  التعليم 
اأف�شل  خالل  من  التغيري  مبدعو 
جمال  يف  واالب���ت���ك���ار  امل���م���ار����ش���ات 
وت�شجيع  وتفعيل  املبكر،  التعليم 
و�شركات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��راك��ز  دور 
التعليم املخت�شة يف جمال الطفولة 
املبكرة ، والتعريف باأجنح التجارب 
املبكر،  التعليم  جم��ال  يف  الفردية 
الدرا�شات  اأف�شل  من  واال�شتفادة 
واملنهجيات  ال�����ربام�����ج  واأجن���������ح 
مرحلة  يف  التعليمية  وامل��م��ار���ش��ات 
على  والتحفيز  املبكرة،  الطفولة 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  تطبيقها 

•• �أبوظبي :رم�شان عطا

ال���ع���ام���ة جلائزة  االأم����ان����ة  ب��ح��ث��ت 
اأبوظبي  وهيئة  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
التعاون  اآف�����اق  امل��ب��ك��رة  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
والربامج  اجلانبن  بن  امل�شرتك 
التن�شيق  مي��ك��ن  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
يرتجم  مب�����ا  ف���ي���ه���ا  وال�����ت�����ع�����اون 
ب�شاأن  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
البيئة  وت��وف��ري  الفئة  ه��ذه  رع��اي��ة 
والريادة  االإب��داع  لها على  املحفزة 

واالبتكار يف امل�شتقبل . 
�شعادة  ا�شتقبال  ذل��ك خ��الل   ج��اء 
���ش��ه��ي��ل م���دي���ر ع�����ام هيئة  ����ش���ن���اء 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة، وفد 
برئا�شة  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة 
اأم����ل ال��ع��ف��ي��ف��ي اأم����ن ع���ام جائزة 
الوفد   و����ش���م  ال���رتب���وي���ة،  خ��ل��ي��ف��ة 
م�شت�شار  ج����ارودي  ل���وؤي  ال��دك��ت��ور 
العاملية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  جم�����ال 
جانا  وال��دك��ت��ورة  امل��ب��ك��ر،  للتعليم 
ع�شوا  الب�شتكي  وفاطمة  فليمنج، 
اللجنة املانحة ملجال جائزة خليفة 
وح�شر  امل��ب��ك��ر،  للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة 
اأبوظبي  هيئة  ج��ان��ب  م��ن  ال��ل��ق��اء 
�شعادة   : من  كل  املبكرة  للطفولة 
املدير  ال��ق��ا���ش��م��ي  ث��ام��ر  م��ه��ن��د���س 
التنفيذي لقطاع امل�شاريع اخلا�شة 
الدكتور  و����ش���ع���ادة  وال�������ش���راك���ات، 
التنفيذي  املدير  احلمادي  يو�شف 
لقطاع املعرفة والريادة، والدكتورة 
ح�شة الكعبي مدير مكتب ال�شوؤون 
التنفيذية، والدكتورة مرية الكعبي 
متطوعة يف قطاع املعرفة والريادة، 
قوى  اأخ�شائي  احلربي  واإبراهيم 

عاملة بقطاع الطفولة املبكرة . 
ويف بداية اللقاء ثمنت �شناء �شهيل 
جهود االأمانة العامة جلائزة خليفة 
الرتبوية يف رفع م�شتوى م�شاركة 
ال���ب���ح���وث وال�����درا������ش�����ات يف دع���م 
نوعي  مبكر  تعليم  قطاع  وتطوير 
واأف�شل  العلمية  االأدل��ة  على  قائم 
وت�شجيع  ال���ع���امل���ي���ة،  امل���م���ار����ش���ات 
هذا  يف  وال��ع��ام��ل��ن  املتخ�ش�شن، 
االبتكار  ثقافة  تبني  على  امل��ج��ال 
والنهو�س  امل���ب���ك���ر،  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
والرتبوية  التعليمية  ب��ق��درات��ه��م 
ومتكينهم  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وال��ت��ن��م��وي��ة 

اإىل  تهدف  التي  املُ��ب��ادرات  حتديد 
املنازل،  يف  املُبكر  التعليم  حت�شن 
اأو  ال��ر���ش��م��ي��ة،  غ���ري  ال���رع���اي���ة  اأو 
ال��رع��اي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م مع 
حت�����ش��ي��ن��ات م��ل��ح��وظ��ة يف اجل����ودة 
بنمو  املُتعّلقة  التعليم  اأ�شاليب  اأو 
االأطفال ال�شغار املُ�شتهدفن بهذه 
املُتقّدمن  على  ويجب  اخل��دم��ات، 
للمبادرة  ك���ام���ل  و����ش���ف  ت���ق���دمي 
 ،)PDF( ب�شيغة  امللف  وتقدمي 
ويجب اأن يت�شمن امللف معلومات 
وتكلفتها،  املُ��دخ��الت  ع��ن  لة  ُمف�شّ
تطبيقها،  وم����ك����ان  واملُ����خ����رج����ات 
وال��ن��ت��ائ��ج ح��ت��ى ال���وق���ت احل����ايل، 
املعلومات  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
لًة بقدٍر كاف وكاملة  املُقّدمة ُمف�شّ
لتوفري املعلومات لالآخرين الذين 
ي��رغ��ب��ون يف ال��ت��ع��ّل��م م���ن املُ���ب���ادرة 
عماًل  يكون  اأن  ويجب  وت��ك��راره��ا، 

فكرًيا اأ�شياًل.  
وح�����ول م��ع��اي��ري ال��ت��ح��ك��ي��م اأك����دت 
ال����دك����ت����ورة ج����ان����ا ف��ل��ي��م��ن��ج على 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  ال���ت���زام 
حتكيم  يف  واملو�شوعية  بال�شفافية 
ط��ل��ب��ات امل��ر���ش��ح��ن م�����ش��رية اإىل 
العاملية  خليفة  جائزة  "جمال  اأن  
يف  ال��ت��م��ّي��ز  ي��ق��در  املبكر"  للتعليم 
البحث الإثراء املُمار�شة، كما ُتثّمن 
واملُمار�شة  ال����ربام����ج  يف  ال��ت��م��ّي��ز 
ال��ع��م��ل��ي��ة، و���ش��ت��ت��م م���راج���ع���ة كّل 
املعايري  من  ملجموعة  طبًقا  طلب 
اأف�شل  اأج��ل حتديد  من  ال�شارمة 
�شتوفر  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  يف  النماذج 
اال�شتثمارات  ل���دع���م  امل���ع���ل���وم���ات 
العامة واخلا�شة يف جمال التعليم 
املعايري  ه����ذه  وت��ت�����ش��م��ن  املُ���ب���ك���ر، 
واملُ�شاهمات  واالأ���ش��ال��ة،  االب��ت��ك��ار، 
املُبكر،  التعليم  لتطوير  العملية 
ذلك  انعكا�شات  على  الرتكيز  م��ع 
للقيا�س  ال���ق���اب���ل  ال��ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى 
التحّول  وحت��ق��ي��ق  واال����ش���ت���دام���ة 

املن�شود.   
اأم����ل  ال���ل���ق���اء وج����ه����ت  ويف خ����ت����ام 
ال��ع��ف��ي��ف��ي ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
اأبوظبي  وه���ي���ئ���ة  ���ش��ه��ي��ل  ����ش���ن���اء 
اللقاء  ه��ذا  على  املبكرة  للطفولة 
للتعاون  جديدة  اآفاقاً  يفتح  ال��ذي 

بن اجلانبن يف امل�شتقبل . 

اجلودة  عالية  خدمات  على  الأطفال  جميع  ح�سول  �سمان   : �سهيل  • �سناء 
عامليًا  نوعه  من  الأول  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة  جمال   : العفيفي  • اأمل 

تعزيزًا للقيم الإن�سانية التي تعد اأولوية ق�سوى يف دولة الإمارات

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة تفتي�سية على م�ساكن العمال املوؤقتة للتوعية مبتطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة
•• �أبوظبي – �لفجر:

اإدارة البيئة  اأبوظبي، من خالل قطاع تخطيط املدن-  نفذت بلدية مدينة 
الواقعة  املوؤقتة  العمال  م�شاكن  على  تفتي�شية  حملة  وال�شالمة،  وال�شحة 
املوؤقتة  ال�شكنات  يف  القاطنن  العمال  ا�شتهدفت  للبلدية،  النطاق  �شمن 
الوعي  م�شتوى  رفع  بهدف  ال�شكنات،  هذه  يف  للخدمات  امل��زودة  وال�شركات 

مبتطلبات البيئة وال�شحة وال�شالمة يف ال�شكنات العمالية املوؤقتة.
وت�شمنت احلملة، التي ا�شتمرت ملدة ثالثة اأيام متتالية، قيام فرق البلدية 
مبتطلبات  للتوعية  املوؤقتة،  العمال  ل�شكنات  تفتي�شية  زي��ارة   36 ب��اإج��راء 
والتاأكيد  االإن��ذارات،  املخالفات وحترير  وال�شالمة، ور�شد  وال�شحة  البيئة 
على �شرورة االلتزام مبتطلبات البيئة وال�شحة وال�شالمة يف م�شاكن العمال 
اأنظمة احلماية واالإن��ذار �شد احلريق ومكافحة احلرائق،  املوؤقة من حيث 

فيه،  النفايات  واإدارة  ال�شكن  ونظافة  االأولية،  االإ�شعافات  غرف  وجتهيزات 
وكذلك ال�شيانة الدورية للمرافق يف ال�شكن، وتوافر ترخي�س معتمد و�شاري 
باالإجراءات  االلتزام  من  التاأكد  اإىل  باالإ�شافة  املوؤقت،  لل�شكن  ال�شالحية 
�شملتها  التي  العمال  �شكنات  يف  كورونا  فايرو�س  من  للوقاية  االح��رتازي��ة 
اأبوظبي على تنفيذ مثل هذه احلمالت  بلدية مدينة  احلملة. هذا وتعمل 
ب�شكل دوري طوال العام ل�شمان توفري ال�شكن املنا�شب للعمال، حتى ولو كان 

�شكناً موؤقتاً، ل�شمان توافر �شكن �شحي مريح للعمال ي�شاعدهم يف جتديد 
الن�شاط واحلفاظ على كفاءة اأج�شادهم و�شحتهم العامة.

كما حتث البلدية �شركات البناء واالإن�شاء وال�شركات املزودة للخدمات يف هذه 
ال�شكنات على �شرورة االلتزام بتوفري ال�شكن املنا�شب للعمال، حفاظاً على 
اأولوية ق�شوى يف  التي تعد  للقيم االإن�شانية  �شالمتهم و�شحتهم، وتعزيزاً 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

�سرطة دبي وكور�سريا توقعان اتفاقية �سراكة لتطوير املوارد الب�سرية
•• دبي-�لفجر:

للتدريب،  العامة  االإدارة  يف  ممثلة  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأبرمت 
ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة، يف جم���ال ال��ت��ع��اون ال��ت��دري��ب��ي م��ع ���ش��رك��ة "كور�شريا 
املهنية  وال���دورات  الربامج  جمموعة  من  اال�شتفادة  بهدف  االأمريكية"، 

التخ�ش�شية، التي توفرها عرب من�شتها الذكية.
وقع االتفاقية من جانب القيادة العامة ل�شرطة دبي، �شعادة اللواء االأ�شتاذ 
االأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  ال�شويدي،  غامن  غيث  الدكتور 
رئي�س  نائب  ميلز،  كيفن  ال�شيد  ك��ور���ش��ريا،  وع��ن  بالوكالة،  وال��ت��دري��ب 

مردا�س،  حممد  اأحمد  العميد  بح�شور  احلكومية،  لل�شراكات  ال�شركة 
الرزوقي،  نا�شر  ح�شن  والعميد  بالنيابة،  للتدريب  العامة  االإدارة  مدير 
العامري، مدير  اهلل  عبد  �شليمان  واملقدم  االإداري���ة،  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
ق�شم  رئي�س  البي�س،  ط��ارق  والنقيب  ال��ربام��ج،  وتطوير  ت�شميم  اإدارة 
التدريب الذكي. واأكد �شعادة اللواء غيث ال�شويدي، حر�س القيادة العامة 
ل�شرطة دبي، وبتوجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
مع  ال�شراكات  وتوقيع  امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  على  دب��ي،  ل�شرطة 
كربى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة يف جماالت التعلم والتدريب الذكي، 
حتقيقا للتوجهات اال�شرتاتيجية ل�شرطة دبي الرامية اإىل تطوير الكوادر 

الوظيفية بكفاءة عالية، من خالل االإعداد والتاأهيل وفق اأف�شل التجارب 
واملمار�شات الناجحة يف الدول املتقدمة، ان�شجاماً مع ا�شرتاتيجية التعلم 
اإىل  و���ش��واًل  امل�شتقبل،  حلكومة  الب�شري  امل��ال  راأ����س  ومنظومة  امل�شتمر 
م�شتوى روؤى وتطلعات القيادة الر�شيدة.  ومن جانبه اأو�شح العميد اأحمد 
للتدريب  العامة  االإدارة  حر�س  �شمن  ياأتي  ال�شراكة  توقيع  اأن  مردا�س، 
على حتقيق الريادة يف �شعادة املتعاملن عن خدمة التدريب، اإىل جانب 
ت�شميم برامج تدريب وفق اأف�شل املمار�شات العاملية، ودعم تطوير كفاءات 
وظيفية متخ�ش�شة ومهنية متميزة على م�شتوى القوة، عن طريق عقد 

ال�شراكات مع اأف�شل املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل.
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•• دبي-�لفجر:

العاملي  دب��ي  "موؤمتر  م��ن  ع�شرة  ال�شاد�شة  ال���دورة  الإط���الق  دب��ي  بلدية  ت�شتعد 
ل�شالمة االأغذية"، حتت �شعار "توجهات م�شتقبلية نحو �شالمة االأغذية واالأمن 
العاملي،  التجاري  القادم، يف مركز دبي  3 نوفمرب  اإىل   1 وذل��ك من  الغذائي"، 
وجهات  واالأك��ادمي��ي��ن  املتخ�ش�شن  م��ن  متحدثا   60 ع��ن  يزيد  م��ا  مب�شاركة 
العامل،  اأنحاء  العاملية يف قطاع االأغذية من خمتلف  العلمي واملنظمات  البحث 
وبح�شور اأكر من 3 اآالف م�شارك من اخلرباء واملخت�شن، وذلك تعزيزاً ملكانة 
اإمارة دبي العاملية يف جمال �شالمة الغذاء واالأمن الغذائي والتقنيات احلديثة 

املتبعة.

اإىل تطبيق  الهادفة  امل�شتقبلية  التوجهات  مناق�شة  اإىل  العام  دورة هذا  وتهدف 
الغذائي  االأم��ن  ا�شرتاتيجيات  مع  يتما�شى  مبا  ال��غ��ذاء،  �شالمة  معايري  اأعلى 
واالإقليمية  املحلية  والت�شريعات  ال�شيا�شات  ت��ط��ورات  واآخ���ر  وع��امل��ي��اً،  اإقليمياً 
لتحقيق  لها  االأمثل  واال�شتخدام  والتغذية،  الغذاء  �شالمة  جمال  يف  والدولية 

�شالمة وا�شتدامة الغذاء.
�شالمة  لتحقيق  امل�شتقبلية  التوجهات  على  التعرف  اإىل  امل��وؤمت��ر  يهدف  كما 
االأغذية على طول �شال�شل االإمداد الغذائي، واأهم احللول املبتكرة لتطبيق نظم 
�شالمة غذائية مبنية على حتليل املخاطر، وتوظيف التكنولوجيا احلديثة من 
الذكاء اال�شطناعي والبيانات ال�شخمة وامليتافري�س، يف ابتكار حلول م�شتدامة 

وتطوير اأنظمة غذائية عاملية.

ندوات ونقا�سات تفاعلية
و�شيت�شمن املوؤمتر ندوات وحلقات نقا�شية تفاعلية؛ تتناول التكنولوجيا املتقدمة 
ودورها يف اتخاذ القرارات املبنية على البيانات، وتعلم امليتافري�س وتطبيقاتها يف 
الغذائية، وثقافة  اأف�شل اخلربات يف جمال ال�شناعات  جمال االأغذية، وتبادل 
الغذائية.  ال�شيا�شات  تنفيذ  يف  املمار�شات  اأف�شل  وا�شتعرا�س  ال��غ��ذاء،  �شالمة 
كما �شتتناول الندوات االبتكار والبحث والتعلم يف خمتربات االأغذية، و�شالمة 
وا�شتدامة املواد املالم�شة لالأغذية، وبناء اأنظمة اإدارة �شالمة غذاء مرنة، ف�شاًل 

عن التوجهات امل�شتقبلية الأنظمة الغذاء يف العامل.
كذلك �شيتناول يف اأجندته مناق�شة مفهوم ال�شحة الواحدة، الذي ي�شتمل على 
نهج متكامل وموحد، يهدف اإىل حتقيق التوازن امل�شتدام وتعزيز �شحة النا�س 

خماطر  ر�شد  املوؤمتر  �شيناق�س  كما  بهم.  املحيطة  البيئية  والُنظم  واحل��ي��وان 
اإىل جانب  املبيدات،  الق�شوى ملخلفات  الغذاء، واحل��دود  الكيميائية يف  امللوثات 
التكامل  ع��رب  ال��ع��امل  يف  االأغ��ذي��ة  ان�شيابية  ل�شمان  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ت��ب��ادل 

االإقليمي والدويل.
واأ�شارت بلدية دبي اإىل اأنه ميكن للم�شاركن االطالع على فعاليات موؤمتر دبي 
https:// العاملي ل�شالمة االأغذية، والت�شجيل فيه من خالل املوقع الر�شمي

./www.foodsafetydubai.com
يذكر اأن البلدية ُتنظم املوؤمتر منذ عام 2006، والذي بات ي�شكل فر�شًة لعر�س 
اأف�شل املمار�شات العاملية من قبل اخلرباء واملخت�شن من خمتلف دول العامل يف 

جمال �شالمة االأغذية والتغذية.

•• �أبوظبي- �لفجر

للطفولة  اأب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
اأبوظبي  وبال�شراكة مع مكتب  املبكرة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، ع���ن ف��ت��ح ب����اب تقدمي 
الطلبات لدورة هذا العام من برنامج 
النا�شئة،  ال�شركات  ِز" لدعم  "اأجنال 
ال�شركات  م��ن  ع����دداً  �شتجمع  وال��ت��ي 
م�شممة  رح��ل��ة  يف  امل��خ��ت��ارة  النا�شئة 
وتوجيه  اإ���ش��راف  حت��ت  لها  خ�شي�شاً 
اإىل جانب  ال��ق��ط��اع،  ق���ادة  م��ن  كوكبة 
 620 اإىل  قيمتها  ت�شل  منح  تقدمي 
اأبوظبي  األ��ف دره��م من خالل مكتب 
لال�شتثمار لتمكن هذه ال�شركات من 

تقدمي خدماتها يف اأبوظبي.
ال���ع���ام  ه������ذا  ب����رن����ام����ج  اإط���������الق  ومت 
بالتعاون مع ال�شبكة العاملية ال�شهرية 
دعم  ت�شتهدف  ال��ت��ي  �شتارز"  "تيك 
االأعمال وم�شاعدتهم يف م�شرية  رّواد 
النجاح. ويهدف الربنامج اإىل متكن 
لتطوير  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  ودع����م 
تكنولوجيا مبتكرة يف اأبوظبي ملواجهة 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه االأج����ي����ال 
القادمة، حيث يعترب برنامج "اأجنال 
االأعمال  م�����ش��ّرع��ات  ب���رام���ج  ِز" اأح����د 
على  ي��رك��ز  ال����ذي  ال��ع��امل  يف  القليلة 
بتنمية  املتعلقة  التحديات  م��واج��ه��ة 

الطفولة املبكرة من خالل االبتكار.
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن هيئة  وب��دع��م 

حتقيق  اإىل  �شعيها  اإط���ار  ويف  امل��ب��ك��رة 
الطفولة  لقطاع  واالزده����ار  التنمية 
�شيعمل  اأب���وظ���ب���ي،  اإم������ارة  يف  امل��ب��ك��رة 
ال�شركات  مت���ك���ن  ع���ل���ى  ال����ربن����ام����ج 
االأولية  امل��راح��ل  يف  العاملية  النا�شئة 
ومراحل النمو لتقدمي خدماتها التي 
املرتبطة  احل��رج��ة  ال��ت��ح��دي��ات  تعالج 
مرحلة  من  املبكرة،  الطفولة  بتنمية 
الثامنة.  ع��م��ر  اإىل  و����ش���واًل  احل��م��ل 
عرب جمموعة متنوعة من القطاعات 
املرتبطة بالطفل، مبا يف ذلك ال�شحة 
والدعم  ال��ط��ف��ل  وال��ت��غ��ذي��ة وح��م��اي��ة 
والتعليم  الرعاية  جانب  اإىل  االأ�شري 
ت�شريع  برنامج  م��ن  كجزء  املبكرين، 

اأعمال ي�شتمر ملدة 10 اأ�شابيع.
نا�شئة  ���ش��رك��ة   20 ن��ح��و  و�شت�شتفيد 
االأ�شا�شية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���درو����س  م��ن 
وال����ت����وج����ي����ه امل������وؤث������ر ع�����رب ب���رن���ام���ج 
 10 حتى  يناير   16 "من  افرتا�شي 

فرباير 2023".
�شركات  ل��ث��م��اين  ال���دع���وة  ��ه  و���ش��ُت��وجَّ
تدريبي  برنامج  يف  للم�شاركة  نا�شئة 
 20 )م��ن  بالكامل  م��دف��وع  ح�شوري 
2023( يف  16 مار�س  فرباير حتى 

اأبوظبي.
ومت االإعالن عن ال�شراكة قبل انطالق 
2022، اأكرب حدث  جيتك�س جلوبال 
يف العامل للتكنولوجيا واملن�شة البارزة 

للقاء ال�شركات النا�شئة. 
ك���م���ا ح�������ش���ر اأع���������ش����اء م�����ن دف���ع���ات 
ال�����ش��اب��ق��ة يف ج���ن���اح هيئة  ال���ربن���ام���ج 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة خالل 
احلدث التكنولوجي ال�شخم. و�شملت 
"فنالند  امل�شاركن  االأع�����ش��اء  قائمة 
�شبكة   ،)FinlandWay( واي" 
مبفهوم  ال�����رائ�����دة  امل���ب���ك���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م 
School-in-a-( ومبتكر  رائ���د 
التكنولوجيا  ت��وّظ��ف  وال��ت��ي   )box
احل��دي��ث��ة الإح������داث حت����ّول ن��وع��ي يف 
العملية التعليمية، و"مونكي بوك�س" 
قائم  ب��رن��ام��ج   ،)MonkiBox(
ع���ل���ى اال������ش�����رتاك وي����دع����م االأط����ف����ال 

واحل�����رك�����ي  امل������ع������ريف  ت�����ط�����ّوره�����م  يف 
م�����ن خ������الل االأل������ع������اب واالأن�������ش���ط���ة 
يف  و"رميد  ال���ع���ل���وم،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
من�شة   ،)RemmedVR( اآر" 
ت�شتخدم  ال���ت���ي  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ط��ب��ي��ب 
نّظارات الواقع االفرتا�شي والتمارين 
ل  وحَ احلحَ م�شاكل  لت�شحيح  العالجية 
الهيئة  وال��غ��م�����س. وا���ش��ت�����ش��اف ج��ن��اح 
 Thinkerbell خم��ت��ربات  اأي�����ش��اً 
Labs التي ابتكرت اأول جهاز رقمي 
ملحو االأمية باأ�شلوب "برايل" يف العامل 
وذلك مل�شاعدة من يعانون من م�شاكل 
والكتابة  ال����ق����راءة  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��ر  يف 
اإىل جانب  برايل،  والطباعة بطريقة 

 ،)WonderTree( "واندر تري"
م������زّود ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي واالأل����ع����اب 
التعليمية الذي ي�شتخدم الواقع املعزز 
الهمم  اأ�شحاب  من  االأطفال  مل�شاعدة 
على تنمية املهارات احلركية واملعرفية 

والتعليمية.
العزيز  عبد  اهلل  عبد  املهند�س  وق��ال 
العام باالإنابة ملكتب  املدير  ال�شام�شي، 
خالل  "من  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار:  اأب���وظ���ب���ي 
برامج مثل برنامج "اأجنال ِز"، تعمل 
االب��ت��ك��ار كعن�شر  دم��ج  اأب��وظ��ب��ي على 
املحلي  التعليمي  القطاع  يف  اأ�شا�شي 
للتح�شن  قابلة  نتائج  حتقيق  بهدف 
اأتاحت  ال��ع��امل��ي. وق���د  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 

ملجموعة  االآن  ال��ف��ر���ش��ة  اأب���وظ���ب���ي 
النا�شئة  ال�������ش���رك���ات  م����ن  ج����دي����دة 
املتكاملة  منظومتها  م��ن  لال�شتفادة 
حتديات  تعالج  مبدعة  حلول  الإيجاد 

تنمية الطفولة املبكرة."
من جانبه قال �شعادة الدكتور يو�شف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل��دي��ر  احل���م���ادي، 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  وامل��ع��رف��ة  ال���ري���ادة 
الهيئة  يف  نحر�س  املبكرة:  للطفولة 
���ش��ب��ل الدعم  ت���ق���دمي خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
وتزويدهم  االأم��ور  واأول��ي��اء  لالأطفال 
ال�شحة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���الزم���ة  ب������االأدوات 
البدنية والنف�شية والنمو االجتماعي 
وال��ع��اط��ف��ي ل��الأط��ف��ال خ���الل مرحلة 

ال��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة. ك��م��ا ن�����ش��ع��ى اإىل 
جلميع  واآم��ن��ة  م�شتقرة  بيئة  ت��وف��ري 
الوالدين  ودع����م  ومت��ك��ن  االأط���ف���ال، 
املزيد  ال��رع��اي��ة مب��ن��ح��ه��م  وم��ق��دم��ي 
التنمية  لتعزيز  وال��ق��درات  الثقة  من 
لذلك  وحتقيقاً  الأطفالهم.،  ال�شاملة 
وتطوير  ال�شراكات  تعزيز  على  نعمل 
لرفد  املهمة،  الربامج  من  النوع  هذا 
امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي ب���ح���ل���ول ج���دي���دة 
يواجهها  ال��ت��ي  للتحديات  وم��ب��ت��ك��رة 
اأ�شحاب  االأط��ف��ال وخ��ا���ش��ة االأط��ف��ال 

الهمم واأولياء االأمور."
للغاية  "متحم�شون  �شعادته:  واأ�شاف 
برنامج  يف  املُحرز  م  التقدُّ ه��ذا  لروؤية 
الرتحيب  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ِز،  اأجن������ال 
النا�شئة  ال�شركات  من  جديدة  بدفعة 
وجم����م����وع����ة ج�����دي�����دة م�����ن االأف�����ك�����ار 
اخلاّلقة الإح��داث نقلة نوعية يف هذا 

املجال."
وق���ال اأوك����و داف��ا���ش��وري��ن، م��دي��ر عام 
خالل  م��ن  "نتطّلع   :" ���ش��ت��ارز  "تيك 
بدورنا  امل�شاهمة  اإىل  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه 
يف اإيجاد موؤ�ش�شي ال�شركات املتميزين 
م�شاريعهم  تطوير  على  وم�شاعدتهم 
واأعمالهم يف هذه املنطقة املزدهرة."

ا�شتقبال  اأنه �شيتم  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
ال���ط���ل���ب���ات اجل����دي����دة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��ربن��ام��ج حتى 

21 نوفمرب 2022 .

بلدية دبي ت�ستعد لإطالق الدورة ال�ساد�سة ع�سرة من موؤمتر دبي العاملي ل�سالمة الأغذية

�سراكة بني هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة و»تيك �ستارز« لإطالق برنامج »اأجنال ِز« لدعم ال�سركات النا�سئة

•• �لريا�ض- و�م 

املوؤمتر اخلليجي  اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية يف  �شاركت هيئة 
لدول جمل�س  التقيي�س  والذي نظمته هيئة  املختربات  لكفاءة  ال�شاد�س 
التعاون لدول اخلليج العربية يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س حتت �شعار 

اآمن وم�شتدام". لغذاء  املختربات  "كفاءة 
للزراعة  اأبوظبي  الرقابة يف هيئة  اإدارة  ال�شوق من  �شلمى علي  وقدمت 
وال�شالمة الغذائية ورقة عمل حتت عنوان "منظومة الرقابة والتفتي�س 
تعزيز  يف  الهيئة  جتربة  خاللها  ا�شتعر�شت  الغذاء"  �شالمة  ل�شمان 

تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  واالإج�����راءات  الرقابية  وال��ربام��ج  االأغ��ذي��ة  �شالمة 
اأن  اإىل  م�شرية   .. اأبوظبي  اإم��ارة  يف  وا�شتدامته  الغذاء  �شالمة  ل�شمان 
اأن�شطة الفح�س للمنتجات الغذائية تتم من خالل منظومة املختربات 
يعمل  وال���ذي  واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ل��دى  اجل���ودة  عالية 
بالتن�شيق مع الهيئة على تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة املتعلقة 
الغذائية  املنتجات  و�شالمة  ج��ودة  لقيا�س  والفح�س  االختبار  باأن�شطة 

وفق املعايري العاملية.
وا�شتعر�شت الورقة االأنظمة والت�شريعات التي تعتمدها الهيئة ل�شمان 
�شالمة االأغذية يف اإمارة اأبوظبي، منها نظام �شحة الغذاء خالل مراحل 

ال�شل�شلة الغذائية ونظام الرقابة على االأغذية امل�شتوردة، وقرار ت�شنيف 
املواد الغذائية امل�شتوردة ح�شب درجة اخلطورة.

كما ا�شتعر�شت من�شة الواردات وال�شادرات الغذائية التي اأطلقتها الهيئة 
وتوفري  الغذائية  املنتجات  وت�شدير  ا�شترياد  اإج��راءات  لت�شهيل  موؤخراً 
و�شولها  و�شول  قبل  امل�شتوردة  الغذائية  ال�شحنات  عن  االإف��راج  خدمة 
للمنفذ، وقدمت عر�شاً لنظام التفي�س املبني درجة اخلطورة وا�شتخدام 

تكنولوجيا الذكاء اال�شطناعي يف التفتي�س الذاتي وتفعيل الرقابة.
وي��ع��د امل���وؤمت���ر اخل��ل��ي��ج��ي ال�����ش��اد���س ل��ك��ف��اءة امل���خ���ت���ربات ن���اف���ذة مهمة 
اأحدث  على  وال��وق��وف  اخل��ربات  لتبادل  اخلليج  منطقة  يف  للمخت�شن 

اإىل  اإ�شافة  الغذائية  املنتجات  و�شالمة  جودة  بقيا�س  املتعلقة  التقنيات 
االأع�����ش��اء يف جمل�س  ل��ل��دول  اأن��ه فر�شة  اآل��ي��ات الفح�س وامل��ع��اي��رة، كما 
التعاون اخلليجي لبحث حتديات قطاع املختربات احلالية وامل�شتقبلية 
والتعريف مب�شتجدات البنية التحتية للمختربات واالعتماد والت�شريعات 

التي تطبقها كل دولة.
اأم�����س �شتة حم���اور �شملت جميع  اأع��م��ال��ه  ال���ذي اختتم  امل��وؤمت��ر  وت��ن��اول 
االأغذية  �شالمة  تعزيز  يف  ودوره��ا  املختربات  بكفاءة  املتعلقة  اجلوانب 
جائحة  ت��اأث��ريات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  اخلليج  دول  اأ���ش��واق  �شمن 

كوفيد19- والدرو�س امل�شتفادة منها.

اأبوظبي للزراعة ت�سارك يف املوؤمتر اخلليجي لكفاءة املختربات

•• �ل�شارقة-و�م 

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تفقد 
اأم�س �شري العمل يف م�شروع احلدائق  املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة �شباح 
املعلقة مبدينة كلباء والذي يقع على املرتفع اجلبلي االأمين بعد نفق احليار 

باجتاه كلباء. 
واطلع �شموه فور و�شوله على خمططات املراحل املتبقية يف تنفيذ امل�شروع 
الذي ميتد على م�شاحة مليون ون�شف قدم مربع وا�شتمع اإىل �شرح مف�شل 
الت�شجري  م�شتوى  على  واملتبقية  املنجزة  امل��راح��ل  واأه��م  العمل  �شري  ح��ول 

والزراعة وتنفيذ ال�شالل ومواقف ال�شيارات وخمتلف املرافق واخلدمات. 

يبلغ  حيث  اجلاذبة  وال�شياحية  الطبيعية  العنا�شر  بتنوع  امل�شروع  ويتميز 
امل�شاحبة  احل��دي��ق��ة  م�شتوى  م��ن  م��رت   )53.5( املعلقة  احل��دائ��ق  ارت��ف��اع 
احلفية،  وب��ح��رية  احل��دائ��ق  على  مميزة  اإط���الالت  للزائر  ليوفر  للم�شروع 
و�شي�شم مواقف تت�شع ل� 300 مركبة، ويقع امل�شروع على بعد )15( كم من 

ميدان العلم مبدينة كلباء، و)16( كم من منطقة وادي احللو. 
كما �شي�شم امل�شروع بركة املياه اأ�شفل ال�شالل والتي �شممت جلمع وحتويل 
جمرى املياه املتجمع من اجلهة الغربية لنفق احليار باجتاه اجلهة ال�شرقية 
مرورا ً باحلديقة، باالإ�شافة اإىل خمتلف اأنواع النباتات واالأ�شجار حيث زرع 
منهم على اأن يزرع يف املرحلة الثانية باقي االأنواع لت�شل اإىل 54  نوعاً   16

نوعاً. 

وجل�شات  االأر�شي  امل�شتوى  على  حديقة  بوجود  املعلقة  احلدائق  و�شتتميز 
وممرات للم�شاه ومناطق لل�شوي واخلدمات العامة، كما �شتتوفر 4 ممرات 
جل�شات  منهم  كل  يف  تتوفر  باحلديقة،  املحيطة  اجلبال  يف  رئي�شية  م�شاة 

وممر جبلي حماط مبختلف االأ�شجار والورود. 
 )110( ل���  يت�شع  كافترييا  مبنى  تنفيذ  ف�شتت�شمن  الثانية  املرحلة  اأم��ا 
للخدمات  مرافق  اإىل  باالإ�شافة  اخل��ارج  يف   )90( و  ال��داخ��ل  يف  اأ�شخا�س 
واأخرى  وغ��ريه��ا  لالأطفال  األ��ع��اب  ومنطقة  للن�شاء  اآخ��ر  للرجال  وم�شلى 

لالألعاب الكبار واملغامرات. 
كما اطلع �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على خمططات التو�شعة والتطوير 
اإن�شاء منطقة خا�شة  يت�شمن  وال��ذي  اجلبلية  البيئة  ل�شون  احلفية  ملركز 

كافترييا  تنفيذ  اإىل  باالإ�شافة  باالإنقرا�س  املهدد  العربي  الطهر  حليوان 
ومنطقة للزوار متكن اجلميع من امل�شاهدة واال�شتمتاع باملناظر واحليوانات 

يف منطقة الطهر. 
ووجه �شموه بتهيئة االأر�س املخ�ش�شة ملنطقة الطهر �شمن حممية احلفية 
وتنفيذها وفق اأف�شل املعايري للم�شاهمة يف اإعادة توطن الطهر يف املناطق 

التي انقر�س منها. 
رافق �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل تفقده م�شروع احلدائق املعلقة كل 
من هنا �شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية، واملهند�س 
علي بن �شاهن ال�شويدي رئي�س دائرة االأ�شغال العامة، واملهند�س �شالح بن 

بطي املهريي رئي�س هيئة تنفيذ املبادرات وعدد من امل�شوؤولن. 

•• �ل�شارقة-و�م

القا�شمي ع�شو املجل�س  ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شمو  زار �شاحب 
منطقة  وايل  املزروعي  �شعيد  بن  خمي�س  اأم�س،  �شباح  ال�شارقة  حاكم  االأعلى 

وادي احللو. 
امل��زروع��ي على حالته  �شعيد  بن  زيارته جمل�س خمي�س  �شموه خ��الل  واط��م��اأن 
ال�شحية .. راجياً له دوام ال�شحة والعافية والربكة يف العمر واالأهل والذرية. 
كما تبادل �شموه االأحاديث الودية مع وايل منطقة وادي احللو واأبنائه ، م�شتمعاً 
�شموه الأهم احتياجات املنطقة واأحوال اأهلها مبا يعزز من ا�شتقرارهم االأ�شري 

وتقوية روابطهم االجتماعية ورفد املنطقة باملزيد من امل�شروعات التنموية. 
واأعرب خمي�س بن �شعيد املزروعي وايل منطقة وادي احللو عن �شكره وامتنانه 
اإىل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على زيارته ومتابعة حالته ال�شحية ، مثمناً 
التحتية  البنى  كافة جم��االت  للمنطقة يف  �شموه  يقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم 

واملرافق وامل�شاكن واحلدائق وغريها. 

حاكم ال�سارقة يتفقد �سري العمل يف م�سروع احلدائق املعلقة مبدينة كلباء 

 حاكم ال�سارقة يزور وايل منطقة وادي احللو ويطمئن على �سحته 
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�شارقة-و�م

الذكية  واالأنظمة  امل��وزع  لال�شت�شعار  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  ناق�شت 
الع�شبية  ال�شبكات  با�شتخدام  املتعلقة  املو�شوعات  ال��ي��وم،  الثالثة  ن�شخته  يف 
للتطبيقات الطبية، وتطوير بنى فعالة ل�شبكة م�شت�شعرات اجل�شم الال�شلكية 
مع  العميق  التعلم  ا���ش��ت��خ��دام  ح��ول  وم��وا���ش��ي��ع  االأم���را����س،  واإدارة  للمراقبة 
تطبيقات للتنقل واملدن الذكية، وتخطيط كهربية الدماغ، وتخطيط القلب و 

معاجلة البيانات الطبية وت�شنيفها. 
ال�شارقة  بجامعة  واملعلوماتية  احلو�شبة  كلية  تنظمه  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ي��ه��دف 
بالتعاون مع جامعة املن�شورة يف جمهورية م�شر العربية وجامعة �شمال تك�شا�س 
بالواليات املتحدة االأمريكية على مدى ثالثة اأيام .. اإىل تبادل االأفكار العلمية 
املوزعة وجماالتها  اال�شت�شعارات  الذكية وتطبيقاتها ونظم  النظم  يف جماالت 

ال�شحية والطبية وغريها من جماالت احلو�شبة واأمن املعلومات. 
ا�شت�شاف املوؤمتر متحدثن رئي�شين من اأ�شاتذة اجلامعات الدولية املتخ�ش�شن 
اأحمد  الدكتور  بينهم  من  امل��وزع��ة  والنظم  الذكية  اال�شت�شعار  نظم  جم��ال  يف 
مو�شوع  تناول  ال��ذي  مب�شر  القاهرة  جامعة  من  االت�شاالت  اأ�شتاذ  ال�شربيني 
و  وامل�شتقبلية"،  احلالية  االجت��اه��ات  الذكية:  واالأنظمة  امل��وزع  "اال�شت�شعار 
بالواليات  لوي�س  �شانت  مبدينة  وا�شنطن  بجامعة  االأ�شتاذ  جاين  راج  الدكتور 
الذكاء  يف  ال�شائعة  والتحديات  "امل�شكالت  ح��ول  وحت��دث  االأمريكية  املتحدة 
اال�شطناعي لالأمان"، واالأ�شتاذ �شيان مغوير الباحث يف �شوؤون التعليم العايل 
ب�شركة نافيديا باململكة املتحدة الذي ناق�س "ا�شتخدام الذكاء اال�شطناعي يف 

اجلامعات". 
دولة  م��ن  اأخ���رى  ال�شارقة وج��ام��ع��ات  م��ن جامعة  باحثون  امل��وؤمت��ر  و���ش��ارك يف 
االإمارات باالإ�شافة اإىل م�شاركة باحثن وطلبة واأع�شاء الهيئة االأكادميية من 
املتحدة،  واململكة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  منها  ودولية  عربية  دولة   32
العربية  واململكة  واملغرب  والربتغال  ورو�شيا  واأ�شرتاليا  وتون�س  وم�شر  وكندا 
اآخر  وناق�شوا  البحثية  وامل�شاريع  االبتكارات  اأح��دث  عر�شوا  حيث  ال�شعودية، 

م�شتجداتها والنتائج املبدئية التي تو�شلوا اإليها. 
كلمته  يف  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  �شعادة  وق��دم 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�شمي،  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  ال�شكر  االفتتاحية 
اأن  اإىل  م�شريا  للجامعة  �شموه  دع��م  على  ال�شارقة،  جامعة  ورئي�س  ال�شارقة 
املوؤمتر يف ن�شخته الثالثة ي�شلط ال�شوء على البحوث يف دولة االإمارات والعامل 
الذكية  واالأنظمة  واملعلومات  الكمبيوتر  علوم  مبجاالت  ال�شلة  ذات  العربي 
واالإلكرتونيات وهند�شة االت�شاالت، والذي يلعب دوًرا مهًما يف حتفيز الباحثن 
على اإجراء البحوث القيمة وتطوير املهارات يف خمتلف املجاالت وامل�شاهمة يف 

التنمية العاملية. 
وقال اإن جلنة املوؤمتر كانت قد تلقت خالل العام اجلاري 118 ورقة بحثية من 
للعر�س خالل فعاليات املوؤمتر.  ورقة   38 قبول  ومت  العامل،  حول  دولة   32

واأ�شار اإىل اأن اجلامعة تتميز ببنية حتتية بحثية جمهزة باأحدث املعامل ومعدات 
البحث، ولديها اأف�شل املراكز واملعاهد البحثية التي ت�شم 75 جمموعة جتري 

اأع�شاء من هيئة  البحثية  املجموعات  ت�شمل هذه  اأبحاثا يف جماالت خمتلفة، 
التدري�س بجامعة ال�شارقة الذين حققوا املراكز املتقدمة جدا يف البحث العلمي 

على امل�شتويات املحلية واالإقليمية والدولية. 
البحث  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب  معمر  الدكتور  اأ�شاد  جانبه  من 
والقوية  الهامة  الدولية  املوؤمترات  هذه  مثل  بعقد  العليا  والدرا�شات  العلمي 
املوؤ�ش�شات واملعاهد العلمية والبحثية على  التي تنظمها اجلامعة بالتعاون مع 
امل�شتوى املحلي والدويل، والتي قال باأنها تركز على اإنتاج بحوث علمية عالية 

اجلودة . 
احلو�شبة  كلية  وعميد  امل��وؤمت��ر  رئي�س  عمرية  عبا�س  الدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
اأنظمة  يف  النتائج  اأح���دث  لتقدمي  ي��اأت��ي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم  اإن  واملعلوماتية 
اال���ش��ت�����ش��ع��ار امل���وزع���ة ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى العملية 
ال��دويل بحيث ميكن  املجتمع  التفاعل مع  املعرفة من خالل  التعليمية، ونقل 
للتقنيات املتاحة معاجلة البيانات على م�شتوى امل�شت�شعر، مبا يف ذلك االأجهزة 
وخوارزميات  االآيل  التعلم  تنفيذ  ميكنها  التي  احلو�شبة  من�شات  اأو  املتطورة 

التعلم العميق ودجمها وت�شريعها". 
اال�شرتاتيجين،  ال�شركاء  من  عدد  ال�شارقة  جامعة  جانب  اإىل  املوؤمتر  يرعى 
تك�شا�س  �شمال  وجامعة  الذكية،  واالأنظمة  احلا�شوبية  ال��روؤي��ة  خمترب  منهم 
و  املن�شورة،  وجامعة  والتكنولوجيا،  الهند�شة  ومعهد  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف 
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االإم����ارات  عمل  جمموعة  ناق�شت 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف ج��ل�����ش��ت��ه��ا احل����واري����ة 
مو�شوع   2022 ل��ع��ام  اخل��ام�����ش��ة 
"احلياد  اأه���������داف  حت��ق��ي��ق  اآل����ي����ة 
ف����ن����دق  يف  ال�������ي�������وم  املناخي"، 
هوليداي اإن دبي – الرب�شاء حتت 
املناخي:  احل��ي��اد  "حتقيق  ع��ن��وان 
االمتدادات  على  ال�����ش��وء  ت�شليط 

العمرانية" 
وع���ق���دت اجل��ل�����ش��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
للم�شوؤولية  ال���ع���رب���ي���ة  ال�����ش��ب��ك��ة 
وبدعم  للموؤ�ش�شات  االج��ت��م��اع��ي��ة 
الطاقة  ����ش���ن���اع���ات  جم��ل�����س  م����ن 
النظيفة وجمل�س االإمارات لالأبنية 
اخل���������ش����راء وجم���ل�������س االأع�����م�����ال 
كيو.   �شركة  وبرعاية  ال�شوي�شري 
امل��رع�����ش��ي، ع�شو  وق���ال���ت ح��ب��ي��ب��ة 
م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����ش��ة جم��م��وع��ة عمل 
االإمارات للبيئة يف اجلل�س: "وفًقا 
لالأبنية  ال��ع��امل��ي  املجل�س  لتقرير 
 50٪ من  اأك��ر  يعي�س  اخل�شراء، 
م��ن ���ش��ك��ان ال��ع��امل ح��ال��ًي��ا يف املدن 
الرقم  اأن يرتفع هذا  املتوقع  ومن 
بحلول   70٪ م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اإىل 
امل���دن حوايل  ت��ول��د   .2050 ع���ام 
ثاين  غ����از  ان���ب���ع���اث���ات  م���ن   70٪
العاملية. مع تعايف  اأك�شيد الكربون 
امل��ج��ت��م��ع��ات م���ن ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

ثاين  غ����از  م���ع���دالت  ب�����داأت   ،19
الكربون يف اجلو باالرتفاع  اأك�شيد 

مرة اأخرى بدرجة ملحوظة". 
و�شددت على اأن "املدن هي حمرك 
اقت�شادي عاملي، م�شوؤولة عن 80٪ 
من الناجت املحلي االإجمايل العاملي 
ف��ري��دة لتحقيق  وت��ت��م��ت��ع مب��ك��ان��ة 

وت�شريع  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  اأه�����داف 
املناخية  االأه�������داف  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم 
ال��ط��م��وح��ة. ه���ذه ال��ع��وام��ل جتعل 
من اإزالة الكربون عن املدن اأولوية 
عاملية وذات اأهمية خا�شة لتحقيق 
الوطنية.  واالأه�����داف  االل��ت��زام��ات 
ي��ت��ط��ل��ب حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ق��ب��ل اأك���ر 
ا���ش��ت��دام��ة و احل���د م��ن اآث����ار تغري 
الكيانات  بن  التعاون  تعزيز  املناخ 
املحلية  واحل����ك����وم����ات  اخل���ا����ش���ة 
االإقليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  والوطنية 
وال��دول��ي��ة ل��ت�����ش��ري��ع ال��ت��ق��دم نحو 

عامل خاٍل من االنبعاثات". 

ت���راأ����س اجل��ل�����ش��ة ���ش��ع��ي��د ال��ع��ب��ار - 
اإي  اأي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
ملجل�س  ال�شابق  والرئي�س  جي  ا�س 
االإم������������ارات ل���الب���ن���ي���ة اخل�������ش���راء 
اعطاء  خ��الل  م��ن  امل��ح��ادث��ة  واأدار 
وطرح  املناخي  احل��ب��اد  عامة  نبذة 
عن  للمتحدثن  مهمة  ت�����ش��اوؤالت 
القائمة  املباين  يف  الت�شاميم  ن��وع 
ال��ت��ي جت��ع��ل م���ن ال�����ش��ع��ب جعلها 
ا�شتدامة  اأك��ر  اأو  اإخ�����ش��رارا  اأك��ر 
وع����ن ال��ق��ط��اع ال�����ذي ي��ح��ت��اج اإىل 
ح��ل��ول ال��ط��اق��ة م���ن اأج����ل حتقيق 
اأه����������داف اال�����ش����ت����دام����ة واأه��������داف 

احل���ي���اد امل��ن��اخ��ي وك��ي��ف مي��ك��ن اأن 
للمباين  املعماري  الت�شميم  يلعب 
دمج  دوًرا يف  االأط����راف  امل��رتام��ي��ة 
النظام البيئي املحلي و امل�شاعدة يف 

احلفاظ على التنوع البيولوجي. 
�شبانو�س،  اإيواني�س  الدكتور  وقال 
�شركة  يف  اال�����ش����ت����دام����ة  م����دي����ر 
للجل�شة:  ال���داع���م  ال���راع���ي  ك��ي��و- 
التنمية  ثقافة  تغيري  هو  "هدفنا 
اىل  االزده����ار  و  النمو  م��ن مفهوم 
النمو و االزده��ار بطريقة جيدة و 
ال�شراكة مع كيانات مثل جمموعة 
عمل االإمارات للبيئة التي نت�شارك 
القوي  االرت��ب��اط  اإن  القيم.  معها 
التنمية  اأه����داف  و  اأن�شطتنا  ب��ن 
يجلب  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  امل�شتدامة 
امل����ن����ظ����ور الأه��������داف  و  ال����رتك����ي����ز 
ب��ن��ا و يعزز  اال���ش��ت��دام��ة اخل��ا���ش��ة 

عالقتنا االجتماعية ك�شركة". 
حظيت  ال��ت��ي  اجلل�شة  اختتمت  و 
بح�شور ملفت للمجتمع الطالبي 
مناق�شات تفاعلية حية حيث تبادل 
اخل����رباء واحل�����ش��ور امل��ع��ل��وم��ات، و 
احلقائق  و  اال�شتف�شارات  ناق�شوا 

املكت�شفة. 
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زار ال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
العام  م��ق��ر االحت����اد  اأم�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
لالآثارين العرب مبدينة ال�شيخ زايد 
يف جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة.

الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ا�شتقباله  يف  وك���ان 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال���ك���ح���الوى  حم��م��د 
لالآثارين  ال���ع���ام  ل���الحت���اد  ال��ع��رب��ي 
العرب بح�شور �شعادة �شالح ال�شعدي 
ل��دى جمهورية  ال��دول��ة  �شفري  ن��ائ��ب 
م�شر العربية وعدد من اأ�شاتذة كليات 
ووزارة  امل�شرية  اجل��ام��ع��ات  يف  االآث���ار 
االآثار واأع�شاء احتاد االآثارين العرب 
بزيارة  ال��ك��ح��الوي  ورح����ب حم��م��د   .
نهيان  اآل  ن��ه��ي��ان  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
والوفد املرافق له .. ومت خالل اللقاء 

حماية  جم��ال  يف  التعاون  �شبل  بحث 
العربي  ال���ع���امل  يف  االآث������ار  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
وعر�س  مل���وارده  امل�شتدامة  والتنمية 
معلومات حول دور االحتاد يف حماية 

الرتاث العربي واالإ�شالمي.
جولة  على  ال��زي��ارة  برنامج  وا�شتمل 
تفقدية ملعامل االحتاد الذي مت اإن�شاوؤه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  مبكرمة 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
املركزية  وامل��ك��ت��ب��ة  ال��ب��ن��ورام��ا  وق��اع��ة 
وق��اع��ة ال��وث��ائ��ق ال��رق��م��ي��ة .. ك��م��ا مت 
احتاد  تاريخ  وثائقي عن  فيلم  عر�س 
ال��ع��رب وجم���االت التعاون  االآث��اري��ن 

بن دولة االإمارات واالحتاد .
الكحالوي درع  الدكتور حممد  وقدم 
ال�شفارة  اإىل  العرب  االآث��اري��ن  احت��اد 

وت�شلمه  االإم������ارات  ل��دول��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�شيخ حممد بن نهيان اآل نهيان .

واأ���ش��اد ال��دك��ت��ور ال��ك��ح��الوي مب�شروع 
نهيان  اآل  نهيان  بنت  اليازية  ال�شيخة 
�شفرية الثقافة العربية لدى املنظمة 
والعلوم  وال��ث��ق��اف��ة  للرتبية  العربية 
اأول بوابة  )االألك�شو( الرائد بتاأ�شي�س 
الكتابية  النقو�س  لتجميع  اإلكرتونية 

العربية على ال�شخور واالأحجار .
واأو�شح اأن البوابة جتمع تراث العرب 
امل��ن��ث��ور وامل��ف��ق��ود وحت���ث ع��ل��ى درا�شة 
قبل  درا���ش��ة علمية من  النقو�س  ه��ذه 
ال��ذي يحافظ  االأم���ر  املخت�شن وه��و 
على الهوية العربية ويغر�س االنتماء 
يف ن��ف��و���س ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي ح��ت��ى ال 

ت�شيع الهوية العربية .
واأكد اأن ال�شيخة اليازية بنت نهيان اآل 

ال�شباب  ت�شجيع  على  حر�شت  نهيان 
ال��ب��اح��ث��ن ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم��ا جلمع 
ه����ذا ال������رتاث وه�����ذه ال��ن��ق��و���س على 
ال�شخور يف اأي مكان يف بلدان العامل 
العربي وذلك من خالل ر�شد جوائز 

لالحتاد. .
ويف ختام اللقاء قدم الدكتور حممود 
احتاد  جوائز  يف  الفائزين  اأح��د  �شامل 
االآثارين العرب كتابه " ا�شاءات على 
ال��ن��ب��ط��ي يف م�شر" وال���ذي  ال���وج���ود 
تتويجا  الثقافية  ال�����ش��ف��ارة  اأ���ش��درت��ه 
العرب  االآث��اري��ن  احت��اد  لل�شراكة مع 
التذكارية  ال����دروع  ت��ب��ادل  مت  ك��م��ا   ..

والهدايا بن الطرفن .
الثقافية  ال�شفارة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
منظمة  ل�������دى  االإم��������������ارات  ل�����دول�����ة 
)االألك�شو( �شاركت بجائزتن يف جمال 

يف  ال�شخور،  على  الكتابية  النقو�س 
العربي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر 
ل��الحت��اد ال��ع��ام ل��الآث��اري��ن ال��ع��رب يف 
الدكتور  بهما  وف���از   ،24 ال����  ال����دورة 
حممد جالل حممود ، مدر�س بق�شم 
اآث������ار ���ش��ب��ه اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة كلية 
ال�����ش��ي��اح��ي ،جامعة  االآث�����ار واالإر����ش���اد 
م�����ش��ر ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، عن 
من  ج���دي���دة  ن��ب��ط��ي��ة  "نقو�س  ب��ح��ث��ه 
وادي الزرانيق بجنوب �شيناء" ، وفاز 
�ش������امل  حمم�����ود  ال��دك��ت��ور  ال��ب��اح��ث 
اآثار  اأول مبنطقة  اآث��ار  غ�����امن مفت�س 
ال�����ش��رق��ي��ة ب�����وزارة ال�����ش��ي��اح��ة واالآث����ار 
غري  نبطية  "نقو�س  ب��ع��ن��وان  ببحث 
رة  ُح�شْ ع����ن  م���وق���ع  م����ن  م���ن�������ش���ورة 
تناول   ، �شيناء"  جزيرة  �شبه  بجنوب 
 ، م��رة  الأول  تن�شر  نبطًيا  نق�ًشا   26

" ب��ال��ق��رب من  ��رة  ُح�����شْ "عن  وت��ق��ع 
م��دي��ن��ة ن��وي��ب��ع ب��ج��ن��وب ���ش��ي��ن��اء على 

طريق �شانت كاترين.
اأول جائزة  وتهدف اجلائزة التي تعد 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة يف 
العربية  والكتابات  النقو�س  تخ�ش�س 
على ال�شخور واالأحجار اإىل الت�شجيع 

االإكت�شافات  اأه���م  وج��م��ع  ر���ش��د  ع��ل��ى 
العربية  والكتابات  بالنقو�س  اخلا�شة 
على ال�شخور واالأحجار ،ورفد املوقع 
العربية  النقو�س  "بوابة  االإلكرتوين 
النقو�س  م��ن  ج��دي��دة  مبجموعة   "
ال��ع��رب��ي��ة ،وال�����ذي ب����دوره ي��ه��دف اإىل 
ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى اأه���م���ي���ة هذا 

،واحلفاظ  ال�����ش��خ��م  ال��ث��ق��ايف  االإرث 
واإفادة  العربي  والتاريخ  الهوية  على 
باملعلومات  وال���دار����ش���ن  ال��ب��اح��ث��ن 
امل��ط��روح��ة ،ون�����ش��ر واحلفاظ  امل��وث��ق��ة 
ع��ل��ى ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك بن 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة م����ن امل�������ش���رق اإىل 

املغرب.
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للمراقبن  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  احتفلت 
اجلوين والذي ي�شادف 20 اأكتوبر من كل عام وذلك برع�اية �شعادة 

�شي�ف حممد ال�شويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين.
للمالحة  زاي���د  ال�شيخ  م��رك��ز  اجل��وي��ن يف  امل��راق��ب��ن  االح��ت��ف��ال  �شمل 
وعرفاناً  ، وذلك تقديراً  الدولة  املراقبن اجلوين يف  اجلوية وجميع 
بدورهم الهام وعطائهم الكبري يف اإدارة احلركة اجلوية واحلفاظ على 

االأرواح واململتلكات.

جدير بالذكر اأن عام 2022 ي�شادف مرور 100 عام على ا�شتحداث 
مهنة املراقب اجلوي، حيث مت و�شع القواعد االأوىل املتفق عليها دولياً 
والتي متت �شياغتها من قبل اللجنة الدولية للمالحة اجلوي��ة من قبل 
الطلب على ال�شفر جوا والتطور  زيادة  1922. ومع  عام  دول يف   10
التكنولوجي ال�شريع للطائرات والأجهزة املالحة واالت�شال واال�شتعانة 
تنظم  وقوانن  ت�شريعات  و�شع  اإىل  احلاجة  ظهرت   ، ال���رادار  باأنظمة 
احلركة اجلوية ل�شمان �شالمة االأرواح وت�شهيل تدفق احلركة اجلوية 
بان�شيابية لي�شبح ال�شفر عرب اجلو من اأكر و�شائل النقل اأمناً وراحة.

و ياأتي احتفاء الهيئة بهذه املنا�شبة اإمياناً و تر�شيخاً باأهمية دور املراقب 

اأك��ر املهن التي حتمل  املراقب اجل��وي من  اجل��وي حيث تعترب مهنة 
على عاتقها م�شوؤولي�ة كبرية؛ فهو امل�شوؤول عن تاأمن �شالمة االأجواء 
يف الدولة من خالل اإدارة احلركة اجلوي��ة بحرفي�ة وفّعالي�ة عرب �شماء 

االإمارات من مركز ال�شيخ زايد للمالحة اجلوي�ة يف اأبوظبي.
وي��اأت��ي ذل���ك م��ن خ���الل ت��زوي��د امل��راق��ب اجل���وي ب��اأح��دث التقنيات يف 
على  املحافظة  اأج��ل  من  بها  ومتكينه  واالت�شال  اجلوية  املالحة  نظم 
اأعلى معايري  العامل يف تطبيق  الدولة بن دول  التي ح�شدتها  املكانة 
ال�شالمة. علماً باأن اأجواء دولة االإم��ارات تعترب من االأ�شد ازدحاماً يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط واأكرها كثافًة ؛ حيث �شاهمت كفاءة و مرونة 

مراقبي احلركة اجلوية العالية يف رفع جودة اخلدمات املقدمة لتمكن 
عدد  زي��ادة  و  املحدد،  بالوقت  الو�شول  من  اجلوية  الرحالت  م�شغلي 

ا�شتيعاب الرحالت.
وبدورها قامت الهيئة العامة للطي�ران املدين متمثلة بقطاع خدمات 
ذات  وطني��ة  ك���وادر  وا�شتقطاب  ب��ت��دري��ب  ال��دول�����ة  يف  اجل��وي��ة  امل��الح��ة 
الطي�ران،  قطاع  ي�شهده  ال��ذي  ال�شريع  النمو  ملواك�بة  عالية  م��ه��ارات 
وذلك من خالل اخ�شاعهم لع�دة دورات تدريبية مكثفة حيث و�شلت 
ال�شيخ  مركز  يف   52% اإىل  اجلوية  املراقبة  قطاع  يف  التوطن  ن�شبة 

زايد للمالحة اجلوية التاليع للهيئة.

الهيئة العامة للطريان املدين حتتفل مبرور 100 عام على مهنة املراقبة اجلوية

حممد بن نهيان بن مبارك يزور احتاد الآثاريني العرب يف القاهرة

•• دبي-و�م

االأمانة  مبقر  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  ا�شتقبل 
الحتاد  ال��ع��ام  االأم���ن  نيا�س-  قري�شي  حممد  �شعادة  دب��ي  يف  للمجل�س  العامة 
ي���زور البالد  ال���ذي  ال��ت��ع��اون االإ���ش��الم��ي  ال���دول االأع�����ش��اء يف منظمة  جمال�س 
و�شمية  املهريي  وجميله  حمد  عدنان  م��ن:-  كل  �شعادة  اللقاء  ح�شر    . حاليا 
ال�شويدي وعفراء العليلي اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي ، و�شعادة الدكتور 
عمر النعيمي االأمن العام للمجل�س الوطني االحتادي . و�شعادة عفراء الب�شطي 

االأمن العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين. 
الدول  جمال�س  الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ن  ب�شعادة  اللقاء  ب��داي��ة  يف  معاليه  ورح��ب 
بن  العالقات  تعزيز  اأهمية  موؤكدا   ، االإ�شالمي  التعاون  منظمة  يف  االأع�شاء 
املجل�س الوطني االحتادي و احتاد جمال�س الدول االأع�شاء يف منظمة التعاون 
الربملانات  م�شتوى  على  ال��ربمل��اين  العمل  تطوير  يف  امل�شاهمه  و  اال���ش��الم��ي 
الربملاين  التن�شيق  اآليات  تطوير  مع  اال�شالمي  التعاون  منظمة  يف  االأع�شاء 

اال�شالمي بن هذه الدول يف املحافل الربملانية الدولية. 
لوالية  بانتخابه  نيا�س-  قري�شي  حممد  �شعادة  غبا�س  �شقر  معايل  هناأ  كما 
ثانية كاأمن عام لالحتاد مثمنا دور وجهود االحتاد يف التن�شيق والتقارب بن 

الربملانات االإ�شالمية، والتاأكيد على اأهدافه يف تعزيز مبداأ الوحدة والت�شامن 
واالن�شجام واالخوة بن ال�شعوب االإ�شالمية . 

واأ�شار معايل �شقر غبا�س اإيل دور املجل�س الوطني االحتادي الفعال يف اأن�شطة 
تعزيز  �شاأنه  م��ن  ك��ل مم��ا  ف��ى  ل��ن يدخر ج��ه��داً  املجل�س  اأن  اإيل  االحت���اد، الفتا 

الت�شامن بن امل�شلمن وحتقيق االأهداف الكربى لالحتاد . 
والت�شامح  التعاي�س  يف  متميزاً  من��وذج��اً  تعد  االإم����ارات  دول��ة  اإن  معاليه  وق��ال 
وال�����ش��الم وت��اأت��ي خ��ط��وة ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت��ف��اق االإب��راه��ي��م��ي ووث��ي��ق��ة االأخ���وة 
االإن�شانية تاأكيداً على دورها البارز الذي تقوم به الدولة من اأجل تر�شيخ قيم 
الت�شامح والتعاي�س، لتظل موطناً لالأخّوة االإن�شانية وحتقيق ال�شالم ل�شكانها 

ول�شكان العامل اأجمع . 
الدول  �16 الحت��اد جمال�س  ال���  املوؤمتر  واأ���ش��اد معايل �شقر غبا�س مبخرجات 
 ،2021 دي�شمرب  يف  تركيا  يف  املنعقد  االإ�شالمي  التعاون  منظمة  يف  االأع�شاء 
م��ن��وه��ا ب��امل��وؤمت��ر ال��ق��ادم يف اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة و اأه��م��ي��ة تفعيل ق���رارات 

موؤمترات احتاد جمال�س الدول االع�شاء يف منظمة التعاون اال�شالمي . 
و قدم اأمن عام احتاد جمال�س الدول االع�شاء يف منظمة التعاون اال�شالمي 
واأي�شا  امل�شتقبلية  اأن�شطة االحتاد وبراجمه  اللقاء �شرحا مف�شال حول  خالل 

التح�شريات املرتبطة باملوؤمتر القادم يف اجلمهورية اجلزائرية . 

•• �أبوظبي-و�م

قال �شعادة اأندري لوت�شينوك �شفري جمهورية بيالرو�شيا ال�شعبية لدى الدولة 
اإن بالده ودولة االإمارات العربية املتحدة اأقامتا عالقات �شداقة قوية وموثوقة 
يف  التعاون  لتو�شيع  فعالة  خطوات  اتخاذ  ومت  املا�شية،  الثالثة  العقود  خالل 
يف  وكذلك  والتكنولوجيا  واالت�����ش��االت  وال��زراع��ة  والطاقة  ال�شناعة  امل��ج��االت 

جماالت النقل والتجارة واال�شتثمار وال�شياحة والتعليم والثقافة.
وا�شاف خالل حوار مع وكالة اأنباء االإمارات "وام": “على مدار �شنوات وجودنا 
كافة  يف  م�شتقرة  ع��الق��ات  بتكوين  قمنا  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف 
املجاالت، اأ�شا�شها الثقة واالحرتام املتبادل”، الفتا اإىل الزيارات املتوا�شلة بن 

م�شوؤويل البلدين على كافة امل�شتويات.
وعن التطور امل�شتمر للعالقات الثنائية بن االإمارات وبيالرو�شيا بدعم ورعاية 
قيادتي البلدين قال "اإذا حتدثنا عن املنطقة ككل، فاإن بيالرو�شيا حتافظ على 
اأكرها  ولكن  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  جميع  مع  قوية  ودي��ة  عالقات 
تطوًرا هي بالتاأكيد مع دولة االإمارات العربية املتحدة، حيث اأقيمت العالقات 
بالذكرى  نحتفل  وال��ي��وم   ،1992 اأكتوبر   20 يف  البلدين  بن  الدبلوما�شية 
الثالثن لهذا احلدث املهم". واأ�شار اإىل الزيارة التاريخية التي قام بها �شاحب 
عام  اهلل" يف  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
2019 لبيالرو�شيا وكذلك الزيارات املتكررة التي يقوم الرئي�س البيالرو�شي 
اإىل دولة االإمارات. واأكد اأنه على مدى الثالثن عاًما املا�شية، تعززت ال�شداقة 
بن ال�شعبن البيالرو�شي واالإماراتي، وهو ما ينعك�س يف الدعم املتبادل لعدد 
التبادل  ال��دويل. وح��ول منو حجم  االأعمال  املدرجة على ج��دول  الق�شايا  من 
التجارة اخلارجية  اأن حجم  �شعادته  اأو�شح  ال�شديقن،  البلدين  التجاري بن 
اإىل نحو  املتحدة وبيالرو�شيا و�شل  العربية  االإم��ارات  النفطية بن دولة  غري 

32 مليون دوالر  2021، موزعة بواقع  مليون دوالر يف العام املا�شي   82.6
اإعادة  دوالر  مليون  و6.1  نفطية  غري  �شادرات  دوالر  مليون  و44.5  واردات 
%16.2 مقارنة باإجمايل جتارة خارجية بلغت  ت�شدير، وذلك بزيادة بن�شبة 

.2020 العام  يف  دوالر  مليون   71.1
الذي عقد  2020 دبي  اك�شبو  وعن م�شاركة جمهورية بيالرو�شيا يف معر�س 
تنظيمه  مت  ال��ذي  دب��ي،  يف   2020 اإك�شبو  معر�س  "كان  ق��ال:  املا�شي،  ال��ع��ام 
�شامل م��ن حيث  ب�شكل  بلدنا  ت��ق��دمي  لنا  اأت���اح  ل��ن��ا، حيث  ك��ب��ريا  ع��ون��ا  ب��رباع��ة 
امل�شتوى  تاأكيد  التاريخي والثقايف ..ومت  االإمكانات االقت�شادية واإظهار تراثنا 
ا من قبل جمتمع املعار�س الدويل، وال �شيما من قبل املجلة  العايل جلناحنا اأي�شً
االأمريكية "العار�شون"، التي جتمع ب�شكل تقليدي تقييمات معار�س اإك�شبو". 
البيالرو�شي:  ال�شفري  اأك��د  ال�شديقن،  البلدين  بن  امل�شرتكة  امل�شاريع  وع��ن 
اأن م�شاريعنا لي�شت مربحة فح�شب، بل حتقق عوائد  “ن�شعى جاهدين ل�شمان 
يف  م�شتثمر  اأك��رب  هي  اليوم  االإم���ارات  اأن  اإىل  م�شريا  االأجل”،  وطويلة  عالية 
بيالرو�شيا بن دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويف عام 2021 كانت واحدة من 

اأكرب اأربعة م�شتثمرين يف بيالرو�شيا.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ن  الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
جمهورية  ���ش��ف��ارة  اف��ت��ت��اح  ومت   ،1992 ال��ع��ام  يف  ب���داأت  ب��ي��الرو���س  وجمهورية 
1999، وافتتحت ���ش��ف��ارة دول���ة االإم����ارات يف  اأب��وظ��ب��ي يف ال��ع��ام  ب��ي��الرو���س يف 
مين�شك يف العام 2008، وتطورت العالقات بن البلدين بديناميكية �شريعة 
املنظمات  يف  البع�س  بع�شهما  ملواقف  متبادل  ودع��م  �شيا�شي  تعاون  عنها  نتج 
ال�شيا�شية ما جعل  النظر  الدولية، وهناك تطابق وتواثق يف وجهات  واملحافل 
ب��ن قيادتي البلدين، وك���رة تبادل  امل��ت��ك��ررة  ب��ال��زي��ارات  ت��ت��وج  ال��ع��الق��ات  ه��ذه 
يف  تقام  التي  الفعاليات  يف  وامل�شاركة  للبلدين،  الر�شمية  الوفود  بن  الزيارات 

كال البلدين.

�سقر غبا�س يلتقي الأمني العام لحتاد جمال�س الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي 

�سفري جمهورية بيالرو�سيا : الإمارات اأكرب م�ستثمر يف بيالرو�سيا من بني دول اخلليج

انطالق فعاليات املوؤمتر الدويل الثالث لال�ست�سعار املوزع والأنظمة الذكية 

جمموعة عمل الإمارات للبيئة تناق�س اآلية حتقيق اأهداف احلياد املناخي 
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اأخبـار الإمـارات

•• ليو� - �لظفرة -و�م

عرب زوار مهرجان ومزاد ليوا للتمور 
اجليد  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���ع���ادت���ه���م  ع����ن 
ال�شيما  االأوىل  دورت���ه  يف  للمهرجان 
الفعاليات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وج�����ود  م���ع 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمها  التي 
على  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج 
م�����دار ال�����ش��اع��ة خ����الل اأوق�������ات عمل 
على  جميعها  تعمل  والتي  املهرجان، 
واالحتفاء  ال���ث���ق���ايف  امل�������وروث  ����ش���ون 
والتقاليد  ال�شعبي  ال����رتاث  ب���اأرك���ان 
لالأجيال  عليها  واحل��ف��اظ  االأ���ش��ي��ل��ة 
عبداهلل  وق�������ال حم���م���د  ال�����ق�����ادم�����ة.  
ليوا  وم�����زاد  م��ه��رج��ان  اإن  ال��ع��ام��ري 
وداللة  تراثية  اأهمية  يحمل  للتمور 
غنية  ثقافية  فعاليات  وي�شم  رمزية 
ي�شاهم  اإذ  واالأ���ش��ر  للجمهور  �شاملة 
يف تعزيز املناخ االقت�شادي يف منطقة 

االإماراتية  الثقافة  واإب����راز  ال��ظ��ف��رة، 
�شمن  والعامل،  املنطقة  م�شتوى  على 
جهود اإم��ارة اأبوظبي يف �شون الهوية 
حممد  واأو�شح  االأ�شيلة.   االإماراتية 
فعالياته  �شهدت  املهرجان  اأن  طناف 

امل�شابقات  ت�شمنت  م��ت��م��ي��زة،  اأج����واء 
التي  والثقافية  والرتفيهية  الرتاثية 
تقام على هام�س فعالياته الرئي�شة، اإىل 
الثقافية  العديد من اجلل�شات  جانب 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  تهدف  التي 

باأبرز  وال��ت��وع��ي��ة  االإم���ارات���ي  ال����رتاث 
معامل املوروث ال�شعبي، ف�شاًل عن اأن 
املهرجان ي�شكل فر�شة لعر�س اأحدث 
االبتكارات واملواد الغذائية املعتمدة يف 

ت�شنيعها على التمور . 

املن�شوري  م��ي��ث��اء  ق��ال��ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
على  امل���ق���ام���ة  ال���رتاث���ي���ة  ال���ق���ري���ة  اإن 
كبرياً  اإقبااًل  �شهدت  املهرجان  هام�س 
وال�شياح  املنطقة  واأه���ايل  ال���زوار  م��ن 
امل���ع���رو����ش���ات التي  ال���ذي���ن ج��ذب��ت��ه��م 
عك�شت حياة االآباء واالأج��داد، م�شرية 
اإىل اأن القرية تروي لزوارها حكايات 
االإم����ارات����ي، من  ال����رتاث  جميلة م��ن 
امتدادها  على  املنت�شرة  املحال  خالل 
والغنية بال�شناعات اليدوية واحلرف 
ثقافة  للجميع  تنقل  ال��ت��ي  ال�شعبية 
وت����اري����خ االآب�������اء واالأج����������داد.  وقالت 
بزيارتها  �شعيدة  اإنها  العلوي  ماجدة 
ل���ل���م���ه���رج���ان ال��������ذي ج������اء م���ت���ف���رداً 
تفاجاأت  حيث  وفعالياته  ب��اإط��الل��ت��ه 
ال��ك��ب��ري م��ن اجلمهور،  ب��ه��ذا احل�����ش��د 
الفعاليات  متابعة  على  حر�س  ال��ذي 
منذ اليوم االأول النطالقها، مو�شحة 
املوقع خ�شي�شاً  اأر���س  اإىل  اأنها جاءت 

من  ب��ال��زوار  يعج  اأن���ه  �شمعت  اأن  بعد 
ي�شتمتعون  الذين  اجلن�شيات،  جميع 
قبل  من  املقدمة  ال�شيقة  بالفعاليات 
اللجنة املنظمة للمهرجان.  ويف �شياق 
مت�شل �شهدت م�شابقة تغليف التمور 
ليوا  وم������زاد  م���ه���رج���ان  امل��ح�����ش��وة يف 
للتمور، مناف�شات قوية بن امل�شاركن.  
املت�شابقن  املنظمة  اللجنة  وت��وج��ت 

للمهرجان  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل�����ش��رح  ع��ل��ى 
املزروعي مدير  بح�شور عبيد خلفان 
باللجنة،  وامل�شاريع  التخطيط  اإدارة 
مدير  املن�شوري  علي  مبارك  و�شعادة 
و�شعادة  ب��امل��ه��رج��ان،  ال��ت��م��ور  م��زاي��ن��ة 
حممد غامن املن�شوري نائب الرئي�س 
وتعتمد  ال��ف��وع��ة.   ل�شركة  التنفيذي 
اأف�شل  على  ال��ت��م��ور  تغليف  م�شابقة 

و�شائل واأ�شاليب تعليب وتغليف التمور 
و�شالمته  املنتج  ج��ودة  ي��راع��ى  ب�شكل 
ال�شحية، وتهدف امل�شابقة اإىل تطوير 
باأحدث  امل�شنعن  املنتجن  وتثقيف 
نهاية  يف  ي��وؤدي  مما  التغليف،  و�شائل 
االأمر اإىل خلق اأ�شواق جديدة للتمور 
ل�شناعة  ال����رتوي����ج  خ��ط��ط  وت���ع���زي���ز 

التمور وم�شتقاتها. 

•• �أبوظبي-و�م

اح��ت��ف��االت و�شفت  ل��ب��دء  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة م�شر  دول���ة  ت�شتعد 
بن  الر�شمية  ال��ع��الق��ات  تاأ�شي�س  على  ع��ق��ود   5 مب���رور  اح��ت��ف��اًء  ب�"الكربى" 
البلدين، و�شتت�شمن االحتفاالت التي تقام يف 26 لغاية 28 من ال�شهر اجلاري 
امل�شوؤولن  كبار  من  �شخ�شية   1800 بح�شور  الفعاليات  من  متنوعة  اأجندة 
وامل�شتثمرين ورجال االأعمال واملثقفن واملبدعن واالإعالمين من اجلانبن. 

تربط  ال��ت��ي  املتميزة  ال��ع��الق��ات  حجم  بحكم  ك��ربى  رم��زي��ة  املنا�شبة  وحت��م��ل 
العالقات  املا�شية، وتربز تلك  ال�5 عقود  ال�شقيقن، طول  وال�شعبن  البلدين 
كمحطات فارقة جنحت يف التعاطي مع املعطيات التي اأفرزتها املراحل املختلفة 

طول تلك الفرتة. 

- النطالقة والتاأ�سي�س.. 
مثلت ال�شنوات الع�شر االأوىل 1971-1981 االنطالقة الر�شمية للعالقات 
االإماراتية امل�شرية التي متتد ل�شنوات طويلة قبل ذلك التاريخ اإال اأن ذلك العام 
�شهد قيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة الذي دعمته م�شر واأيدته ب�شكل 
مطلق حيث �شارعت لالعرتاف به فور اإعالنه ودعمته اإقليميا ودوليا معتربة 

اأنه ركيزة لالأمن واال�شتقرار واإ�شافة جديدة ت�شب يف �شالح قوة العرب. 
واأ�ش�شت تلك احلقبة التاريخية لعالقات ثنائية متينة ترجمت يف فرتة وجيز 
والثقافية،  واالقت�شادية،  ال�شيا�شية،  امل��ج��االت  جميع  يف  وت��ع��اون  مواقف  اإىل 

وغريها. 
فعلى ال�شعيد ال�شيا�شي برز املوقف االإماراتي يف عام 1973 اإىل جانب م�شر 
اخلالدة  املقولة  ال��ت��اري��خ  وي�شجل  املحتلة،  اأرا���ش��ي��ه��ا  ا�شتعادة  يف  حقها  ودع���م 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف دعم الت�شامن 

العربي: "اإن البرتول العربي لي�س اأغلى من الدم العربي". 
العلمي  للتعاون  اتفاقية   1973 ع��ام  يف  البلدان  وق��ع  االقت�شادي  املجال  ويف 
ال�شيخ  مدينة   1976 العام  يف  افتتحت  فيما  الزراعية،  املجاالت  يف  والتقني 
زايد يف حمافظة االإ�شماعيلية امل�شرية والتي ت�شتوعب اأكر من 17 األف وحدة 
ال�شكنية  وبلغ عدد وحداتها  زاي��د  ال�شيخ  بناها  5 مناطق قدمية  منها  �شكنية 

وحدة.   4،500

- تعزيز لل�سراكة.. 
اإىل  عالقاتهما   )1991-1981( ال��ث��اين  ال��ع��ق��د  خ���الل  ال��دول��ت��ان  ون��ق��ل��ت 
م�شتوى اأرفع عرب اإن�شاء كيان تنظيمي ي�شرف على تطوير عالقتهما الثنائية 
يف كافة املجاالت وفق اآلية ممنهجة تاأخذ بعن االعتبار حجم اإمكانات البلدين 
حيث مت يف 1988 توقيع اتفاق اإن�شاء اللجنة العليا امل�شرتكة بن البلدين، كما 
وقع البلدان على اتفاق تبادل جتارى وتعاون اقت�شادي وتقني وت�شجيع وحماية 

اال�شتثمارات بن كل من االإمارات وم�شر. 

- جمل�س الأعمال.. 
اأما العقد الثالث )1991-2001 ( من العالقات الثنائية بن البلدين فقد 
والتقدير  االح��رتام  على  مبنية  وثيقة  عالقات  على  خالله  الطرفان  حافظ 
املتبادل وامل�شالح امل�شرتكة التي حر�س اجلانبان دوما على اأن تبقى يف اأف�شل 

امل�شتويات وتتطور ب�شكل م�شتمر. 
ويعد اتفاق اإن�شاء جمل�س االأعمال امل�شري- االإماراتي امل�شرتك يف عام 1993 
اأبوظبي من  التجارية واحتاد غرف جتارة و�شناعة  العام للغرف  بن االحتاد 
اأبرز اإجنازات تلك احلقبة الزمنية على م�شتوى العالقات الثنائية بن البلدين 
والتي �شهدت اأي�شا يف عام 1995 اإن�شاء مدينة ال�شيخ زايد يف حمافظة اجليزة 

كيلومرت   38.4 وم�شاحتها  للتنمية،  اأبوظبي  �شندوق  من  مبنحة  امل�شرية، 
مربع، ومن اأبرز معاملها املميزة متثال لل�شيخ زايد، وتبعد نحو 30 كيلو مرتاً 

عن و�شط القاهرة. 

- طابع ا�سرتاتيجي.. 
اأخذت العالقات الثنائية بن االإمارات وم�شر يف مطلع االألفية اجلديدة -العقد 
ا�شرتاتيجيا  طابعا   -  )2011-2001( البلدين  بن  العالقات  من  الثالث 
حيث بدا وا�شحا حجم التقارب والتن�شيق العايل امل�شتوى بن قيادتي البلدين 
يف التعاطي مع العديد من امللفات والق�شايا احل�شا�شة يف املنطقة حينها، وقد 
جنحتا بف�شل اإدارتهما احلكيمة وروؤيتهما اال�شت�شرافية يف احلفاظ على �شيادة 

االأمن واال�شتقرار ودعم ال�شلم الدويل. 
ووقعت دولة االإمارات وجمهورية م�شر ممثلًة بوزارتي خارجية البلدين، يف عام 
ت�شتهدف تعزيز امل�شاورات  ال�شيا�شية،  امل�شاورات  ب�شاأن  2008 مذكرتي تفاهم 

الثنائية ب�شاأن الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك. 

- قلب واحد.. 
 50 مب���رور  البلدين  اح��ت��ف��االت  �شعار  ع��ن  االأخ���رية  الع�شر  ال�شنوات  وع���ربت 
عاماً على بدء عالقاتها الر�شمية )م�شر واالإمارات قلب واحد( والذي عربت 
البلدين  اأبناء  وذاك��رة  تاريخ  يف  حمفورة  �شتبقى  التي  التاريخية  املواقف  عنه 

ال�شقيقن. 
وحتولت العالقات امل�شرية االإماراتية يف العقد االأخري اإىل منوذج متميز ت�شتند 
حتت  املتبادل  واالح���رتام  اخل�شو�شية  بف�شل  وذل��ك  العربية،  العالقات  اإليه 
مظلة اأوا�شر االأخوة وال�شداقة التي تربط بن البلدين قيادة و�شعباً، وانعك�شت 
واالجتماعية،  وال��ت��ج��اري��ة،  واالق��ت�����ش��ادي��ة،  ال�شيا�شية  اجل��وان��ب  خمتلف  على 

والثقافية. 
امل�شري،  التنموي  ال��ربن��ام��ج  ل��دع��م  اتفاقية  ال��ب��ل��دان  وق��ع   2013 ع��ام  ففي 
قدمت مبوجبها دولة االإمارات 4.9 مليار دوالر لتنفيذ جمموعة من امل�شاريع 

التنموية يف م�شر. 
واأع��ل��ن م��رك��ز ج��ام��ع ال�شيخ زاي���د ال��ك��ب��ري يف ال��ع��ام ذات���ه ع��ن م��ب��ادرة لتمويل 

م�شروعات عدة لالأزهر ال�شريف تبلغ تكلفة اإن�شائها نحو 250 مليون درهم. 
وقدمت االإمارات يف عام 2015 حزمة دعم جديدة بقيمة 14.7 مليار درهم 
لل�شعب امل�شري ال�شقيق تتكون من �شريحتن مت�شاويتن يف القيمة اإحداهما 
وديعة يف امل�شرف املركزي امل�شري والثانية ل�شالح م�شاريع متنوعة يف قطاعات 
اأن  ال�شيخ،  ب�شرم  االقت�شادية  القمة  يف  م�شاركتها  خالل  اأعلنت  كما  متنوعة، 
اإجمايل ما قدمته خالل العامن االأخريين مل�شر-يف ذاك الوقت- بلغ نحو 51 

مليار درهم. 
ثنائية جتتمع  �شيا�شي  ت�شاور  اآلية  ت�شكيل  2017 على  البلدان يف عام  واتفق 
اأ�شهر على م�شتوى وزراء اخلارجية واالأخ��رى على م�شتوى   6 دوري��اً مرة كل 

كبار امل�شوؤولن. 
نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شهد �شاحب   2019 ويف عام 
ال�شي�شي، يف ق�شر  "حفظه اهلل"، وفخامة الرئي�س امل�شري عبدالفتاح  الدولة 
اإىل  تهدف  وم�شر،  االإم���ارات  بن  التفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقات  تبادل  ال��وط��ن، 

تطوير م�شتوى العمل امل�شرتك والتن�شيق بن البلدين. 
لتنمية  التكاملية  ال�شناعية  ال�����ش��راك��ة  ع��ن  االإع����الن   2022 ال��ع��ام  و���ش��ه��د 
اقت�شادية م�شتدامة جتمع الدولتن باالإ�شافة اإىل اململكة االأردنية الها�شمية، 
واعدة  �شناعية  جم��االت   5 يف  م�شتدامة  اقت�شادية  تنمية  حتقيق  اأج��ل  م��ن 
وموؤهلة للتكامل والتعاون، وتخ�شي�س �شندوق ا�شتثماري بقيمة 10 مليارات 

دوالر، لال�شتثمار يف امل�شاريع املنبثقة عنها. 

واحد  قلب  وم�سر  الإمارات  ال�ستثنائية..  العالقات  من  عقود   5

•• ليو� - �لظفرة -و�م

 يقدم مهرجان ومزاد ليوا للتمور مراحل اال�شتفادة من �شجرة النخيل ومو�شم 
االآباء  ويج�شدها  الرتاثية"  "القرية  ترويها  م�شوقة  ق�شة  يف  التمر  ح�شاد 
اأذهان االأطفال  امل�شاركون يف املهرجان حتى تبقى الق�شة حا�شرة يف  واالأمهات 
خمرجات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  االأ�شر  اعتماد  يعا�شروا  مل  الذين  ال�شباب  وجيل 
ال�شجرة املباركة.  وتبداأ الق�شة بقطاف التمور يف مو�شم احل�شاد ومن ثم يتم 
البهارات  بع�س  اإ�شافة  ثم  وال�شوائب  املتعلقات  وتنظيفها من  وغ�شلها  تنقيتها 
مثل الكمون وال�شمر لتاأتي مرحلة التجفيف من خالل و�شعها يف ال�شم�س بغية 
�شهولة ت�شكيلها.  وبعد عملية التعقيم يكون هناك اختياران اأمام االأ�شرة اأو ربة 

املنزل حتديداً اإما "�شمد التمر" من اأجل حفظه طويال بدون عجن اأو مرحلة 
"اجلنز" وهي مرحلة العجن ومن ثم تخزينه يف اأوعية التمر التي يتم �شنعها 

من خو�س النخيل والتي حتفظ التمر ملدة طويلة ما بن عام اإىل عامن. 
ل��دى االآباء  3 ط��رق �شهرية  وح��ول ط��رق تقدمي التمر لالأهل وال���زوار فهناك 
واالأج��داد وهي تقدمي التمر على �شكل "املمرو�شة" اأو "البثيثة" اأو "ال�شعثة"، 
فاأما "املمرو�شة" فتتكون من خليط التمر مع ال�شمن واالأرز بعد حتمي�شه ودقه 
بعناية، واأما "البثيثة" فتتكون من خليط بن التمر والدقيق املحم�س والهيل 
مع  التمر  خليط  من  فتتكون  "ال�شعثة"  لكن  املطحونة،  والقرفة  والزعفران 

اللبنة اأو م�شتقات اللنب مع ا�شتخدام ال�شمن. 
وال يقت�شر اال�شتفادة من النخلة املباركة على التمر بل يتم اال�شتفادة اأي�شا من 

يف  ي�شتخدم  اأن  ميكن  كبري  جدار  بناء  جريد النخل يف �شناعة "الدعن" وهو 
بناء امل�شاكن عن طريق جتميع جريد النخيل وربطه ب�شكل جماعي يت�شارك فيه 
اأبناء الفريج الواحد، وليكون اأكر �شالبة واحتاد بن اجلريد يتم ربطه بحبال 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  من  القبي�شي  ليلى  وقالت  النخيل.  ليف  من  م�شنوعة 
والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، اإن النخلة متثل عنوان اأهل االإمارات 
واخلليج العربي قدميا وحديثا ورفيقة دربهم، حيث تعترب النخلة �شاهدة على 
دخلت  حيث  برتاثها،  وثيقاً  ارتباطاً  ومرتبطة  ال��دول��ة،  �شهدته  ال��ذي  التطور 
�شعفها،  البيوت من  فبنيت  االإماراتي،  االإن�شان  املختلفة عند  يف جوانب احلياة 
القوي  التاأثري  لها  فكان  خمتلفة،  و�شناعات  الزينة  يف  ودخلت  ثمارها،  وتوؤكل 

يف املا�شي واحلا�شر. 

واأ�شافت اأن القرية الرتاثية ر�شمت �شورة حية ال�شتخدام م�شتخرجات �شجرة 
اآبائنا واأجدادنا حيث ر�شم امل�شاركون يف القرية ال�شورة كاملة  النخيل يف حياة 
ل�شنوات  وتخزينها  غ�شلها  وطريقة  التمور  من  اال�شتفادة  لطرق  ال��زوار  اأم��ام 

اإ�شافة اإىل طرق تقدميها با�شتخدام مكونات طبيعية من البيئة املحلية. 
واأ�شارت اإىل اأن بع�س العار�شن يف القرية الرتاثية ا�شتخدموا �شعف وليف النخل 
اال�شتخدامات  اإىل  اإ�شافة  االأ�شقف  وت�شنيع  البيوت  لبناء  ب�شيطة  �شناعات  يف 
االأخرى يف رحالت الرب والبحر، مو�شحة اأن ال�شورة كاملة جتعل جيل االأطفال 
الذي  وباأجدادهم  بهويتهم  معتزين  الفرتة  تلك  يعا�شروا  مل  الذين  وال�شباب 
اأف�شل  وا�شتغلوها  بهم  املحيطة  البيئة  مكونات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  اعتمدوا 

ا�شتغالل. 

القرية الرتاثية يف ليوا للتمور.. �سورة حية لل�سناعات املرتبطة بالنخلة 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية ينظم بازارًا خرييًا 
•• �أبوظبي-و�م

الوطنية  امل�شاريع  دعم  بهدف  خريياً  ب��ازاراً  اأبوظبي  يف  الوطنية  واملكتبة  االأر�شيف  نظم 
وجمموعة  االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  مب�شاركة  واالإن�شانية 

ال�شحراء الأ�شحاب الهمم وحكايات للكتب والقرطا�شية . 
وت�شمن البازار اخلريي الذي ا�شتمر يومن م�شغوالت يدوية وماأكوالت تراثية وغريها 
واملكتبة  االأر�شيف  واملجتمعي يف  املوؤ�ش�شي  التوا�شل  اإدارة  املرزوقي مدير  .  وقال فرحان 
الوطنية اإن هذا الن�شاط املجتمعي واالإن�شاين فر�شة للتوا�شل مع فئات املجتمع م�شريا 
املوظفن  نفو�س  يف  ال�شعادة  يعزز  �شامية  ر�شالة  ذات  جمتمعية  تظاهرة  ال��ب��ازار  اأن  اإىل 
والثقة لدى امل�شاركن يف ت�شويق منتجاتهم وال�شيما اأ�شحاب الهمم، ويك�شف عن مواهبهم 

واإبداعاتهم ويتيح للزوار الفر�شة لالطالع على املنتجات الرتاثية واقتنائها. 

زوار ي�سيدون بالتنظيم املتميز ملهرجان ومزاد ليوا للتمور 

••  دبي  -�لفجر:

ال��ذي رعتهم اجلمعية  امل�شنن  ع��دد  "بيت اخلري" اأن  اأعلنت   
من  م�شناً   1،457 بلغ   �شبتمرب  �شهر  حتى   2022 ع��ام  يف 
 4،428،778 اأنفقت عليهم مبلغ  كبار املواطنن واملقيمن. 
�شهري،  ب�شكل  ن��ق��دي��ة  م�����ش��اع��دات  منهم   346 تلقى  دره����م، 
تلقوا  منهم  و260  دره����م،   2،190،500 جمموعها  ب��ل��غ 
ه���ددت حياتهم  اإن�شانية  ظ���روف  مل��واج��ه��ة  ط��ارئ��ة  م�����ش��اع��دات 

باقي  اأغ���را����س  وت��ن��وع��ت   ،1،049،578 بقيمة  و�شحتهم 
الطبية  االأجهزة  وتوفري  الغذائية  امل�شاعدات  تقدمي  يف  املبلغ 

والكرا�شي املتحركة واإ�شعادهم يف املنا�شبات واالأعياد.
وكانت اجلمعية قد بداأت مبكراً برعاية كبار ال�شن من خالل 
وخ�ش�شت  دخ��اًل،  االأق��ل  املواطنة  لالأ�شر  املوجهة  م�شاريعها 
�شغرياً"  ربياين  "كما  بعنوان  تربع  ق�شيمة  "كوبون" اأو  لهم 
بقيمة 10 دره��م، وج��دت رواج��اً يف جمتمع االإم���ارات، بهدف 
وطورت  احتياجاتهم،  وتوفري  الإ�شعادهم  خا�س  �شندوق  بناء 

لهم م�شروعاً با�شم "اإ�شعاد كبار املواطنن"، لتواكب ال�شيا�شة 
الوطنية لكبار املواطنن، التي اأطلقتها احلكومة عام 2018، 
وا�شتجابة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه اهلل، الذي وجه بتغيري م�شطلح "كبار ال�شن" اإىل "كبار 
املواطنن"، الأنهم كما قال �شموه: "كبار املواطنن هم كبار يف 
اخلربة وكبار يف العطاء، وال ميكن حتقيق التما�شك االأ�شري 

والتالحم املجتمعي اإال ب�شمان احلياة الكرمية لهم".  

»بيت اخلري« توا�سل دعمها لكبار املواطنني وتنفق عليهم 4, 4 مليون درهم حتى �سبتمرب
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العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كالبري كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:4042769 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شاره احمد عبداخلالق عبداهلل اخلورى ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم وم�شويات 

كباب ابوكابى
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1035317 

تعديل وكيل خدمات 
 حذف �شالح جميل علي احلمحمى

تعديل �شكل قانوين 
من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة مهنية

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
ح�شن  :حمل  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ابراهيم لت�شليح كهرباء ال�شيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1048747 

تعديل وكيل خدمات 
 حذف مبارك خمي�س زايد مبارك العلي

تعديل �شكل قانوين 
من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة مهنية

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافترييا راينبو 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: كوب رخ�شة رقم:4033107 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شامل عبيد مرزوق علي ال�شام�شي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بقالة زين الدين 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1030199 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عجالن �شعبان طالب �شعبان املن�شوري ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :االحتاد للمعلومات 

التجارية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1665091 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبدالرحمن يو�شف حممد علي املرزوقي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل يو�شف حممد علي املرزوقي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة   بخ�شو�س  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
تونتي  التجاري  باال�شم   CN رقم:2980421 
فور�شفن الدارة املن�شاءت ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

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

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2408811 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فارلينك 

لل�شيانة املقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2779336 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/زالم�شي 

العمال البالط والرخام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1194134 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية 

تركيبتي التخ�ش�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3794458 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدروازة 

لالبواب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4454957 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايه ا�س 

اك�س للعقارات وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3985836 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ام تاكي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3022203 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ك�شتة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باي دبليو للوازم الرحالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3874436 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

اال�شم التجاري:لوبريكو لل�شحوم والزيوت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - اأبوظبي - مبنى

CN 4187699 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�شادة/املنارة  تعين   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/18 
تاريخ   - بالرقم:2205043109  العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري 

التعديل:2022/10/20
املعن  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم بيت الك�شري

رخ�شة رقم:CN 1494974 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة �شعيد حممد جمعه رزه

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم بيت الك�شري
BAIT KOSHERI RESTURANT

اإىل/ مطعم بيت الك�شري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BAIT KOSHERI RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ن�شيم العرب للنقليات واملقاوالت 

العامة رخ�شة رقم:CN 2248250 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة هيام م�شطفى ال�شادق حممد
تعديل مدير / اإ�شافة هيام م�شطفى ال�شادق حممد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ن�شيم العرب للنقليات واملقاوالت العامة
NASEEM AL ARAB TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ن�شيم العرب للنقليات واملقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NASEEM AL ARAB TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : نون خلدمات الطباعة

رخ�شة رقم:CN 1011283 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة با�شل �شليمان ال�شاوي�س

تعديل وكيل خدمات / حذف فاهم عي�شى عبيد احلمر الزعابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ نون خلدمات الطباعة

NOON PRINTING SERVICES
اإىل/ داما�س للتكنولوجيا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

DAMAS TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات �شبكات تقنية املعلومات  6202005

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الت�شميم  7410003
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اخلدمات االعالنية عرب املواقع االلكرتونية  4791015

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات  8219001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم اوجن

رخ�شة رقم:CN 2602093 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على عبده على ٪50

تعديل مدير / اإ�شافة على عبده على
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة زبري ميتاىل كوالكاتو مويدين ٪50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف انور على حممد عبا�س اخلورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم اوجن

OJIN RESTAURANT
اإىل/ مطعم اوجن ذ.م.م

 OJIN RESTAURANT L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأ�شدرت ال�شلطات اأوامر اإجالء جديدة اأم�س اخلمي�س لبع�س ال�شكان 
الذين يعي�شون بالقرب من اأكرب نهر يف جنوب �شرق اأ�شرتاليا، مع 

حتذيرات من مزيد من الفي�شانات وتوقعات مبزيد من االأمطار.
حوايل  �شكانها  ع��دد  يبلغ  ب��ل��دة  وه��ي  اإت�����ش��وك��ا،  يف  ال�شكان  وي�شتعد 
ونيو  فيكتوريا  والي��ت��ي  ب��ن  احل���دود  م��ن  بالقرب  ن�شمة   15000
�شاوث ويلز، لفي�شان نهر م��وراي يف وقت متاأخر من يوم اجلمعة، 
و�شط تقارير عن نفاد ال�شلع يف متاجر ال�شوبر ماركت بعد اأن ت�شبب 
اإغالق الطرق يف قطع االإمدادات. وقال رئي�س الوزراء اأنتوين األبانيز 
اإن ما ي�شل اإىل 500 من اأفراد الدفاع �شي�شاعدون يف مكافحة اآثار 
الفي�شانات، حيث ميالأ املئات بالفعل اأكيا�س الرمل، كما يجري ن�شر 

طائرات هليكوبرت ع�شكرية يف مهمات اإجالء واإعادة اإمداد.
واأظهرت لقطات تلفزيونية و�شع عدة طبقات من اأكيا�س الرمل اأمام 

املتاجر واملنازل يف اإت�شوكا.
وقد تهطل اأمطار بارتفاع 100 مليمرت على �شرق اأ�شرتاليا خالل 
اأن مكتب االأر�شاد اجلوية  االأي��ام اخلم�شة املقبلة، وعلى الرغم من 
اأي كمية من االأمطار تزيد من  ف��اإن  خف�س توقعاته يوم االأرب��ع��اء، 
اآخرها  ع��ن  املمتلئة  االأن��ه��ار  م��ن  مفاجئة  في�شانات  ح���دوث  خطر 

بالفعل.

بهدف  طوارئ”  “حالة  اإت��ن��و  دي��ب��ي  حممد  الت�شادي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
“احتواء واإدارة” الفي�شانات التي ت�شرب البالد منذ اأ�شابيع وبلغ عدد 
املت�شّررين منها “اأكر من مليون �شخ�س«. وقال ديبي يف خطاب عرب 
التلفزيون اإّن هذه الفي�شانات التي اجتاحت مناطق يف جنوب البالد 
وو�شطها وجنمت عن هطول اأمطار غزيرة طالت “636 بلدة يف 18 
مليون  من  “اأكر  منها  وت�شّرر  ال�23”  البالد  مقاطعات  اأ�شل  من 
األف هكتار من   465 “اأتت على اأكر من  اأّن املياه  �شخ�س«. واأ�شاف 
احلقول و19 األف راأ�س ما�شية«. واملقاطعات االأكر ت�شّرراً يف البالد 
هي مايو كيبي ال�شرقية ولوغون الغربية وتاندجيليه ومواين �شاري 
الحتواء  ط���وارئ  حالة  فر�س  “�شيتّم  اإّن���ه  الرئي�س  وق��ال  وم��ان��دول. 
“خطر  من  حم���ّذراً  اأف�شل”،  ب�شكل  الطبيعية  الكارثة  حالة  واإدارة 
ثابتاً خالل  املياه  ارتفاع م�شتوى  اإذا ظل   )...( حدوث في�شان معّمم 
االأ�شبوع«. واأو�شح اأّن “اأكر املناطق عر�شة للخطر هي مدينة جنامينا 

معترباً الو�شع يف العا�شمة “مقلقاً اأكر فاأكر«. وحميطها”، 

 قالت ال�شرطة اإن رجال من جورجيا يبلغ من العمر 80 عاما كان 
االأمريكي  الكوجنر�س  مبنى  اأر���س  يف  قانوين  غري  ب�شكل  متوقفا 
“الكابيتول” يف وا�شنطن، قائال اإنه يريد ت�شليم وثائق اإىل املحكمة 

العليا، اعتقل يوم االأربعاء بعد العثور على ثالث بنادق يف �شاحنته.
اإن توين باين من تانيل  وقالت �شرطة الكوجنر�س يف بيان مكتوب 
اإىل  اأ�شلحة  اإح�شار  هي  واح��دة  بتهمة  اعتقل  جورجيا  بوالية  هيل 
لكن  ال�شاحنة  يف  الركاب  من  اثنن  ال�شرطة  واعتقلت  الكابيتول. 
ال�شيارة  الكوجنر�س  �شرطة  �شباط  ور���ش��د  احتجازهما.  يتم  مل 
املحكمة  مبنى  م��ن  بالقرب  ق��ان��وين  غ��ري  ب�شكل  متوقفة  البي�شاء 
3:45 م�شاء بالتوقيت املحلي،  العليا االأمريكية يف حوايل ال�شاعة 
وعندما اقرتبوا قال الركاب الثالثة اإنهم جاوؤوا لت�شليم امل�شتندات 
اإىل املحكمة. وقالت ال�شرطة اإن باين اأخرب ال�شباط اأنه كان بحوزته 
اأ�شلحة يف ال�شاحنة، واأدى البحث اإىل العثور على م�شد�شن وبندقية 

واأنبوب وعلب ذخرية.

عو��شم

�صيدين

اإجنامينا

وا�صنطن

ليبيا.. »طريق املوت« يفجر احتجاجات ن�سائية يف الواحات

ثورة الداخل وعقوبات وا�سنطن.. احلرب ت�ستد على الإرهاب بال�سومال

ال�سودانية ن�سرين ال�سائم تنا�سل من اأجل الدميوقراطية 
على م�شتوى العامل، والدميوقراطية يف ال�شودان الذي يعي�س 
اأمران  ال�شيا�شي،  التغيري  اىل  �شعيا  �شعبة  انتقالية  مرحلة 

متالزمان.
االأمم  ملجموعة  رئي�شة  ال�شائم  اأ�شبحت   ،2020 العام  منذ 
املتحدة اال�شت�شارية لل�شباب ب�شاأن التغيري املناخي، وهي اليوم 

وجه بارز من وجوه النا�شطن االأفارقة.
وقالت ال�شائم يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س يف منزلها يف 
“يف ال�شودان، يجب اإعطاء االأولوية لتغرّي املناخ”،  اخلرطوم 
املناخي  التغري  ت��وِل  مل  ال�شودانية  ال�شلطات  اأن  اىل  م�شرية 
�شوى القليل من االهتمام، على الرغم من اأنه جزء ا�شا�شي يف 

االأزمات التي ت�شهدها البالد منذ �شنوات.
ب�شورة غري منتظمة  ال�شودان  االأمطار يف  “هطلت  وت�شيف 

وغري اعتيادية، ما اأدى اىل في�شانات مدمرة ت�شّببت يف دمار 
اأي�شا  وُر�شد  الزراعية.  واالأرا�شي  التحتية  والبنية  املمتلكات 
ال�شتاء  ف�شل  واختفى  احل����رارة،  درج���ات  يف  ملحوظ  ارت��ف��اع 

نهائيا«.
ال�شنة، مع  اأوق���ات  �شبه ج��اف وح��ار معظم  ال�����ش��ودان  وطق�س 
درجة.   43 ي��ت��ج��اوز  ال�شيف  احل����رارة يف  درج����ات  ارت��ف��اع يف 
�شخ�شا.   150 الفي�شانات مبقتل  ت�شببت  اأي�شا،  ال�شنة  هذه 
وتت�شاءل موارد البالد الطبيعية، ما اأدى اىل ن�شوب �شراعات 
املناطق  م��ن  ع���دد  ال�����ش��ن��ن يف  م���ّر  ع��ل��ى  ع��رق��ي��ة  ذات طبيعة 

النائية.
االول  املقام  يف  �شببها  ال�شراعات  هذه  “مثل  ن�شرين  وتتابع 

الندرة. و�شبب الندرة هو تغري املناخ«.

يف العام 2003، اندلع نزاع دام يف اإقليم دارفور يف غرب البالد 
ال�شالح  اإفريقية  اأقليات  عندما حملت جمموعات تنتمي اىل 
العرب.  عليها  يهيمن  ك��ان  ال��ت��ي  الب�شري  عمر  حكومة  �شد 
وا�شتعانت احلكومة مبلي�شيات عربية من الرعاة البدو اأطلق 
عليها ا�شم “اجلنجويد” الذين اتهموا بتنفيذ انتهاكات عدة. 
وفرار  �شخ�س  األ��ف   300 مبقتل  دارف���ور  يف  القتال  وت�شّبب 

2،5 مليون من منازلهم وفقا الإح�شاءات االأمم املتحدة.
وو�شف بع�س املحللن نزاع دارفور باأنه “اأول �شراع ناجت عن 
وقال االأمن العام ال�شابق لالأمم  التغري املناخي يف العامل”. 
بيئية”،  ك��اأزم��ة  دارف����ور  ن���زاع  “بداأ   2007 ع��ام  امل��ت��ح��دة يف 
دارفور  يف  عنف  ان���دالع  امل�����ش��ادف��ة  قبيل  م��ن  “لي�س  م�شيفا 

خالل فرتات اجلفاف«.

•• �خلرطوم-�أ ف ب

مع اقرتاب موعد انعقاد موؤمتر االأطراف ب�شاأن املناخ برعاية 
ن�شرين  ال�شودانية  النا�شطة  تقول  م�شر،  يف  املتحدة  االأمم 
يف  الدميوقراطية  بدعم  لتطالب  به  �شت�شارك  اإنها  ال�شائم 
بلدها الفقري وباإجراءات عاجلة حلماية البيئة يف ظل التغري 

املناخي الذي يزيد من ه�شا�شتها.
وال��ت��ي حتمل  ع��ام��ا  وع�����ش��ري��ن  ال�شبعة  ذات  ال�����ش��ائ��م  وب����داأت 
قبل  ن�شاطها  املتجددة،  الطاقة  وم�شادر  الفيزياء  يف  �شهادة 
ما يقارب عقد من الزمن، ودقت ناقو�س اخلطر ب�شاأن تزايد 
�شرق  �شمال  ال��واق��ع يف  بلدها  امل��ن��اخ��ي يف  االح����رتار  خم��اط��ر 
املنت�شرة  الظاهرة  ه��ذه  مكافحة  اأن  ال��ي��وم  وتعترب  اإفريقيا، 

•• طر�بل�ض-وكاالت

مدينة  يف  احتجاجية  وقفة  الليبيات  من  جمموعة  نظمت 
امل�����ش��وؤول��ن يف  ت��اأخ��ر  احتجاجا على  ال��ب��الد،  �شرقي  ج��ال��و، 
���ش��ي��ان��ة ال��ط��ري��ق ال���راب���ط ب��ن امل��دي��ن��ة واإج���داب���ي���ا، والذي 
ت�شببت حوادثه يف اإزهاق اأرواح الكثري من املواطنن يف وقت 

ق�شري.

طريق املوت
بتخطيط  بالكامل،  ن�شائي  ح��راك  عن  عبارة  االحتجاجات 
بتدخل حكومي  امل��دين، طالنب  العمل  نا�شطات يف  وتنظيم 
املدينة.  اأب��ن��اء  حياة  على  حفاظا  الطريق؛  ل�شيانة  �شريع 
اإىل  ولفتت م�شاركات يف الوقفة ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
اأنه “�شتكون هناك خطوات ت�شعيدية ت�شل الإغالق حقول 

النفط، اإذا مل ي�شتجب امل�شوؤولون ملطالبهن«.
منذ  ليبيا  يف  �شاعت  �شغط  و�شيلة  النفط  حقول  واإغ���الق 
معمر  الراحل  الزعيم  نظام  �شد   2011 ع��ام  احتجاجات 
مناطق  ع��دة  يف  الإغ��الق��ه��ا  حمتجون  يلجاأ  حيث  ال��ق��ذايف؛ 
لي�شت  وه��ذه  مطالبهم.  لتنفيذ  احلكومة  لدفع  بالبالد، 
هذه  يف  الن�شوية  احل��رك��ات  فيها  تن�شط  التي  االأوىل  امل��رة 
املدن؛ ف�شبق اأن �شاركت يف اأكر من احتجاج لتنفيذ مطالب 

جمتمعية.

�سريان حيوي مهم
مدن  بن  يربط  حيوي  �شريان  باأنه  الطريق  اأهمية  تكمن 
ال�����ش��م��ال وم����دن اجل���ن���وب ال�����ش��رق��ي، وه����و ح��ل��ق��ة الو�شل 
النهر  الرئي�شية بن احلقول وال�شركات النفطية وم�شروع 
ال�شناعي وامل�شروعات الزراعية باملنطقة وبن املوانئ. وتنتج 

•• و��شنطن-وكاالت

�شربة  االإره���اب���ي���ة  ال�����ش��وم��ال��ي��ة  ال�شباب”  “حركة  ت��ل��ق��ت 
قادتها  بع�س  على  عقوبات  بفر�س  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن 
اأعقبتها  االأ���ش��ل��ح��ة،  و���ش��راء  التمويالت  جلب  يف  العاملن 
���ش��رب��ة ع��اج��ل��ة م��ن اجل��ي�����س ال�����ش��وم��ايل ال���ذي ق�شى على 

ع�شرات من مقاتليها.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  حت��دث��ت  �شومالية  م�����ش��ادر  تقدير  يف 
اتباع  لتطور  ين�شم  مهم،  تطور  العقوبات  ف��اإن  عربية”، 
“فرع تنظيم  احلكومة �شيا�شة وا�شحة يف حماربة احلركة 
وان�شمام القبائل موؤخرا للحكومة  القاعدة يف ال�شومال”، 

يف هذا الهدف.
اأع��ل��ن اجل��ي�����س ال�����ش��وم��ايل اأن����ه ا���ش��ت��ع��اد، ���ش��ب��اح االأرب���ع���اء، 
وغاليف،  وبكجيح،  ورك��ل��ن،  ق��رى  على  الكاملة  ال�شيطرة 
�شبيلي  وج��ي��ل��ب��ل��ي يف حم��اف��ظ��ة  وق����ورط����ريي،  ورع��ي�����ش��ي، 
من  الع�شرات  قتل  اإع��الن��ه  م��ن  ي��وم  بعد  وذل���ك  الو�شطى، 
عنا�شر “حركة ال�شباب” قرب �شبيلي وهريان، ح�شب وكالة 

االأنباء ال�شومالية.

العقوبات الأميكية
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ج����اءت ب���دوره���ا ب��ع��د ي���وم م��ن ف��ر���س وزارة 
من   14 على  عقوبات  املا�شي  االثنن  االأمريكية  اخلزانة 
بينهم 6 قالت اإنهم اأفراد يف �شبكة �شراء  “حركة ال�شباب”، 

االأ�شلحة، وتدبري ت�شهيالت مالية، وا�شتقطاب اأفراد.
ال��ع��ق��وب��ات: عبد اهلل اجلريي،  �شملتها  ال��ت��ي  االأ���ش��م��اء  م��ن 
ال��ك��رمي ح�شن جقال،  اأف��ج��وي، عبد  ع���دال، ح�شن  خليف 

م�شرية اإىل اأن الوقفة احتجاجية “تاأتي  العقد مل ينفذ”، 
لل�شغط على احلكومة للتحرك«.

وعن اأ�شباب احلوادث على الطريق، اأو�شحت ع�شوة جمل�س 
املراأة يف بلدية جالو، مربوكة ال�شحات، اأن “الطريق متهدم 
ب�شكل كبري، ونحن نطلق عليه طريق املوت؛ ب�شبب احلوادث 

الكبرية التي تقع عليه«.
بداية،  “جمرد  الن�شائية  ال��وق��ف��ة  ه���ذه  ف���اإن  وب��ت��ع��ب��ريه��ا، 

هذه احلقول النفطية نحو 70 باملئة من اإنتاج ليبيا.
فاإن  ال��ط��ري��ق،  ل�شيانة  بالتدخل  امل�شوؤولن  وع��ود  »ورغ���م 
تنفيذها”،  دون  حالت  ال�شيا�شية  بال�شراعات  ان�شغالهم 

ح�شب م�شاركات يف الوقفة االحتجاجية.
غزالن  ج��ال��و،  يف  امل���دين  املجتمع  مفو�شية  رئي�شة  وق��ال��ت 
اإنها وقعت عقدا مع  “احلكومة قالت �شابقا،  اإن  اأوحي�شان، 
�شركة من دول اجلوار ل�شيانة الطريق منذ نحو عام، لكن 

اأمواال  جتني  االإرهابية  احلركة  اأن  اإىل  بذلك  هيبة  ي�شري 
طائلة من نزع االإتاوات من املزارعن وال�شركات يف االأماكن 
التي ت�شيطر عليها. لكن الباحث اأ�شار اأي�شا اإىل اأن امل�شادر 
املحلية ترتاجع منذ اأن ان�شمت القبائل للحكومة يف احلرب 
احلياد،  تلتزم  كانت  التي  القبائل،  ان�شمت  احل��رك��ة.  على 
للحكومة بعد ت�شررها من هجمات احلركة �شد اآبار املياه 

ع��ب��دي ال�����ش��م��د، وع��ب��د ال��رح��م��ن ن����وري. ي��ق��در م��ا جلبته 
احلركة من اأموال عرب التهريب وغريه بنحو 100 مليون 
دوالر �شنويا. اإجراءات موؤثرة الباحث ال�شيا�شي ال�شومايل 
اآدم هيبة، و�شف العقوبات االأمريكية باملوؤثرة، خا�شة فيما 
يتعلق بجلب االأ�شلحة والتمويل اخلارجي، اإال اأنه اعترب اأن 

االإجراءات نف�شها ال توؤثر على التمويل املحلي.

وحتى اللحظة مل يتم اال�شتجابة ملطالبنا، ومل يت�شل اأحد 
“احلركة  اأ�شافت:  ال�شغط،  ول��زي��ادة  بنا«.  امل�شوؤولن  من 
الن�شوية ما زالت لديها العديد من اخلطوات �شت�شرع فيها 
اإذ مل يتم تنفيذ مطالبها؛ فالطريق الذي يبلغ طوله 230 
كلم يوؤدي حلقول النفط واأهم امل�شاريع الزراعية، ومير به 
اأن  ي�شح  وال  ال�شاحل،  يغذي  ال��ذي  ال�شناعي  النهر  اأي�شا 

يكون بهذا ال�شكل«.

طفرة ن�سائية
ولوحظ خالل ال�شنوات االأخرية يف مدن الواحات الليبية، 
وجود طفرة يف م�شاركة املراأة واحلركات الن�شوية يف احلياة 

املجتمعية وال�شيا�شية، وكذلك الوقفات االحتجاجية.
وح�شب اأوحي�شان، فاإن دور املراأة يف جالو “كبري وحموري؛ 
جدارتها،  اإث��ب��ات  �شيا�شيا  متكينها  ب��ع��د  ا�شتطاعت  ح��ي��ث 
وجتدها يف اأغلب االأماكن واملواقع اخلدمية، وتقود االآن يف 

اأغلب القطاعات احلكومية، وترتاأ�س املوؤمترات«.
املزايا،  جميع  لديها  ليبيا  يف  “املراأة  ب��اأن  حديثها  وختمت 
والقوانن تعمل يف �شاحلها، لكنها حتتاج اإىل الثقة واالإرادة 

من اأجل تقدمي االأف�شل«.
وجالو هي اأول مدينة ليبية تن�شئ جمعيات جمتمع مدين 
2005، و���ش��ب��ق��ت ظهور  ب��داي��ة م��ن ع���ام  ن�����ش��ائ��ي��ة، وذل����ك 
اإن  نقول  اأن  “ون�شتطيع  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��رج��ايل  الن�شاط 
ال�شحات.  تقول  كما  جمتمعها”،  يف  ق��ائ��دة  جالو  يف  امل���راأة 
وت�شرب مثال كذلك مب�شاركة املراأة يف االنتخابات البلدية 
كمر�شح وكناخب، وا�شفة القوانن باأنها “تنا�شب اإىل حد ما 
و�شع الن�شاء يف ليبيا، لكن ال بد من زيادة التمثيل ال�شيا�شي 
تقريبا من  خ��اٍل  البالد  امل��راأة يف  �شجل  اإن  والنيابي؛ حيث 

حوادث الف�شاد”؛ ح�شب و�شفها.

وق��واف��ل االإغ��اث��ة الب��ت��زاز وجت��وي��ع االأه����ايل، رغ��م اجلفاف 
احلاد الذي ي�شرب البالد.

»ثورة قبلية«
اأهم  من  الواليات  لكل  متتد  التي  القبلية”  “الثورة  باتت 
يف  اأ�شهم  ما  وه��و  ال�شباب”،  “حركة  تهدد  التي  التطورات 
منذ  احلركة  عليها  ت�شيطر  منطقة   30 من  اأك��ر  حترير 
هذا  ال�شيا�شي  الباحث  يرجع  “هيبة«.  بح�شب  �شنن،   10
ال�شكان  توجيه  يف  ي�شهم  ال��ذي  القبلي  ال��راب��ط  اإىل  االأم��ر 

هناك، مع الدعم احلكومي القوي لهذا التحرك.
احلكومة  �شيا�شة  تغري  م��ن  تنبع  احل��ك��وم��ي  ال��دع��م  وق���وة 
التي كانت حتت قيادات �شابقة م�شو�شة؛ ما اأعطى “حركة 

ال�شباب” فر�شة التمدد.
حممود  �شيخ  ح�شن  ال�شومايل  الرئي�س  التقى  �شهر،  قبل 
مب�شاندة  مطالبا  االأم��ريك��ي،  نظريه  املتحدة،  ال��والي��ات  يف 
التي  طيار،  ب��دون  بطائرات  واإم��داده��ا  حلكومته  وا�شنطن 

نفذت بالفعل اأقوى عملياتها بعد اأ�شبوع فقط من اللقاء.
امل�شت�شارين  اأط��ل��ق��ه كبري  م��ن حت��ذي��ر  اأي���ام  بعد  ال��ل��ق��اء  مت 
االأمم  ل��دى  املتحدة  ال��والي��ات  بعثة  يف  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
ال�شباب”  “حركة  اأن  م��ن  ديلورينتي�س،  جيفري  امل��ت��ح��دة 

ت�شعى اإىل احل�شول على طائرات بدون طيار.

تعانق املخدرات والإرهاب
»حركة ال�شباب”، التي ظهرت عام 2006، ا�شتغالال للحرب 
االأهلية، لي�شت حتديا فقط لل�شومال، لكن للكثري من دول 

�شرق اإفريقيا، خا�شة اأنها كونت موالن لها بداخلها.

Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
Public notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0000487, Civil (Partial)
To the defendant : Aqib Hameed Hameedullah Khan, Address : 9452970
We inform you that on 03/08/2022. this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:

The Judgment
The court sentenced a judgment as if in the presence  / To obligate the 
defendant to pay the Claimant an amount of AED 8998.84 (Eight thousand 
nine hundred ninety-eight dirhams and eighty-four fils) along with the 
legal interest of 5% from the date of submitting the case on 17/01/2022 
until full payment, as well as obligating him to pay fees and expenses.
Judgment is subject to appeal within the legal term as of the day after its 
publication.
Judge / Hussam Jaafar Mohamad Alsayed
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
Dubai Courts of First Instance 

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 253/2022/5974 - Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution : Claim of the value of bounced cheques Nos. 000003, 000002, 
000001, 000004 issued by Sharjah Islamic Bank amounting to AED 436880, the 
remaining amount AED 357000
Applicant : Sharjah Islamic Bank - Address : UAE, Emirate of Sharjah, Industrial 
18, Maliha Road, Sharjah Islamic Bank Branch Building, Ground Floor Apartment, 
Department of Economic Development & Asas Real Estate Company.
Requested to be Notified : 1- Fred Reane Velasquez Salmorin, Capacity : Respondent. 
Subject of Notice : The aforementioned Executive Case was filed against you in order 
to oblige you to pay the adjudicated amount at AED 362745 to the Applicant or the 
Court's treasury. Accordingly, the Court shall commence the executive procedures 
against you in case you refrained from complying with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of this notice publication.
Prepared by : Mariam Obaid Hazeem Khamis Al Amimi
Date of Approval : 13.10.2022-14:05:26

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
Dubai Courts of First Instance

Notice of Payment by Publication
In the Execution No. 253/2022/6968 - Execution of Cheques.
Heard in Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Execution : Claim of the value of bounced cheque No. 000021+ 000022 issued by 
Sharjah Islamic Bank amounting to 104376, the remaining amount : AED 56000
Your Honor, the Execution Judge,
Dear Sir,
Subject/ Claim of the value of bounced cheque No. 000021+ 000022 issued from Lewis 
Richard Jerome, Nationality: India, at a total value of AED 104,375.90, which were bounced 
from the bank due to insufficient funds. Partial payment was made and the remaining amount 
subject matter of the execution request is AED 56,000.
With All Due Respect,,,
Applicant Sharjah Islamic Bank - Address : UAE, Emirate of Sharjah, Industrial 18, Maliha 
Road, Sharjah Islamic Bank Branch Building, Ground Floor Apartment, Department of 
Economic Development & Asas Real Estate Company.
Requested to be Notified : 1- Lewis Richard Jerome, Capacity: Respondent.
Subject of Notice : The aforementioned Executive Case was filed against you in order to 
oblige you to pay the adjudicated amount at AED 57725 to the Applicant or the Court's 
treasury. Accordingly, the Court shall commence the executive procedures against you in case 
you refrained from complying with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of this notice publication.
Prepared by : Mariam Obaid Hazeem Khamis Al Amimi
Date of Approval : 13.10.2022 11:06:17

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535 Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Execution No. 207/2022/4424- Commercial Execution
Heard at Third Execution Circuit no. 185
Execution Subject : To execute the judgment issued on 09/02/2021 in Case no. 363/2020 
Commercial Full Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of (AED 2706892.53) 
including fees and expenses.
Judgment Creditor : National Bank Of Fujairah (Dubai Branch)
Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Al-Ghanim Business Center, Office No. 606, 
Prestige Advocates & Legal Consultants
Notified party : 1- Obaid Khadim Ahmad Khadim bin Touq Almarri, Capacity : Judgment 
Debtor ,  2- Bin Touq Facility Management LLC, Capacity : Judgment Debtor , 3- Bin 
Touq Fire & Safety Owned by Obaid bin Touq One Person Company LLC, Capacity : 
Judgment Debtor
Notification Subject : The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive 
case against you and obligated you to pay the adjudged amount of AED 2706892.53 to 
the Judgment Creditor or the court treasury. Therefore, the court will initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of publication of this notification.
Prepared by : Mohammad Hassan Khalifa Mohammed Al Faqaei
Approval date : 20-10-2022 10:41:12

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
Amicable Settlement

Notification by Publication
In Dispute No 3409/2022/461 Value-Specific Dispute
To be Considered before : 14th Amicable Settlement of Disputes Circuit No 763
Subject matter of the dispute : To oblige the Defendants : Mansour Afikara and Shanwas 
Mukandat Hamza to pay an amount of (AED 72,448.00), fees, expenses, attorneys' fees and 
interest of 5% from the date of filing the lawsuit until full payment and the judgement shall be 
self-executing immediately without bail.
Plaintiff : Hamad Ahmed Bakhit Farhan Al Suwaidi.
Address : UAE-Ajman-industrial-Ajman- Al Sana'a Street
Name of the person to be notified : 
1. Shanwas Mukandat Hamza, in his capacity as a Defendant
2. Mansour Afikara, in his capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification: The Plaintiff has filed the lawsuit and its subject matter is 
the claim to oblige the Defendants: Mansour Afikara and Shanwas Mukandat Hamza to pay an 
amount of (AED 72,448.00), fees, expenses, attorneys' fees and interest of 5% from the date 
of filing the lawsuit until full payment and the judgement shall be self-executing immediately 
without bail. it scheduled a hearing on Tuesday, 25/10/2022 at 09:00am in the remote litigation 
room, so you are required to attend or your legally represent and you shall submit your pleadings 
or documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by : Fatima Mohammed Al Muhairi
Date of accreditation : 17/10/2022 at 11:46:29

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 18935/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : MOHAMED MANIR ISLAM HARD WARE TR

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 36150 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 36150 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2019 White Great Wall wingle White SHJ 25941

Therefore, we first warn you to pay 36150 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392 Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 19113 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : Tahani Alkhalej Weeding Services

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 19065.75 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 19065.75 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2015 Grey Invinity Qx70 3 SHJ 57945

Therefore, we first warn you to pay 19065.75 AED within a maximum of one week from 
the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against 
you to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses 
and lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any 
personal property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392 Date 21/ 10/ 2022  Issue No : 13677
Ministry of Justice - Technical Affairs and International Cooperation 

Notary Public and Authentication Department (Sharjah)
Judicial notice of payment

Transaction No. MOJAU-2021-0085753
Judicial notice
The Notifying Party: Saeed Salem Abdullah Saeed - Emirati with ID number (784197669408037)
Address: United Arab Emirates - Sharjah, Tel: 0506361001
Against/The Notified Party: Jinlin Liu - Chinese- unified number (201623962) Address : United Arab 
Emirates - Sharjah - Al Qarayen 4 - House No. 2550, Tel: 0509051999
The Facts: 1. Whereas, the Notifying Party granted The Notified Party cheques drawn on Emirates NBD.
2. The Notifying Party withdraw a cheques amount from the bank which the Notified Party granted it in an 
amount of AED (75,000) seventy-five thousand dirhams.
3. The Notifying Party surprised to discover that there was no balance to pay the cheques value, and the bank 
granted refused letter on the cheques to the Notifying Party.
4. Therefore, the Notifying Party requested the value of the check from the notified party, but without avail.
5. The Notifying Party filed a criminal lawsuit No. 6096/2021, Sharjah, The court ruled to a fines in amount 
of 5 of 5,000 five thousand dirhams to be paid by The Notified Party to the Notifying Party
6. Whereas, the Notifying Party did not, to date, paid the payment of the cheques amount or paid any payment 
therefrom, despite the Notifying Party frequent attempts to communicate with the notified party to pay the 
amount or refunds it. Therefore, the Notifying Party shall notify the notified party with the urgency and 
necessity of paying the amount of AED 75,000 owed by it (five and seventy thousand dirhams only) no later 
than five days from the date of receiving the notification, otherwise the Notifying Party will undertake all 
legal measures to claim the amount and compensation
The Notifying Party: Saeed Salem Abdullah Saeed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021
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عربي ودويل

“�ُشلِّم  اأطفال و04 قا�شرا. واأو�شحت وزارة اخلارجية الفرن�شية يف بيان 
اأجهزة رعاية الطفولة و�شيخ�شعون ملتابعة طبية اجتماعية.  اإىل  ر  الق�شّ

اأما البالغات فقد �شلمن اإىل ال�شلطات الق�شائية ذات ال�شلة«.
وهذه اأكرب عملية اإعادة من هذا النوع منذ ثالثة اأ�شهر، عندما اأعيدت 61 
والدة و53 قا�شرا اإىل فرن�شا يف 5 متوز-يوليو. ويف غ�شون ذلك، اأعيدت 

امراأة وطفالها مطلع ت�شرين االأول-اأكتوبر.
واأ�شافت اخلارجية “ت�شكر فرن�شا ال�شلطات املحلية يف �شمال �شرق �شوريا 

)الكردية( لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة«.
وه��وؤالء الن�شاء هن من بن فرن�شيات توجهن طوعا اإىل مناطق ي�شيطر 
تنظيم  هزمية  بعد  عليهن  وقب�س  و�شوريا  ال��ع��راق  يف  اجلهاديون  عليها 

داع�س العام 9102.

االإن�شان  حلقوق  االأوروب��ي��ة  املحكمة  دان��ت  اأيلول-�شبتمرب،   41 يف  لكن 
�شوريا، يف ما  داع�شين فرن�شيحَن من  اإعادتها عائالت  ب�شبب عدم  فرن�شا 

�شّكل نك�شة لباري�س حينها.
واإثر ذلك، اأكدت فرن�شا اأنها م�شتعدة ل�”درا�شة” اإعادة املزيد من عائالت 
جهادين من �شوريا “كلما �شمحت الظروف بذلك”، مو�شحة اأنها “اخذت 

علما” باإدانتها من قبل املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان بهذا ال�شاأن.
اأو �شجنهن، وجميعهن تطالهن مذكرات  ومّت توجيه االتهام اإىل االأمهات 
تفتي�س اأو توقيف فرن�شية، اأما القا�شرون فقد عهد بهم اإىل هيئات لرعاية 

االأطفال.
وكانت ال�شلطات املكلفة مكافحة االإرهاب اأ�شارت يف متوز-يوليو املا�شي اإىل 

اأنه ال يزال هناك 001 امراأة ونحو 052 طفال يف خميمات يف �شوريا.

•• باري�ض-�أ ف ب

اأعادت فرن�شا  اأم�س اخلمي�س دفعة جديدة من اأطفال ون�شاء انتقلوا اإىل 
اإرهابية خالل فرتة �شيطرة  االأرا�شي التي كانت ت�شيطر عليها منظمات 
تعّر�س لهجمات  بلد  يف  ح�شا�س  مو�شوع  وهو  االإرهابي  داع�س  “ تنظيم 

اإرهابية يف العام 5102.
يحتجز  خميمات  يف  معتقلن  ك��ان��وا  طفال  و04  51 ام����راأة  وو���ش��ل��ت 
فيها اإرهابيون يف �شمال �شرق �شوريا وت�شيطر عليها القوات الكردية عند 
املحلي )03،10 بتوقيت غرينيت�س(  بالتوقيت  03،30 �شباحا  ال�شاعة 

اخلمي�س اإىل فيالكوبالي قرب باري�س.
بال  و�شابة  41 وال��دة  من  موؤلفة  املجموعة  ه��ذه  اأن  اأمني  م�شدر  واأف���اد 

وقد ولد الكثري من هوؤالء االأطفال يف �شوريا.
وعاد اإىل فرن�شا نحو 003 قا�شر فرن�شي ممن كانوا يقيمون يف مناطق 
على  ر�شميا،  ال�شلطات  77 اأعادتهم  بينهم  اإرهابية من  عمليات جماعات 
ما اأعلن مطلع ت�شرين االأول-اأكتوبر وزير العدل الفرن�شي اإريك دوبون-

موريتي اأمام جمل�س ال�شيوخ الفرن�شي.
ويعترب هذا املو�شوع ح�شا�شا يف فرن�شا التي تعر�شت لهجمات اإرهابية عدة 
واأدمتها هجمات 31 ت�شرين الثاين-نوفمرب 5102 يف باري�س و�شواحيها 

والتي اأ�شفرت عن مقتل 031 �شخ�شا، بتحفيز من تنظيم داع�س.
قا�شية يف  املحتجزات يف ظ��روف  الداع�شيات  ه��وؤالء  وب�شغط من عائالت 
على  اإع���ادة  عمليات  طويلة  ف��رتة  منذ  فرن�شا  جت��ري  االعتقال،  خميمات 

اأ�شا�س كل حالة بحالتها

فرن�سا تعيد 15 امراأة و40 طفال من خميمات يف �سوريا 

•• لندن-وكاالت

الربيطانية   ال��ن��ق��ل  وزي����رة  ق��ال��ت 
الوزراء  رئي�شة  اإن  اخلمي�س  اأم�س 
انتقادات  ت��واج��ه  التي  ت��را���س،  ليز 
ب��ث��ق��ة جمل�س  �����ش����دي����دة، حت���ظ���ى 
وزرائ������ه������ا، وذل�������ك ب���ع���د ي�����وم من 
وا�شتقالة  الربملان  داخل  الفو�شى 
وزيرة الداخلية �شويال برافرمان.
تريفيليان  م�����اري  اآن  و���ش��رح��ت 
الربيطانية  االإذاع������������ة  ل���ه���ي���ئ���ة 
“حمطة بي.بي.�شي” قائلة “ليز 
وتتمتع  وزرائنا  رئي�شة  هي  ترا�س 

بثقة جمل�س الوزراء«.
ه�����ذا وداف�����ع�����ت رئ���ي�������ش���ة ال��������وزراء 
الربيطانية ليز ترا�س يف الربملان 

االنتقادات  نف�شها يف مواجهة  عن 
ب���ع���دم���ا ا����ش���ط���رت ل���ل���رتاج���ع عن 
موؤكدة  االق���ت�������ش���ادي  ب��رن��اجم��ه��ا 
�شخ�شاً  ول��ي�����ش��ت  “حماربة  اأن���ه���ا 
�شعبية  وت����راج����ع����ت  ي���ن�������ش���ح���ب«. 
وتواجه  وق��ت  اأي  اأك��ر من  ترا�س 
غالبيتها،  داخ�������ل  اع����رتا�����ش����ات 
اأ�شابيع  �شتة  بعد  �شامتة  وبقيت 
على دخولها اإىل داونينغ �شرتيت، 
فقط  �شمتها  ع��ن  خ��رج��ت  لكنها 
هيئة  م�����ع  ح�����دي�����ث  يف  ل���ت���ع���ت���ذر 
االذاعة الربيطانية “بي بي �شي” 
ب��ع��د ت��راج��ع��ه��ا امل����ذل ع���ن خف�س 

ال�شرائب.
وواج����ه����ت اخ���ت���ب���اراً م��ه��م��اً خالل 
جل�شة  يف  اال�����ش����ب����وع����ي  ل���ق���ائ���ه���ا 
“اأنا  ال��ربمل��ان،وق��ال��ت:  يف  امل�شاءلة 
م�شتعدة  ل��ل��م��واج��ه��ة،  م�����ش��ت��ع��دة 

لقرارات �شعبة«.
وب����ن����ربة حت������د، ح����اول����ت ال����دف����اع 
�شيحات  و����ش���ط  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  ع����ن 
لال�شتقالة  ودع������وات  ا���ش��ت��ه��ج��ان 

احل�����ك�����وم�����ة ت����ع����ط����ي االأول�������وي�������ة 
حتقيق  م��ع  �شعفاً  االأك���ر  للفئات 
واالجتاه  االق��ت�����ش��ادي  اال���ش��ت��ق��رار 
ن���ح���و من����و ط���وي���ل االأم�������د يرغب 
بلوغ  يف تعليق على  فيه اجلميع” 
كان  واإذا  ج��دي��دة.  ذروة  الت�شخم 
الو�شع ال�شيا�شي ال يزال فو�شوياً، 
االقت�شادي  ال��و���ش��ع  ���ش��ب��ط  ف����اإن 
يبدو اأنه طماأن االأ�شواق و�شندوق 
النقد الدويل الذي رحب بالعودة 
وقت  يف  املايل”  “االن�شباط  اإىل 

يلوح فيه الركود يف االأفق.
لكن احلركات االجتماعية تتزايد. 
ملعهد  راأي  ا����ش���ت���ط���الع  واأظ�����ه�����ر 
اأ�شل  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��اً  اأن  ي��وغ��وف 
ترا�س،  يف  اإي���ج���اب���ي  راأي  ل���ه   10
5 من القاعدة املحافظة.  و1 من 
واعترب %55 من اأع�شاء احلزب 
اأن على ليز ترا�س اأن ت�شتقيل فيما 
رغبتهم يف  %38 فقط عن  عرب 
عامن  ق��ب��ل  من�شبها.  يف  بقائها 
تتقدم  الربملانية،  االنتخابات  من 

واإقناع  ال��ع��م��ال��ي��ة،  امل��ع��ار���ش��ة  م��ن 
بقدرتها  ح��زب��ه��ا  يف  امل��ح��اف��ظ��ن 
�شرتيت.  داون��ي��ن��غ  يف  ال��ب��ق��اء  على 
العمالية  املعار�شة  زعيم  وت�شاءل 
رئي�شة  ف��ائ��دة  “ما  ���ش��ت��ارم��ر  ك��ري 
وزراء ال ت�شمد وعودها اأ�شبوعاً؟” 
ا�شطرت  التي  االإج����راءات  م��ع��دداً 
من  ب�شغط  عنها  للرتاجع  ترا�س 

االأ�شواق ومع�شكرها.

املحافظن”  ���ش��ف��وف  يف  ل��ت��م��رد 
ح�شب �شحيفة “ديلي تلغراف«.

�شحيفة  ت���ط���رق���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
“تاميز” اأي�شاً اإىل هذا “التمرد” 
الذي  القرار  هذا  مثل  اأن  معتربة 

ال يحظى ب�شعبية غري مرجح.
اجلديد  امل���ال���ي���ة  وزي������ر  وح����ر�����س 
الطماأنة  ع���ل���ى  ه���ان���ت  ج���ريمي���ي 
“هذه  ق����ائ����اًل:  االأرب�����ع�����اء  ���ش��ب��اح 

حتميلها  مي��ك��ن  “كيف  واأ�����ش����اف 
ت���ك���ون  ع����ن����دم����ا ال  امل���������ش����وؤول����ي����ة 
لتهدئة  حماولة  ويف  م�شوؤولة؟«. 
وال�شيا�شية،  االقت�شادية  العا�شفة 
لتعين  ال����وزراء  رئي�شة  ا���ش��ط��رت 
وزي���ر م��ال��ي��ة ج��دي��د ه��و جريميي 
برناجمها  ب��اإ���ش��الح  املكلف  ه��ان��ت 
االأ�شواق على  االقت�شادي وطماأنة 

ميزانية احلكومة.

واأع�����ل�����ن ه����ان����ت ال�����ع�����ودة ع����ن كل 
التي  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  ال��ت��خ��ف��ي�����ش��ات 
و�شدد  ال���وزراء،  رئي�شة  بها  وع��دت 
مثرياً  العام  االإنفاق  تقلي�س  على 
���ش��ب��ح ع������ودة ال��ت��ق�����ش��ف ك���م���ا بعد 
مع   .2008 يف  امل���ال���ي���ة  االأزم�������ة 
 10.1% اإىل  ال��ت�����ش��خ��م  ت�����ش��ارع 
اأعلى م�شتوى  -اأيلول،  �شبتمرب  يف 
“التح�شري  ب���داأ  ع��ام��اً،   40 م��ن��ذ 

•• �أدي�ض �أبابا-�أ ف ب

اأم�س  االإث���ي���وب���ي���ة   ق���ال���ت احل���ك���وم���ة 
حمادثات  يف  �شت�شارك  اإنها  اخلمي�س 
االإفريقي يف  اإليها االحت��اد  دعا  �شالم 
االأول-اأك��ت��وب��ر يف جنوب  ت�شرين   24
اإفريقيا ملحاولة اإنهاء احلرب امل�شتمرة 

منذ قرابة عامن يف تيغراي.
لوقف  ال��دول��ي��ة  ال��دع��وات  وتت�شاعد 
ت���ي���غ���راي منذ  امل��ت�����ش��اع��د يف  ال��ع��ن��ف 
االإفريقي  ل��الحت��اد  ف��ا���ش��ل��ة  حم��اول��ة 
يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن ال�����ش��ه��ر احل���ايل 
امل���ت���ح���ارب���ن اإىل  ال���ط���رف���ن  جل���ل���ب 
م�شت�شار  وك��ت��ب  امل��ف��او���ش��ات.  ط��اول��ة 
اأبيي  ال���وزراء  لرئي�س  القومي  االأم��ن 
اأح���م���د ر����ش���وان ح�����ش��ن ع��ل��ى تويرت 
االإفريقي  االحت��اد  مفو�شية  “اأبلغتنا 
ب�����اأن حم����ادث����ات ال�������ش���الم ���ش��ت��ع��ق��د يف 
 2022 االأول-اأك���ت���وب���ر  ت�شرين   24
التزامنا  اأك���دن���ا  اإف��ري��ق��ي��ا.  ج��ن��وب  يف 
ن�شعر  “لكننا  واأ�����ش����اف  امل�������ش���ارك���ة«. 
على  م�شمم  البع�س  الأن  باال�شتياء 
ا�شتباق حمادثات ال�شالم ون�شر مزاعم 

كاذبة �شد االجراءات الدفاعية«.
بر�س  فران�س  لوكالة  �شوؤال  على  وردا 
املحادثات،  �شيح�شرون  كانوا  اإذا  عما 
قال غيتات�شو ر�شا الناطق با�شم جبهة 
حترير �شعب تيغراي يف ر�شالة “اأعلنا 
���ش��ن�����ش��ارك يف عملية  اأن��ن��ا  ال�����ش��اب��ق  يف 

يقودها االحتاد االإفريقي«.
واّت���ف���ق���ت احل���ك���وم���ة وزع����م����اء جبهة 
االن�شمام  على  تيغراي  �شعب  حترير 
ال��ت��ي كان  ال�شهر  ه��ذا  امل��ح��ادث��ات  اإىل 
مبعوث  ف��ي��ه��ا  ي��ت��و���ش��ط  اأن  ي��ف��رت���س 
االحت��������اد االإف����ري����ق����ي اأول���و����ش���ي���غ���ون 
رئ��ي�����س جنوب  اأوب���ا����ش���اجن���و ون���ائ���ب���ة 
مالمبو- فومزيل  ال�شابقة  اإفريقيا 

ال�شابق  ال��ك��ي��ن��ي  وال���رئ���ي�������س  ن��غ��وك��ا 
اأوهورو كينياتا.

مطلقا  ي���ع���ق���د  مل  االج����ت����م����اع  ل���ك���ن 
امل��ن��ط��ق��ة التي  ال�����ش��راع يف  وت�����ش��اع��د 

يقدر  ما  ونزح  والكهرباء.  االت�شاالت 
مبليوين �شخ�س من ديارهم يف �شمال 
اآخرون  مالين  يحتاج  فيما  اإثيوبيا 
االأمم  الأرق������ام  وف��ق��ا  امل�����ش��اع��دة،  اإىل 
فظائع  عن  تقارير  ورود  مع  املتحدة، 
وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق مب��ا يف ذل���ك جمازر 

وعمليات اغت�شاب.
وح�شيلة النزاع الدامي يف تيغراي ما 

زالت غري معروفة.
ال��ث��اين- 4 ت�شرين  ال�����ش��راع يف  وب���داأ 
اأبيي  اأر���ش��ل  عندما   2020 نوفمرب 
القوات  لل�شالم،  نوبل  جائزة  احلائز 
اتهام  ب��ع��د  ت��ي��غ��راي  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 
جبهة حترير �شعب تيغراي مبهاجمة 

مع�شكرات للجي�س الفدرايل.
و�شيطرت جبهة حترير �شعب تيغراي 
يف  احل��اك��م  ال�شيا�شي  ال��ت��ح��ال��ف  ع��ل��ى 
اأبيي  ي��ت��وىل  اأن  ل��ع��ق��ود ق��ب��ل  اإث��ي��وب��ي��ا 
ويهم�س   2018 ال��ع��ام  يف  ال�����ش��ل��ط��ة 

احلزب.

مت��زق��ه��ا احل����رب. وت��ع��ه��دت احلكومة 
على  ت�������ش���ت���ويل  اأن  االأ�����ش����ب����وع  ه������ذا 
االأخرى  الفدرالية  واملواقع  املطارات 
“اإجراءات  م��ن  كجزء  املتمردين  م��ن 
االإثيوبية  ال��ق��وات  وت��ق��ول  دف��اع��ي��ة«. 
ا�شتولوا  اإنهم  االإري��رتي��ون  وحلفاوؤها 
املنطقة  يف  البلدات  م��ن  �شل�شلة  على 
امل��ح��ا���ش��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��خ�����ش��ع اإىل 
ح��د ك��ب��ري ل�����ش��ي��ط��رة امل��ت��م��ردي��ن منذ 

منت�شف العام 2021.
االإثيوبية  اجل���ي���و����س  ت���ق���دم  واأث��������ار 
املدنين  ع��ل��ى  واالإري����رتي����ة خم����اوف 
وعمال االإغاثة والنازحن املحا�شرين 

يف مرمى النريان.
واأف������اد ���ش��ه��ود ب��ق�����ش��ف ع��ن��ي��ف ملراكز 
م��دن��ي��ة م��ث��ل ب��ل��دة ���ش��ريي ح��ي��ث كان 
االإنقاذ  االإغ��اث��ة يف جلنة  ع��م��ال  اأح���د 
اأ�شخا�س  ث��الث��ة  ب���ن  م���ن  ال���دول���ي���ة 

قتلوا االأ�شبوع املا�شي.
وق�����ال م�����ش��در يف ب���رن���ام���ج االأغ���ذي���ة 

تخّزن  للمنظمة  م�شتودعا  اإّن  العاملي 
فيه مواد غري غذائية ووقود نهب يف 
�شريي حيث وردت تقارير عن تعر�س 
امل�شدر  واأ���ش��اف  النتهاكات.  مدنين 
نف�شه طالبا عدم ك�شف ا�شمه “ن�شمع 
ع��ن ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ن�����ش��اء اللواتي 

تعر�شن لالغت�شاب«.
االأغذية  برنامج  با�شم  ناطق  واأ���ش��ار 
يحاولون  ك���ان���وا  اأن���ه���م  اإىل  ال���ع���امل���ي 
التحقق من �شحة التقارير التي تفيد 

باأن امل�شتودع قد ُنهب.
املتحدة  االأمم  ح�������ّذرت  واالث�����ن�����ن، 
“يخرج  اإث��ي��وب��ي��ا  يف  ال��و���ش��ع  اأن  م���ن 
القتال  اح��ت��دام  م��ع  ال�شيطرة”  ع��ن 
م�شرية اإىل ح�شيلة “�شادمة” الأرواح 
املدنين. وتيغراي معزولة مع �شكانها 
ال���ب���ال���غ ع����دده����م ���ش��ت��ة م���الي���ن عن 
حادا  نق�شا  وتواجه  اخلارجي  العامل 
يف الوقود واالأغذية واالأدوي��ة وتفتقر 
فيها  االأ���ش��ا���ش��ي��ة مب���ا  اخل���دم���ات  اإىل 

•• ر�م �هلل-�أ ف ب

ع���م اإ����ش���راب ���ش��ام��ل خم��ت��ل��ف مدن 
املحتلةاحتجاجا  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة 
االأربعاء  م�شاء  فل�شطيني  قتل  على 
ع��ل��ى حرا�س  ال���ن���ار  اإط����الق����ه  ب��ع��د 
اإ�شرائيلين عند مدخل م�شتوطنة.

ب����ي����ان  ف�����ت�����ح يف  ح������رك������ة  ودع������������ت 
اال�شراب  ه���ذا  اىل  الفل�شطينين 
القد�س  ف��ار���س  اأج��ل  “من  ال�شامل 
 20“ التميمي  ع���دي  ومقاتلها” 
تنفيذه  خ���الل  ق��ت��ل  ال����ذي  عاما” 
م�شتوطنة  م���دخ���ل  ع��ن��د  ه��ج��وم��ا 
القد�س  الواقعة بن  ادوميم  معايل 

والبحر امليت يف ال�شفة الغربية.
فيديو  ت�شجيل  يف  التميمي  وظهر 
م�شد�شه  من  الر�شا�س  يطلق  وهو 
بالرغم من  امل�شتوطنة  على حرا�س 

كثافة النريان التي كانوا يطلقونها 
عليه.

اإىل  بيانها  يف  فتح  حركة  دع��ت  كما 
ببطلنا  تليق  مب�����ش��ريات  “اخلروج 

املقدام ال�شهيد البطل«.
وكالة  وم�������ش���ورو  م��را���ش��ل��و  وق�����ال 
�شمل  اال����ش���راب  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
ن��واح��ي احل��ي��اة يف مدينة  خم��ت��ل��ف 
وبيت  واخل��ل��ي��ل  اهلل  ورام  ال��ق��د���س 
حلم وطولكرم وجنن. وقد عطلت 
املدار�س واجلامعات وحتى موؤ�ش�شات 
ووزارات���ه���ا  الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة 

وكذلك مكاتب املنظمات االهلية.
وت��وق��ف��ت امل���وا����ش���الت ال��ع��ام��ة بن 
التجارية  املحال  اغلقت  فيما  املدن، 

اأبوابها حتى يف القرى واملخيمات.
م����ن ج���ه���ت���ه، ه���ن���اأ رئ���ي�������س ال�������وزراء 
اال�شرائيلي يائري لبيد قوات االأمن 

التميمي  ع��دي  االإره���اب���ي  “بقتلها 
فيما كان يحاول ارتكاب اعتداء اآخر 
ا�شفر  ال��ذي  �شعفاط”  اع��ت��داء  بعد 
عن مقتل اجلندية نوعا الزار “18 
مدخل  ع���ل���ى  ح���اج���ز  ع���ن���د  عاما” 
املخيم الذي يحمل اال�شم نف�شه يف 

القد�س ال�شرقية.
من جهة اأخرى، اأعلنت وزارة ال�شحة 
الفتى  وف��اة  اخلمي�س  الفل�شطينية 
متاثرا  عاما”   16“ ن��وري  حممد 
بجروح اأ�شيب بها بر�شا�س اجلي�س 
وقعت  مواجهات  خالل  اال�شرائيلي 
البرية  ملدينة  ال�شمايل  املدخل  عند 
الغربية املحتلة يف نهاية  ال�شفة  يف 

اأيلول-�شبتمرب املا�شي.
وت�شاعد التوتر يف االأ�شهر االأخرية 
�شيما  ال  الغربية،  ال�شفة  �شمال  يف 
وهما  وج��ن��ن  ن��اب��ل�����س  منطقتي  يف 

الفل�شطينية  ل��ل��ف�����ش��ائ��ل  م��ع��ق��الن 
الدولة  ق��وات  كّثفت  حيث  امل�شلحة 
ال���ع���ربي���ة م���داه���م���ات���ه���ا يف اأع���ق���اب 
ه����ج����م����ات دام������ي������ة �����ش����د اأه���������داف 
وني�شان- اآذار-م��ار���س  يف  اإ�شرائيلية 

ابريل.
ه�����ذه امل����داه����م����ات ال���ت���ي غ���ال���ب���ا ما 
ال�شكان  م���ع  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن، خ��ل��ف��ت اأك�����ر من 
الفل�شطيني  اجل��ان��ب  يف  قتيل  مئة 
الغربية  ال�شفة  اأكرب ح�شيلة يف  يف 
منذ ما يقرب من �شبع �شنوات، وفق 

االأمم املتحدة.
الغربية  ال�شفة  اإ�شرائيل  واحتّلت 
مب���ا ف��ي��ه��ا ال���ق���د����س ال�����ش��رق��ي��ة عام 
اليها واعلنتها  1967التي �شمتها 
عا�شمتها الدولة يف خطوة اليعرتف 

معظم املجتمع الدويل بها.

املعار�شة العمالية على املحافظن 
وح�س  ال�������راأي.  ا���ش��ت��ط��الع��ات  يف 
5 ن��واب م��ن ح��زب ت��را���س، رئي�شة 
ال��رح��ي��ل. وب�شبب  احل��ك��وم��ة ع��ل��ى 
ب�شكل  ت��خ��ل��ف��ه��ا  ���ش��خ�����ش��ي��ة  غ���ي���اب 
وا�شح، يبدو املحافظون مرتددين 
وي�شعون  وطويل  جديد  تعين  يف 
غري  لكنهم  ا�شم،  على  توافق  اإىل 
ق��ري��ب��ن م���ن ذل�����ك. وق�����ال وزي���ر 
جيم�س  ال���ربي���ط���اين  اخل���ارج���ي���ة 
نيوز”  “�شكاي  ل�شبكة  كليفريل 
�شباح االأربعاء: “ال اأعتقد حقاً اأن 
حملة جديدة للتخل�س من رئي�س 
الربيطانين  �شتقنع  اآخ���ر،  وزراء 
باأننا نفكر فيهم ال يف اأنف�شنا، ولن 

يقنع االأ�شواق لتبقى هادئة«.

وزيرة بريطانية: رئي�سة الوزراء حتظى بثقة جمل�س الوزراء 

رغم التمرد والنتقادات... ليز ترا�س ترف�س التخلي عن من�سبها

اإ�سراب �سامل يف ال�سفة بعد مقتل فل�سطيني تالحقه اإ�سرائيل 

تقديرات الحرتار املناخي يف فرن�سا اأ�سواأ من املتوقع حمادثات ال�سالم حول تيغراي تعقد يف جنوب اأفريقيا 24 اأكتوبر 

 توقيف جنل م�سوؤول رو�سي كبري يف اإيطاليا 

 •• باري�ض-�أ ف ب

املتوقع، فقد  اأ�شواأ من  ي�شلك م�شاراً  املناخي يف فرن�شا  االح��رتار  اأن  يبدو 
اأظهرت درا�شة حديثة اأن احلرارة قد ترتفع بحلول عام 2100 بواقع 3،8 
درجات اأعلى مما كانت عليه يف مطلع القرن الع�شرين، اأي اأعلى من املعدل 

العاملي، يف حال مل ت�شجل انبعاثات غازات الدفيئة انخفا�شاً جذرياً.
وقال عامل املناخ اأوريليان ريب من املركز الوطني لبحوث االأر�شاد اجلوية، 
 50% اإىل  “هذا ميثل زي��ادة بن�شبة ت�شل  اإن  اإع��داد الدرا�شة،  امل�شارك يف 

اأعلى من التوقعات ال�شابقة«.
�شي�شتمز  “اإيرث  ال�شهر جملة  نتائجها هذا  ن�شرت  التي  الدرا�شة  وحذرت 
باللجوء  اال�شتمرار  يف  املتمثل  االأ���ش��واأ  ال�شيناريو  اأن  م��ن  دايناميك�س” 
يرفع  اأن  ميكن  والفحم(،  والغاز  )النفط  االأح��ف��وري  الوقود  اإىل  الكثيف 
اأف�شل االأح���وال،  اأم��ا يف  6،7 درج���ات.  متو�شط درج���ات احل���رارة مب��ق��دار 

ف�شتكون الزيادة يف احلرارة بواقع 2،3 درجة مئوية.
اأك��ر من معدل  فرن�شا  احل���رارة يف  “�شرتتفع معدالت  ع��ام،  ب�شكل  لكن، 
اأن  اإىل  اأ�شار  الذي  ريب  %20(، وفق  العاملي )بزيادة تقرب من  االرتفاع 

معدل االزدياد �شي�شل اإىل 0،36 درجة مئوية لكل عقد.
 2،7 اإىل  عاملياً  احل��رارة  ارتفاع معدالت  يبلغ  قد  املتحدة،  االأمم  وبح�شب 

درجة مئوية بحلول نهاية القرن يف حال عدم بذل جهود للجمه.
للو�شول اإىل هذه البيانات املتعلقة بفرن�شا، اعتمد باحثون من املركز الوطني 
للبحث العلمي واملركز الوطني لبحوث االأر�شاد اجلوية واملركز االأوروبي 
للبحوث والتدريب املتقدم يف احل�شاب العلمي، على البيانات املجمعة منذ 
عام 1899 بوا�شطة حواىل ثالثن حمطة اأر�شاد جوية موزعة يف فرن�شا، 

الحت�شاب االرتفاع احلايل وامل�شتقبلي يف درجات احلرارة.
يلحظ  ال��ذي  ت��ف��اوؤاًل  االأك���ر  م��ن  خمتلفة،  �شيناريوهات  لذلك  وو���ش��ع��وا 
امل�شتوى  على  كبرية  جهود  بعد   2050 ع��ام  يف  الكربوين  احلياد  حتقيق 
ا���ش��ت��م��رار م��ع��دالت االحرتار  ال���ذي يلحظ  ت�����ش��اوؤم��اً  ال����دويل، اإىل االأك���ر 

•• مو�شكو-�أ ف ب

اأكدت مو�شكو  اأم�س اخلمي�س اأن جنل م�شوؤول رو�شي كبري اأوقف يف اإيطاليا 
اإىل  اأمريكية  لتقنيات  قانوين  غري  بيع  ق�شية  يف   ، وا�شنطن  من  بطلب 
اإن  بيان  اإيطاليا يف  الرو�شية يف  ال�شفارة  اأ�شلحة يف رو�شيا. وقالت  �شركات 
اأو�س  األك�شندر  ال�شيبريية  اأو�س جنل حاكم منطقة كرا�شنويار�شك  اأرتيوم 

اعتقل االثنن يف مطار مالبين�شا يف ميالنو.
ويف ال��ي��وم ال�����ش��اب��ق اأع��ل��ن ال��ق�����ش��اء االأم���ريك���ي ات��ه��ام ع�����ش��رات االأ�شخا�س 
القتال  �شاحات  يف  ا�شتخدم  بع�شها  اأن  تبن  اأمريكية  تقنيات  رو�شيا  ببيع 
االأوك��ران��ي��ة. واأرت��ي��وم اأو����س متهم م��ع اأرب��ع��ة رو���س اآخ��ري��ن وو�شطاء نفط 

باالرتفاع ت�شاعدياً.
واأظهرت هذه البيانات اأن متو�شط درجة احلرارة احلالية يف فرن�شا اأعلى 
و1930.   1900 ب��ن  للفرتة  امل�شجل  ذل��ك  م��ن  درج���ة   1،66 مب��ق��دار 
وقال ريب اإن “الق�شم االأكرب من االزدياد )1،63 درجة( يعود ح�شراً اإىل 

االأن�شطة الب�شرية«.
االحرتار  اأن  اإىل  نظراً  مهم  الكربون  اأك�شيد  ثاين  من  طن  “كل  واأ�شاف 
عام  “بحلول  اأنه  اإىل  الفتاً  لالنبعاثات”،  الرتاكمي  امل�شتوى  على  يعتمد 

2023، �شن�شل بالفعل اإىل احرتار بواقع 1،8 درجة«.
اأن  امل��ن��اخ،  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  تقرير  اأح��دث  واأظ��ه��ر 
ما  معدل  مع  مقارنة  مئوية  درج��ة   1،2 بحوايل  اح���رتاراً  �شهد  الكوكب 
هذه  عن  الناجتة  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  ب�شبب  ال�شناعية،  الثورة  قبل 

االأن�شطة الب�شرية.
3،8 درجات مئوية  اأن ارتفاع احل��رارة بواقع  لكن الباحثن يحذرون من 
اإّن مناطق معينة،  اإذ  2100 يف فرن�شا لي�س �شوى معدل و�شطي،  يف عام 
خ�شو�شا تلك الواقعة على حو�س البحر االأبي�س املتو�شط اأو يف اجلبال، 

قد ت�شهد درجات حرارة اأعلى.
و�شيختلف االحرتار ب�شكل كبري بح�شب الف�شول. فاإذا كان ارتفاع درجات 
احلرارة يف ال�شتاء �شيبلغ 3،2 درجات مئوية )2،3 اإىل 4،2 درجات مئوية 
ال�شيف، مع معدل  اأعلى بكثري خالل  املنطقة(، قد يكون االرتفاع  ح�شب 

احرتار يبلغ 5،1 درجات )3،6 اإىل 6،6 درجات مئوية ح�شب املنطقة(.
وقال الباحث يف علم املناخ يف املركز الوطني للبحث العلمي جوليان بوي 
احلر  موجات  )بينها  متطرفة  ظواهر  لدينا  �شيكون  اأن��ه  يعني  “هذا  اإن 
 ،2022 عام  �شهدناه يف �شيف  بكثري مما  اأق��وى  والفي�شانات(  واجلفاف 

عندما كان االحرتار 4 درجات فقط يف املتو�شط«.
كما اأن هذه الظواهر �شتكون اأكر تكرارا واأكر كثافة، بح�شب ريب.

ووفق الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، فاإن كل درجة اإ�شافية 
من االحرتار تعادل زيادة بن�شبة %7 يف هطول االأمطار اأثناء العوا�شف 

اإىل  تهدف  املتحدة  ال��والي��ات  من  اإلكرتونية  مكونات  ب�شراء  فنزويلين، 
جتهيز طائرات اأو رادارات اأو �شواريخ، واإعادة بيعها ل�شركات اأ�شلحة رو�شية 
ال�شبكة  ه��ذه  ب��اأن  وي�شتبه  املطبقة.  العقوبات  على  االل��ت��ف��اف  خ��الل  م��ن 
ا�شتخدمت ال�شركة الوهمية نف�شها لنقل مئات املالين من براميل النفط 
هذه  يف  اآخ��ر  رو���ش��ي  ب��ه  م�شتبه  واعتقل  وال�����ش��ن.  رو�شيا  اإىل  الفنزويلي 

الق�شية هو يوري اأوريخوف االثنن يف اأملانيا، بح�شب وا�شنطن.
وقالت وزارة العدل االأمريكية اإنها �شتطلب ت�شليم الرجلن اإىل الواليات 
تلغرام  تطبيق  على  اأو����س  األك�شندر  كرا�شنويار�شك  حاكم  ودان  املتحدة. 
اخلمي�س اعتقال جنله، م�شددا على اأن “الطبيعة ال�شيا�شية لهذه االتهامات 

وا�شحة«.
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بداأت اجتماعات دونالد ترامب تفرغ من جماهريها, ومل تعد القاعات ممتلئة 

ال�سيا�سة الأمريكية ل حتب كثريا ال�سيناريوهات املكتوبة مقدًما

انتخابات التجديد الن�سفي:

اأي ثقل لرتامب يف النتخابات التمهيدية للجمهوريني؟
•• �لفجر -جان �إريك بر�نا –ترجمة خرية �ل�شيباين

   يف تغريدة بتاريخ 14 �سبتمرب، كتب باحث كندي 
بداأنا  “لقد  الأمريكية:  ال�سيا�سة  يف  متخ�س�س 
رئي�سي  بــ�ــســوؤال  اأ�سهر  �ستة  منذ  الأويل  التقومي 
اأي مدى ل يزال دونالد ترامب ي�سيطر  واحد: اإىل 

النتخابات  عملية  انتهت  اجلمهوري؟  احلزب؟  على 
عليها  يهيمن  زال  ما  وا�سح:  واجلــواب  التمهيدية، 
ب�سكل �سائن«.    يبدو اأن هذه املالحظة جتيب على 
ال�سوؤال الرئي�سي الذي يطرحه جميع املهتمني بهذا 
ح�سب  خماوفهم،  جتدد  اأو  تطمئنهم،  و�سوف  البلد، 
املتحدة  الوليات  فيه  ت�ستعد  وقت  يف  مع�سكرهم، 

لتنظيم انتخابات منت�سف املدة يف الثامن من نوفمرب 
النواب  جمل�س  مقاعد  جميع  جتديد  )�سيتم  املقبل 
البالغ عددها 435، بالإ�سافة اإىل ثلث املقاعد املائة 
يف جمل�س ال�سيوخ؛ كما �سيتم جتديد جمل�سي العديد 
من الوليات يف ذلك اليوم، وثلثي احلكام، ومنا�سب 
انتخابية اأخــرى(.   هل يعني ذلك اأن ترامب �سانع 

للحزب  التمهيدية  النتخابات  يف  واخلريف  الربيع 
جلميع  املر�سحني  لت�سمية  اأجريت  التي  اجلمهوري 
وهل  املر�سحني؟  غالبية  واختار  احلالية؟  املنا�سب 
اأثر يف برنامج احلزب؟ ون�سج �سبكة �ستاأخذه مبا�سرة 
اإىل البيت الأبي�س عام 2024؟ واأنه ا�ستبعد جميع 

اخلاطبني املحتملني الآخرين؟

تعر�س مادي�شون كاوثورن، للهزمية على الرغم من دعم دونالد ترامباملر�شح اجلمهوري حلاكم والية نيفادا جو لومباردو يتحدث حتت انظار ترامب

ثّم، �شوؤال اإ�شايف: هل هو �شلب اىل 
النيل  احل���د بحيث ال مي��ك��ن  ه���ذا 
احلاالت  ج��م��ي��ع  واأّن  ف��ع��ل��ًي��ا،  م��ن��ه 
من  ال�شحف  عنها  تتحدث  ال��ت��ي 
يف  تتمكن  ل��ن  امل�شاء  اإىل  ال�شباح 

االأخري من ا�شقاطه؟

هل اأثر ترامب حًقا يف 
النتخابات التمهيدية؟

اأن ال��ه��ي��م��ن��ة امل��و���ش��وف��ة يف  ي��ب��دو 
ذكرها  ي���ت���م  وال����ت����ي  ال���ت���غ���ري���دة، 
ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����ش����ع وم��ن��ت��ظ��م يف 
و���ش��ائ��ل االإع�����الم، جت��ي��ب ع��ل��ى كل 
ه���ذه االأ���ش��ئ��ل��ة. وم���ع ذل���ك، دعونا 
دونالد  ال��ف��ور:  على  ال�شك  ن��زي��ل 
ت���رام���ب ل��ي�����س م��ك��وًن��ا م��ع��ي��ًن��ا من 
“تيارا”،  اجل����م����ه����وري،  احل������زب 
االنتخابات  خ��الل  وينتخب  ليزن 
املر�شحن  اأغ��ل��ب��ي��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
برناجمهم  تقدمي  عن  امل�شوؤولن 

اخلا�س.
   ب��داي��ة، ال ي��وج��د ب��رن��ام��ج معن 
“الرتامبين”  للمر�شحن  ميكن 
اأمريكا  “لنجعل  م��ر���ش��ح��ي  اأو 
�شعاره  اأخ����������رى،  م������رة  ع���ظ���ي���م���ة 
املف�شل” اأن ي�شريوا اإليه، ويلتقون 
ج��م��ي��ًع��ا ح���ول���ه، ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �شجب 
على  -التاأكيد  الكربى”  “الكذبة 
�شرقها  ق��د   2020 انتخابات  اأن 
ج��و ب��اي��دن، وال��ت��ي م��ن ال�شروري 
اأطروحات  بع�س  اإليها  ن�شيف  اأن 
بالن�شبة  االأق������ل  ع��ل��ى  امل�����وؤام�����رة، 

لبع�شهم.
   ع�������الوة ع���ل���ى ذل�������ك، م�����ن بن 
املعر�شة  املنا�شب  م��ن  اآالف  ع��دة 
 236 ت�����رام�����ب  دّع��������م  ل���ل���خ���ط���ر، 
مر�شًحا فقط، وغالًبا ما كان يفعل 
ذل����ك يف ال��ل��ح��ظ��ة االأخ�������رية، قبل 
بدافع  االق�����رتاع،  م��ن  قليلة  اأي����ام 
ال�شخ�س  ب��اخ��ت��ي��ار  االن���ت���ه���ازي���ة، 
الذي يكون )غالًبا اإىل حد كبري( 
م��ت��ق��دًم��ا يف ا���ش��ت��ط��الع��ات ال����راأي، 
مثل تيودور ديك�شون يف مي�شيغان، 
الذين  باملر�شحن  ا�شمه  رب��ط  اأو 
دائرتهم  يف  ام��ام��ه��م  م��ع��ار���ش��ة  ال 
اأن  ميكن  ال  وبالتايل  االنتخابية، 
يخ�شروا )الأكر من ن�شف الذين 
معار�س  ال   61 م��ن��ه��م  دع��م��ه��م، 
االنت�شار  غ����ذى  وه���ك���ذا  ل���ه���م(. 

املوعود اأ�شطورة تقوم على فراغ. 
هذا  ال��دع��اي��ة  ا�شتغلت  بالطبع،     
ال�شياق ل�شلطة ترامب على احلزب 

اجلمهوري.
واأن�شاره  لالت�شال  فريقه  اأ���ش��ر   
ب�شكل خا�س على املر�شحن ال� 21 
الذين  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س  الأع�����ش��اء 
يدينون له بفوزهم يف االنتخابات 
هذا  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  التمهيدية. 
امل��ج��م��وع م��ب��ال��غ ف��ي��ه م���رة اأخ���رى 
املر�شحن  ه������وؤالء  م���ن   11 الأن 
ت���رام���ب -جون  ال���ذي���ن ي��دع��م��ه��م 
كرابو  )اأركن�شا�س(، مايك  بوزمان 
)اأيوا(،  غرا�شلي  ت�شاك  )اأيداهو(، 
ج�����ون ه���وف���ن )ن�������ورث داك����وت����ا(، 
مايك يل )يوتا(، جريميي موران 
)كنتاكي(،  بول  وراند  )كان�شا�س(، 
)وي�شكون�شن(،  ج��ون�����ش��ون  ورون 
)لويزيانا(،  كينيدي  نيلي  وج��ون 
كارولينا(،  )���ش��اوث  ���ش��ك��وت  وت��ي��م 
وم��ارك��و روب��ي��و )ف��ل��وري��دا( -كانوا 
منتهية واليتهم وال يحتاجون اإىل 
االنتخابات  يف  للفوز  �شخ�س  اأي 
التمهيدية )96 باملائة من اأع�شاء 
واليتهم  املنتهية  ال�شيوخ  جمل�س 

اأعيد انتخابهم(.
املتبقن،  ال��ع�����ش��رة  ب���ن  وم����ن      
ه��ن��اك يف ال��واق��ع 7 ان��ت�����ش��ارات يف 
ك���ات���ي بريت  ف���ق���ط:  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
)اأالب���������ام���������ا(، ت���ي���د ب������ود )ن������ورث 
)نيفادا(،  الك�شالت  اآدم  كارولينا(، 
حممد  )اأري��زون��ا(،  ما�شرتز  بليك 
ديفيد  جيم�س  )بن�شلفانيا(،  اأوز 
ووكر  وه��ري���ش��ل  )اأوه���اي���و(  فان�س 

)جورجيا(.
 ومع ذلك، توجد فر�شة �شئيلة يف 
اأن يتج�شد هذا العدد يف الكابيتول 
اآدم  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ن��وف��م��رب،  ه��ي��ل يف 
كان مفاجاأة هذه  ال��ذي  الك�شالت، 
ا�شتطالعات  ب�شبب  االن��ت��خ��اب��ات، 

الراأي اجليدة التي يحققها.
���ا عن     ل���ق���د ق���ي���ل ال���ك���ث���ري اأي�������شً
دونالد  اأ�شدرها  التي  “االأحكام” 

اأفكار جديدة،  ذل��ك: يف غياب  من 
االنق�شام،  يف  ا�شرتاتيجيته  وا�شل 
وت�شلب حديثه، واأظهر نف�شه اأكر 
تاآمرًيا، خا�شة على �شبكته  فاأكر 
النتيجة  وك��ان��ت  �شو�شيال.  ت��روث 
الفرعية،  االنتخابات  ملحوظة يف 

ب�شبب اال�شتقالة اأو الوفاة.
   يف والي����ة ف��رج��ي��ن��ي��ا، ف���از جلن 
يونغكن بعدم ذكر ا�شم ترامب مرة 
واحدة. واأظهر هذا االنت�شار، الذي 
اأر�س  مل يكن متوقًعا تقريًبا على 
ا�شتوىل عليها الدميقراطيون عام 
اأخرى  طريقة  هناك  اأن   ،2016
اتبع   ،2021 يوليو  يف  حمتملة. 
نف�س  اإل�������زي  ج���ي���ك  اجل����م����ه����وري 
امل�شار وهزم املر�شحة املدعومة من 
الزعيم �شوزان رايت، مما ت�شبب يف 
�شجة وطنية. غري ان هذا ال يكفي 
لتغيري العقول، وت�شجيع ال�شخط 
واالنتفا�شة؛ لكن على الرغم من 
ذلك، حدث �شيء ما ... مل تتح�شن 
الهزمية  �شجلت  ان  اىل  االم�����ور، 
اأال�شكا  ب��ال��ن يف  ل�����ش��ارة  امل��ف��اج��ئ��ة 
وال��ت��ي، ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، اأعطت 
ويف  دمي��ق��راط��ي��ة!  ملناف�شة  مقعًدا 
)يتعلق  االن���ت���خ���اب  اإع������ادة  ح��م��ل��ة 
وقبل  ج��زئ��ي��ة(،  بانتخابات  االم���ر 
ثالثة اأ�شابيع من االقرتاع، تتاأخر 
نائب  ملن�شب  ال�����ش��اب��ق��ة  امل��ر���ش��ح��ة 
رئي�س الواليات املتحدة باأكر من 
لال�شتطالعات.  وفًقا  نقطة   25

لقد تبّخر تاأثري ترامب.

بداية النهاية لرتامب؟
   لقد فهم اجلميع اأن ا�شرتاتيجية 
ل��ن تتغري: متاًما  ت��رام��ب  دون��ال��د 
مليون   74 ح�شد  م��ن  متكن  كما 
���ش��وت ح���ول ا���ش��م��ه ع���ام 2020، 
تغذية  ع��ل��ي��ه  اأّن  ل���ه  وا���ش��ًح��ا  ب���دا 
ليتم  االأم���ري���ك���ي���ة  االن���ق�������ش���ام���ات 
انطالق عودة  و�شعها على من�شة 
اذن  وب����داأ   .2024 ع���ام  م��ت��وق��ع��ة 
ملّوحا  ال��ع��ودة،  تلك  عن  احلديث 

باإعالن و�شيك.
االآن:  ذل��ك  لكننا معتادون على     
االأم���ري���ك���ي���ة ال حتب  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
املكتوبة  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  ك���ث���ريا 
ت�شنيف  ينخف�س  مل   ... م��ق��دًم��ا 
موؤيديه،  ب��ن  ال�شخ�شي  ت��رام��ب 
الراأي  ا�شتطالعات  جميع  وتوؤكد 
اأن��ه ال ي��زال حمبوًبا داخ��ل احلزب 
بداأت  بق�شوة،  ولكن،  اجلمهوري. 
نف�س هذه اال�شتطالعات يف ا�شماع 

مو�شيقى مغايرة.
التي  نيج  بالن�س  يف  امللكة  مثل     
مل تعد االأجمل يف انعكا�س مراآتها، 
اإىل  االآن  ال��ي��م��ن  ن��اخ��ب��و  ي��ت��ط��ل��ع 
املقبلة  ال���رئ���ا����ش���ي���ة  االن���ت���خ���اب���ات 
اآخرين،  مر�ّشحن  على  وعيونهم 
منهم نائب الرئي�س ال�شابق مايك 
ب��ن�����س، ال���ذي ب���داأ حملة ك��ب��رية يف 
فلوريدا،  حاكم  اأو  ال�شيف،  بداية 
�شانتي�س، غالًبا ما يطلق  رون دي 
والذي  ال�شغري”،  “ترامب  عليه 
ي�شبح  اأن  واح����د:  ���ش��يء  ي��اأم��ل يف 
اأكرب. لقد بداأت اجتماعات دونالد 
جماهريها،  م����ن  ت���ف���رغ  ت����رام����ب 
حتى  ممتلئة:  ال��ق��اع��ات  ت��ع��د  ومل 
ال�شيا�شي  ال���ع���م���ل  م�����وؤمت�����ر  يف 
للمحافظن يف فرباير، كان هناك 
1500 من االتباع فقط يف �شالة 
ويف  �شخ�س.   3000 ل���  متوقعة 
والي��ة اأري��زون��ا، قبل 28 يوًما من 
االن��ت��خ��اب��ات ويف واح���دة م��ن اأكر 
عددهم  يكن  مل  اأهمية،  ال��والي��ات 

اأكرب.
   اأخرًيا، ال نن�شى امل�شاكل القانونية 
دونالد  تفاجئ  ق��د  التي  املحتملة 
9 نوفمرب،  ت��رام��ب. اع��ت��ب��اًرا م��ن 
 ،2024 ب���ع���ام  اجل��م��ي��ع  ���ش��ي��ه��ت��م 
لكن بالتاأكيد �شيكون لدى ترامب 
اأ�شدر وزير  اأخ��رى: لقد  خم��اوف 
العدل تعليمات بعدم توجيه اتهام 
اإىل الرئي�س ال�شابق خالل الفرتة 
ي��ت��ح��دث عما  االن��ت��خ��اب��ي��ة... ومل 

�شيحدث بعد ذلك ...
*متخ�س�س يف ال�سيا�سة 

واملجتمع الأمريكي، اأ�ستاذ 
حما�سر يف جامعة باري�س 
بانتيون-اأ�سا�س، وموؤلف 

كتاب “اجلغرافيا ال�سيا�سية 
للوليات املتحدة«.

ترامب، الذي يدين عند الهزمية 
اأولئك الذين خانوه، ومل يدعموه 
ذلك  م��ن  -واالأ����ش���واأ  اأو  متنى  كما 
 .2021 يناير  يف  لعزله  -�شوتوا 
مت  اأ�شطورة “اخلونة املهزومن”، 
والتعليق  وا�شع  ن�شرها على نطاق 
هزمية  ك��ل  فيها:  واملبالغة  عليها 
الذين  الع�شرة  الأحد اجلمهورين 
اأنها  يبدو  االإق��ال��ة  ل�شالح  �شوتوا 
الهجومية،  لقوته  ج��وه��ًرا  تعطي 
االنتقام.  يف  رغبته  حتملها  ال��ت��ي 
ب�شكل  ت�شويهه  مت  ال��واق��ع  اأن  اال 
اأرب���ع���ة م��ن ه����وؤالء النواب  ك��ب��ري: 
ثالثة  تعر�س  واإذا  يرت�شحوا،  مل 
من ال�شتة الباقن للهزمية فعال، 
بع�س  اال�شتخفاف  م��ن  ف�شيكون 
ال�������ش���يء ج��ع��ل ذل����ك اأ����ش���ا����ش���ا الأي 

متظهر.
   اإن نن�شب اىل ترامب عدم تر�شح 
بع�س خ�شومه داخل احلزب هذه 
ا:  اأي�شً لل�شخرية  مثري  اأم��ر  امل��رة 
ه���ل ���ش��ي��وؤك��د ن��ف�����س امل���راق���ب���ن اأن 
ب��امل��ائ��ة من   20-15 ق���اد  ب��اي��دن 
عدم  اىل  ال���ك���وجن���ر����س  اأع���������ش����اء 
الرت�شح مرة اأخرى عام 2024؟ 
ومع ذلك، هذا ما �شيحدث، ولكن 
ومنطقي  ل��ل��غ��اي��ة  ب�����ش��ي��ط  ل�����ش��ب��ب 
االأع�شاء  من  باملائة   23 للغاية: 
تزيد  ال��ك��وجن��ر���س  يف  احل���ال���ي���ن 
ولكي  ع���اًم���ا.   70 ع���ن  اأع���م���اره���م 
اأ�شخا�س ال  ن��ك��ون ج��ادي��ن، ه��ن��اك 
يرت�شحون يف كل انتخابات، متاًما، 
ك��م��ا ان ه��ن��اك م��ه��زوم��ون، مب��ا يف 

ذلك من بن املنتهية واليتهم.
   هذا العام، فقد 39 دميقراطًيا 
يف  م��ق��اع��ده��م  ج��م��ه��ورًي��ا  و117 
�شواء  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة،  االن���ت���خ���اب���ات 
االأمريكي  النواب  ملجل�س  تر�شحوا 
اأو جمل�س ال�شيوخ اأو جمل�س �شيوخ 
يف  ذل��ك  ك��ل  لن�شع  لكن  واليتهم. 
نائًبا   1901 هناك  ك��ان  منظور: 

مر�شحوه.  واجهها  التي  ال�شر�شة 
عالوة على ذلك، حتى “املنتخبون 
ما�شرتز  بليك  مثل  جًدا”،  جيًدا 
النهاية  يف  ح�����ش��ل��وا  اأري����زون����ا،  يف 
اأ�شوات  باملائة فقط من   40 على 
اأنف�شهم  ع��ّرف��وا  ال��ذي��ن  الناخبن 
احلزب  م��ع  متعاطفون  اأن��ه��م  على 
 60 اأن  ي��ع��ن��ي  اجل���م���ه���وري، مم���ا 
مر�شح  يف  ي����رغ����ب����وا  مل  ب����امل����ائ����ة 

ترامب.
ن��ف�����س ترامب  األ��ي�����س ه����ذا ه���و     
ال�����ذي ق��ي��ل ل��ن��ا اإن�����ه ح�����ش��ل على 
ناخبي  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   90 دع������م 
احل���زب اجل��م��ه��وري ق��ب��ل هزميته 
نف�س  اأن  اأ�شفنا  اإذا  2020؟  ع��ام 
ا  اأي�شً ق��د ح�����ش��ل  م��ا���ش��رتز  ب��ل��ي��ك 
ع��ل��ى دع���م رج���ل االأع���م���ال الري 
�شخ ماليينه يف  ال��ذي  ثيل،  بيرت 
التي  النتيجة  ف���اإن  احل��م��ل��ة،  ه��ذه 
مت احل�شول عليها خميبة لالآمال 

حًقا.
   مل ي�شيطر ترامب وال املر�شحن 
ال���ذي���ن ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى دع��م��ه على 
االنتخابات التمهيدية بل كانت يف 
غاية ال�شعوبة بالن�شبة لهم، ولعب 
احلزب الدميقراطي اأحياًنا بالنار 
فيديو  مقاطع  متويل  طريق  عن 
ملهاجمة بع�شهم، ومل ي�شك لثانية 
يف النتيجة التي قد تتمخ�س عن 
مثل ه��ذه اخل��ط��وة: ه��ذه احلملة 
غ�����ري امل���ت���وق���ع���ة دف����ع����ت امل���ر����ش���ح 
وغالًبا  امل�شرح،  مقدمة  ايل  املعني 
القليلة  االأ�����ش����وات  ل���ه  ج��ل��ب��ت  م���ا 
بالن�شبة  اإل��ي��ه��ا.  يفتقر  ك��ان  ال��ت��ي 
يتعلق  االأم��ر  كان  للدميقراطين، 
باإلقاء احلزب اجلمهوري يف اأق�شى 
االأ�شهل  من  يكون  بحيث  اليمن، 
االنتخابات  يف  نوفمرب،  يف  هزمه 

احلقيقية.
ت��رام��ب يف     لكل ه��ذا مل يتحكم 
واالأ�شواأ  االإط���الق.  على  �شيء  اأي 

هزمت يف ايداهو.
   ع��ن��د و���ش��ع االأرق�����ام واالأح�����داث 
املفاجئ  م����ن  ت����ري����د،  م����ا  ل���ت���ق���ول 
غرق  ت��رام��ب  اأن  حقيقة  جت��اه��ل 
مت���اًم���ا يف ج���ورج���ي���ا، ع��ن��دم��ا فاز 
ك���ي���م���ب يف االن���ت���خ���اب���ات  ب�����راي�����ن 
وبراد  ال��والي��ة،  حلاكم  التمهيدية 
رف�س  الذي  )الرجل  رافن�شربجر 
�شوًتا”   11700 على  “العثور 
مبن�شب   )2020 ع���ام  ل��رتام��ب 
الوالية. ومع ذلك،  وزير خارجية 
ترامب، من  نظر  كان كالهما، يف 
االأه������داف ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي يجب 

اإ�شقاطها كاأولوية.
ن�شب  اأن��ه عندما �شعفت  لن�شف،   

دميقراطًيا.  و1432  ج��م��ه��ورًي��ا 
مت  ال����ت����ي  ال����ه����زائ����م  م����ن  و156 
تق�شيم  اإع��ادة  اإىل  ت�شجيلها ترجع 
ال�����دوائ�����ر االن���ت���خ���اب���ي���ة، ال���ت���ي مت 
حت��دي��ده��ا ال���ع���ام امل��ا���ش��ي. اي ان 

ترامب ال عالقة له بها. 
   ث��م ه��ن��اك م��ن تعر�س للهزمية 
وه���ذا يجب  ت��رام��ب،  م��ن مع�شكر 
اأ���ش��ه��ره��م مادي�شون  ��ا،  اأي�����شً ذك���ره 
ك��اوث��ورن، امللك اأك��ر من امللك يف 
ن�شرة �شعار لنجعل اأمريكا عظيمة 
مرة اخرى، هزم يف نورث كارولينا، 
ت�شارلز هيب�شرت، تعر�س للهزمية 
يف ن���ربا����ش���ك���ا، دي��ف��ي��د ب���ريدي���و يف 
ماكجي�شن،  جاني�س  اأو  جورجيا، 

بع�س الإهانات القا�سية
جديد:  ����ش���يء  اإذن  ي���وج���د  ال     
متويه  ا�شرتاتيجية  واجهنا  لقد 
وتالعب، اأتقنها الرئي�س اخلام�س 
ل��ك��ن لنعطي  واالأرب����ع����ون ج���ي���ًدا. 
عدد  ا���ش��ت��ف��اد  لقي�شر:  م��ا  قي�شر 
كامل  ب�شكل  املر�شحن  م��ن  قليل 
م����ن ه���ال���ت���ه، ال���ت���ي ���ش��م��ح��ت لهم 
بالفوز يف معارك �شعبة، مثل جي 
دي فان�س يف اأوهايو، اأو حممد اأوز 

يف والية بن�شلفانيا.
   داخل احلزب اجلمهوري نف�شه، 
هيمنة  اأن  امل�����ش��ت��غ��رب  غ����ري  م����ن 
ت���رام���ب ال�����ش��ائ��ن��ة امل��ف��رت���ش��ة مل 
املناف�شة  على  للق�شاء  كافية  تكن 

ترامب  من  املدعومن  املر�شحن 
ي���رتدد  ال��ت�����ش��وي��ت، مل  ن���واي���ا  يف 
دعمه  �شحب  يف  ال�شابق  الرئي�س 
م��ن��ه��م، ك��م��ا يف ح��ال��ة م��و بروك�س 
اأو لعب �شبابية  اأالب��ام��ا،  يف والي��ة 
فنية باإطالق اأمر غريب “�شوتوا 
عن  االإع���الن  مت  عندما  اإيريك”، 
فوز اإريك �شميدت يف ا�شتطالعات 
حن  يف   ... م��ي�����ش��وري  يف  ال������راأي 
اأعطى  ق���د  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اأن 
غريتنز،  الإري����ك  ال��ر���ش��م��ي  دع��م��ه 
وخ�شر  هزيلة  نتيجة  حقق  ال���ذي 
ال��ن��ه��اي��ة، ف��دع��م زع��ي��م لنجعل  يف 
اأم���ري���ك���ا ع��ظ��ي��م��ة م����رة اخ�����رى مل 

يجلب له �شيًئا.

يتطلع الناخبون اليمينيون الآن اإىل النتخابات الرئا�سية املقبلة وعيونهم على اآخرين

هزمية مفاجئة ل�شارة بالن يف اأال�شكا�شعبية دونالد ترامب ال تزال قائمة

تيودور ديك�شون ودونالد ترامب يف تظاهرة اأنقذوا اأمريكا

داخل احلزب اجلمهوري نف�سه، هيمنة ترامب املفرت�سة مل 
تكن كافية للق�ساء على املناف�سة ال�سر�سة التي واجهها مر�سحوه

مل ي�سيطر ترامب ول املر�سحون الذين ح�سلوا على دعمه على 
النتخابات التمهيدية بل كانت يف غاية ال�سعوبة بالن�سبة لهم
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عربي ودويل

ر لعقوبات �سدرّ طهران  بروك�سل حت�سرّ

جمل�س الأمن يبحث ق�سف اأوكرانيا مب�سرّيات اإيرانية

ي�ستعدرّ لإجالء �سكان خي�سون 

اجلي�س الرو�سي يواجه »و�سعًا متوترًا« يف اأوكرانيا 

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

االأمم  يف  وط����ه����ران  م��و���ش��ك��و  ن���ف���ت 
التي  امل�������ش���رّيات  ت��ك��ون  اأن  امل���ّت���ح���دة 
ت�شتخدمها رو�شيا يف �شّن هجمات يف 
اأوكرانيا اإيرانية ال�شنع كما تّتهمهما 
بذلك كييف وحلفاوؤها الغربيون ويف 
م��ق��ّدم��ه��م االحّت����اد االأوروب������ي الذي 
ر لفر�س عقوبات على طهران  يح�شّ

ب�شبب هذه الطائرات.
عقدها  م��غ��ل��ق��ة  ج��ل�����ش��ة  اأع���ق���اب  ويف 
ع�شر  ال����������دويل  االأم����������ن  جم���ل�������س 
�شاعتن بطلب  م��دى  االأرب��ع��اء على 
وفرن�شا  امل����ّت����ح����دة  ال�����والي�����ات  م����ن 
امل�شرّيات  ق�شية  لبحث  وبريطانيا 
اأمام  تناوب على احلديث  االإيرانية، 
كّل  امل��ج��ل�����س  ب���اب  ع��ن��د  ال�شحفين 
الرو�شي دميرتي  ال�شفري  نائب  من 
اأمري  االإيراين  وال�شفري  بوليان�شكي 

�شعيد اإيرواين.
انتقد  ال�����ش��خ��ري��ة  م���ل���وؤه���ا  وب���ن���ربة 
“اّتهامات  ال��رو���ش��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
موؤامرة  ون��ظ��ري��ات  ل��ه��ا،  اأ���ش��ا���س  ال 
جمل�س  على  دليل  اأّي  عر�س  وع��دم 

االأمن«.
واأّكد بوليان�شكي اأّن امل�شرّيات “التي 
ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا اجل��ي�����س ال���رو����ش���ي يف 
اأوكرانيا �شنعت يف رو�شيا” وبالتايل 
�شّخف  ب���دوره،  بها.  الإي���ران  �شلة  ال 
ال�شفري االإيراين االّتهامات املوّجهة 
م�شرّيات  رو����ش���ي���ا  ب���ت���زوي���د  ل���ب���الده 
ال  “مزاعم  اإي��اه��ا  معترباً  ع�شكرية، 

اأ�شا�س لها وال جوهر«.
وج�����ّدد اإي�������راواين ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأّن 
اجلمهورية االإ�شالمية تريد “ت�شوية 

�شلمية” للنزاع يف اأوكرانيا.
اجلمعية  يف  ت���������ش����وي����ت  وخ���������الل 
 12 امل����ت����ح����دة يف  ل�������الأمم  ال����ع����ام����ة 
م�شروع  على  االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�شرين 
ق�����رار ي���دي���ن ع��م��ل��ي��ة ال�������ش���ّم “غري 
رو�شيا  بها  قامت  التي  القانونية” 

•• كييف-�أ ف ب

الو�شع  اأّن  ال��رو���ش��ي  اجلي�س  اأّك���د 
“متوتر”  اأوك���ران���ي���ا  يف  امل���ي���داين 
بالن�شبة لقواته اأمام هجوم م�شاّد 
ت�شّنه كييف، وخا�شة يف خري�شون 
اإثر  �شّكانها،  الإج��الء  ي�شتعّد  التي 

انتكا�شات يف ال�شرق واجلنوب.
وقال اجلرال �شريغي �شوروفكن 
العمليات  اإدارة  ُك����ل����ف  ال��������ذي 
اأوكرانيا  يف  الرو�شية  الع�شكرية 
“اجلي�س  اإن  اأي������ام،  ع�����ش��رة  م��ن��ذ 
�شيء  ك��ل  قبل  �شي�شمن  ال��رو���ش��ي 
من  لل�شكان”  االآم������ن  االإج������الء 
خ��ري���ش��ون، وه��ي واح���دة م��ن اأربع 
م��ن��اط��ق اأع���ل���ن���ت رو����ش���ي���ا م���وؤخ���ًرا 

�شّمها.
اأوكرانية  م��دي��ن��ة  اأول  اأن��ه��ا  ك��م��ا   
رئ��ي�����ش��ي��ة ���ش��ق��ط��ت ب���ي���د ال���ق���وات 
الرو�شية منذ اندالع النزاع يف 24 

�شباط/فرباير.
ال����ق����وات االأوك����ران����ي����ة �شنت  ل��ك��ن 
اجل��ن��وب قرب  م�����ش��ادا يف  هجوما 
ب�شكل  وت���ق���رتب  ال�����ش��ي��ف  ن��ه��اي��ة 

متزايد من املدينة.
لقناة  �شوروفكن  اجل���رال  وق���ال 
“ميكن  التلفزيونية   24 رو�شيا 
العملية  الو�شع يف منطقة  و�شف 
متوتر.  ب��اأن��ه  اخلا�شة  الع�شكرية 
حماوالته  ع��ن  يتخلى  ال  ال��ع��دو 
ملهاجمة مواقع القوات الرو�شية«.

االأوك�����راين  “النظام  اأن  واو����ش���ح 
من  دفاعاتنا”  الخ����رتاق  ي�شعى 
خالل ح�شد “جميع احتياطييه” 

يف الهجوم امل�شاد.
اأن  �شوروفيكن  اجل���رال  واع��ت��رب 
وخا�شة  للغاية”  “�شعب  الو�شع 

معلومات  املتحدة  الواليات  وك�شفت 
امل�شرّيات  اإن  ت��ق��ول  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
اأحيان  باعطال يف  اأ�شيبت  االإيرانية 
كثرية، واأن رو�شيا حتولت اإىل كوريا 
طائرات  ع��ل��ى  للح�شول  ال�شمالية 
الدعوات الإر�شال  ال�شن  بعد رف�س 

اأ�شلحة.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع االإ���ش��ت��وين هانو 
اإن  لوا�شنطن  زي���ارة  خ��الل  بيفكور 
رو�شيا تعتمد على الطائرات امل�شرّية 
ب�شبب قّلة االإمدادات وجناح اأوكرانيا 

يف حماية اأجوائها.
اأّن  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ن  ب��ي��ف��ك��ور  واأ�����ش����اف 
اأن��ه��م يف اجل��و ال  “يدركون  ال��رو���س 
هناك  الأن  ح��ال��ي��اً،  �شيطرة  ميلكون 
دفاعاً جوياً من اجلانب االأوكراين. 

لقد فقدوا الكثري من الطائرات«.
با�شم  م��ت��ح��دث  ق���ال  وا���ش��ن��ط��ن،  ويف 
اإّن  االأم����ريك����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
اإىل  ت��ن�����ش��ّم  امل���ّت���ح���دة  “الواليات 
اإثارة  يف  والفرن�شين  الربيطانين 
ق�شية نقل )الطائرات امل�شرّية( من 

اإيران اإىل رو�شيا«.
االأمريكية  الدبلوما�شية  اأّن  واأ�شاف 
الكثري  االأخ�����رية  االأ���ش��ه��ر  يف  “راأت 
ت�شتخدم  رو�شيا  اأّن  على  االأدّل���ة  من 
هجمات  ل�شّن  االإيرانية  )امل�شرّيات( 
ال�شكان  ����ش���ّد  وم��ت��ع��ّم��دة  ت���رح���م  ال 
املدنية  التحتية  والبنى  االأوكرانين 

االأ�شا�شية«.
اأجه�شت  ����ش���ب���اط-ف���رباي���ر،  وم���ن���ذ 
رو���ش��ي��ا ك����ّل ال����ق����رارات ال���ت���ي حاول 
اإ�شدارها  ال�����دويل  االأم�����ن  جم��ل�����س 

�شّدها ب�شاأن احلرب يف اأوكرانيا.
فرن�شي  دبلوما�شي  م�شدر  وبح�شب 
فاإّن “جمل�س االأمن الدويل �شيعقد 
ع��ل��ى ط��ل��ب فرن�شا  ب���ن���اًء  اجل���م���ع���ة، 
حول  )علنياً(  اجتماعاً  واملك�شيك، 
مو�شوع  ل��ب��ح��ث  امل���دن���ي���ن،  ح��م��اي��ة 
املدنين  �شّد  الع�شوائية  ال�شربات 
والتي قد ترقى اإىل “جرائم حرب«.

بدون  الطائرات  واأن  والكهرباء” 
“االإيرانية تلعب دوًرا مهًما  طيار 

ب�شكل متزايد” يف النزاع.
اخلارجية  وزي���ر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ال�����رو������ش�����ي �����ش����ريغ����ي الف��������روف 
اأي  “ال ت��رى  اأن رو���ش��ي��ا  ال��ث��الث��اء 
نف�س  ع���ل���ى  ل����الإب����ق����اء  جدوى” 
الغرب،  يف  الدبلوما�شي  ال��وج��ود 
معلنا اأن مو�شكو �شرتكز االآن على 

اآ�شيا واأفريقيا.
اأعلنت ال�شلطات الرو�شية الثالثاء 
ثالثة  ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً   15 اأّن 
مقاتلة  �شقوط  يف  قتلوا  اأط��ف��ال، 
�شوخوي-34  ط���راز  م��ن  رو���ش��ي��ة 
وحتّطمها مببنى �شكني يف جنوب 
اأوكرانيا.  رو�شيا قرب احلدود مع 
بينهم   43 اجل���رح���ى  ع���دد  وب��ل��غ 

ت�شعة اأطفال.
م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ات��ه��م��ت كييف 
الثالثاء منظمة ال�شليب االأحمر 
�شجنائها  ب�����ش��اأن  “بالتقاع�س” 
اإن  قائلة  رو�شيا،  لدى  املحتجزين 
واملدنين  للجنود  ال���زي���ارات  ق��ل��ة 
اأن���ه���م عر�شة  ت��ع��ن��ي  امل��ح��ت��ج��زي��ن 
للتعذيب. ورّداً على �شوؤال لوكالة 
فران�س بر�س ب�شاأن هذه االّتهامات 
االأوكرانية، قالت اللجنة الدولية 
“ت�شاطر  اإن��ه��ا  االأح��م��ر  لل�شليب 

كييف اإحباطها«.
اللجنة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���ّدث  وق������ال 
معاناة  ذل��ك  وراء  اأّن  نعلم  “نحن 
ال��ع��ائ��الت ال��ت��ي ال ت��ع��رف م�شري 
اأحبائها”...”نوؤّكد جمّدداً اأّننا لن 
نتوّقف اأبداً عن املطالبة بالو�شول 
احل����رب حتى  اأ����ش���رى  اإىل ج��م��ي��ع 
اأينما  م���راراً،  روؤيتهم  م��ن  نتمّكن 

كانوا حمتجزين«.

امتنعت  اأوك���ران���ي���ة،  م��ن��اط��ق  الأرب�����ع 
ذلك  يف  �شاأنها  الت�شويت  عن  اإي��ران 

�شاأن 34 دولة اأخرى.
من جانبه مل يكتف ال�شفري الرو�شي 
اإىل كّل  امل��وّج��ه��ة  االّت���ه���ام���ات  ب��ن��ف��ي 
ق�شية  ب�شاأن  وط��ه��ران  مو�شكو  م��ن 
تهديداً  وّجه  بل  احلربية،  امل�شرّيات 
العامة لالأمم  االأم��ان��ة  م��ن  ك��ّل  اإىل 
اأنطونيو  ال���ع���ام  واالأم������ن  امل���ّت���ح���دة 

غوتريي�س.
اأجرت  اإّن��ه يف حال  بوليان�شكي  وقال 
مهني  “غري  حتقيقاً  املّتحدة  االأمم 
لتحديد  وم�شّي�شاً”  االإط����الق  على 
ت�شتخدمها  ال��ت��ي  امل�����ش��ريات  م��ن�����ش��اأ 
علينا  “�شيتعّن  اأوك��ران��ي��ا،  ب��الده يف 
معهم  ت���ع���اون���ن���ا  يف  ال���ن���ظ���ر  اإع���������ادة 
على  م�����ش��ّدداً  العامة(”،  )االأم���ان���ة 
تكون يف  “لن  ه��ذه  النظر  اإع���ادة  اأّن 

م�شلحة اأحد«.
وفرن�شا  امل��ّت��ح��دة  ال��والي��ات  وطلبت 
على  اجلل�شة  ه��ذه  عقد  وبريطانيا 

تخ�ّس جمل�س االأمن الدويل«.
االأ�شلحة  ن���ق���ل  ع���م���ل���ي���ات  وت�����اأت�����ي 
تواجه  ال����ذي  ال���وق���ت  امل���زع���وم���ة يف 
ب�شبب  متزايدة  �شغوطا  اإي���ران  فيه 
اأكرب  �شد  ت�شنها  التي  القمع  حملة 
اح��ت��ج��اج��ات ت�����ش��ه��ده��ا ال���ب���الد منذ 
�شنوات بعد وفاة ال�شابة مه�شا اأميني 
البالغة 22 عاما وهي قيد االحتجاز 

لدى “�شرطة االأخالق«.
فر�س  اإىل  اال�����ش����ط����راب����ات  واأّدت 
اإيران  على  ج��دي��دة  غربية  عقوبات 
يبذلها  ال����ت����ي  اجل�����ه�����ود  وت�����راج�����ع 
الرئي�س االأمريكي جو بايدن الإحياء 
الذي   2015 لعام  النووي  االتفاق 

ان�شحب منه دونالد ترامب.
ال�شوء  الغربيون  امل�شوؤولون  و�شلط 
على امل�شرّيات االإيرانية كدليل على 
واح��دة من  تاريخياً  اأّن رو�شيا، وهي 
العامل،  يف  االأ�شلحة  م�شّدري  اأك��رب 
اخل�شائر  ج���راء  تر�شانتها  ت�شتنفد 

التي تتكبدها يف �شاحة املعركة.

لل�شربات  ن���ظ���راً  خ���ري����ش���ون،  يف 
االأوكرانية التي ا�شتهدفت “البنية 
التحتية االجتماعية واالقت�شادية 

وال�شناعية” يف املدينة.
واأحل�����ق�����ت ال�������ش���رب���ات اأ�������ش������راراً 
ب��ع��دة م���واق���ع ب��ي��ن��ه��ا ���ش��د حمطة 
وج�شر  الكهرباء  لتوليد  كاخوفكا 
املدينة  يربط  ال��ذي  اأنتونوف�شكي 
ب��ال�����ش��ف��ة اجل��ن��وب��ي��ة ل��ن��ه��ر دنيرب 
بح�شب  خري�شون،  منطقة  وبقية 

امل�شدر نف�شه.
�شد  ت���دم���ري  ي������وؤدي  اأن  وُي��خ�����ش��ى 
حم���ط���ة ك���اخ���وف���ك���ا ل��ل��ط��اق��ة اإىل 

في�شان هائل.
واو���ش��ح اجل����رال ���ش��وروف��ك��ن اأن 
حدوث  اإىل  اأدت  ال�����ش��رب��ات  ه���ذه 
خري�شون  ب���ت���زوي���د  ا����ش���ط���راب���ات 
ب���ال���ك���ه���رب���اء وامل������ي������اه وال������غ������ذاء، 
م�شتنكراً “التهديد املبا�شر الأرواح 

ال�شكان«.
وا���ش��ار اجل���رال ال��رو���ش��ي اإىل اأن 
املتعلقة  ال��الح��ق��ة  “االجراءات 
مبدينة خري�شون نف�شها �شتعتمد 
داعياً  الع�شكري”  ال��و���ش��ع  ع��ل��ى 
اأكرب  املحافظة على  “�شرورة  اإىل 
املدنين  ال�شكان  اأرواح  م��ن  ع��دد 
وا�شاف  الرو�س”.  والع�شكرين 
ق���رار  ات���خ���اذ  ن�����ش��ت��ب��ع��د  ال  “نحن 

بغاية ال�شعوبة«.
وقت  يف  الرو�شية  ال��ق��وات  اأع��ل��ن��ت 
ا�شتعادت  اأن���ه���ا  ال���ث���الث���اء  ���ش��اب��ق 
االأوكرانية  ال���ق���وات  م��ن  اأرا����ش���ي 
ال�شرق.  يف  خ��ارك��ي��ف  منطقة  يف 
وهذه اأول مرة تعلن فيها مو�شكو 
املنطقة  يف  ق��ري��ة  ع��ل��ى  ال�شيطرة 
التي اأخرجت منها بالكامل تقريبا 

ال�شهر املا�شي.

با�شتخدام  مو�شكو  كييف  واتهمت 
هجماتها.  يف  اإي��ران��ي��ة  م�����ش��ريات 
وحتدثت هيئة االأركان االوكرانية 
الرو�شي  اجل���ي�������س  اإر������ش�����ال  ع����ن 
“�شاهد-136  م���������ش����رّية   43
اجلنود  اأ�شقط  ال�شنع...  ايرانية 

االأوكرانيون 38 منها«.
ر�شالته  يف  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وق�������ال 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي م�����ش��اء ال���ث���الث���اء اأن 
اإيران  امل�شاعدة من  “طلب رو�شيا 
ي�شكل اعرتافا من قبل الكرملن 

باإفال�شه الع�شكري وال�شيا�شي«.
لكّن طهران كّررت نفيها، ت�شدير 
الطرفن  م���ن  اأي  اإىل  اأ���ش��ل��ح��ة 
امل����ت����ح����ارب����ن واأب����������دت ال���ث���الث���اء 
مع  مباحثات  الإج���راء  ا�شتعدادها 
ب�شاأن  “مزاعم”  لتو�شيح  كييف 
وطائرات  اأ�شلحة  رو�شيا  تزويدها 

م�شرّية ال�شتخدامها يف احلرب.
كانت  اإذا  ع��م��ا  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
م�شرية  طائرات  ت�شتخدم  مو�شكو 
الناطق  ق��ال  اأوكرانيا،  يف  اإيرانية 
با�شم الكرملن دميرتي بي�شكوف 
هذه  مثل  لدينا  “لي�س  ال��ث��الث��اء 
“يتم  اأن���ه  واأ����ش���اف  املعلومات”. 
الرو�شية،  التكنولوجيا  ا�شتخدام 

حتت اأ�شماء رو�شية«.
اأكدت  الرو�شية  الدفاع  وزارة  لكن 
للطاقة  من�شاآت  على  �شربات  �شن 
خ���الل االأرب�����ع وال��ع�����ش��ري��ن �شاعة 
ا�شتخدمت  اإن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة  امل��ا���ش��ي��ة، 
ودقيقة.  امل�����دى  ب��ع��ي��دة  اأ���ش��ل��ح��ة 
وق�����ال م�������ش���وؤول���ون غ���رب���ي���ون اإن���ه 
رو�شيا  اأن  متزايد  ب�شكل  “يت�شح 
متعمدة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ت��ن��ت��ه��ج 
التدفئة  �شبكات  ت��دم��ري  مل��ح��اول��ة 

اخلارجية  ال�شيا�شة  م�����ش��وؤول  با�شم 
يف االحت��اد االأوروب���ي جوزيب بوريل 
اخلا�شة”  اأدّل����ت����ن����ا  ج��م��ع��ن��ا  “لقد 
ل�”رّد وا�شح و�شريع  والتكّتل ي�شتعّد 

وحازم«.
واأظهرت قائمة اّطلعت عليها وكالة 
االأوروب���ي  االحّت���اد  اأّن  بر�س  فران�س 
اأع�����ّد ل��ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ثالثة 
م�شوؤولن ع�شكرين اإيرانين بينهم 
اجل��رال حممد باقري رئي�س هيئة 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  االأرك�������ان 

االإيرانية.
والعقوبات التي من املتوقع اإقرارها 
يف قّمة اأوروبية يف بروك�شل �شت�شمل 
وهي  الطريان،  ل�شناعات  “�شاهد” 

ت��ت��م��ّت��ع يف  اأّن رو����ش���ي���ا  ال����ّرغ����م م���ن 
جمل�س االأمن الدويل بحّق النق�س 
اأّي قرار  اأن جته�س  تالياً  وباإمكانها 

ميكن اأن ي�شدر عن املجل�س.
واأبلغت اأوكرانيا منذ اأ�شابيع عن �شّن 
رو�شيا هجمات مب�شرّيات اإيرانية من 
طائرات  وه��ي  �شاهد-136،  ط���راز 
بدون طيار تنفجر روؤو�شها احلربية 
يف عمليات عمليات هبوط انتحارية، 
العالقات  لقطع  كييف  حتّركت  كما 

مع طهران.
ويف بروك�شل، جّدد االحّتاد االأوروبي 
اإي��ران وراء  اأّن  التاأكيد على  االأربعاء 

تزويد رو�شيا بامل�شرّيات.
املتحدثة  م�����ش��رايل  ن��ب��ي��ل��ة  وق���ال���ت 

االأ����ش���ل���ح���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة االإي���ران���ي���ة، 
ترامب  دونالد  اإدارة  حم��اوالت  رغم 

ال�شابقة متديده.
ي��ح��ظ��ر ح��ت��ى ت�شرين  ال���ق���رار  ل��ك��ّن 
ك��ّل �شادرات   2023 االأول-اأك��ت��وب��ر 
االأ�شلحة االإيرانية التي ال تتّم باإذن 
م���ن جم��ل�����س االأم�����ن يف ح����ال كانت 
تعود بالفائدة على قدرات ال�شواريخ 

البال�شتية.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���ّدث  وق�����ال 
االأمريكية فيدانت باتيل االأربعاء اإّن 
املحّددة  االأن��واع  اإي��ران بهذه  “اإمداد 
ب��دون طيار لرو�شيا  ال��ط��ائ��رات  م��ن 
االأمن  ل��ق��رار جمل�س  ان��ت��ه��اك��اً  ي��ع��ّد 
م�شاألة  وه��ي   ،2231 رق��م  ال���دويل 

�شركة مرتبطة باحلر�س الثوري.
االأربعاء  االأوك�����راين  اجل��ي�����س  واأف����اد 
اأك���ر م��ن 220 طائرة  اأ���ش��ق��ط  اأن���ه 
م�شرّية اإيرانية ال�شنع يف نحو �شهر، 
كييف  ق�����ش��ف  اأّن  م���ن  ال���ّرغ���م  ع��ل��ى 
عن  االإثنن  اأ�شفر  م�شرّية  بطائرات 

وقوع خم�شة قتلى.
اإي��ران عرب  املتحدة  ال��والي��ات  وتّتهم 
رو�شيا  اىل  ح��رب��ي��ة  م�����ش��رّيات  نقلها 
بانتهاك القرار 2231 ال�شادر عن 
 2015 يف  ال����دويل  االأم����ن  جمل�س 
والذي رعى اتفاقاً نووياً بات االآن يف 

حكم املنهار.
الذي  احل��ظ��ر  انتهى   2020 وع���ام 
مبيعات  ع���ل���ى  ال������ق������رار  ي���ف���ر����ش���ه 

ومدن  كييف  يف  ال��ط��اق��ة  من�شاآت 
اأخرى يف جميع اأنحاء البالد، مما 
ت�شبب يف انقطاع التيار الكهربائي 
، بعد يوم  اإم��دادات املياه  وتعطيل 
من  ب�شرب  العا�شمة  ق�شف  م��ن 

الطائرات امل�شرية االنتحارية.
كرييلو  الرئا�شي  امل�شوؤول  و�شرح 
االأوكراين  للتلفزيون  تيمو�شنكو 
“الو�شع خطري االآن يف كل اأنحاء 
البالد... من ال�شروري اأن ت�شتعد 
البالد باأكملها الحتمال انقطاع يف 

و�سع خطي 
ح�����ذرت اأوك����ران����ي����ا ال���ث���الث���اء من 
ل�شبكة  بالن�شبة  “خطري”  و�شع 
الرئي�س  اأع��ل��ن  اأن  بعد  ال��ك��ه��رب��اء 
زيلين�شكي  فولودميري  االأوك��راين 
“دّمرت  ال���رو����ش���ي���ة  ال����ق����وات  اأن 
الطاقة  حم����ط����ات  م����ن   30%
باأعطال  ت�شبب  م��ا  االأوك���ران���ي���ة، 
مع  البالد”،  اأن��ح��اء  ك��ل  هائلة يف 

اقرتاب ال�شتاء.
الرو�شية  ال��ه��ج��م��ات  ا���ش��ت��ه��دف��ت 

فيتايل  كييف  بلدية  رئي�س  وق��ال 
كليت�شكو اإن ثالثة اأ�شخا�س قتلوا 

يف �شربات يوم الثالثاء.

نفي من الكرملني وايران 
وق����ال م�����ش��وؤول��ون اأوك���ران���ي���ون اإن 
ق�شفت  ط����ي����ار  ب�������دون  ط�����ائ�����رات 
الثاين، مما  لليوم  االثنن،  كييف 
اأ�شخا�س،  اأ�شفر عن مقتل خم�شة 
باأنه هجوم  الرئا�شة  فيما و�شفته 

يائ�س.

الكهرباء واملياه والتدفئة«.
خدمة  اأك��������دت  ال�������ش���دد  ه�����ذا  يف 
الطوارئ االأوكرانية الثالثاء “يف 
ال��وق��ت احل���ايل، ال ت���زال 1162 

بلدة “...” بدون كهرباء«.
االأوىل  ال�������ش���رب���ات  ا����ش���ت���ه���دف���ت 
ال����ث����الث����اء ك��ي��ي��ف وخ����ارك����ي����ف يف 
ال�شرق وميكواليف يف اجلنوب ويف 
حيث  وزيتومري،  دنيربو  الو�شط 
امل�شت�شفيات  اإن  م�����ش��وؤول��ون  ق���ال 

تعمل مبولدات احتياطية.

 تف�ّسي الكولريا يف نريوبي وخم�س مقاطعات كينية اأخرى 
•• نريوبي-�أ ف ب

اأعلنت وزارة ال�شّحة الكينية اأّن وباء الكولريا تف�ّشى 
العا�شمة  بينها  م��ن  ال��ب��الد،  مقاطعات  م��ن  �شّت  يف 
االإ�شابات  ع���دد  اإج���م���ايل  اأّن  اإىل  م�����ش��رية  ن���ريوب���ي، 

امل�شّجلة حتى االآن بلغ حوايل 60 حالة.
ع���ادة عن  ال��ع��دوى ينتقل  وال��ك��ول��ريا م��ر���س �شديد 
طريق املياه امللّوثة برباز االإن�شان. وبعد فرتة ح�شانة 
ي�شّبب  اأي���ام،  اإىل خم�شة  ي��وم��ن  ب��ن  ق�شرية مت��ت��ّد 
الكولريا اإ�شهااًل �شديداً وجفافاً يف اجل�س، مواإذا مل 
يتلّق امل�شاب العالج فوراً ميكن اأن ميوت يف غ�شون 

“تف�ّشي  الكينية  ال�شّحية  ال�شلطات  واأّك��دت  �شاعات. 
وباء الكولريا” يف �شّت من مقاطعات البالد، مبا يف 
ذلك العا�شمة نريوبي التي �شّجلت فيها 17 اإ�شابة 
باملر�س. وبح�شب وزارة ال�شحة يف الدولة الواقعة يف 
�شرق اأفريقيا والبالغ عدد �شّكانها 50 مليون ن�شمة 
اأقيم يف مقاطعة  “حفل زفاف  الوباء هو  ف��اإّن من�شاأ 
على ُبعد حوايل ع�شرة كيلومرتات �شمال  كيامبو”، 

العا�شمة نريوبي.
و�شّجلت هذه املقاطعة لوحدها 31 اإ�شابة، اأي ن�شف 

عدد االإ�شابات امل�شّجلة يف البالد باأ�شرها.
نقلوا  مري�شاً   13 ف��اإّن  ال�شّحية،  لل�شلطات  ووفقاً 

وحّذرت  حالتهم.  خ��ط��ورة  ب�شبب  امل�شت�شفيات  اإىل 
تعاين  ال��ذي  اجلفاف  اأّن  من  بيان  يف  ال�شّحة  وزارة 
منه البالد والذي بلغ يف حّدته م�شتوى غري م�شبوق 
وباء”  تفاقم  اإىل  ي���وؤّدي  اأن  “ميكن  ع��ام��اً   40 منذ 
2016، تويف  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  ال��ك��ول��ريا. ويف 
ب�شبب الكولريا ما ال يقّل عن 10 �شومالين واأ�شيب 
حوايل األف اآخرين يف خمّيم داداب لالجئن، الواقع 
يف �شمال �شرق كينيا واالأكرب يف العامل على االإطالق. 
1،3 مليون واأربعة  وي�شيب الكولريا �شنوياً ما بن 
مالين �شخ�س يف العامل، وي��وؤّدي اإىل وف��اة ما بن 

21 األفاً و143 األف �شخ�س.

 ماليزيا تعلن تنظيم انتخابات ت�سريعية يف 19 نوفمرب
•• بوتر�جايا-�أ ف ب

اللجنة  اأعلنت  ما  على  الثاين-نوفمرب  ت�شرين   19 يف  الربملان  اأع�شاء  لتجديد  مبكرة  ت�شريعية  انتخابات  ماليزيا  تنظم 
االنتخابية يف هذا البلد الواقع يف جنوب �شرق اآ�شيا الذي عرف ثالث حكومات يف اأربع �شنوات.

وقال رئي�س اللجنة عبد الغني �شالح ل�شحفين “حدد موعد االنتخابات يف 19 ت�شرين الثاين-نوفمرب«.
ا�شماعيل �شربي يعقوب تعر�س ل�شغوط  ال��وزراء  ان رئي�س  اإال   2023 اأيلول-�شبتمرب  املقبلة مقررة يف  وكانت االنتخابات 
كبرية من حزبه املنظمة الوطنية املاليزية املتحدة )اأمنو( حلل الربملان والدعوة اإىل انتخابات مبكرة اأمال يف تعزيز غالبيته 
وت�شهد  انتخابات مبكرة.  اإج��راء  اأم��ام  الباب  فاحتا  الربملان  االأول-اأكتوبر حل  ت�شرين  العا�شر من  واأعلن يف  ج��دا.  ال�شئيلة 
ماليزيا عدم ا�شتقرار �شيا�شي متكررا منذ انتخابات العام 2018 التي اأو�شلت اإىل احلكم رئي�س الوزراء االإ�شالحي مهاتري 

حممد متغلبا على حزب اأمنو الذي كان يحكم البالد منذ اأكر من 60 عاما.
 1MDB وقد عاقب الناخبون حينها رئي�س الوزراء جنيب رزاق ال�شالع يف اختال�س مليارات عدة من الدوالرات من �شندوق

ال�شيادي. وقد اأدين و�شجن بعد ذلك.

بول�سونارو يقّل�س الفارق بينه وبني لول  •• ريو دي جانريو-�أ ف ب

املنتهية  الربازيلي  الرئي�س  قّل�س 
جايري  امل��ت��ط��ّرف  اليميني  والي��ت��ه 

الي�شاري  ب��ي��ن��ه وب���ن م��ن��اف�����ش��ه  ال���ف���ارق  ب��ول�����ش��ون��ارو 
الرئي�س االأ�شبق لوي�س اإينا�شيو لوال دا �شيلفا، بح�شب 
ما اأظهر ا�شتطالع للراأي ن�شرت نتائجه االأربعاء قبل 

الثانية. الدورة  من  11 يوماً 
واأظهر اال�شتطالع الذي اأجراه معهد “داتا فولها” اأّن 
الرئي�س الي�شاري االأ�شبق ح�شل على 25% من نوايا 

الت�شويت مقابل %48 للرئي�س املنتهية واليته.
االأول- ت�شرين   14 يف  ُن�شر  �شابق  ا�شتطالع  وك���ان 

مقابل  الت�شويت  نوايا  من   53% لوال  منح  اأكتوبر 
%47 لبول�شونارو.

انتخابي��������ة  حمل�����ة  م�����ن  االأخي�����ر  ال�ش�������وط  ويف 
ول������وال  بول�ش������ونارو  خالله�����ا  ت��ب��ادل  حم��م��وم��ة 
الثقيل،  ال��ع��ي��ار  م��ن  و�ش������تائم  واإهان�������ات  ات��ه��ام��ات 
ي��ح��اول امل��ر���ش�����������������ح��ان اج���ت���ذاب ال��ن��اخ��ب��ن ال��ذي��ن مل 
يح�شموا اأمره��������م بعد واأولئ������ك الذين يقولون اإنهم 
يف  الٍغ  ب�شوت  �شيدلون  اأو  بي�شاء  بورقة  �شي�شّوتون 
االأول-اأكتوبر  ت�شرين   30 يف  املقّررة  الثانية  ال��دورة 

املقبل.
االأول- ت�شرين   2 ج��رت يف  ال��ت��ي  ال������دورةاالأوىل  ويف 

على  بح�شوله  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ل��وال  ح��ّل  اأك��ت��وب��ر، 
عليها  ح�شل   43% مقابل  االأ����ش���وات،  م��ن   48%

بول�شونارو.
اال�شتطالع  م��ع��اه��د  ت��ع��ّر���ش��ت  االأوىل  ال�����دورة  واإث����ر 
النتيجة  تتوّقع  مل  الأّنها  �شديدة  النتقادات  املختلفة 
اإّن  اإذ  واليته،  املنتهية  الرئي�س  اأحرزها  التي  الكبرية 
يومها  منحته  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  اال���ش��ت��ط��الع��ات  معظم 

باحلّد  الت�شويت  نوايا  %37 من 
االأق�شى.

“فولها  �شحيفة  ق��ال��ت  واالأرب���ع���اء 
دي �شاو باولو” لدى ن�شرها نتيجة 
ي�شّكل  ال  ال���راأي  “ا�شتطالع  اإّن  اجلديد  اال�شتطالع 
بال�شرورة ا�شت�شرافاً للنتيجة، بل يعك�س راأي الناخب 

يف اللحظة التي ُي�شتطلع فيها راأيه«.
واأج����ري اال���ش��ت��ط��الع اجل��دي��د خ��الل االأي����ام الثالثة 
على  يتوّزعون  ناخباً   2912 من  عّينة  على  املا�شية 
181 م��دي��ن��ة ب��رازي��ل��ي��ة، وب��ل��غ ه��ام�����س اخل��ط��اأ فيه 

نقطتن مئويتن.
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رو�سيا تعيد تقييم العمل مع جوتريي�س اإذا اأر�سل خرباء 
•• �الأمم �ملتحدة-رويرتز

العام  االأم���ن  م��ع  تعاونها  تقييم  �شتعيد  اإن��ه��ا  رو�شيا  قالت 
اأر�شل  اإذا  وموظفيه  جوتريي�س  اأن��ط��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
جوتريي�س خرباء اإىل اأوكرانيا لتفقد طائرات م�شرية تقول 
نعت يف اإيران وا�شتخدمتها رو�شيا يف  القوى الغربية اإنها �شُ

انتهاك لقرار االأمم املتحدة.
امل��ت��ح��دة دميرتي  ل���دى االأمم  ���ش��ف��ري رو���ش��ي��ا  ن��ائ��ب  ودع����ا 
بوليان�شكي، بعد اجتماع مغلق ملجل�س االأمن حول ا�شتخدام 
اإىل  وموظفيه  جوتريي�س  امل�شرية،  الطائرات  لتلك  رو�شيا 
“االمتناع عن امل�شاركة يف اأية اأن�شطة تفتي�س غري قانونية«.

واأ�شاف يف ت�شريحات لل�شحفين “واإال ف�شوف نعيد تقييم 
تعاوننا معهم وهو ما ال يخدم م�شالح اأحد. نحن ال نريد اأن 

نفعل ذلك،لكن لن يكون هناك خيار اآخر«.
ومل يذكر بوليان�شكي مزيدا من التفا�شيل.

وع��ق��د جم��ل�����س االأم�����ن اج��ت��م��اع��ا ح���ول ا���ش��ت��خ��دام مو�شكو 
امل��ت��ح��دة وفرن�شا  ال���والي���ات  امل�����ش��رية بطلب م��ن  ل��ل��ط��ائ��رات 
وبريطانيا التي تقول اإن مو�شكو ا�شتخدمت طائرات م�شرية 
اتفاق  بخ�شو�س   2015 يف  ���ش��ادر  ل��ق��رار  انتهاكا  اإي��ران��ي��ة 

اإيران النووي.
م�����ش��رية، وتنفي  ب��ط��ائ��رات  اإم����داد مو�شكو  وت��ن��ف��ي ط��ه��ران 
م�شرية  طائرات  ا�شتخدمت  قواتها  تكون  اأن  يدورها  رو�شيا 

ال�شفري  نائب  وكتب  باأوكرانيا.  هجمات  تنفيذ  يف  اإيرانية 
الربيطاين لدى االأمم املتحدة جيم�س كاريوكي على تويرت 
بعد االجتماع اأن “اإيران عليها التزامات بعدم ت�شدير هذه 
االأ�شلحة. وكع�شو يف االأمم املتحدة، تتحمل اإيران م�شوؤولية 

عدم دعم حرب العدوان الرو�شية«.
لتفقد  املتحدة  االأمم  خ��رباء  االأ�شبوع  ه��ذا  اأوك��ران��ي��ا  ودع��ت 
اإ����ش���ق���اط���ه���ا. ويقدم  ال���ت���ي مت  امل�������ش���رية  ال���ط���ائ���رات  ب��ع�����س 
جوتريي�س تقريرا مرتن �شنويا اإىل جمل�س االأمن، عادة يف 
يونيو حزيران ودي�شمرب كانون االأول، ب�شاأن تنفيذ قرار عام 
للطائرات  تقييم  اأي  ت�شمن  يتم  اأن  املرجح  2015. ومن 

امل�شرية يف اأوكرانيا يف ذلك التقرير.

يوم  دوج��اري��ك  �شتيفان  املتحدة  االأمم  با�شم  املتحدث  وق��ال 
االأربعاء “من حيث ال�شيا�شة، نحن م�شتعدون دائما لفح�س 
اأي م��ع��ل��وم��ات وحت��ل��ي��ل اأي م��ع��ل��وم��ات ت��ق��دم��ه��ا ل��ن��ا ال���دول 

االأع�شاء«.
اإر�شال  اإن جوتريي�س ال ميلك �شلطة  واإي��ران  وتقول رو�شيا 

خرباء اإىل اأوكرانيا لتفقد الطائرات امل�شرية.
اإيران  �شفري  ق��ال  االأرب��ع��اء،  ي��وم  جوتريي�س  اإىل  ر�شالة  ويف 
اأوكرانيا  اإن دع��وة  اإي��رواين  �شعيد  اأم��ري  املتحدة  لدى االأمم 
خلرباء االأمم املتحدة “تفتقر اإىل اأي اأ�شا�س قانوين” ودعا 
للقرار ومل�شوؤويل  اأي �شوء ا�شتخدام”  “منع  اإىل  جوتريي�س 

االأمم املتحدة ب�شاأن الق�شايا املتعلقة باحلرب االأوكرانية.

ال�سباب ظلوا قادرين على اإخراج مقاطع فيديو ت�سور احتجاجاتهم

تكتيكات جريئة حافظت على حركة الحتجاج يف اإيران 
•• نيقو�شيا-�أ ف ب

�شمن  خ����اط����ف����ة  اح�����ت�����ج�����اج�����ات 
جمموعات �شغرية، و�شور تعر�س 
على جدران اأبراج �شكنية، ونوافري 
االأحمر:  ب��ال��ل��ون  مياهها  بغت  �شُ
بيدهم  م��ا  اإي��ران��ي��ون  �شباب  تبنى 
من و�شيلة غري هواتفهم، تكتيكات 
التظاهرات  جذوة  الإبقاء  خمتلفة 
اأميني  مه�شا  م��وت  على  احتجاًجا 

متقدة.
االحتجاجية  احل����رك����ة  ب���ره���ن���ت 
قدرتها على اال�شتمرار الأكر من 
الرغم  على  ان��دالع��ه��ا،  منذ  �شهر 
من حملة القمع التي �شنتها قوات 
االأمن واأودت بحياة ما ال يقل عن 

ا. 122 �شخ�شً
اندلعت االحتجاجات ردا على وفاة 
مه�شا اأميني عن 22 عاما بعد اأن 
اعتقلتها �شرطة االآداب يف طهران 
بقواعد  تقيدها  ع��دم  اأ�شا�س  على 
اجلمهورية  يف  ال�شارمة  اللبا�س 

االإيرانية.
اأنهن  حتى  التحرك  الن�شاء  ق��ادت 
فيه  النار  واأ�شعلن  احلجاب  خلعن 
احلياة،  “املراأة،  ه��ات��ف��ات  و���ش��رن 
للديكتاتور”،  و”املوت  احلرية” 
ُرددت  و����ش���ع���ارات  وه����ي حت���رك���ات 

وتكررت يف خمتلف اأنحاء العامل.
وع������ل������ى ال�������رغ�������م م�������ن ال����ق����ي����ود 
االإن�����رتن�����ت وحجب  ���ش��ب��ك��ة  ع���ل���ى 
رائجة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإىل  ال���و����ش���ول 
اأن  اإال  ووات�����ش��اب،  اإن�����ش��ت��غ��رام  مثل 

انخف�شت خالل ال�شهر احلايل.
بر�س  فران�س  لوكالة  اأو�شح  لكنه 
االحتجاجات  ت�����ش��ه��د  ح���ن  يف  اأن 
زال  ما  وانخفا�س،  ذروة  “فرتات 
اال�شتدامة  م���ن  م�����ش��ت��وى  ه���ن���اك 
االحتجاج  ف����رتات  يف  ن�����ش��ه��ده  مل 
 2019 مثل تظاهرات  ال�شابقة” 
التي اندلعت ب�شبب ارتفاع مفاجئ 

يف اأ�شعار الوقود.
املتخ�ش�س  روم�����ي،  ه���ري  وق����ال 
معهد  يف  االإي���ران���ي���ة  ال�������ش���وؤون  يف 
ا�شتمرار  ي��ت��وق��ع  اإن����ه  وا���ش��ن��ط��ن، 
االح���ت���ج���اج���ات ل��ب��ع�����س ال���وق���ت. 
و���ش��رح ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اأن 
على  ق���درت���ه���م  حت�����ش��ن��ت  “كلما 
فر�شة  زادت  والتن�شيق،  التنظيم 
و�شكلوا  دع��م��ه��م  ق���اع���دة  ت��و���ش��ي��ع 
حتديا وا�شحا على املدى القريب 

للنظام«.
الدولة  اأم��ن  “لكن جهاز  واأ���ش��اف 
ي���ت���ف���وق ع���ل���ى وج�����ه ال���ت���ح���دي���د يف 
املعار�شة  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  تعطيل 
اأدوات  جمموعة  بف�شل  املنظمة، 
واالعتقاالت  ال��ع��ن��ف  م���ن  م��ت��ق��ن��ة 
والرتهيب”،  االإن��رتن��ت  وتعطيل 
ال���وق���ت احل����ايل،  “ويف  ث���م  وم����ن 
ف�����اإن ال����دول����ة وامل���ت���ظ���اه���ري���ن هم 
يف ح��ال��ة ت�����وازن غ���ري م�����ش��ت��ق��ر، ال 
يتمكن معه اأي منهما من التغلب 
االآخر،  ميثله  ال��ذي  التحدي  على 
حركة  اأن  اإىل  ي�شري  ال���ذي  االأم���ر 
االح���ت���ج���اج وال���ع���ن���ف احل�����ايل قد 

ي�شتمران لفرتة طويلة«.

قادرين  بفطنتهم  ظ��ل��وا  ال�����ش��ب��اب 
ت�شور  فيديو  مقاطع  اإخ��راج  على 

احتجاجاتهم.
واأظ�����ه�����رت ل���ق���ط���ات م�������ش���ورة، يف 
�شائقن  م��ط��اردة،  لعبة  ي�شبه  م��ا 
���ش��ي��ارات��ه��م دعًما  اأب�����واق  ي��ط��ل��ق��ون 
الطرق  وي��غ��ل��ق��ون  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 

بال�شيارات الإبطاء قوات االأمن.
ك���ذل���ك ع���رق���ل ح���رك���ة ال�������ش���ري يف 
القمامة  ���ش��ن��ادي��ق  ق��ل��ب  ال�����ش��وارع 
بع�س  ف��ي��ه��ا، ويف  ال���ن���ار  واإ����ش���ع���ال 

احلاالت �شيارات �شرطة منقلبة.
خ���الل  م�����ن  االأم���������ن  ق�������وات  ردت 
رك��وب ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة للمرور 
و�����ش����وه����دت وه������ي ت����ن����زع ل���وح���ات 
ال�شائقن  على  للتعرف  ال�شيارات 

الحًقا وتوقيفهم.
ك���ذل���ك ����ش���وه���د ����ش���رط���ي���ون على 
وه��م يطلقون على  نارية  دراج���ات 
املتظاهرين من بنادق خرطو�س اأو 
يلقون الغاز امل�شيل للدموع اأو حتى 

كرات الطالء لتعقبهم.

�سجاعة كبية
التلثم  اإىل  ب��دوره��م  ال�شباب  جل��اأ 
“و�شع  اإىل  ه��وات��ف��ه��م  وت���ب���دي���ل 
الطريان” لتجنب حتديد مكانهم 
ال�شتبدال  اإ�شافية  مالب�س  وحمل 

تلك امللطخة بالطالء.
على  ت��داول��ه  مت  فيديو  مقطع  يف 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
�شوهد متظاهرون ينزعون كامريا 
مدينة  يف  ط���ري���ق  ف����وق  م���راق���ب���ة 

االأحمر لتعك�س القمع املميت.
طالب  �شور  نف�شه،  امل��ن��وال  وعلى 
الفنون يف اإحدى جامعات طهران 
اأيديهم  ي��ظ��ه��ر  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع 
مرفوعة يف الهواء ومغطاة بطالء 
ن��ف�����ش��ه، اخرتق  ال���ي���وم  اأح���م���ر. يف 
علي  عدالة  جمموعة  من  ن�شطاء 
للتلفزيون  م��ب��ا���ش��ًرا  اإخ��ب��ارًي��ا  ب��ًث��ا 
احل��ك��وم��ي ورك���ب���وا ����ش���ورة هدف 
املر�شد  ���ش��ورة  ف��وق  لهب  واأل�شنة 

االأعلى اآية اهلل علي خامنئي.
واأظ���ه���رت ���ش��ور مت ت��داول��ه��ا على 
االإنرتنت هذا االأ�شبوع دمية متثل 
رج����ل دي����ن م��ع��ل��ق��ة ع��ل��ى ج�����ش��ر يف 

طهران.
يف  التقاطه  مت  فيديو  مقطع  ويف 
ال��ل��ي��ل، ُع���ر����س وج���ه اأم��ي��ن��ي على 
اإكباتان  ح��ي  يف  �شكني  ب��رج  ج���دار 
حمتجون  ردد  ح���ي���ث  ب���ط���ه���ران، 
اأ�شطح  اأو  ال��ن��واف��ذ  م���ن  ه��ت��اف��ات 

املباين.

توازن غي م�ستقر
امل��دار���س حتركن  اأن طالبات  حتى 
وخلعن  للكامريا  ظهورهن  واأدرن 
حجابهن قبل اأن يرفعن اأ�شابعهن 
الو�شطى باجتاه �شور خلامنئي يف 

الف�شل الدرا�شي.
امل�شتقل مارك بريوز  الباحث  قال 
امل��رئ��ي��ة على  ل���الأدل���ة  اإن حت��ل��ي��ل��ه 
و�شائل التوا�شل االجتماعي اأظهر 
يوم  ك��ان��ت  االح��ت��ج��اج��ات  ذروة  اأن 
امل�شاركة  واأن  اأيلول-�شبتمرب   21

جمعية  مديرة  �شدر  �شادي  كتبت 
لندن  يف  ومقرها  الإي���ران  العدالة 
على تويرت “االأمر يتطلب �شجاعة 
كبرية للنزول اإىل ال�شوارع عندما 
ت��ع��رف ق���وات االأم����ن اجل��م��ي��ع. ... 
ن�شاهد  لكننا  م�شتمرة  االنتفا�شة 
الفيديو  م��ق��اط��ع  م���ن  اأق����ل  ع�����دًدا 

كرد�شتان،  حم��اف��ظ��ة  يف  ���ش��ن��ن��دج 
م�شقط راأ�س مه�شا اأميني.

اأخرى  لقطات  يف  اآخ��رون  و�شوهد 
ينظمون عدًدا اأكرب من التجمعات 
ال�����ش��غ��رية اخل���اط���ف���ة ب���ع���ي���ًدا عن 
�شاحات املدينة التي ُت�شتخدم عادًة 

للتجمعات ال�شيا�شية.

اأما اأولئك الذين خافوا من النزول 
اإىل ال�شوارع فقد جل��اأوا اإىل طرق 
للم�شاركة.  ت��ك��ت��ًم��ا  اأك����ر  اأخ�����رى 
ف��ق��د ظ��ه��ر ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع��ن �شكل 
ل��الح��ت��ج��اج حت��ول��ت خ��الل��ه مياه 
الدم  اإىل لون  النوافري يف طهران 
باللون  ف���ن���ان���ون  ���ش��ب��غ��ه��ا  ب��ع��دم��ا 

املفرو�شة  ال�شارمة  القيود  ب�شبب 
على االإنرتنت«.

ان��ت�����ش��رت ���ش��ور ن�����ش��اء وه���ن يقمن 
اأثناء االحتجاجات  �شعرهن  بق�س 
ت��ع��ب��رًيا ع���ن احل����زن ال����ذي حتول 
من  م�شتمد  ل��ل��م��ق��اوم��ة  رم���ز  اإىل 

الفولكلور الفار�شي.

•• عو��شم-وكاالت

فيه  ت����ع����اين  ال��������ذي  ال�����وق�����ت  يف 
احلرب  يف  م��ري��رة  نك�شات  رو�شيا 
عحَت نفوذها بنجاٍح  االأوكرانية، و�شَّ
اأن  ا�شتطاعت  ف��ق��د  اأف��ري��ق��ي��ا.  يف 
ت��ع��زل ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و ع��ن نطاق 

النفوذ الفرن�شي.
الكرملن  ل��دى  ال��داف��ع  ومل يكن 
واإمنا  االأمنية،  ال�شيا�شة  وح�شب 
موارد  ا�شتغالل  اأي�شاً  هدفه  كان 
وذلك  املتاحة،  االأفريقية  الدولة 
بح�شب كري�شتيان بوت�س، مرا�شل 
جنوب  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  فيلت”  “دي 
ن�شرته  حت��ل��ي��ل  يف  ال�������ش���ح���راء، 

ال�شحيفة االأملانية.
ت التجربة اأن ال اأحد يتقدم  واأكدَّ
اأعقاب  يف  وال��ت��ربي��ك��ات  بالتهاين 
االنقالبات. اأما يف بوركينا فا�شو، 
للقائد  بالن�شبة  خمتلف  فاملوقف 
ال���ع�������ش���ك���ري اجل����دي����د اإب���راه���ي���م 
�سحَ الإدانة  تراوري. فرغم اأنه تعرَّ
االأمم املتحدة واالحتاد االإفريقي 
واجلماعة  االأوروب��������ي  واالحت������اد 
اأفريقيا  غ��رب  ل��دول  االقت�شادية 
ب�����ش��ب��ب االن���ق���الب ال����ذي ق����اده يف 
اأ�شادت  30 �شبتمرب -اأيلول، فقد 

به رو�شيا.
ومن اأ�شادحَ به حتديداً هو يفغيني 
بريغوزين رجل االأعمال الرو�شي 
الوا�شع النفوذ وموؤ�ش�س جمموعة 
بالكرملن  املُ���ل���ح���ق���ة  املُ����رت����زق����ة 

فاغر.
اأع��ل��ن رج��ل االأع��م��ال املوايل  فقد 
لبوتن بعد �شاعات من االنقالب 
التهنئة  بخال�س  “اأتقدم  قائاًل: 
والدعم للزعيم اإبراهيم تراوري”، 
ك��ل��ه حائراً  ال���ع���امل  ك���ان  يف ح���ن 
البالغ  اجل��ن��دي  ذاك  هوية  ب�شاأن 

لي�شينغ:  يقويل  ال�شوداء.  القارة 
رو�شية  ����ش���رك���ات  ���ش��ب��ع  ب  “ُتنقِّ
بحيث  هناك  الذهب  عن  بالفعل 
مرتزقة  ت��ك��ال��ي��ف  ����ش���داد  مي��ك��ن 

�شركة فاغر ب�شرعة«.
حت�شل  ف��اغ��ر  �شركة  الأن  وذل���ك 
ع��ل��ى ام���ت���ي���ازات ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب نظري 
خ���دم���ات���ه���ا. وه������ذا م����ا ح�����دث يف 
اإفريقيا  وج��م��ه��وري��ة  ال�������ش���ودان 
الو�شطى، واأخ��رياً يف مايل، وكلها 
من بن الدول االأغنى باملوارد يف 

القارة االإفريقية.
االمتياز  ات���ف���اق���ي���ات  ول��ت��ي�����ش��ري 
ي�شاعد  البعيد،  امل���دى  على  ه��ذه 
اال�شتبدادية  االأنظمة  بريغوجن 
ال�شلطة،  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ع���ل���ى 
وبذلك يخلق اعتماداً جيو�شيا�شّياً 
اآٍن  ال��ك��رم��ل��ن يف  ع��ل��ى  وج����ودّي����اً 
واحد. غري اأن مرتزقة الكرملن 
مل يحققوا حتى االآن اأي اإجنازات 
لالإرهاب.  حماربتهم  يف  حقيقة 
ففي مايل، ا�شتمر عدد الهجمات 
بعد  ال���ت�������ش���اع���د  يف  االإره�����اب�����ي�����ة 
موزمبيق،  ويف  فرن�شا.  ان�شحاب 
تكبَّد  ف��ادح��ة،  خ�شائر  وق���وع  بعد 
م��ئ��ات االإره���اب���ن ه��زمي��ة منكرة 

بالفعل يف عام 2019.

من العمر 34 عاماً وح�شب، وملعحَ 
الو�شطى  ال�����ش��ف��وف  م���ن  جن��م��ه 
وا�شفاً  بريغوزين  وتابع  للجي�س. 
ابن  ح��ق��اً  “اإنه  ق���ائ���اًل:  ت�����راوري 

�شجاع وجدير بوطنه«.

�سديق رو�سيا يف واغادوغو
وبح�شب حتليل ال�شحيفة االأملانية 
، يبدو اأن الكرملن يرى يف �شلف 
ت�������راوري، اأ���ش��غ��ر زع���م���اء ال����دول 
كانت  ال���ذي  احلليف  االإف��ري��ق��ي��ة، 
تعقد االآم��ال عليه يف وق��ت �شابق 
من العام اجلاري. يف تلك الفرتة، 
االأ�شهر  الع�شكري  ال��ق��ائ��د  ��ل��د  ت��قَّ
�شانداوغو  ه�����ري  ب�����ول  ب��ك��ث��ري 

داميبا ال�شلطة.
وعلى النقي�س من تراوري، اأطاح 
دام��ب��ي��ا رئ��ي�����ش��اً خ����رج م���ن عباءة 
ول����ك����ن، على  ال���دمي���وق���راط���ي���ة. 
م��ايل، مل  م��ن اجلي�س يف  العك�س 
نطاق  نحو  ال��دول��ة  دامبيا  ��ه  ُي��وجِّ
الذي  احل��د  اإىل  ال��رو���ش��ي  النفوذ 

كانت رو�شيا تتمناه.
اأن  التحليل،  وف��ق  االأرج����ح،  وم��ن 
لواء  حت��ت  ���ش��واء  �شيكون  الو�شع 
نرى  اأن  امل��م��ك��ن  ف��م��ن  ت�������راوري. 
���ش��ور موؤيديه.  رو���ش��ي��ا يف  اأع����المحَ 
ال�شحفيون  امل���را����ش���ل���ون  ����لحَ  ����قحَ ونحَ
و�شرعان  لرو�شيا.  موؤيدة  هتافات 
رو�شيا  ع���ن  ت������راوري  ثحَ  م���ا حت������دَّ
بو�شفها �شريكاً جديداً حمتماًل. 
رحَ  برَّ دام��ي��ب��ا،  �شلفه  ���ش��اأن  و���ش��اأن��ه 
حماربة  يف  ال��دول��ة  بف�شل  تدخله 

وُب��ن��ي ه��ذا ال��زخ��م امل��وؤي��د لرو�شيا 
فا�شو  فبوركينا  �شنن.  على مدار 
واح���دة م��ن اأجن���ح االأ����ش���واق التي 
�شبوتنيك،  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  حتت�شن 
“رو�شيا  اأنباء  وكالة  عت  تو�شَّ كما 
يف  ك���ب���ري  ب����ق����دٍر  اأي�������ش���اً  اليوم” 
باللغة  ال���رتوي���ج���ي���ة  ع���رو����ش���ه���ا 
ذلك،  عن  ف�شاًل  هنا.  الفرن�شية 
م��ا زال��ت وك��ال��ة اأب��ح��اث االإنرتنت 
الرو�شي  االأعمال  لرجل  اململوكة 
العام  ال�����راأي  ��ل  ُت�����ش��كِّ ب��ري��غ��وزي��ن 
فرن�شا  �شد  �س  وحترِّ البوركيني 

يف و�شائل االإعالم االجتماعي.
امل���������ش����ال����ح  يف  ذل���������ك  وي�������������ش������بُّ 
التي  ال��رو���ش��ي��ة  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
على  ���ش��ي��ط��رت  اأن  ب��ع��د  حت������اول، 
الو�شطى  اأف���ري���ق���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
اأخ����رى  ت���ع���زل دول�����ة  اأن  وم������ايل، 
ع���ن ن��ط��اق ال��ن��ف��وذ ال��ف��رن�����ش��ي يف 
اأف��ري��ق��ي��ا. ف�����ش��اًل ع��ن ذل����ك، من 
املمكن اأن توؤدي االأزمة يف بوركينا 
االأمنية  االأو���ش��اع  م  ت���اأزُّ اإىل  فا�شو 
ل���دى ج��ارت��ه��ا ���ش��اح��ل ال��ع��اج التي 
يف  االأه���م  الفرن�شي  احلليف  ُت��ع��دُّ 

غرب اأفريقيا.

العتماد اجليو�سيا�سي 
على الكرملني

اأهمية  ل��ه��ا  ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و  ل��ك��ن 
االقت�شاية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  اأي�����ش��اً 
لدى الكرملن، بح�شب التحليل. 
فالدولة الواهنة هيكلّياً هي رابع 
اأك�����رب دول�����ة ُم��ن��ت��ج��ة ل��ل��ذه��ب يف 

اال�شتعمارية ال�شابقة تت�شرت على 
دام��ي��ب��ا امل��خ��ل��وع، وه��و م��ا �شارعت 
الوا�شح  ومن  اإن��ك��اره.  اإىل  فرن�شا 

االآن اأن داميبا فرَّ اإىل توغو.

اأ�سباب تراجع النفوذ 
الفرن�سي يف اأفريقيا

�شهدت بوركينا فا�شو اأ�شرع تدهور 
ل��الأو���ش��اع االأم��ن��ي��ة م��ن ب��ن دول 
اأن  فبعد  احل���ايل.  ال��ع��ام  ال�شاحل 
بلغت اخل�شائر يف االأرواح 3252 
الدولة خ�شائرها  قتياًل، جتاوزت 
وكادت   ،”2359“ املا�شي  العام 

اجلماعات االإرهابية التي يرتبط 
ب��ع�����ش��ه��ا ب��ع��الق��ات ف�����ش��ا���ش��ة مع 

“داع�س” و”القاعدة«.
وي���ع���زو ك��ث��ري م���ن امل���واط���ن���ن يف 
ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ش��و ه���ذا ال��ف�����ش��ل اإىل 
اال�شتعمارية  القوة  فهذه  فرن�شا. 
اأطراف  على  قاعدة  لها  ال�شابقة 
م  ال��ع��ا���ش��م��ة واغ������ادوغ������و، وت���ق���دِّ

للدولة دعماً ع�شكرياً.
ودعا اأحد اأتباع تراوري املتظاهرين 
ال�شفارة  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات  ���ش��ن  اإىل 
واملتاجر الفرن�شية واملركز الثقايف 
القوة  اأن  زع���م  ع��ن��دم��ا  الفرن�شي 

ال�شاحل  ب��رن��ام��ج  رئي�س  لي�شينغ 
كونراد  ملوؤ�ش�شة  التابع  االإقليمي 
فحَت به  قحَ اأديناور: “اإن احلد الذي وحَ
ما  اجلديد  االنقالب  وراء  رو�شيا 

زال غري وا�شح«.
التعاون  ي��ل��م�����س  ال��ك��رم��ل��ن  ظ����لَّ 
فا�شو  ب���ورك���ي���ن���ا  م����ع  ال��ع�����ش��ك��ري 
كما  بال�شبط  طويلة،  ف��رتة  منذ 
لي�شينغ:  ي��ق��ول  م����ايل.  م��ع  ف��ع��ل 
“تتعاطف قطاعات من احلكومة 
على االأقل مع رو�شيا. واحلكومة 
اجل���دي���دة ل���ن ي��ك��ون ب��و���ش��ع��ه��ا اأن 
تتجاهل امل�شاعر املوؤيدة لرو�شيا«.

ت���ت�������ش���اوى م����ع خ�����ش��ائ��ر م�����ايل يف 
حالّياً  احلكومة  ��ِك��م  وحُتْ االأرواح. 
الدولة  ن�����ش��ف  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا 
وح���������ش����ب. وا�����ش����ط����ر اأك��������ر من 
الفرار.  اإىل  ب��ورك��ي��ن��ي  م��ل��ي��وين 

وهذا ُع�شر اإجمايل �شكان البلد.
االن����ق����الب  ه�����و  ه������ذا  ُي�����ع�����دُّ  واإذ 
ال��ع�����ش��ك��ري ال��ث��اين يف غ�����ش��ون 8 
زال  م��ا  ف��ا���ش��و،  بوركينا  اأ���ش��ه��ر يف 
الع�شكرية”  االن��ق��الب��ات  “وباء 
االإفريقية  ال���ق���ارة  اأ����ش���اب  ال����ذي 
العامن  م�������دار  ع���ل���ى  اأ�����ش����ا�����ش����اً 
اأولف  ويقول  ُم�شتمراً.  املا�شين 

َعت نفوذها بنجاٍح يف اأفريقيا مو�سكو و�سَّ

ل لرو�سيا اإبراهيم تراوري .. الزعيم الإفريقي املُف�سّ

حريق �سجن اإيران اندلع بعد ا�ستباك ال�سرطة مع �سجناء 
•• عو��شم-رويرتز

�شتة م�شادر لرويرتز اإنه قبل يومن من اندالع حريق يف ق�شم 
من �شجن اإيفن االإيراين ومقتل ما ال يقل عن ثمانية اأ�شخا�س، 
و�شلت وحدة من �شرطة مكافحة ال�شغب اإىل املجمع وبداأت تنفذ 
بالهراوات  وت�شرب  اأكرب”  “اهلل  تهتف  وهي  املمرات،  دوري��ة يف 

على اأبواب الزنازين.
واأ�شافت امل�شادر اأن الدوريات يف ال�شجن املوجود بطهران بداأت 
الدوريات  النزالء. وا�شتمرت  ا�شتفزاز وا�شح من جانب  اأي  دون 
بالهتاف  ال�شجناء  بع�س  رد  عندما  ال�شبت،  اإىل  اخلمي�س  م��ن 
ب�شقوط الزعيم االأعلى االإيراين اآية اهلل علي خامنئي، على غرار 

االحتجاجات التي اندلعت يف اأنحاء اإيران منذ �شبتمرب اأيلول.
وقال اأحد ال�شجناء داخل العنرب 8 الذي ي�شم يف الغالب �شجناء 
“املوت  وه��ت��اف��ات  طلقات  �شمعنا  “ثم  مالية  ب��ج��رائ��م  م��دان��ن 

خلامنئي” من قبل �شجناء يف اأجنحة اأخرى«.
وحتدث ال�شجن، الذي كان يديل ب�شهادته الأول مرة لرويرتز، 

وه��زت حملة  التوا�شل معه.  اأو طريقة  ا�شمه  ذك��ر  ع��دم  ب�شرط 
م�شاء  املميت  واحل��ري��ق  ال�شرطة  �شنتها  ال��ت��ي  ال��دم��وي��ة  القمع 
�شببه حمل خالف،  كان  وال��ذي  االأول،  ت�شرين  اأكتوبر   15 يوم 
قوات  بن  العنف  من  �شهر  بعد  بالفعل  توتر  حالة  يف  جمتمعا 

االأمن واملحتجن املناه�شن للحكومة.
وت�شري مقابلة رويرتز مع �شجن عنرب 8، وكذلك قريب لنزيل 
اأن  اإىل  ال�شجن،  يف  م�شادر  لهم  حقوقين  ن�شطاء  واأرب��ع��ة  اآخ��ر 
لدوريات  فعل  رد  ك��ان��ت  للحكومة  املناه�شة  ال�شجناء  هتافات 

ال�شرطة واأن ال�شرطة ردت بعد ذلك بالقوة لقمعهم.
وحتدث ال�شجن وم�شادر اأخرى لرويرتز �شريطة عدم الك�شف 

عن هويتهم خوفا على �شالمتهم.
مكافحة  �شرطة  اإر���ش��ال  �شبب  حتديد  م��ن  روي���رتز  تتمكن  ومل 
ال�شغب اإىل ال�شجن وما هي دوافع احلكومة لهذه احلملة وكيف 
ال�شلطات  بت�شميم  املتزايد  ال�شعور  بداأ احلريق. لكن هذا يعزز 
اأو  اإي��ف��ن  على  ال�شيطرة  ف��ق��دان  وجت��ن��ب  املعار�شة  �شحق  على 
غريه من االأماكن التي تعد جزءا مركزيا يف �شيطرة اجلمهورية 

االإ�شالمية على املجتمع، ح�شبما ذكر اأربعة ن�شطاء حقوقين.
الرئي�شي  املوقع  بطهران  اإيفن  �شاحية  يف  الواقع  ال�شجن  كان 
قبل  حتى  البارزين،  االإيرانين  ال�شيا�شين  ال�شجناء  الحتجاز 
1979، وك��ذل��ك االأج��ان��ب ومزدوجي  ال��ث��ورة االإ���ش��الم��ي��ة ع��ام 
اجلن�شية. وتقول ال�شلطات االإيرانية وعائالت �شجناء وحمامون 
االآن  وي�شتقبل  عادية،  بجرائم  مدانن  �شجناء  اأي�شا  ي�شم  اإن��ه 
امل�شتمرة  اال�شطرابات  موجة  يف  املعتقلن  املعار�شن  من  �شيال 

التي جتتاح البالد.
ُيعرف ال�شجن با�شم “جامعة اإيفن” ب�شبب احتجاز العديد من 

املثقفن واالأكادميين املناه�شن للحكومة هناك.
اإن ثمانية �شجناء لقوا حتفهم جراء  الق�شائية  ال�شلطة  وقالت 
ون�شطاء  �شجناء  ويخ�شى  احل��ري��ق.  نتيجة  ال��دخ��ان  ا�شتن�شاق 
وا�شتند  اأك��رب.  القتلى  اأن يكون عدد  روي��رتز  قابلتهم  حقوقيون 
خطرية،  اإ�شابتهم  منهم  كثري  اجل��رح��ى،  ع�شرات  اإىل  التقييم 
بالن�شطاء  ات�شال  على  كانوا  و�شجناء  النزيل  �شاهدهم  الذين 

الذين قابلتهم رويرتز.



اجلمعة   21  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13677  
Friday    21    October    2022   -  Issue No   13677

14

املال والأعمال
حتت عنوان اآفاق وا�سعة لل�سراكة العربية الأملانية 

عبداهلل املويجعي ي�سارك يف ملتقى الطاقة العربي الأملاين ممثاًل لحتاد غرف الإمارات

•• �أبوظبي - و�م

اأبوظبي  ب������رتول  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأم���������س ، عن  ال���وط���ن���ي���ة )اأدن����������وك( 
جديد  ع��امل��ي  قيا�شي  رق���م  ت�شجيل 
وال��غ��از يف  للنفط  بئر  اأط���ول  بحفر 

امتياز “زاكوم العلوي«.
قدم  األ��ف   50 مل�شافة  البئر  ومتتد 
القيا�شي  الرقم  عن  طولها  ويزيد 
الأط����ول ب��ئ��ر يف ال��ع��امل املُ��ع��ل��ن عنه 
�شابقاً يف عام 2017 بحوايل 800 
قدم، وتدعم جهود “اأدنوك” لرفع 
النفط  م��وارد  االإنتاجية من  �شعتها 
الطلب  تلبية  يف  للم�شاهمة  وال��غ��از 
الطاقة.  ع���ل���ى  امل���ت���ن���ام���ي  ال���ع���امل���ي 
بحفر  للحفر”  “اأدنوك  وق���ام���ت 
البئر اجلديدة انطالقاً من جزيرة 

“اأدنوك  ُج��زر  اإح��دى  العنرب”،  “اأم 
وياأتي  اال���ش��ط��ن��اع��ي��ة.  البحرية” 
هذا االإجناز الهند�شي الرائد �شمن 
م�شروع احلفر املمتد الذي �شممته 
“اأدنوك البحرية” وتقوده بالتعاون 
اال�شرتاتيجين  ����ش���رك���ائ���ه���ا  م����ع 
“زاكوم العلوي”  الدولين يف حقل 
مبن فيهم اإك�شون موبيل واإنبك�س/

ج���ودك���و. وت��ه��دف االآب�����ار ال��ت��ي يتم 
ح��ف��ره��ا ب��ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة احلفر 
املمتد اإىل اال�شتفادة من املوارد غري 
“زاكوم  حقل  مكمن  �شمن  املطورة 
اإمكانية رفع  العمالق مع  العلوي” 
بحوايل  للحقل  االإن��ت��اج��ي��ة  ال�شعة 
النفط يومياً،  األف برميل من   15
اإن�شاء  اأو  تو�شعة  الأي  احل��اج��ة  دون 

بنية حتتية جديدة.  

للم�شاهمة يف  الواحد  الفريق  بروح 
ال�شركة كُمقدم  تر�شيخ مكانة ودور 
وجناحها  احلفر،  خلدمات  م�شوؤول 
يف حتقيق اأق�شى ا�شتفادة منتقنيات 
احل��ف��ر امل��ت��ط��ورة مب���ا ف��ي��ه��ا احلفر 

املمتد واحلفر االأفقي واملوجه«.
من  واح����دة  العنرب”  “اأم  وت�����ش��ك��ل 
االأربع  العلوي”  “زاكوم  جزر حقل 
ُت�شتخدم  ال����ت����ي  اال����ش���ط���ن���اع���ي���ة 
والعمليات  احلفر  لن�شاطات  مركزاً 

البحرية.
التنفيذي  الرئي�س  قال  جانبه،  من 
ل�شركة اأدنوك البحرية اأحمد �شقر 
ريادتها  “انطالقاً من   : ال�شويدي، 
اال�شطناعية  اجل���زر  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
بطريقة مبتكرة، وخربتها الوا�شعة 
م�شتوى  ع��ل��ى  احل���ف���ر  ع��م��ل��ي��ات  يف 

الرئي�س  ق�����ال  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
اأدن�����وك للحفر  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شيعري  ع���ب���داهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اال�شتثنائي  االإجن����از  ه��ذا  “ياأتي   :
قيا�شي  رق����م  حت��ق��ي��ق  يف  وامل��ت��م��ث��ل 
جلهود  نتيجًة  ب��ئ��ر  اأط����ول  ح��ف��ر  يف 
الكفاءة  ل��رف��ع  للحفر”  “اأدنوك 
�شعيها  يف  ل��ع��م��الئ��ه��ا  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
القيمة  وزي�������ادة  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��ت��م��ر 
التزام  وي��ع��ك�����س  ك��م��ا  للم�شاهمن. 
التكلفة  بخف�س  للحفر‘  ’اأدنوك 
الت�شغيلية وي�شهم يف متكن ’اأدنوك‘ 
�شعتها  رف������ع  ه������دف  حت���ق���ي���ق  م����ن 

االإنتاجية من النفط والغاز«.
االإجن������از  ه�����ذا  “يوؤكد  واأ������ش�����اف: 
“اأدنوك  ك�����وادر  ت��ف��اين  ال��ت��اري��خ��ي 
للحفر” وت�شافر جهودهم وعملهم 

جهودها  “اأدنوك”  توا�شل  العامل، 
والتطور  ال���ن���م���و  م�������ش���رية  ل����دف����ع 
وتعزيز القيمة وتقليل االأثر البيئي 
مع  العمل  خ��الل  وم��ن  لعملياتها. 
�شركائنا الدولين اال�شرتاتيجين، 
نطاق  لتو�شيع  ج��ه��ودن��ا  ���ش��ن��وا���ش��ل 
الهند�شية  واإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ق���درات���ن���ا 
االإمارات  دول��ة  م�شلحة  يحقق  مبا 
و�شركائنا وعمالئنا يف جميع اأنحاء 
العامل«. ي�شار اإىل اأن �شركة “اأدنوك 
العمل  ط�����رق  ط������ورت  البحرية” 
ب���اجل���زر اال���ش��ط��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي لها 
قيمة مهمة من حيث كفاءة التكلفة 
للعمليات  ال��ب��ي��ئ��ي  االأث�����ر  وت��ق��ل��ي��ل 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ط��رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
التجهيزات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ت��ت��ط��ل��ب 

والبنى التحتية البحرية.

اأدنوك للحفر حُتقق اإجنازًا جديدًا بحفر اأطول بئٍر يف العامل �سمن امتياز زاكوم العلوي

دولة االإم��ارات امل�شارك يف فعاليات امللتقى، برئا�شة معايل مرمي 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي  ح��ارب  �شعيد  بنت حممد 
الزيارة  نتائج  ال�شوء على  ت�شليط  االإم���ارات، بحيث مت  دول��ة  يف 
االأخرية للم�شت�شار االأملاين، اأوالف �شولتز لدولة االإمارات وتوقيع 
اتفاقية تدوير الغاز الطبيعي امل�شال »LNG«، وكذلك م�شاهمة 
�شركة الطاقة االإماراتية “م�شدر” يف م�شاريع الطاقة املتجددة يف 
بحر ال�شمال وبحر البلطيق.  هذا وتعددت حماور امللتقى لت�شمل 
متويل  واآليات  االأخ�شر  الهيدروجن  كاإنتاج  البديلة  “الطاقة 
على  واملراهنة  ال�شم�شية  الطاقة  وكذلك  ونقلها،  امل�شاريع  ه��ذه 

والبحوث  الدرا�شات  تكثيف  واأهمية  بغريها،  مقارنة  كلفتها  قلة 
الدول  التعاون بن  الطاقة، و�شرورة  ا�شتهالك  لتقليل  الالزمة 
االإنتاج  لزيادة  م�شرتكة  م�شاريع  اإقامة  يف  العامل  م�شتوى  على 
ل�شمان  ال�شيا�شية  العوامل  عن  بعيداً  ال��دول  بن  الطاقة  ونقل 
على  واملحافظة  اال�شتدامة  وحتقيق  االقت�شادي  النمو  ا�شتمرار 
على  م�شاركته  خالل  املويجعي،  عبداهلل  �شعادة  واأو�شى  البيئة«. 
�شرورة الدفع لتاأ�شي�س �شركات خمت�شة يف انتاج الطاقة البديلة 
جمال  يف  العاملة  اخلا�س  القطاع  �شركات  بن  بالتعاون  وذل��ك 

انتاج الطاقة من جهة واجلهات احلكومة من جهة اأخرى.

•• عجمان-�لفجر:

جتارة  غ��رف��ة  رئي�س  املويجعي،  ع��ب��داهلل  املهند�س  �شعادة  ���ش��ارك 
وال�شناعة يف  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  ع��ج��م��ان، مم��ث��اًل الحت���اد  و�شناعة 
ع�شر  الثاين  االأمل���اين  العربي  الطاقة  ملتقى  االإم����ارات، يف  دول��ة 
“، بح�شور  “اآفاق وا�شعة لل�شراكة العربية االأملانية  حتت عنوان 
عدد من الوزراء املخت�شن من الدول العربية واأملانيا، وجمموعة 
القطاع  الطاقة من  اإنتاج  واملهتمن مبجال  وا�شعة من اخل��رباء 
اخلا�س. واأ�شاد �شعادة عبداهلل املويجعي بامل�شاركة املتميزة لوفد 

يف اإجناز جديد ي�ساف اإىل �سجل اإجنازاتهما العاملية

»حرة مطار ال�سارقة الدويل« و»حرة احلمرية« يح�سدان لقب »�سوبربراندز 2022«
املزروعي: تاأكيد على جودة ومتيز العالمة التجارية للمنطقتني اللتني اأ�سبحتا رمزا عامليا لنمو وازدهار ال�سركات

الأحوا�س اجلافة العاملية تبداأ العمل على بناء وحدة التجهيزات العلوية اإم 10 ل�سركة كانفا اأيه اإ�س 

افتتاح معر�س ديكوبيلد 2022 مب�ساركة 
اأكرث من 90 �سركة وعالمة جتارية

•• دبي-و�م

البناء  وم��واد  والت�شميم  الديكور  معر�س  فعاليات  دبي  يف  اأم�س  انطلقت 
ديكوبيلد 2022 للعام ال�شاد�س على التوايل وتنظمه موؤ�ش�شة حممد بن 

را�شد لالإ�شكان يف مركز دبي التجاري العاملي على مدار اأربعة اأيام.
الهاجري  الرحمن  عبد  داوود  املهند�س  �شعادة  املعر�س  فعاليات  وافتتح 
املدير العام لبلدية دبي و�شعادة عمر حمد بو�شهاب املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد لالإ�شكان بح�شور �شعادة املهند�س حممد املن�شوري مدير 
اجلهات  وممثلي  امل�شوؤولن  كبار  من  وعدد  لالإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج 
عددا  والتقو  املعر�س  اأرج���اء  خمتلف  يف  جتولوا  حيث  للمعر�س  الراعية 
العاملية  التوجهات  اأح��دث  حول  �شرح  اإىل  منهم  وا�شتمعوا  العار�شن  من 
ال�شائدة نحو تبّني منوذج االأبنية الذكية وتنامي دور تكنولوجيا املعلومات 
يف  وت�شارك   . القطاعات  اإليه  تو�شلت  ما  واآخ��ر  املجال  ه��ذا  يف  والرقمنة 
و�شركات  واخل��ا���س  القطاعن احلكومي  90 جهة من  اأك��ر من  احل��دث 
الهند�شية  واالإ�شت�شارات  والديكور  واملقاوالت  البناء  عاملة يف جمال مواد 
�شركات  و  التمويل  وموؤ�ش�شات  والبنوك  وامل��ع��م��اري  الداخلي  والت�شميم 
املعر�س  ويحظى   . الذكية  البيوت  وخ��دم��ات  واالإ���ش��اءة  وامل�شاعد  االأث���اث 
الطاقة  وزارة  وه��ي  احلكومية  واجل��ه��ات  الهيئات  م��ن  جمموعة  برعاية 
والبنية التحتية وبرنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان وبلدية دبي برنامج اإ�شكان 
اإعالمية من موؤ�ش�شة دبي  املهند�شن باالإمارات ورعاية  ال�شارقة وجمعية 
اإىل  باالإ�شافة  دب��ي  غ��رف  من  وبدعم  لالإعالم  اأبوظبي  و�شركة  لالإعالم 
ال�شركاء اال�شرتاتيجين للمعر�س وهم “بالنكو للت�شميم الداخلي وبولد 

لت�شنيع االأثاث الفاخر”.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س   1.4
•• دبي-و�م 

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة االأرا�شي واالأمالك بدبي اأم�س اأكر من 
1.4 مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 446 مبايعة بقيمة 1.13 
درهم  مليون   241.58 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعة   45 منها  دره��م  مليار 
و401 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 886.89 مليون درهم.  وجاءت اأهم 
مبايعات االأرا�شي بقيمة 26 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد 
ال�شيخ  25 مليون درهم يف منطقة حدائق  بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 
24 مليون درهم يف منطقة حدائق  حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 
املناطق من  ال�شيخ حممد بن را�شد.  وت�شدرت منطقة جبل علي االأوىل 
حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 21 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وتلتها 
درهم  مليون   24 بقيمة  مبايعات   6 بت�شجيلها  اخلام�شة  احلبية  منطقة 
وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�شجيلها 4 مبايعات بقيمة 98 
مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.   مليون 
بقيمة 50 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
واأخ��ريا مبايعة بقيمة  الرابعة  الثنيه  43 مليون درهم يف منطقة  بقيمة 

18 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. 

•• دبي-�لفجر:

ملطار  احل���رة  املنطقة  هيئة  ح�شدت 
املنطقة  وه��ي��ئ��ة  ال������دويل،  ال�����ش��ارق��ة 
لقب  ال�����ش��ارق��ة،  يف  باحلمرية  احل���رة 
جهة  اأك��رب   ،”2022 “�شوبربراندز 
التجارية  للعالمات  حمكمة م�شتقلة 
اإجن������از جديد  وذل�����ك يف  ال���ع���امل،  يف 
ي�شاف اإىل �شجل اإجنازاتهما العاملية 
العالمات  اأق����وى  اإح����دى  بو�شفهما 
ال��ت��ج��اري��ة يف دول�����ة االإم���������ارات، كما 
القوية  ال�����ش��م��ع��ة  ال��ف��وز  ه���ذا  يعك�س 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي 
وجهة  ب�����ش��ف��ت��ه��م��ا  ل���ل���م���ن���ط���ق���ت���ن، 
وممار�شة  لتاأ�شي�س  ومتميزة  رائ���دة 
ودليل عاملي على جناحهما  االأعمال، 
امل��ت��وا���ش��ل ملجتمع  ال��دع��م  ت��وف��ري  يف 
من  لتمكينهم  وامل�شتثمرين  االأعمال 
النمو واالزده��ار. وت�شّلم جائزة هيئة 
املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل 
علي املطوع نائب مدير اإدارة املبيعات، 
وجائزة هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
يف ال�شارقة علي �شعيد اجلروان نائب 
التجارية،  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
اأق���ي���م يف فندق  وذل�����ك خ����الل ح��ف��ل 
ج��ران��د ح��ي��اة دب���ي، اإىل ج��ان��ب نخبة 
ت�شمنت 36 عالمة جتارية مرموقة 
الفعالية  وتعترب  االإم����ارات،  دول��ة  يف 

مكانتها  ل��رت���ش��ي��خ  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 
ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ل��ت��ج��ارة واالأع���م���ال.«  
املزروعي، كافة موظفي وكوادر  وهناأ 
يف  جهودهم  اأثمرت  الذين  الهيئتن 
تعزيز مكانة املنطقتن وثقة العمالء 
بهما، موؤكدا على موا�شلة النجاحات 
واالإجن�������������ازات، وت����وف����ري امل����زي����د من 
والت�شهيالت  واخل���دم���ات  اخل���ي���ارات 
ا�شتثماري  مناخ  واإيجاد  اال�شتثنائية، 
م�شتدام لل�شركات مبا يلبي تطلعاتهم 
ويعزز  ور���ش��اه��م  توقعاتهم  وي��ح��ق��ق 
اإىل  ي�شار  وازده��اره��ا.  اأعمالهم  جناح 
2000 عالمة جتارية  اأك��ر من  اأن 
لقب  ع���ل���ى  ت��ن��اف�����ش��ت  االإم�����������ارات  يف 
وثالثن  �شتة  ولكن  “�شوبربراندز” 
 80% م��ن  اأك��ر  منها فقط حققت 
املطلوبة  ال�����درج�����ات  اإج����م����ايل  م����ن 
العالمات  جمل�س  منحها  وب��ال��ت��ايل 

التجارية لقب “�شوبربراندز«.
متكنت عرب  اأن”�شوبربراندز”  يذكر 
كجهة  مكانتها  تر�شيخ  من  ال�شنوات 
بدولة  االأع����م����ال  ق��ط��اع  حم���اي���دة يف 
العالمات  بتكرمي  وت��ق��وم  االإم�����ارات، 
ال��ت��ج��اري��ة م���ن ع���دة ق��ط��اع��ات منها 
واخلدمات  اال���ش��ت��ه��الك��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
املالية واالأغذية وامل�شروبات والرعاية 
وجتارة  احلكومي  والقطاع  ال�شحية 

التجزئة.  

الأنهم  لعمالئنا  خدمات  من  نقدمه 
للنجاحات  واأ���ش��ا���س  رئي�شية  رك��ي��زة 
ال��ت��ي ن��ح��ق��ق��ه��ا، وذل����ك ان��ط��الق��ا من 
مبكانة  االرتقاء  على  الدائم  حر�شنا 
العامل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل��ن��ط��ق��ت��ن 
ك���اأف�������ش���ل امل���ن���اط���ق احل������رة اجل���اذب���ة 
يتما�شى  االأجنبية، مبا  لال�شتثمارات 
وتطلعات  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع 

واحلوافز اجلاذبة واملجزية لل�شركات 
وامل�شتثمرين من خمتلف دول العامل. 
واأ�شاف �شعادة �شعود �شامل املزروعي: 
“اإن ه��ذا االإجن���از يعد اع��رتاف��ا بدور 
م�شرية  دع���م  يف  امل�����ش��اه��م  املنطقتن 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ودول���ة 
ف��ل��ط��امل��ا حر�شنا  ع��م��وم��ا،  االإم������ارات 
على االهتمام باالبتكار واجلودة يف ما 

الهيئتن  ح�����ش��ول  اأن  ب���احل���م���ري���ة، 
العاملي  “�شوبربراندز”  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
ل��ل��م��رة ال���ث���ان���ي���ة، ي��ع��د ت���اأك���ي���دا على 
التجارية  ال���ع���الم���ة  ومت���ي���ز  ج������ودة 
رمزا  اأ���ش��ح��ب��ت��ا  ال��ل��ت��ان  للمنطقتن 
عامليا لنمو وازدهار ال�شركات، وداللة 
ري��ادت��ه��م��ا يف تقدمي  ع��ل��ى  وا���ش��ح��ة 
اأرقى اخلدمات وباقة من الت�شهيالت 

للعالمات  االأو���ش��ك��ار  مب��ث��اب��ة ج��وائ��ز 
التجارية، نظرا لكونها �شهادة ودليال 
للعالمة  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
لدى العمالء واملوردين وامل�شتثمرين 

واملوظفن.
املزروعي،  ���ش��امل  �شعود  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
م���دي���ر ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ملطار 
ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل وامل��ن��ط��ق��ة احلرة 

 •• دبي-و�م

اجلافة  االأح�����وا������س  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
بي  “دي  ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
بناء  يف  ال��ع��م��ل  ت��د���ش��ن  ع��ن  ورلد”، 
 ”01 “اإم  العلوية  التجهيزات  وحدة 
ل�شركة “كانفا”، امل�شتقلة واملتخ�ش�شة 
الت�شميم وهند�شة  يف جمال عمليات 
حقل  يف  عملها  �شتبداأ  والتي  االإنتاج، 
وميثل  املتو�شط.    �شرقي  يف  كاري�س 

اأبوظبي الإ�سالمي اأكرث امل�سارف 
الإ�سالمية اأماًنا لعام 2022 

•• �أبوظبي-و�م

اأعلن م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي، ح�شوله على جائزة اأكر املوؤ�ش�شات املالية 
ومقرها  فاينان�س”  “جلوبال  جملة  من   2022 لعام  اأم��ان��اً  االإ�شالمية 

نيويورك، وهي املرة االأوىل التي يحقق فيها امل�شرف هذا التكرمي. 
جاء هذا االإعالن يف حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم بالتزامن مع االجتماع 
الدويل  البنك  وجمموعة  ال��دويل  النقد  ل�شندوق   2022 لعام  ال�شنوي 
االأوىل  املرتبة  على  امل�شرف  وح�شل  وا�شنطن.   االأمريكية  العا�شمة  يف 
كاأكر  ال�شاد�شة  واملرتبة   2022 اأماًنا  االإ�شالمية  امل�شارف  “اأكر  لفئة 
امل�شارف اأماًنا يف منطقة ال�شرق االأو�شط.  وي�شري تكرمي م�شرف اأبوظبي 
وما  للمخاطر،  ال�شارمة  واإدارت��ه  الرا�شخة،  املالية  مكانته  اإىل  االإ�شالمي 
ل��دي��ه م��ن اأن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة ل��الأم��ن االإل���ك���رتوين، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل تقدميه 
خدمات ومنتجات مبتكرة واآمنة ومتوافقة مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية 
تقدمي  على  با�شتمرار  االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  يعمل  حيث  لعمالئه، 
العديد من امليزات واخلدمات املبتكرة التي ت�شمن تقدمي جتارب م�شرفية 
لعمالئه تت�شم باالأمان و�شهولة اال�شتخدام.  وقال نا�شر عبداهلل العو�شي، 
مبا  “فخورون  االإ�شالمي:  اأبوظبي  م�شرف  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
و�شعتنا  التي  املرموقة  الدولية  اجلوائز  بهذه  امل�شرف  وتكرمي  حققناه 
تعد يف  التي  ..وه��ي اجلائزة  اأم��اًن��ا  االأك��ر  االإ�شالمية  امل�شارف  على قمة 
و�شهلة  اآم��ن��ة  م�شرفية  جت��ارب  بتوفري  التزامنا  على  �شهادة  ال��وق��ت  ذات 
كما  امل��ايل،  القطاع  يف  واملبتكرة  الرائدة  احللول  من  ت�شتفيد  اال�شتخدام، 
تعك�س مرونة منوذج اأعمالنا، املدعومة بقاعدة راأ�شمالية متينة، وما لدينا 

من زخم لالأعمال وقدرتنا على دعم عمالئنا على املدى الطويل«. 

التجهيزات العلوية “اأم 10” اخلا�شة 
“كانفا”  �شتقوم  كما  كاري�س،  حلقل 
ب��ت��زوي��د وح���دة م��ع��اجل��ة ن��ف��ط ثانية 
العائمة  لل�شفينة  ط��ن   700 ب�شعة 
التابعة  والتفريغ  والتخزين  لالإنتاج 
و�شتوؤدي  باور”،  “اإنرجيان  ل�شركة 
اإ���ش��اف��ة ه���ذه ال���وح���دة اجل���دي���دة اإىل 
امل���واد ال�شائلة  زي���ادة االإن��ت��اج��ي��ة م��ن 
والتفريغ  والتخزين  االإنتاج  ل�شفينة 

العائمة. 

جداول  �شمن  ج��ودة  باأعلى  املنتجات 
مع  ال��ت��ع��اون  اأن  كما  حم���ددة،  زمنية 
مهم  دل��ي��ل  مب��ث��اب��ة  اإ�س‘  اأي���ه  ’كانفا 
على القدرات التقنية املثبتة وال�شّجل 

احلافل باالإجنازات. 
�شولهامي،  فيجارد  اأع��رب  جهته،  من 
“كانفا”،  ب�����ش��رك��ة  امل�������ش���روع  م���دي���ر 
االأحوا�س  م��ع  للتعاون  �شعادته  ع��ن 
واالحتفال  دب���ي  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��اف��ة 
بتد�شن م�شروع قطع ال�شلب لوحدة 

املتو�شط.  �شرقي  منطقة  يف  حتديًدا 
وتثبيت  ورفع  بنقل  ال�شركة  و�شتقوم 
منت  على  العلوية  التجهيزات  وح��دة 
والتخزين  لالإنتاج  العائمة  �شفينتها 
وال��ت��ف��ري��غ.  وق��ال ال��دك��ت��ور القبطان 
رادو اأنتولوفيت�س، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة االأحوا�س اجلافة العاملية، اإن 
خربة  متتلك  اجلافة”  “االأحوا�س 
وا�شعة يف جمال بناء ال�شفن البحرية، 
ت�شليم  �شمان  على  القدرة  يتيح  مما 

واالأعمال  للحرائق،  املقاومة  الطالء 
والتثبيت  وال��ت��ح��م��ي��ل  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
العلوية  التجهيزات  لوحدة  البحري 
عملية  اك���ت���م���ال  وب���ع���د    .»10 “اإم 
التجهيزات  نقل  �شيتم  ال��وح��دة،  بناء 
كاري�س  حقل  اإىل   ”10 “اإم  العلوية 
االإنتاج  �شفينة  م��نت  ع��ل��ى  للتثبيت 
التابعة  العائمة  والتفريغ  والتخزين 
املتخ�ش�شة  “اإنرجيان”،  ل�����ش��رك��ة 
النفط،  واإن���ت���اج  ا�شتك�شاف  ق��ط��اع  يف 

ال�شلب  قطع  م�����ش��روع  تد�شن  حفل 
لوحدة التجهيزات العلوية “اإم 10” 
اخلام،  النفط  مبعاجلة  �شتقوم  التي 
اجلافة  االأح����وا�����س  ب���ن  ت���ع���اون  اأول 
اإ�����س«.   اأي����ه  “كانفا  و���ش��رك��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وي�شمل نطاق عمل االأحوا�س اجلافة 
ال�شائبة  امل��واد  �شراء  عمليات  العاملية 
واالأجهزة  واالأن��اب��ي��ب  ال��ه��ي��اك��ل  م��ث��ل 
الت�شنيع  ك����ذل����ك   ، ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
اأعمال  فيها  ال�شطحية مبا  واملعاجلة 

توقيع جمموعة من التفاقيات خالل موؤمتر الحتاد العاملي لأ�سواق البيع باجلملة اأبوظبي 2022 
•• �أبوظبي-و�م

اأبوظبي  باجلملة  البيع  الأ���ش��واق  العاملي  االحت��اد  موؤمتر  فعاليات  �شهدت 
2022 الذي ينعقد للمرة االأوىل يف منطقة ال�شرق االأو�شط وت�شت�شيفه 
جمموعة موانئ اأبوظبي، اأم�س توقيع عدة اتفاقيات مهمة.  ووقعت اإمارة 
اأبوظبي “ميثاق ميالنو لل�شيا�شات الغذائية احل�شرية” لتن�شم بذلك اإىل 
250 مدينة حول العامل اأعلنت التزامها بتبني اأنظمة غذائية  اأكر من 

اأكر ا�شتدامة.  ووقع امليثاق �شعادة الدكتور �شامل خلفان الكعبي، مدير عام 
اأبوظبي  بالنيابة عن حكومة  والنقل  البلديات  دائ��رة  العمليات، يف  �شوؤون 
وذلك خالل فعاليات موؤمتر االحتاد العاملي الأ�شواق البيع باجلملة 2022 
اأبوظبي.  ويعترب ميثاق ميالنو من اأهم املبادرات العاملية التي ت�شم اأكر 
اإطار  ويقدم  ن�شمة،  مليون   450 جمموعه  ما  ومتثل  مدينة،   250 من 
تو�شيات  وتقدمي  العاملي،  الغذائي  النظام  على  يركز  �شاماًل  ونهجاً  عمل 
واإج��راءات ترتبط بدعم التخطيط ال�شليم للنظم والقوانن، واحلوكمة، 

التوريد والتوزيع، والعدالة  امل�شتدامة و�شبكات  الغذائية  واالإنتاج والنظم 
االجتماعية واالقت�شادية، اإىل جانب كيفية توفري ال�شبل االأن�شب للتاأكد 
من عدم الهدر يف املوارد الغذائية.  وتهدف حكومة اأبوظبي من خالل هذا 
التعهد؛ اإىل �شمان حتقيق منظومة متكاملة لالأمن الغذائي الذي ي�شكل 
اأهم اأولويات احلكومات واملجتمعات يف جميع اأنحاء العامل. وت�شعى حكومة 
اال�شطناعي،  والذكاء  الرقمية  االبتكارات  اأح��دث  ا�شتخدام  اإىل  اأبوظبي 

وال�شبل الكفيلة بتحفيز قطاع الزراعة واالإنتاج امل�شتدام للغذاء. 
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اإيدج ت�ستعر�س حلوًل رائدة تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة خالل معر�س �سوفك�س يف الأردن
•• �أبوظبي-�لفجر:

للتكنولوجيا  جمموعة   25 اأك��رب  اإح��دى  اإي���دج،  جمموعة  ت�شارك   
امل��ت��ق��دم��ة ح���ول ال��ع��امل يف ق��ط��اع ال���دف���اع وغ���ريه م��ن امل���ج���االت، يف 
بوابة  �شيقام يف  الذي  )�شوفك�س(،  العمليات اخلا�شة  معر�س قوات 
العقبة للطريان �شمن مطار امللك ح�شن الدويل يف مدينة العقبة 
ايدج من ح�شورها  وت�شتفيد  3 نوفمرب.  و   1 االأردنية، بن يومي 
لتلك الفعالية يف تعزيز �شراكاتها داخل منظومة ال�شناعة املحلية، 
جانب  اإىل  االأردن،  يف  املحلي  الدفاعي  لالإنتاج  الدعم  عجلة  ودف��ع 
التكنولوجية  وال��ق��درات  احل��ل��ول  م��ن  املتنوعة  جمموعتها  ع��ر���س 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  امل��ال،  من�شور  وق��ال  املتقدمة. 
معر�س  يخلقها  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ر���س  اي����دج  “ترحب  اي����دج:  مل��ج��م��وع��ة 

 LR-الطارق و  ال��ع��ادي(  )النطاق   S-الطارق املتقدمة  �شواريخها 
)بعيد املدى(، والتي تعد ذخائر جو-اأر�س معيارية، وميكن ت�شغيلها 
بنظام املالحة عرب االأقمار ال�شناعية - نظام املالحة بالق�شور الذاتي، 
احلمراء.  حتت  باالأ�شعة  اأو  بالليزر  الن�شط  �شبه  الباحث  وخ��ي��ارات 
 CAR الرئي�شية،  الهجومية  بندقيتها  ك��اراك��ال  ت�شتعر�س  بينما 
 EF 816 بطول 10.5 و 14.5 بو�شة، وامل�شد�س القتايل كراكال
ور�شا�س CMP 9 بن�شختيه العادية والق�شرية. كما �شتعر�س بنادق 
CSR 338، مما ي�شدد على مقاربة  CAR 817 DMR و  قن�س 
ل�شمان  م�شممة  ومعيارية  دقيقة  اأ�شلحة  اإنتاج  يف  املبتكرة  كراكال 
االإقليمية  ال�شركة  هالكن،  وتعر�س  البيئات.  اأ�شعب  يف  املوثوقية 
هانرت  ذخائر  الدقيقة،  االأ�شلحة  وحلول  اأنظمة  ت�شنيع  الرائدة يف 

التي ُتطلق يدوياً وهانرت 2 التي ُتطلق عرب اأنبوب.

�شوفك�س، مبا ي�شمل امل�شاركة يف احلركة التجارية وتر�شيخ عالقاتنا 
وحلولنا  منتجاتنا  لعر�س  من�شة  كونه  جانب  اإىل  اال�شرتاتيجية، 
العام«.  ه��ذا  �شوفك�س  معر�س  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  نتطلع  امل��ت��ق��دم��ة. 
و�شتعر�س ايدج خالل املعر�س حلواًل مبتكرة تلبي متطلبات مهمات 
القوات امل�شلحة والقوات اخلا�شة. و�شي�شم جناحنا حلواًل م�شممة 
مما  املهمات،  اأث��ن��اء  امل��رون��ة  م��ن  عالية  م�شتويات  لتوفري  خ�شي�شاً 
يعك�س تقدم ت�شميمات ايدج وقدراتها الت�شنيعية. ويوفر �شوفك�س 
من�شة مثالية لالرتقاء بالدور املحوري الذي ت�شعى ايدج اإىل تاأديته 

يف املجال االأمني االإقليمي والدويل.
لقطاع  التابعة  العاملية  ال�شركة  الطارق،  �شركة  اجلناح  يف  وحت�شر 
الذخائر  ت�شنيع  واملتخ�ش�شة يف  ايدج،  واالأ�شلحة �شمن  ال�شواريخ 
امل��وج��ه��ة ب��دق��ة وامل��ث��ب��ت��ة م��ي��دان��ي��اً، وت��ع��ر���س اإ����ش���دارات ف��رع��ي��ة من 

�سركات نا�سئة يف الإمارات تفوز يف نهائيات كاأ�س العامل لريادة الأعمال   3

اإك�سبو ال�سارقة يختتم الن�سخة الأوىل من معر�س اخلليج للطالء 2022

الهيئة تنظم جولة ترويجية يف فيتنام وماليزيا واإندوني�سيا

»�سياحة ال�سارقة« توا�سل الرتويج ال�سياحي لإمارة ال�سارقة يف منطقة ال�سرق الأق�سى

غرفة جتارة دبي تكرم اأع�ساءها املتميزين يف الأداء 
الت�سدي�ري خ���الل الفت�رة ماي�و- اأغ�س�ط�س 2022

ل�شهادات  اإ���ش��داراً  االأك��ر  ال�شركة  جائزة  على   »»Limited
�شي  ���ش��ي  اإم  دي  “كاربوكون  و���ش��رك��ة  ي��ول��ي��و،  ل�شهر  امل��ن�����ش��اأ 
�شادرات  قيمة  اأع��ل��ى  ج��ائ��زة  على   »Carbocon DMCC
اأغ�����ش��ط�����س. وه��ن��اأ ح�شن  ل�شهر  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  ���ش��م��ن 
الفائزة،  ال�شركات  باالإنابة  دب��ي  غ��رف  ع��ام  مدير  الها�شمي، 
مثنياً على جهود هذه ال�شركات يف تعزيز عملياتها واالرتقاء 
ال�شركات  يحفز  التقدير  اإن  ومعترباً  التجارية،  بن�شاطاتها 
على  وق��درت��ه��ا  تناف�شيتها  ل�شمان  والتنمية  التطوير  على 
التو�شع يف جتارتها مع االأ�شواق اخلارجية.  ولفت الها�شمي 
اأداء  يف  ومتو�شطة  �شغرية  �شركة  “اأف�شل  م��ب��ادرة  اأن  اإىل 
مبتكرة  كو�شيلة  اأهميتها  من  ع��ززت  ال�شهرية”  ال�����ش��ادرات 
لل�شركات،  ال��ت��ج��اري  ال��ت�����ش��دي��ري  االأداء  وحت��ف��ي��ز  ل��ت��ع��زي��ز 

واعتماد و�شائل وتقنيات مبتكرة لتو�شيع جتارتها.

•• دبي _�لفجر:

الت�شديري  االأداء  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��ت��ق��دي��ر  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  يف   
�شركة  “اأف�شل  مبادرتها  و�شمن  دب��ي،  يف  العاملة  لل�شركات 
�شغرية ومتو�شطة يف اأداء ال�شادرات ال�شهرية”، كّرمت غرفة 
جتارة دبي  يف حفل نظمته موؤخراً ال�شركات الفائزة باملبادرة 
“مايو- ال��ف��رتة  خ��الل  الت�شديري  ب��اأدائ��ه��ا  تفوقت  وال��ت��ي 
جلوبال  ب��و���ش��ران��ا   “ ���ش��رك��ة  وح�شلت   .»2022 اغ�شط�س 
جائزة  على   »Bushrana Global Trading ت��راي��دن��غ 
ال�شركة �شاحبة اأعلى قيمة يف ال�شادرات ل�شهر مايو، و�شركة 
“ماجان فود اإند�شرتيز Majan Food Industries« على 
جائزة ال�شركة امل�شدرة الأكرب عدد من االأ�شواق ل�شهر يونيو، 
 Food Specialities ليمتد  �شبي�شيليتيز  ف��ود   “ و�شركة 

  •• �ل�شارقة-و�م

اختتمت يف مركز اإك�شبو ال�شارقة 
من  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ل���ل���ط���الء  "اخلليج  م����ع����ر�����س 
املركز  ا�شت�شافه  الذي   "2022
بدعم من غرفة جت��ارة و�شناعة 
ال�����ش��ارق��ة يف ال��ف��رتة ب��ن 17 و 
19 اأكتوبر اجلاري و�شهد اإقباال 
الفتا من ال��زوار ورجال االأعمال 
واملوردين  وامل�����ش��ن��ع��ن  وال��ت��ج��ار 
ال��ع��امل��ي��ن ال���ذي���ن ت����واف����دوا اإىل 
امل����ع����ر�����س واط�����ل�����ع�����وا ع����ل����ى ما 
العاملية  ال�شركات  ك��ربى  قدمته 
واإنتاج  ت�����ش��ن��ي��ع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

•• دبي-و�م

فازت ثالث �شركات نا�شئة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة بنهائيات 
على  االأع��م��ال  لريادة  العامل  كاأ�س 
نّظمتها  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  م�شتوى 
 Startupscale360« �شركة 
حا�شنة  م��ع  بال�شراكة   »FZCO
الرائدة  ��ة  امل��ن�����شّ  ،in5 االأع���م���ال 
والهادفة  تيكوم  ملجموعة  التابعة 
اإىل متكن رواد االأعمال وال�شركات 
التكنولوجيا  جم��االت  يف  النا�شئة 
وال��ت�����ش��م��ي��م واالإع��������الم. وف�����از يف 
»Tripp«التطبيق  ال��ن��ه��ائ��ي��ات؛ 
والذي  املجتمع  الأف���راد  �س  املخ�شّ
لرحالتهم  التخطيط  لهم  يتيح 
واحل�شول على جمموعة متنّوعة 
وهي   »AHAD»و امل����زاي����ا،  م���ن 
���ش��رك��ة ن��ا���ش��ئ��ة يف جم����ال االأم����ن 
الرقمي  وال���ت���ح���ّول  ال�������ش���ي���رباين 
املخاطر،  اإدارة  وح��ل��ول  وخ��دم��ات 
كونرتول”،  “ديزرت  و����ش���رك���ة 
حا�شنة  �شمن  نا�شئة  �شركة  وه��ي 
وم��ت��خ�����ش�����ش��ة يف   in5 االأع����م����ال 
الزراعية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال 

الذكية التي تراعي البيئة.
ك��م��ا ف���ازت ال�����ش��رك��ات ال��ث��الث عن 
و”مرحلة  الفكرة”  “ابتكار  فئات 
و”مرحلة  املبكرة”  ال��ت��اأ���ش��ي�����س 
 183 ب���ن  م���ن  وذل�����ك  النمو”، 

ب�شكل  وامل����ع���������دات  االأج���ه�������������������زة 
مبا�شر. 

معر�س  اأن  اإىل  امل���دف���ع  واأ�����ش����ار 
ن�شخته  يف  متيز  للطالء  اخلليج 
االأوىل بنوعية وتخ�ش�شية زائريه 
واملهند�شن  االأع��م��ال  رج���ال  م��ن 
ال�شركات  واأ�شحاب  وال�شناعين 
القطاعات  يف  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ال�شناعية والتجارية والهند�شية 
للحدث  توافدوا  الذين  املختلفة 
كربى  قدمته  م��ا  على  واط��ل��ع��وا 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
يف ه�����ذا ال���ق���ط���اع و�����ش����ارك����وا يف 
الدورات التدريبية وور�س العمل 
املعر�س  فعاليات  �شاحبت  التي 

تيكوم  جم��م��وع��ة  ل��رئ��ي�����س  االأول 
ومدينة  ل��الإع��الم  دب��ي  مدينة   –
دبي  ومدينة  لال�شتوديوهات  دبي 
اأن دبي ت�شم نخبة غنية  لالإنتاج، 
ذوي  االأع��م��ال  رّواد  م��ن  ومتنّوعة 
العالية، والذين ي�شهمون  املهارات 
م�شاريع  اإط����الق  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
وحلول مبتكرة يف �شتى القطاعات 
م��ا ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ة االإم������ارة وجهًة 
االأعمال  وري��ادة  لال�شتثمار  عامليًة 
وتنوعه،  االق��ت�����ش��اد  متانة  وي��ع��زز 
الفتا اإىل التعاون مع كاأ�س العامل 
ل��ري��ادة االأع��م��ال من اأج��ل ت�شليط 
الهائلة  االإم���ك���ان���ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  متلكها  ال��ت��ي 
كاأ�س  اأن  دب��ي. يذكر؛  والواعدة يف 
العامل لريادة االأعمال هي مبادرة 
ع��امل��ي��ة ت��رع��اه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
وتقودها  “م�شك”  ���ش��ل��م��ان  ب���ن 
االأعمال  ل��ري��ادة  العاملية  ال�شبكة 
والهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية 
وذل���ك  “من�شاآت”،  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
اأبرز ال�شركاء  بدعم جمموعة من 
ذلك  يف  مب��ا  وال��ع��امل��ي��ن،  املحلين 
لريادة   »One Valley« ة  من�شّ
االأعمال واملوؤ�ش�شة العاملية للتعليم 
ومنظمة   )TGELF( وال��ق��ي��ادة 
امللك  وج���ام���ع���ة  االأع�����م�����ال  رّواد 
و�شركة  والتقنية  للعلوم  ع��ب��داهلل 

.»Startup Genome«

للفعاليات االقت�شادية املتخ�ش�شة 
وي�شت�شيفها  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
م��رك��ز اإك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة جن��ح يف 
قطاع  مبيعات  بتعزيز  امل�شاهمة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ط��الء  �شناعة 
الدولية  للجهات  الفر�شة  اإتاحة 
الفر�س  الك���ت�������ش���اف  امل�������ش���ارك���ة 
والواعدة  ال�شخمة  اال�شتثمارية 
جانب  اإىل  ال����ق����ط����اع  ه�������ذا  يف 
ال�شركات  واإنتاجية  كفاءة  زي��ادة 
امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة م��ن خالل 
ل��ه��م لالطالع  ال��ف��ر���ش��ة  اإت���اح���ة 
العاملية يف  املمار�شات  اأف�شل  على 
تقنيات  واأح��دث  الطالء  �شناعة 
واختبار  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ���ش��ن��اع��ت��ه 

اإك�شبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
اخلليج  م���ع���ر����س  اأن  ال�������ش���ارق���ة 
ل���ل���ط���الء ال������ذي مي���ث���ل ام����ت����داداً 

وق����دم����ت م���ع���ل���وم���ات غ��ن��ي��ة عن 
�شناعة  وت����ط����ورات  م�����ش��ت��ج��دات 

الطالء على امل�شتوى العاملي ومن 
ال�شديقة  ال��رتك��ي��ب��ات  ���ش��م��ن��ه��ا 

الوظيفية،  وال��ط��الءات  للبيئة، 
وتكنولوجيا النانو. 

 

االبتكارات  واأح������دث  ال���ده���ان���ات 
العاملية  والتكنولوجيا  وامل��ع��دات 
ال�شناعة  ه����ذه  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
ت�شنيع  يف  ال����ت����ط����ورات  واآخ��������ر 

البرتوكيماويات واملواد اخلام. 
و�شّكل احلدث الذي نظمه مركز 
مي�شي”  “نورمربغ  م���ع���ار����س 
من�شة مهمة لدعم �شوق الطالء 
وتعزيز  اخل����ام  م����واد  وم��ن��ت��ج��ات 
ان��ت��ع��ا���ش��ه يف ظ���ل م���ا ���ش��ه��ده من 
�شفقات  وع��ق��د  ك���ربى  م��ب��ي��ع��ات 
ما  ج���ان���ب  اإىل  ن��وع��ي��ة  جت���اري���ة 
ت�شمنه على مدار ثالثة اأيام من 

موؤمترات وحما�شرات . 
املدفع  حممد  �شيف  �شعادة  واأك��د 

�شعيد النوفلي، مدير العمليات يف 
حا�شنة االأعمال in5، بامل�شاركن 
املتمّيزين واأكّد على دور احلا�شنة 
متكاملة  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  يف 
وال�شركات  االأع��م��ال  ل��رواد  ومرنة 
�شعادة  األ���ق���ى  ب������دوره؛  ال��ن��ا���ش��ئ��ة. 
الدكتور اأمان بوري القن�شل العام 
للهند يف دبي واالإمارات ال�شمالية، 
يف  االأع���م���ال  رّواد  دور  ح���ول  كلمة 
دفع عجلة االقت�شاد واإيجاد فر�س 
عمل جديدة على امل�شتوى الوطني. 
النائب  ال�����ش��وي��دي،  م��اج��د  وق����ال 

النقدية  اجل��وائ��ز  م��ن  مبجموعة 
بقيمة اإجمالية تبلغ مليون دوالر، 
و�شتح�شل اأف�شل مئة �شركة عاملية 
امل��ن��اف�����ش��ة على  م�����ش��ارك��ة يف ه����ذه 
 100 ُتقّدر بقيمة  خدمات عينية 
األ��ف دوالر، ف�شاًل عن الدعم من 
���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة. وم����ن امل���ق���ّرر اأن 
تتناف�س هذه ال�شركات يف الريا�س 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
2023. ويف اإطار نهائيات  مار�س 
على  االأع��م��ال  لريادة  العامل  كاأ�س 
م�����ش��ت��وى دول�����ة االإم���������ارات، رّحب 

العامل  ك���اأ����س  م�����ش��ارك��ة يف  ���ش��رك��ة 
حا�شنة  وتعاونت  االأعمال،  لريادة 
ق���ّدم���ت  ال����ت����ي   in5 االأع������م������ال 
�شركة   500 م���ن  الأك����ر  ال���دع���م 
التكنولوجيا  جم���االت  يف  ن��ا���ش��ئ��ة 
�شركة  م��ع  والت�شميم،  واالإع����الم 
 »Startupscale360FZCO«
يف اإط��������ار ك����اأ�����س ال����ع����امل ل���ري���ادة 
ريادة  بيئة  تعزيز  بهدف  االأعمال، 

االأعمال يف الدولة.
 »AHAD»و »Tripp« و�شتتناف�س
للفوز  كونرتول”  “ديزرت  و 

�شياحية  م��ن��ت��ج��ات  ب��ت��ق��دمي  ن��ق��وم 
لتحفيز  وم���ت���ن���وع���ة  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�شتك�شاف  ال�شياح  وج��ذب  ال��زوار 
قرب  عن  عليها  والتعّرف  اإمارتنا 
جتارب  م��ن  للجميع  ت��ق��دم��ه  وم���ا 
االهتمامات  خمتلف  ذائقة  ت��ري 

والفئات العمرية«.

�سوق ال�سارقة
 ال�سياحي 2021

 يف اآ�سيا وال�سرق الأق�سى
و���ش��ج��ل��ت ف��ن��ادق ال�����ش��ارق��ة يف عام 
 36% ب��ن�����ش��ب��ة   من������واً   2021
���ش��م��ن م���وؤ����ش���رات ال����ن����زالء، حيث 
ا�شتقبلت اأكر  من 70 األف نزيل 
من دول اأق�شى �شرق اآ�شيا، مقارنة 
مب��ا ي��ق��ارب 52 األ��ف نزيل يف عام 
ال����زوار  م��وؤ���ش��ر  وارت���ف���ع   .2020
وال�����ش��ي��اح م���ن اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، حيث 
االإندوني�شين  النزالء  ن�شبة  زادت 
يف ف��ن��ادق ال�����ش��ارق��ة ح����وايل 5% 
ال�شابق. كما  العام  2021 عن  يف 
وال�شياح من  ال��زوار  ن�شبة  ارتفعت 
اإمارة  يف  ملحوظ  ب�شكل  ماليزيا 
%14 من��واً يف  ال�شارقة، بحوايل 
عام  خالل  املاليزين  النزالء  عدد 

2021 مقارنة ب� 2020. 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

التجاري  االإمن����اء  “هيئة  اأط��ل��ق��ت 
اجلولة  بال�شارقة”  وال�����ش��ي��اح��ي 
االأق�شى  ال�����ش��رق  يف  ال��رتوي��ج��ي��ة 
2022 وال��ت��ي جت��وب ث��الث دول 
اآ���ش��ي��وي��ة ك���ربى ل��ل��رتوي��ج الإم����ارة 
ال�شارقة �شياحياً، وت�شليط ال�شوء 
على مكانتها العاملية الرا�شخة التي 
توا�شل النمو واالزدهار مبجموعة 
ال�شياحية  امل�شاريع  م��ن  متكاملة 
القطاعات  خمتلف  يف  والتنموية 
الرتفيه  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي  احل���ي���وي���ة 
والثقافة  وال�شيافة،  والفعاليات، 
وال�شياحة  وامل��غ��ام��رات،  وال��ف��ن��ون، 
التجارب  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
املتنوعة واملقومات ال�شياحية التي 

تزخر بها اإمارة ال�شارقة.
التي ترتاأ�شها  وي�شارك يف اجلولة 
وال�شياحي  التجاري  االإمن��اء  هيئة 
“طريان  مع  بال�شراكة  بال�شارقة 
العاملية  ر�شا  و”�شركة  االإمارات” 
جمموعة  وال�شفر”،  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
من ممثلي مكاتب ووكاالت ال�شفر 
يف  الفندقية  واملن�شاآت  وال��رح��الت 
االإمارة، وهم وكالة مطار ال�شارقة 
لل�شفريات “�شاتا”، مكتب االإجازة 
مكتب  ت��راف��ل،  ك��وزم��و  لل�شياحة، 
تري  دب��ل  فندق  لل�شياحة،  وا���ش��ل 
ال�������ش���ارق���ة، فندق  ه��ي��ل��ت��ون  ب�����اي 
ال��رم��ال ال��ذه��ب��ي��ة، ف��ن��دق جولدن 

توليب.
وت�������ش���م���ل اجل�����ول�����ة ال���رتوي���ج���ي���ة 
�شرق  دول  ث����الث  يف  م����دن  اأرب������ع 
ه��ان��وي، وهو  ه��ي  ك���ربى،  اآ�شيوية 
فيتنام،  يف  )���ش��اي��غ��ون(  م��ن��ه  ت�شي 
وجاكرتا  ماليزيا،  يف  وك��واالمل��ب��ور 
-17 ال���ف���رتة  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، يف  يف 
للرتويج  اجل������اري،  اأك���ت���وب���ر   24

الرا�شخة  ال�شارقة  اإم��ارة  لعالقات 
االأق�شى،  ال�شرق  منطقة  دول  مع 
هذه  لتوطيد  الهيئة  ت�شعى  حيث 
جميع  يف  اال�شرتاتيجية  الروابط 
القطاعات الرئي�شة التي ت�شهم يف 

منو االقت�شاد الوطني يف الدولة.

م�ستقبل واعد لل�سياحة 
املدفع،  جا�شم  خالد  �شعادة  وق��ال 
التجاري  االإمن�����اء  “هيئة  رئ��ي�����س 
“لطاملا  بال�شارقة”:  وال�شياحي 
اأول��ت االإم��ارة اأهمية بالغة ملنطفة 
�شياحية،  ك�شوق  االأق�شى  ال�شرق 
ون�����ح�����ن ه����ن����ا يف ه��������ذه اجل����ول����ة 
الرا�شخ  اإمياننا  ب�شبب  الرتويجية 
وحتقيق  ال���ن���م���و  ع���ل���ى  ب���ق���درت���ن���ا 
منفعة متبادلة مبا ي�شمن تعزيز 

ف���ر����س ال�����ش��ف��ر وال�������ش���ي���اح���ة اإىل 
التعاون  ال�شارقة من خالل  اإم��ارة 

الوثيق«.
فنادق  “ا�شتقبلت  املدفع:  واأ�شاف 
األ��ف نزيل   70 اأك��ر من  ال�شارقة 
اآ�شيا يف عام  �شرق  اأق�شى  دول  من 
 52 ي��ق��ارب  مب��ا  مقارنة   ،2021
األف نزيل يف عام 2020. لي�شهد 
عدد الزوار منواً بن�شبة %36 يف 
دالل���ة ع��ل��ى اأن من��و اأع����داد ال���زوار 
لل�شياحة  واع���داً  م�شتقباًل  يتوقع 
ب����ن ال�������ش���رق االأق���������ش����ى واإم��������ارة 
ال�شياحة  لتعايف  ن��ظ��راً  ال�����ش��ارق��ة، 
اإىل حركتها  وع��ودت��ه��ا  اإم��ارت��ن��ا  يف 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب���ل واأك������ر ازده��������اراً، 
وب�����ش��ك��ٍل م��ت��وا���ش��ل وب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�شياحي  ال���ق���ط���اع  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا 

ال�شياحية  واالإمكانيات  للمقومات 
فيها،  ال��واع��دة  والفر�س  ل��الإم��ارة 
ال�شياح  ا�شتقطاب  موا�شلة  بهدف 
االأق�شى  ال�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  م����ن 
االأ�شواق  اأهم  اأحد  باعتبارها  اإليها 

امل�شدرة لل�شياح. 
ب�250  ال���وف���د  اأع�������ش���اء  وي��ل��ت��ق��ي 
ممثلي  م�����ن  ت���ق���ري���ب���اً  م���������ش����وؤول 
جمال�س االإدارة، ومقدمي خدمات 
اجل������والت ال�����ش��ي��اح��ي��ة، ووك�����االت 
ال�شفر، واجلهات العاملة يف جمال 
وال�شيافة،  وال�����ش��ف��ر  ال�����ش��ي��اح��ة 
يعقدون  ح��ي��ث  االأرب�������ع،  امل����دن  يف 
التوا�شل  جل�شات  م��ن  جم��م��وع��ة 
تقدميية  ع����رو�����ش����اً  وي����ق����دم����ون 
اأ������ش�����واق تلك  م��ف�����ش��ل��ة ل��ت��ع��ري��ف 
ورجال  وامل�شافرين  وال�شياح  املدن 

وم�شروع  بيت خالد بن اإبراهيم”، 
وم�شروع  م�شك،  م��ن  “الرحال” 
“قرية جند املق�شار” يف خورفكان، 
وهي  مليحة،  يف  القمر”  و”ُنُزل 
الفاخرة  لالإقامة  فندقية  وجهات 
الرتاث  م��ن  م�شتلهم  ط��اب��ع  وذات 
جنحت  فقد  املحيطة،  والطبيعة 
بتعزيز  خ���الل���ه���ا  م����ن  ال�������ش���ارق���ة 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ج��اذب��ي��ة 
املتحدة يف جمال ال�شياحة البيئية 

امل�شتدامة.
وت�����ش��م��ل ال���وج���ه���ات اأي�������ش���اً، اأح���د 
يف  متيزاً  ال�شياحية  امل�شاريع  اأكر 
“�شفاري  م�����ش��روع  وه���ي  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال����ربدي  حم��م��ي��ة  يف  ال�شارقة” 
بالذيد، اأكرب حديقة �شفاري خارج 
ا�شتعرا�س  ج��ان��ب  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا، 

ال�شارقة  اإم��������ارة  ع���ل���ى  االأع�����م�����ال 
وثقافياً  ���ش��ي��اح��ي��اً  ب��ه  تتميز  وم���ا 

واقت�شادياً. 
�شمن  الرتويجية  اجلولة  وت��اأت��ي 
الهيئة  ت��ط��وره��ا  ال���ت���ي  ال���ربام���ج 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة، ون�شر ال��وع��ي يف 
املبادرات  ح���ول  ال��ع��امل��ي��ة  االأ����ش���واق 
الهيئة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
ل��ل��رتوي��ج الإمارة  اإط���ار روؤي��ت��ه��ا  يف 
على  مكانتها  وت��ر���ش��ي��خ  ال�����ش��ارق��ة 

خارطة ال�شياحة العاملية.
وخالل اجلولة مت ت�شليط ال�شوء 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م�����ن امل�������ش���اري���ع 
ال�شياحية  وال���وج���ه���ات  ال��ن��وع��ي��ة 
امل��م��ي��زة يف اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة، مثل 
فندق   - ����ش���راي  “جناح  م�����ش��روع 

م�شاريع  اأح�������دث  م����ن  جم���م���وع���ة 
الو�شطى  امل���ن���ط���ق���ة  يف  االإم����������ارة 
وامل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة، م��ث��ل �شاطئ 
وم�شروع  ال�������ش���ارق���ة،  يف  احل�����رية 
وامل�شرح  ال���ذي���د،  يف  “احل�شن” 
املركز  جانب  اإىل  كلباء  يف  العائم 
الواجهة  مول”  “كلباء  التجاري 
ت�شليط  اأي�����ش��اً  وتت�شمن  امل��ائ��ي��ة، 
املنطقة  م�������ش���روع  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
باالإ�شافة  خ��ورف��ك��ان  يف  ال��رتاث��ي��ة 
الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اإىل 
اجلديدة التي �شتكون لها اإطاللة 
مدينة  �����ش����واط����ئ  ع����ل����ى  مم����ي����زة 
اإقامة  خدمات  و�شتوفر  خورفكان 

فاخرة ومر�شى لليخوت. 
وت����اأت����ي اجل����ول����ة ال���رتوي���ج���ي���ة يف 
تتويجاً   2022 االأق�شى  ال�شرق 
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العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : فينتج كافيه - ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1806803 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خوله �شعيد �شليمان حممد املزروعى ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة خوله �شعيد �شليمان حممد املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه حموده �شرحان حموده النيادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيخه �شليمان نا�شر الكلباين
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فينتج كافيه - ذ.م.م

VINTAGE CAFE - L.L.C
اإىل/ فينتج كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

VINTAGE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
وتلميع  لتنظيف  الرافدين  �شما   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 1131841 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد رفيق اال�شالم حممد على ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد رفيق اال�شالم حممد على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شعد حمد حمرور العامرى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شما الرافدين لتنظيف وتلميع ال�شيارات
SAMA ALRAFIDAIN CAR WASHING & POLISHING

اإىل/ �شما الرافدين لتنظيف وتلميع ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SAMA ALRAFIDAIN CAR WASHING & POLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شوبر كيدز لاللعاب الرتفيهية

رخ�شة رقم:CN 2361693 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / متام جندت منال من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / متام جندت منال من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل وكيل خدمات / حذف وائل �شاهر ابراهيم طيفور

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبر كيدز لاللعاب الرتفيهية
SUPER KIDS ENTERTAINMENT PLAY

اإىل/ �شوبر كيدز لاللعاب الرتفيهية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SUPER KIDS   ENTERTAINMENT PLAY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة ريهوبوث للمقاوالت العامة ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1500019 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كامل �شريف كامل حممد احمد ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة كامل �شريف كامل حممد احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز ابراهيم حممد ال ب�شر املرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جامي�شكوتى جاكوب باناكيزام جاكوب فارجي�س
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 7500000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة ريهوبوث للمقاوالت العامة ذ.م.م

REHOBOTH GENERAL CONTRACTING COMPANY L.L.C
اإىل / ريهوبوث للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

REHOBOTH GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بي دي غليز لل�شرياميك والرخام

رخ�شة رقم:CN 2863877 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة ركيب احل�شن بابى انور ح�شن بهويان

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ركيب احل�شن بابى انور ح�شن بهويان ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه يو�شف ح�شن

تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بي دي غليز لل�شرياميك والرخام
B.D GLAZE CERAMICS & MARBALE

اإىل/ بي دي غليز لل�شرياميك و الرخام - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
B D GUELIZ CERAMICS & MARBLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : الرائد الريا�شية

رخ�شة رقم:CN 2493034 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جا�شمن باراجنيباتا عبدالقادر ٪100

تعديل مدير / اإ�شافة جا�شمن باراجنيباتا عبدالقادر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عو�س عاي�س �شعيد عي�شه العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الرائد الريا�شية
AL RAED SPORTS

اإىل/ الرائد الريا�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 AL RAED SPORTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : الرمي ا�شتيل للحديد امل�شغول

رخ�شة رقم:CN 4324886 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة عبدالواحد على ح�شن على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالواحد على ح�شن على ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على حمد �شعيد حمد الكلبانى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 20000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الرمي ا�شتيل للحديد امل�شغول
AL REEM STEEL WROUGHT IRON

اإىل/ الرمي ا�شتيل للحديد امل�شغول - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL REEM STEEL WROUGHT IRON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافيه ترانكيلو

رخ�شة رقم:CN 4206596 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافيه ترانكيلو

TRANQILO CAFE

اإىل/ ديلو�س كافيه

  DELOS CAFE 

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

التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 

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

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بريال كولك�شن للخياطة

رخ�شة رقم:CN 3927979 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ بريال كولك�شن للخياطة

PERLA COLLECTION TAILORING

اإىل/ بريال كوين لتف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية

PERLA QUEEN TAILORING AND SEWING WOMEN CLOTHES

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

التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 

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

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

فقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة عن )م�سرف ابوظبي ال�سالمي( بال�سماء التالية:
حمد  حممد  موزة   -  1

 رقم ال�سهادة ADIB1081528 بعدد 3440 �سهما
اخليلي �سبت  حممد  علي  م�سلم   -  2

 رقم ال�سهادة ADIB1081529 بعدد 3440  �سهما
اخليلي  �سبت  حممد  علي  حممد   -  3

 رقم ال�سهادة ADIB1081530 بعدد 3425 �سهما
اخليلي  �سبت  حممد  علي  مبارك   -  4

 رقم ال�سهادة ADIB1081531 بعدد 3440 �سهما
اخليلي �سبت  حممد  علي  �سلمى   -  5

بعدد 3440 �سهما  ADIB1081532 رقم ال�سهادة 
اخليلي �سبت  حممد  علي  ودميه   -  6

 رقم ال�سهادة ADIB1081533 بعدد 3440 �سهما
اخليلي �سبت  حممد  علي  عائ�سة   -  7

 رقم ال�سهادة ADIB1081534 بعدد 3425 �سهما
اخليلي  �سبت  حممد  علي  �سيف   -  8

 رقم ال�سهادة ADIB1081535 بعدد 3440 �سهما
اخليلي  �سبت  حممد  علي  -جابر   9

 رقم ال�سهادة ADIB1081536 بعدد 3440 �سهما
اخليلي �سبت  حممد  علي  تعيبه   -  10

 رقم ال�سهادة ADIB1081537 بعدد 3440 �سهما
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي الإ�سالمي. 

او الت�سال على تلفون رقم  056607666  م�سكورا.

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

فقد املدعو / �شهاب الدين عبد اجلليل ، بنجالدي�س   

)EB0563118( اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

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

    0551820606

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد �شليمان 
باك�شتان   ، ب�شراء عبدالروؤف 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)3820871AK(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0566109866

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ك���اري���ن جبل 
ال���ف���ل���ب���ن     ، م���������اجن���������اواجن 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)B6681402P(  رق����م 

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

    0563884737

فقدان جواز �سفر

م����ه����دى   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�شية  اي��ط��ال��ي��ا   ، ب����الل 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
)7 3 7 4 3 9 9 Y B ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0551125542

فقدان جواز �سفر
زكريا  ايهاب   / املدعو  فقد 
فل�شطن     ، زق��وت  ابراهيم 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)4889274(  رق��������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0569699022

فقدان جواز �سفر

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ال�شحات علي �شبانه الغمراوى  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006151/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ال�شحات علي �شبانه الغمراوى 
العنوان : العنوان : ال�شارقة - القليعة - الهاتف املتحرك : 0555541917

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ اأحمد ابراهيم ابراهيم علي ال�شند - اجلن�شية كويتي يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 3850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
MOJAU_2022- 0096377 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

يف  يرغب  افغان�شتان   : اجلن�شية   - عبدالرزاق  اجمل  ال�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع التنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% ل�شالح ال�شيد/ يو�شف على عبداهلل جا�شم 
لل�شيدات(  الزاهي  اجلمال  )�شالون  امل�شماه  الرخ�شة  يف  االمارات  اجلن�شية   - احلمادي 
ال�شارقة بالرقم )787824( تعديالت اخري  التنمية االقت�شادية يف  �شادرة من دائرة 

: تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
اجلن�شية  طاهر-  علي  الفقار  ذو  حممود  في�شل   / ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 / ال�شيد  100% ل�شالح  البالغه  كامل ح�شته  التنازل عن  البيع  يف  يرغب  باك�شتان   :
امل�شماه)�شالون  الرخ�شة  يف  باك�شتان   : اجلن�شية  علي  قربان  م�شتوين  احمد  من�شور 
بالرقم  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  للحالقة(  ال�شحراء  �شقر 

)735584( تعديالت اخري : ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد جمال الدين حممد �شلطان - اجلن�شية : بنغالدي�س، 
ال�شيد : حممد كهوكان  اإىل  وذلك  البالغة )%50(  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
كهرباء  لت�شليح  حممد  جمال  )حممد  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س   : اجلن�شية   - ابوالكالم 
ومكيفات ال�شيارات ( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )776869( ال�شادرة من دائرة 
التنمية االقت�شادية بال�شارقة، تعديالت اأخرى : تغيري اال�شم التج�اري م�ن )حممد جم�ال حممد 

لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات( اىل )حممد كهوكان لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
باك�شتان   : ال�شيد/ فهد حنيف حممد حنيف - اجلن�شية   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع التنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% ل�شالح ال�شيد / خلف را�شد 
الزاهي  )�شالون  امل�شماه  الرخ�شة  يف  االمارات   : اجلن�شية  املخيني-  الهادي  �شهيل 
 )789171( بالرقم  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  للرجال( 
تعديالت اخري : تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية  وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
االجراء  الت�شديق  على  يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  ن�شر هذا  اقت�شى  العدل. فقد 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيدة : امنه ال�شيخ مع�شوم عبدالقادر - اجلن�شية : االإمارات ، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : حممد هار�شاد - اجلن�شية : 
الهند يف الرخ�شة امل�شماه )امنه لطباعة وت�شوير امل�شتندات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم )769246( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة،  تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل 
لطباعة  )امنه  من  التجاري  اال�شم  تغيري   - خدمات(  )وكيل  اىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين 
وت�شوير امل�شتندات( اىل )النجم والقمر لطباعة وت�شوير امل�شتندات - تغيري الن�شاط من )خدمات 
الطباعة وت�شوير امل�شتندات( اىل )خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات - بيع االخت�ام وم�شتلزماتها  
- بالتجزئة( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
االمارات  الغيثي اجلن�شية  / عامر علي حمد علي  ال�شيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع التنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% ل�شالح ال�شيد / رحمن بن 
من  �شادرة  للخياطة(  )فان�شي  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س  اجلن�شية  علي  ر�شتام 
دائرة التنمية االقت�شادية يف ال�شارقة بالرقم )214876( تعديالت اأخري : تغري 
ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعن من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0090327
املخط�ر : ابوالكالم فوراك احمد - اجلن�شية : بنغالدي�س وكياًل عنه ال�شيد/ حممد امداد اهلل احلاج موالنا �شليم اهلل - 
اجلن�شية : بنغالدي�س - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784198576042513( مبوجب وكالة م�شدقة لدى ال�شيد 
امل�شماه  الرخ�شة  مالك  ب�شفته   )2021/01/28( بتاريخ   )SH20210128A03260( بالرقم  العدل  الكاتب 

)�شوبرماركت الوردة ال�شفراء( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة برقم )779248(، 
العنوان : ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية 4 - خلف �شارع الوحدة - حمل رقم 6، هاتف رقم : 0555839214

املخطر اإليه : ماجد حممد ح�شن نقي علي - اجلن�شية : االإمارات   و يحمل هوية اإماراتية رقم )784199007439062( 
العن�وان : ال�شارقة - منطقة الريموك - بجانب م�شت�شفى الكويتي - فيال رقم )96(، هاتف رقم : 0508668886

مو�شوع االإخطار : اإن�شحاب من الرخ�شة
الوقائع : حيث اأن املخطر اإليه وكيل خدمات الرخ�شة امل�شماه )�شوبرماركت الوردة ال�شفراء( ال�شادرة من دائرة التنمية 
االقت�شادية يف اإمارة ال�شارقة برقم رخ�شة )779248(، - وحيث اأن املخطر اإليه ميتنع عن احل�شور للتوقيع على االأوراق 
اإليه  باإخطار املخطر  االإقت�شادية، - وعليه فاإن املخطر يرغب  الدائرة  اخلا�شة باخلروج واالن�شحاب من الرخ�شة لدى 
ب�شرورة احل�شور لدى الدائرة االإقت�شادية للتوقيع على عقد ان�شحابه من الرخ�شة املذكورة اأعاله واإال �شي�شطر التخاذ 
االإجراءات القانونية، لذلك : ينيب املخطر )املخطر اإليه( للح�شور لدى الدائرة االإقت�شادية للتوقيع على عقد ان�شحابه 
من الرخ�شة رقم )779248( خالل 5 اأيام من تاريخه واالإ �شي�شطر اأ�شفا اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية التي تكفل 

احل�شول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعلن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 1292/2022/445 طعن جتاري  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الطعون االوىل رقم 232 

اىل  اإح��ال��ت��ه  فيه  امل��ط��ع��ون  احل��ك��م  ونق�س  ومو�شوعا  �شكال  النق�س  بقبول  املطالبة   : الطعن  م��و���ش��وع 
حمكمة االإ�شتئناف الإ�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شدهما بالر�شوم 

وامل�شاريف واالأتعاب
الطاعن : موؤ�ش�شة ابو لنب للموا�شي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اخلبي�شي - ديرة - دبي - �شارع الرقة - مبنى مركز الرقة لالعمال  
وميثله : ح�شن حميد عبداهلل ح�شن  ال�شويدي  

املطلوب اإعالنه : 1- تي ايه ا�س ال�شت�شارات الطريان �س ذ م م - �شفته : مطعون �شده 
مو�شوع االإعالن : نبلغكم بن�شخة من �شحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة 

بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالإعالن. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• �أبوظبي-و�م

لفريق  الفني  املدير  خمينيز  مانويل  اال�شباين  اأع��رب 
ال�شارقة  الوحدة عن ثقته يف العبي فريقه قبل لقاء 
للمو�شم  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  نهائي  يف 
الريا�شي 2022-2021.. اليوم اجلمعة على ا�شتاد 
هزاع بن زايد يف ثاين نهائي يجمع الفريقن بامل�شابقة 

 .
امل��درب خالل املوؤمتر ال�شحفي للقاء :" ندخل  وق��ال 
مباراة مهمة و �شعبة اأمام فريق كبري مثل ال�شارقة.. 
اأجل  م��ن  كبري  طموحنا  ج��ي��دا..  نحرتمه  اأن  علينا 
بعد  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  لقب  حتقيق 
فرتة من الغياب..و علينا اأن جنعل اجلماهري فخورة 
فريق  الغالية..  بالكاأ�س  نعود  عندما  امل��ب��اراة  بعد  بنا 

الوحدة ي�شتحقها، لقد جتهزنا للقاء ب�شكل جيد". 
املعنوي بعد فوز الفريق خالل  بالتاأثري  وفيما يتعلق 
وتاألق  ال��دوري  املا�شية من م�شابقة  الثالث  اجل��والت 
له  ال��ف��وز  بالتاأكيد  خمينيز:  مانويل  ق��ال  الالعبن 
طابع معنوي وايجابي ولكننا نخو�س مباراة خمتلفة 
تعرتف  ال  ال��ق��دم  ك��رة  النهاية  يف  لكن  كبري،  لنهائي 
اأر���س امللعب،  بالذاكرة هي تعرتف فقط مبا يقدم يف 

وال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز يف ال��ن��ه��اي��ة.  وب�����ش��وؤال��ه ع��ن غيابات 
غيابات حتى  توجد  الوحدة:" ال  م��درب  ق��ال  الفريق 
االأمر  اأترك  النهائية..  الت�شكيلة  ن�شتقر على  االآن مل 
اأكد  م��ن جانبه  ال��ل��ق��اء.   قبل  االأخ���رية  اللحظات  اإىل 
الالعب �شيبا�شتيان تيجايل اأن طموحه كبري بالتتويج 
فريقه  مع  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  بلقب 

بعد العودة اإليه جمددا معتربا 
اللقب ذا مكانة خا�شة عند اجلميع والتتويج به قيمة 
كبرية الأي فريق ، الفتا اإىل حما�شه الكبري مع زمالئه 

من اأجل ح�شم املباراة والتتويج بالكاأ�س. 

•• �أبوظبي-و�م

انطالق  ال�شبت  غ��داً   اأبوظبي   العا�شمة  مياه  ت�شهد 
"ال�شيد  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات 
للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  ينظمها  وال��ت��ي  لل�شيدات" 
تقام  حيث  �شيدة،   80 من  اأك��ر  ومب�شاركة  البحرية 

البطولة �شمن اأجندة النادي. 
و�شينطلق ال�شباق اعتبارا من ال�شاد�شة �شباحا وحتى 
اأكرب  ح�شد  اأج��ل  من  ظهرا،  والن�شف  ع�شرة  الثانية 

ح�شيلة �شيد من االأ�شماك. 
وتقام امل�شابقة بنظام الفرق حيث تبحر القوارب �شويا 

مكان  يف  جتتمع  اأن  اإىل  املنظمة،  اللجنة  زوارق  م��ع 
ال�شيد  يف  للمناف�شة  تخ�شي�شها  مت  ومنطقة  حم��دد 
اللجنة  و�شعتها  التي  واللوائح  القوانن  تطبيق  مع 

املنظمة للم�شاركات. 
واأكد �شامل الرميثي مدير عام النادي اأهمية البطولة 
املخ�ش�شة لل�شيدات يف اإزكاء روح املناف�شة والتحدي يف 
ريا�شة تراثية لها مكانتها املهمة يف املجتمع االإماراتي 
االأوىل جناحا  ن�شختها  البطولة يف  واأ�شاف:" حققت 
لها  اأن  النجاح خا�شة  يتوا�شل  اأن  املتوقع  كبريا ومن 
ط��اب��ع��ه��ا اخل��ا���س ح��ي��ث ت��ق��ام يف ج��و م��الئ��م للفتيات 

وال�شيدات من اأجل ممار�شة هذه الهواية املميزة. 

•• �أبوظبي-�لفجر:

العا�شمة  اإىل  ال��ع��امل  ح��ول  اجلوجيت�شو  ع�شاق  اأن��ظ��ار  تتجه   :
للن�شخة  املرتقبة  االنطالقة  مع  اجلوجيت�شو،  موطن  اأبوظبي 
كربى  اجلوجيت�شو،  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  من   14
البطوالت على االأجندة العاملية للريا�شة يف الفرتة من 11 19- 

نوفمرب بقاعة جوجيت�شو اأرينا – مدينة زايد الريا�شية.
اإطار  اأب��وظ��ب��ي يف  اإىل  ال��ت��واف��د  ال��ع��امل  ب����داأت نخبة الع��ب��ي  وق���د 
يف  تدريباتهم  ويبا�شرون  املناف�شات،  غمار  خلو�س  ا�شتعداداتهم 
العا�شمة لتعزيز  التي تزخر بها  التدريبية  املراكز  جمموعة من 
جاهزيتهم يف مواجهة اأقوى املناف�شن على الب�شاط. ومن املتوقع 
والعبة  العبا   5000 عن  يزيد  ما  م�شاركة  البطولة  ت�شهد  اأن 
املجد وحتقيق  اإىل  العامل يطمحون  ح��ول  دول��ة   100 نحو  من 
اأ���ش��ب��وع، تتوزع  اأك���ر م��ن  اإجن����از ي���ري م�شريتهم. وع��ل��ى م���دى 
مناف�شات البطولة على فئات ال�شباب والباراجوجيت�شو واالأ�شاتذة 
االأول  اليومن  يف  االأطفال  مهرجان  اإىل  باالإ�شافة  واملحرتفن، 
املقيمن داخل  وامل��واه��ب  ال��رباع��م  م��ئ��ات  ال���ذي يجمع  وال��ث��اين، 
ع�شو  البطران  عبداهلل  يو�شف  �شعادة  ويقول  وخارجها.  الدولة 
جمل�س اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�شو:" يت�شابق معظم جنوم 
اجلوجيت�شو واالأبطال امل�شنفن على م�شتوى العامل اإىل امل�شاركة 
يف بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو، ملا تتمتع به من 

�شواء  للمحرتفن  عاملية  بطولة  اأب��رز  باعتبارها  واأهمية  ح�شور 
الت�شنيف  على  تاأثريها  م��دى  اأو  املقدمة،  اجل��وائ��ز  �شعيد  على 
العاملية  اأبوظبي  بجائزة  للفوز  يوؤهلهم  ال��ذي  لالعبن  ال��دويل 
البطولة  يف  امل�شاركة  البطران:" تعترب  للجوجيت�شو." وي�شيف 
ملا  نظرا  احل��ل��م،  مبثابة  امل�شاركن  م��ن  كبري  طيف  اإىل  بالن�شبة 
توفره من فر�س التطور والنمو وتدعيم م�شريتهم االحرتافية، 
ال��ت��ي تقدمها  ال��رتح��ي��ب وال��ت��ج��ارب القيمة  اأج����واء  ن��اه��ي��ك ع��ن 
على  ال��ه��ائ��ل  االإق��ب��ال  يعك�س حجم  م��ا  وه��و  ل�شيوفها،  اأب��وظ��ب��ي 
جمتمع  اإىل  االإم�����ارات  ه��دي��ة  تعترب  ال��ت��ي  البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة 

اجلوجيت�شو العاملي."
عام  كل  ويف  البطولة،  من   14 الن�شخة  لتنظيم  وتابع:" ن�شتعد 
اإىل  بتجربتنا  االرت��ق��اء  على  ونحر�س  ج��دي��دة،  خ��ربات  نكت�شب 
اآفاق اأرحب، و�شهدت البطولة منذ انطالقتها قبل اأكر من عقد 
امل�شاركن،  وج��ودة  واالأداء  التنظيم  م�شتويات  على  كبريا  تطورا 
�شاهمت يف تر�شيخ  و  العاملين،  الالعبن  اأف�شل  ا�شتقطبت  حيث 

مكانة اأبوظبي كعا�شمة عاملية للجوجيت�شو."
حما�شا  البطولة  يف  للم�شاركة  يتهياأون  الذين  الالعبون  ويبدي 
ك��ب��ريا ل��ب��دء امل��ن��اف�����ش��ات. وي��ق��ول ال��ربازي��ل��ي ل���ريا كو�شتو العب 
�شهر  االإم���ارات يف  دول��ة  اإىل  �شبورت�س":" جئت  "فايت  اأكادميية 
من   14 للن�شخة  والتح�شري  االإع����داد  اأج���ل  م��ن  املا�شي  م��ار���س 
اأحتفظ  ي��ا���س.  بني  ن���ادي  واأت����درب يف  ال��ع��امل��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 

ب��ذك��ري��ات رائ��ع��ة ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ن��اف�����ش��ت يف فئة 
الربازيل  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  ومتكنت  بنف�شجي  ح��زام  امل��ح��رتف��ن- 

مبيدالية هي االأغلى يف م�شريتي."
اإجن��ازا جديدا يف بطولة هذا العام واأنا  اأحقق  اأن  وتابع:" اأمتنى 
عازم على ذلك واأتبع برناجما مكثفا بالتعاون مع جمموعة من 

اأف�شل املدربن لتحقيق هذا الهدف."
التي  اال�شتثنائية  وال��ت��ج��رب��ة  ال��رتح��ي��ب  ب��ح��ف��اوة  كو�شتو  واأ���ش��اد 
يحظى بها الالعبون عند م�شاركتهم يف بطوالت االإمارات، موؤكدا 

اأنه من ال�شعب اأن تتوفر اأجواء مماثلة يف اأي دولة اأخرى".
للدفاع  اأبوظبي  اإىل  اأ�شود  �شوزا- حزام  اإنغريد  الربازيلية  وتعود 
عن لقبها. وتقول: "الأنني بطلة العامل للمحرتفن، فتلك جتربة 
الب�شاط."  على  املزيد  لتقدمي  حافزا  يل  ومتثل  الو�شف  تفوق 
وت�شيف:" يف نوفمرب القادم، �شاأكون جاهزة للدفاع عن لقبي يف 

وزن 70 كجم، واأنتظر هذه اللحظة بفارغ ال�شرب."
بدوره يوؤكد البطل الربازيلي جونا�س اأندرادي املقيم يف اأ�شبانيا، 
واأنه  البطولة،  تلك  يف  اجلميلة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  الكثري  لديه  اأن 
���ش��ارك يف ع���دة ن�����ش��خ ���ش��اب��ق��ة م��ن ال��ب��ط��ول��ة وب��اأح��زم��ة خمتلفة، 
اأف�شل بطوالت العامل. وي�شيف:" اأت��درب كل يوم  ويعتربها من 
مواجهة  على  مقبل  باأنني  دائ��م��ا  ي��ذك��رين  ال��ذي  م��دّرب��ي  برفقة 
اأف�شل العبي العامل، واأدرك متاما اأن التح�شري للبطولة يتطلب 
بذل الكثري من اجلهد والعمل واإتقان حركات جديدة اأفاجئ بها 

•• �أبوظبي-�لفجر

حت��ت رع��اي��ة �شمو ال�����ش��ي��خ ه���زاع بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
تنطلق  اأب��وظ��ب��ي،  الإم����ارة  التنفيذي 
����ش���ب���اح ال����ي����وم ب����ط����ول����ة  اأب���وظ���ب���ي 
�شالة  يف  ل���ل���ج���ودو،  ����ش���الم  ج���ران���د 
زايد  مب��دي��ن��ة  اأري���ن���ا«،  جيت�شو  »ج���و 
ينظمها  التي  اأبوظبي،  الريا�شية يف 
جمل�س  م��ن  بدعم  امل�شارعة،  احت��اد 
االحتاد  واإ�شراف  الريا�شي  اأبوظبي 
البطولة  ل��ل��ع��ب��ة..وت�����ش��ه��د  ال�����دويل 
من  والع���ب���ة  419العباً  م�����ش��ارك��ة  
"243   رجال  ممثلة يف  دول��ة   65
جمموع  يبلغ  فيما  �شيدة"،   176 و 
ح�شب  دوالر  األ����ف   154 ج��وائ��زه��ا 
الئ��ح��ة االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج��ودو ، 
 14 56 ميدالية، منها  وت��وزع فيها 

االأوائ���ل،  للفائزين  ذهبية  ميدالية 
و14 ميدالية ف�شية لفئتي الرجال 
ميدالية   28 ب��ج��ان��ب  وال�����ش��ي��دات، 
الثالث  املركزين  الأ�شحاب  برونزية 
وال����راب����ع، وي��ق��ت�����ش��ر االف���ت���ت���اح على 
راعي  و���ش��ول  عند  الوطني  الن�شيد 

احلفل.
ويتناف�س الرجال يف 7 اأوزان "حتت 
60 كجم ،66، 73، 81، حتت 90، 
كجم«   100 وف������وق   ،100 حت����ت 
اأوزان   7 يف  ال�شيدات  تتناف�س  فيما 
 ،70  ،63  ،57  ،52  ،48 »حت����ت 
اكتمل  وقد  كجم"   78 وفوق   ،78
على  وب��داأت  امل�شاركة  الوفود  و�شول 
التدريب  ب�شاالت  تدريباتها  ال��ف��ور 
جوجيت�شو  اري��ن��ا  ب�����ش��ال��ة  ال��ف��رع��ي��ة 
اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة 
)طريق م�شفح( حيث تقام البطولة 

ال��ت��ي ت��ق��رر ان ي��ك��ون ال���دخ���ول لها 
ا���ش��ت��اأن��ف منتخب  ف��ي��م��ا   .. ب��امل��ج��ان 
البطولة  امل�شارك يف  االأول  االإم��ارات 
ت��دري��ب��ات��ه ب��ال�����ش��ال��ة ال��ف��رع��ي��ة رقم 
املكون  الفني  طاقمه  باإ�شراف  واح��د 
من فيكتور واأ�شيدا كوكي ، مب�شاركة 
وتقام   .. املختارين  الالعبن  ك��اف��ة 
ت�����ش��ف��ي��ات ال�����دور ال��ت��م��ه��ي��دي خالل 
اجلمعة  اأي���ام  يف  ال�شباحية  ال��ف��رتة 
االأدوار  واالأح��د، فيما تكون  وال�شبت 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة وال��ت��ت��وي��ج خ���الل الفرتة 

امل�شائية.
ب����ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم���م���د  وث����ّم����ن 
امل�شارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي، 
واجلودو، رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
هزاع  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  للبطولة، 
موؤكداً  للبطولة،  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
خ�شو�شية  لها  العام  ه��ذا  ن�شخة  اأن 

ل��دى اأ���ش��رة اجل���ودو يف ال��ع��امل، بعد 
ان زالت جائحة الكورونا التي تعامل 
ب�شكل  الدويل للجودو  معها االحتاد 
ب�شكل  الن�شاط  ا�شتمرار  م��ع  مثايل 
م���ث���ايل، ل��ت��اأت��ي ب��ط��ول��ة اب��وظ��ب��ي يف 
ثوبها اجلديد و�شط م�شاركة مميزة 
والرتحيب  ال�شكر  اجلميع  فا�شتحق 

بهم يف بلدهم الثاين.
االإم����ارات  ج���ودو  م�شاركة  واأ����ش���اف: 
املا�شية،  ال���ب���ط���والت  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف 
ح���ي���ث ح����ر�����س االحت��������اد ع���ل���ى منح 
الفر�شة لل�شباب ال�شاعد، الإعدادهم 
والبطولة  امل��ق��ب��ل��ة،  لال�شتحقاقات 
م��ن��ا���ش��ب��ة ج����ي����دة ل���ال����ش���ت���ف���ادة من 
عاملياً،  امل��ت��ق��دم��ة  الفنية  امل�����ش��ت��وي��ات 
بعد تفوقهم على م�شتوى البطوالت 
يف  ونحن  وخليجياً..  وق��اري��اً  عربياً 
فخورون  واجل����ودو  امل�شارعة  احت���اد 

الريا�شي  احل������دث  ب���ا����ش���ت���م���راري���ة 
العاملي يف اأبو ظبي، وهو يعك�س تطور 
اللعبة الكبري، واأي�شاً حجم القاعدة 
ب���ه���ا، وبلغ  ال���ت���ي حت���ظ���ى  ال���ك���ب���رية 
مليون   30 ح���وايل  ممار�شيها  ع��دد 
�شخ�س حول العامل، وي�شم االحتاد 
كافة  احت��اد وطني يف   200 ح��وايل 
الوطني  منتخبنا  اأن  يذكر  القارات. 
الطاقم  ي���ق���وده  امل�������ش���ارك  ل���ل���ج���ودو 
ال��ف��ن��ي امل��ك��ون م��ن امل��درب��ن فيكتور 
ت�شم  فيما  كوكي،  اأ�شيدا  والياباين 
 19" النقبي  اأحمد  قائمته كال من 
كاأ�شغر  كجم   60 حت��ت  وزن  �شنة" 
ال��ب��ط��ول��ة، واأح���م���د جا�شم  الع���ب يف 
الثمريي وعلي اليماحي، ودزا�شفيلي 
كجم،   66 حت����ت  وزن  يف  ج��������ورام 
�شي�شارك  ك��ج��م   73 حت��ت  وزن  ويف 
ويف  النقبي،  �شعيد  ال�شاعد  الالعب 

وزن حتت 81 كجم �شي�شارك كل من 
ا�شفيلي،  وط���الل  احلو�شني  خليفة 
بينما �شيخو�س مناف�شات وزن حتت 
جريجوريان  ال���الع���ب  ك��ج��م   90
حتت  وزن  يف  ارام  وظ����اف����ر  اأرام، 
ال�شاعد  ي�شارك  فيما  100كجم، 
وزن  يف  جمعة  ع��ب��دال��رح��م��ن  ح���ارب 

فوق 100 كجم.

اإ�سادة خا�سة
ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  اأ������ش�����اد 
امل�شارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي، 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  واجل���������ودو، 
ومتابعة  ب��دع��م  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
برئا�شة  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان، 
ا�شت�شافة  ا���ش��ت��م��رار  يف  ���ش��اه��م  مم��ا 
االحتاد  اإ���ش��ادة  ن��ال��ت  ال��ت��ي  البطولة 

ال����دويل ل��ل��ج��ودو ع���دة م�����رات.. كما 
ثمن الدرعي الدور االإعالمي املميز 
لقناة اأبوظبي الريا�شية التي رافقت 
البداية، كذلك  البطولة من  م�شوار 

و�شائل االإعالم املحلية واخلارجية. 

العام نهاية  قبل  بطولت   3
اجلراند  لبطوالت  ج��والت   3 تبقت 
 2022 ل�����ع�����ام  ل�����ل�����ج�����ودو  ������ش�����الم 
النقاط  م���ن  امل���زي���د  ب���ه���دف ح�����ش��د 
االألعاب  ل�����دورة  ال��ت��اأه��ل  م�����ش��وار  يف 
والتي   "2024 "باري�س  االأومل��ب��ي��ة 
الثالثة،  للمرة  فرن�شا  ت�شت�شيفها 
اأبو ظبي جراند  حيث تعقب بطولة 
اليوم،  تفتتح  ال��ت��ي   2022 ���ش��الم 
يف  �شالم  جراند  باكو  بطولة  اإق��ام��ة 
اأذرب��ي��ج��ان خ��الل ال��ف��رتة م��ن -4 6 
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، ث���م ج��ول��ة طوكيو 
 3 يومي  اليابان يف  �شالم يف  جراند 
ختام  و�شيكون  ال��ق��ادم،  دي�شمرب  و4 
القد�س  بطولة  ال��ع��ام  ه��ذا  ب��ط��والت 
الأب��ط��ال امل��ا���ش��رت خ��الل ال��ف��رتة من 

القادم. دي�شمرب   22 اىل   20

غرفة فح�س
املن�شطات جاهزة

م��ع ان��ط��الق��ة م��ب��اري��ات ب��ط��ول��ة اأبو 
للجودو  الكربى  �شالم  جراند  ظبي 
الطبية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ���ش��ت��ق��وم 
الطبية  ال���ل���ج���ن���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
ل��ل��ج��ودو بالك�شف  ال���دويل  ب��االحت��اد 

عن املن�شطات ب�شورة ع�شوائية.

ال�سني واإيطاليا الأكرب
بطولة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال����وف����ود  اأك������رب 
اأبوظبي احلالية بعثتا ال�شن واإيطاليا 
وبعدهما  والع���ب���ة،  الع��ب��ا   24 ب��ع��دد 
العبا   23 وميثلها  كازاخ�شتان  بعثة 
والعبة، فيما ت�شارك املغرب، ال�شويد، 
وت���ري���ن���داد وت��ب��اغ��وا ب��الع��ب��ة واح����دة، 
نيوزيلندا،  غامبيا،  منتخبات  ك��ح��ال 
بولندا، وبورتو ريكو، اورغواي بالعب 
واح�����د، ب��ع��د اأن ���ش��ه��د م��وق��ع االحت���اد 
ال������دويل ل���ل���ج���ودو ع��ق��ب اإغ������الق باب 
اأن  املقرر  ال��ع��راق  ان�شحاب  اال���ش��رتاك 
اأول  وال��ذي كان  ي�شارك بالعٍب واحد 

املتقدمن للم�شاركة يف البطولة.

الن�سخة » 14« من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو ت�ستقطب نخبة جنوم العامل

يو�سف البطران: البطولة »هدية« الإمارات اإىل جمتمع اجلوجيت�سو العاملي

برعاية هزاع بن زايد:

بطولة اأبو ظبي جراند �سالم للجودو تنطلق اليوم ب�سالة جوجيت�سو اأرينا
منتخبنا يبداأ م�سواره يف اجلولة الفتتاحية بالوزن اخلفيف

•• دبي-و�م

اأعلن م�شرف االإمارات املركزي بالتعاون مع احتاد االإمارات لكرة القدم عن 
50 عاماً  االإ�شدار املرتقب مل�شكوكات تذكارية من الف�شة مبنا�شبة مرور 
على تاأ�شي�س االحتاد، وذلك بالتزامن مع نهائي كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
ت�شليط  اإىل  التذكارية  امل�شكوكة  اإ�شدار هذه  الدولة حفظه اهلل.  ويهدف 
القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  التي حققها  الكبرية  االإجن���ازات  ال�شوء على 
والدولية.  و�شيطرح  امل�شتويات اخلليجية  1971 على  تاأ�شي�شه عام  منذ 
جراما   40 منها  كٍل  زنة  الف�شة،  من  م�شكوكة   1000 املركزي  امل�شرف 
. يت�شمن الوجه االأمامي �شعار وا�شم احتاد االإمارات لكرة القدم باللغتن 
احتاد  تاريخ  مب�شرية  احتفاًء  " 50 عاما"  العربية واالإجنليزية، وعبارة 

با�شم  ال��وج��ه اخللفي فيت�شمن �شعار دول��ة االإم����ارات حم��اط��اً  اأم��ا  ال��ك��رة. 
م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي باللغتن العربية واالإجنليزية، 
اإ�شافة اإىل القيمة اال�شمية للم�شكوكة )50 درهماً(، علماً باأنها لن تكون 
متاحة للبيع يف املقر الرئي�شي للم�شرف املركزي وفروعه.  وبهذه املنا�شبة، 
اأّكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإم��ارات لكرة القدم اأن 
احتاد  يف  عملوا  الذين  لكل  وتكرمي  مهمة،  تاريخية  خطوة  االإ�شدار  هذا 
الكرة منذ تاأ�شي�شه اإىل اليوم.. وعرّب عن �شعادته باالحتفاء بتاريخ موؤ�ش�شة 
ريا�شية وطنية عريقة �شاهمت يف حتقيق العديد من االإجنازات االإقليمية 
والقارية والدولية.  وثّمن جهود م�شرف االإمارات املركزي واإدارته، موؤكداً 
اأن هذه امل�شكوكات �شتكون ذاكرة حية، تذّكر االأجيال بالعطاء الذي قدمته 
ب�شفتها  القدم  كرة  وباأهمية  املنت�شبن،  وبقية  املختلفة  االإدارات  جمال�س 

ن�شاطا اإن�شانيا واللعبة ال�شعبية االأوىل يف العامل. 
و اأ�شاد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي بالتعاون مع امل�شرف املركزي الذي 
ياأتي �شمن خطة احتاد الكرة باالنفتاح على كل املوؤ�ش�شات الوطنية وتوطيد 
العالقة بن اأ�شرة كرة القدم وبقية القطاعات العامة واخلا�شة يف الدولة.  
م�شرف  حمافظ  التميمي  بالعمى  �شامل  حممد  خالد  معايل  قال  ب��دوره 
االإمارات العربية املتحدة املركزي : “ اإن اإ�شدار هذه امل�شكوكات التذكارية 
يج�شد االإجنازات التي حققها احتاد االإمارات لكرة القدم يف جمال تطوير 
كرة القدم، واال�شتثمار يف املواهب الريا�شية خلدمة املجتمع، واإحراز املزيد 
من التقّدم والنجاح على ال�شعيد املحلي والعاملي، ون�شعى من خالل هذا 
االإ�شدار اإىل تر�شيخ اأهمية كرة القدم ودورها يف متثيل دولة االإم��ارات يف 

املحافل اخلارجية، كما نثّمن جهود االحتاد لالرتقاء بهذه الريا�شة ”. 

م�سكوكات تذكارية يف ذكرى تاأ�سي�س احتاد الإمارات لكرة القدم 

 مدرب الوحدة: مهمتنا �سعبة 
وثقتي كبرية يف الالعبني 

انطالق ثاين جولت »ال�سيد لل�سيدات« 
يف اأبوظبي ال�سبت 
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الفجر الريا�ضي

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�شعادة عي�شى هالل احلزامي،  اأفتتح 
الريا�شي،  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئي�س 
وال�شهم  القو�س  ملعب  اأم�����س،  م�شاء 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ب��ن��ادي  اجل��دي��د 
الدكتور  يف احل��زان��ة، وذل��ك بح�شور 
احتاد  رئي�س  الكعبي،  م�شبح  �شعيد 
و�شعادة  وال�����ش��ه��م  للقو�س  االإم�����ارات 
ع��ل��ي ���ش��امل امل���دف���ع، رئ��ي�����س جمل�س 
الهاجري،  �شليمان  واملهند�س  االإدارة 
رئي�س اإدارة االألعاب الفردية وحممد 
علي الق�شري، املدير التنفيذي للنادي 

واأع�شاء اإدارة االألعاب الفردية.
مالعب  اأح����داث  م��ن  امللعب  ويعترب 
ال���ق���و����س وال�����ش��ه��م يف ال����دول����ة، ومت 
الدولية،  املوا�شفات  باأحدث  اإن�شاوؤه 
وه����و مب�����ش��اح��ة م��ل��ع��ب ك����رة ق����دم اإذ 
× 66 مرتاً  يبلغ طوله 160 مرتاً 
تق�شيمه  ومت  ه��دف��اً   24 ل���  وي��ت�����ش��ع 
 ،60  ،70  ،90 ال���رم���ي:  مل�����ش��اف��ات 

50، 30 مرت. وبعد تد�شينه ر�شمياً، 
بنادي  وال�شهم  القو�س  ملعب  اأ�شبح 
ال�����ش��ارق��ة ج���اه���زاً ال���ش��ت�����ش��اف��ة كافة 
اإ�شافة  االأحداث والبطوالت املحلية، 
كالبطوالت  ال���ق���اري���ة،  ل��ل��ب��ط��والت 
العربية واالآ�شيوية، وهو جمهز بكافة 
اأحداث  على  ع��الوة  ال�شالمة،  اأدوات 
التي ت�شمح لالعبن  االإ���ش��اءة  اأن��واع 
ويغطي  م�شائية  ت��دري��ب��ات  ب���اإج���راء 
اأر�شيته النجيل ال�شناعي. ويف حفل 

بامللعب  اأقيم  ال��ذي  امل�شغر  االفتتاح 
�شعادة  ق����ال  احل����زان����ة،  يف  اجل���دي���د 
ع��ي�����ش��ى ه����الل احل����زام����ي: اأذك���رك���م 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم 
ال�شارقة، ومطالبته برفع علم الدولة 
وت�شريف  اخلارجية  املحافل  كافة  يف 
دولة االإم��ارات عرب الو�شول ملن�شات 
م�شئولية  ه����ذه  م��ت��اب��ع��اً:  ال��ت��ت��وي��ج، 

جميعاً  علينا  وينبغي  اأع��ن��اق��ن��ا  على 
الدين  ل���رد  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه  نعمل  اأن 
الالحمدود  العطاء  �شاحب  ل�شموه 
للريا�شة والريا�شين، م�شرياً اإىل اأن 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي يتابع كافة 
االألعاب الفردية يف االإمارة ويقدم لها 
الدعم الالزم، م�شيفاً اأنه تابع نتائج 
البطولة  يف  وال�شهم  ال��ق��و���س  ف��ري��ق 
التي  اجليدة  النتائج  ومل�س  العربية، 
اأنها تدل على  ذاك��راً  الفريق،  حققها 

اأن الفريق ي�شري يف الطريق ال�شحيح 
وهو موؤ�شر جيد مل�شتقبل اأف�شل.

ال���دك���ت���ور �شعيد  اأ�����ش����اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال���ك���ع���ب���ي، رئ���ي�������س احت������اد االإم��������ارات 
للقو�س وال�شهم بنتائج الفريق خالل 
م�شاركته يف البطولة العربية الثانية 
ا�شت�شافتها  وال��ت��ي  وال�شهم  للقو�س 
تون�س مطلع ال�شهر اجلاري، م�شرياً 
اإىل اأنهم كاحتاد يطمحون يف االأرتقاء 
االآ�شيوية  ن��ح��و  واالإن���ط���الق  ب�����االأداء 
ول��ت��ك��ون ل��دول��ة االإم�����ارات ب�شمة يف 
والتي  ال��ق��ادم��ة  االآ���ش��ي��وي��ة  البطولة 
مقدماً  ال�شارقة،  اإم���ارة  ت�شت�شيفها 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  مل��ج��ل�����س  ���ش��ك��ره 
ون����ادي ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل الذي 

يبذل من اأجل ن�شر اللعبة.
ع���ل���ي �شامل  �����ش����ع����ادة  ����ش���ك���ر  ب��������دوره 
النادي،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��دف��ع، 
جم��ل�����س ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي على 
ال��دع��م امل��ت��وا���ش��ل وااله��ت��م��ام الكبري 
ال�������ذي جت������ده االأل������ع������اب ال����ف����ردي����ة، 

احتاد  رئي�س  بتواجد  �شعادته  مبدياً 
االإم�������ارات ل��ل��ق��و���س وال�����ش��ه��م، ذاك����راً 
جميع  م��ع  يعمل  االإدارة  جمل�س  اأن 
االألعاب بالنادي لو�شعها يف الطريق 
كافة  ع���ل���ى  وامل���ن���اف�������ش���ة  ال�������ش���ح���ي���ح 
اأهداف وتطلعات  البطوالت لتحقيق 
النادي بالتواجد الدائم على من�شات 

التتويج.
الفريق  روح  اأن  اإىل  امل���دف���ع  ول��ف��ت 
ال���واح���د ه���ي ال���ت���ي ت�����ش��ن��ع ال���ف���ارق، 
واالإدارات  النادي  عمل  ف��رق  وجميع 
تقدم عمل تتحدث عنه نتائج الفرق، 
ياألوا  ل��ن  االإدارة  جمل�س  اأن  ذاك����راً 
جهداً يف توفري كافة املعينات وتهيئة 
الالعبن  الأب���ن���ائ���ن���ا  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 

طريقة  باأف�شل  اأنف�شهم  لتح�شري 
وت�شريف الدولة باأف�شل ما يكون.

الهاجري: دافع ملزيد من االإجنازات
الهاجري،  ���ش��ل��ي��م��ان  امل��ه��ن��د���س  ق���دم 
رئي�س االألعاب �شكره وتقديره ملجل�س 
ال�شارقة الريا�شي على دعمه امل�شتمر 
جلميع اأندية االإمارة ونادي ال�شارقة 
مت  امللعب  اأن  مو�شحاً  خا�س،  ب�شكل 
امل��وا���ش��ف��ات العاملية  ب��اأح��دث  ان�����ش��اوؤه 
والتي متكنه من ا�شت�شافة البطوالت 
ال���ق���اري���ة، وم��ع�����ش��ك��رات ال���ف���رق التي 
ترغب يف حت�شري نف�شها ملا يتمتع به 

من جاهزية من كافة النواحي.
واأ�شار الهاجري اإىل اأن العبي النادي 
خا�شوا جتربة مميزة خالل البطولة 

وال�شهم  ل��ل��ق��و���س  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ميداليات  ف��ي��ه��ا  واأح������رزوا  ب��ت��ون�����س، 
ميداليات   7 ل�����  و����ش���ل���ت  م��ت��ن��وع��ة 
النتيجة  ه��ذه  اأن  اإىل  الف��ت��اً  م��ل��ون��ة، 
اجليدة تعترب دافع لالعبن لتحقيق 
مزيد من النتائج يف ظل وجود بنية 
فني  وك��ادر  بالنادي  متكاملة  حتتية 
رئي�س  واأثنى  موؤهل و�شاحب خربة. 
الكبري  العمل  على  الفردية  االألعاب 
ودعمه  االإدارة  جمل�س  يبذله  ال��ذي 
م�شرياً  ال��ف��ردي��ة  ل��الأل��ع��اب  املتوا�شل 
اأن ح�شور رئي�س جمل�س االإدارة  اإىل 
يدفعهم  االإم��������ارات  احت�����اد  ورئ��ي�����س 
ملوا�شلة العمل لتحقيق اأف�شل النتائج 

على امل�شتوى املحلي واخلارجي.

•• ح�شن �شيد �أحمد – �لعني 

واأربعون  وخم�س  ال�شابعة  يف  تنطلق 
دقيقة م�شاء اليوم مباراة نهائي كاأ�س 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة -حفظه 
 ،  2022-2021 مل���و����ش���م   - اهلل 
وجت��م��ع ب��ن ال�����ش��ارق��ة ال���وح���دة على 
مبدينة  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ا�شتاد  اأر�شية 

العن. 
واك��م��ل احت���اد االم�����ارات ل��ك��رة القدم 
ا����ش���ت���ع���دادات���ه امل���اراث���ون���ي���ة م���ن اأج���ل 
ال�شارع  ال��ذي يرتقبه  الكبري  احل��دث 
العديد من حمطات  وتبثه  الريا�شي 

التلفزة االإقليمية والعاملية.
وك���ان ف��ري��ق ال�����ش��ارق��ة ق��د ت��رج��ل عن 
اأدن����وك  ق��م��ة ت��رت��ي��ب ب��ط��ول��ة  دوري 
االأخ���رية  خ�����ش��ارت��ه  ب��ع��د  للمحرتفن 
قمة  يف   1-0 ال��و���ش��ل  ���ش��ي��ف��ه  اأم�����ام 
لي�شبح   ، للم�شابقة  ال�شاد�شة  اجلولة 

ال�شارقة ثانياً ب� 13 نقطة.
ب�  ال��ع��ن  ال��وح��دة على م�شيفه  وف���از 

3-2 وه���و ف���وز ع���زز ك��ث��رياً م��ن ثقة 
ومعنويات الفريق الذي ا�شتعاد توازنه 
يف  ال�شعيفة  النتائج  �شفحة  وط��وى 
للنقطة  ر�شيده  ورف��ع  املو�شم  ب��داي��ة 
امل���رك���ز اخل��ام�����س ، وهو  ال��ع��ا���ش��رة يف 
لكتيبة  ح��دث  ال���ذي  الكبري  ال��ت��ح��ول 
ق���دوم مدربه  ال�����ش��ع��ادة منذ  اأ���ش��ح��اب 
بدياًل  خ��م��ي��ن��ي��ز  م��ان��وي��ل  االإ����ش���ب���اين 

للربتغايل كارفلهال.
وقام كال الفريقن بانتداب عدد من 
ال�شرية  اأ�شحاب  الكبار من  الالعبن 
ال�شفوف  ت��دع��ي��م  اأج����ل  وامل�����ش��ار م��ن 
تعاقد  ح���ي���ث   ، االأه���������داف  وحت���ق���ي���ق 
ال�شارقة مع الالعبن االإ�شباين باكو 
الكا�شري والبو�شني مرياليم بيانيت�س 
و املدافع اليوناين كو�شتا�س مانوال�س 
واأخ��رياً مع ال�شنغايل ماكيتي ديوب ، 
وت��ع��اق��د ال��وح��دة م��ع الع��ب ايفرتون 
وامل�شري  م��ارك��و���س  اآالن  ال��ربازي��ل��ي 

اأحمد رفعت. 
اللقب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ش���ارق���ة  وي�����ش��ع��ى 

ال��ت��ا���ش��ع ب��ع��د ظ��ف��ره ب��ال��ل��ق��ب ثمانية 
 2003 اآخ��ره��ا يف ع��ام  م��رات �شابقة 
، ب��ي��ن��م��ا و����ش���ل ال���وح���دة ل��ل��ن��ه��ائ��ي 8 
 2017 عامي  م��رت��ان  وحققه  م��رات 
و 2000 ، ويتطلع الإ�شعاد جماهريه 

باللقب الثالث.
ح�شوراً  امل���ب���اراة  ت�����ش��ه��د  اأن  وُي��ت��وق��ع 
كبرياً من جماهري الفريقن ال�شارقة 
وال��وح��دة ، م��ا دع��ا احت��اد ال��ك��رة لفتح 
ا�شتاد  م���درج���ات  يف  ج���دي���دة  م��ق��اع��د 
هزاع بن زايد تلبية ا�شتجابة لالإقبال 

اجلماهري املتزايد.

اأرقام من النهائي 
اأقل  تبقى  الفردية  االأرق���ام  اأن  ورغ��م 
اأنها  اإال   ، العمل اجلماعي  اأهمية من 
م��ع��ن��وي��ات �شاحبها  ت��ع��زز  م���ا  ك���ث���رياً 
النهائي  يف  ال��ف��ارق  �شناعة  يف  وثقته 

الذي ال يحتمل الق�شمة على اثنن.
اال�شتثنائي  االأداء  م���وؤ����ش���ر  وي��ب��ق��ى 
اإ�شماعيل مطر  الوحدة  للثنائي قائد 

منذ  لوكا�س  ك��اي��و  ال�شارقة  واأي��ق��ون��ة 
�شيكون  مهماً  عاماًل  املو�شم  انطالق 
له اأثره على اأر�شية امللعب ، وقد قدم 
القدم  كرة  فنون  �شيء يف  كل  الثنائي 

ومل ي�شتبق �شيئاً.
دقائق  مبعدل  مباريات   6 مطر  لعب 
جناح  ب��ن�����ش��ب��ة  دق���ي���ق���ة   448 ل���ع���ب 
مراوغات بن�شبة 100 باملائة ، و�شنع 
ال���وح���دة �شمن  ل��ف��ري��ق��ه  اأه������داف   4

بطولة دوري اأدنوك للمحرتفن.
مباريات   5 ل��وك��ا���س  ل��ع��ب  وب��امل��ق��اب��ل 
مراوغات  وجن��اح  دقيقة   333 بعدد 
بن�شبة 69 باملائة و�شنع هدفاً واأحرز 

.3

�سافرة نيوزلندية 
اأ���ش��ن��د احت����اد االم������ارات ل��ك��رة القدم 
للطاقم  النهائي  م��ب��اراة  اإدارة  مهمة 
النيوزلندي بقيادة حكم ال�شاحة ماثيو 
كوجنر ، وم�شاعديه تيفيتا ماكا�شيني 
اأحمد  " ثان" ،  رول  مارك   ، " " اأول 

 " " رابع" ، اأوفيديو هات�شيفان  �شامل 
فيديو" ، حمد غليطة " فيديو ثان" 

وعلي ال�شحي حكم خام�س.

م�سكوكة ف�سية 
اأع����ل����ن م�������ش���رف االم���������ارات امل���رك���زي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت����اد االم������ارات لكرة 
تذكارية  م�شكوكات  اإ�شدار  القدم عن 
50 عاماً  الف�شة مبنا�شبة مرور  من 
على تاأ�شي�س االحتاد ، وتاأتي اخلطوة 
تزامناً مع نهائي كاأ�س �شاحب ال�شمو 
الإلقاء   - اهلل  حفظه  ال��دول��ة-  رئي�س 
الباهرة  االإجن����������ازات  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
لالحتاد منذ تاأ�شي�شه يف عام 1971 

على امل�شتوين اخلليجي والدويل.
و����ش���ي���ط���رح امل�������ش���رف امل����رك����زي عدد 
1000 قطعة من م�شكوكات الف�شة 
ل��ل��واح��دة  ، بحيث  ب���وزن 40 غ��رام��اً 
يكون على الوجه االأمامي �شعار وا�شم 
باللغتن  القدم  االم��ارات لكرة  احت��اد 
ال��ع��رب��ي��ة واالجن��ل��ي��زي��ة وع���ب���ارة 50 

عاماً ، اأما الوجه الثاين ف�شيكون عليه 
���ش��ع��ار دول���ة االم�����ارات حم��اط��اً با�شم 
امل���رك���زي وقيمة  االم�������ارات  م�����ش��رف 

امل�شكوكة 50 درهماً.

بث تلفازي ومعر�س 
نهائي  م��ب��اراة  " اأن  " ال��ف��ج��ر  علمت 
وبثه  نقله  �شيتم  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س 
على �شا�شات 22 قناة تلفازية ومن�شة 
اإع��الم��ي��ة رق��م��ي��ة ، وه���و رق���م قيا�شي 

تاريخي.
وتقوم القناة الربازيلية باند �شبورت�س 
يف  الكبرية  التلفازية  ال�شبكات  اإحدى 

وبث  امل��ب��اراة  بنقل  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا 
ال�شوؤ  ُيلقي  �شامل  حتليلي  ا�شتديو 
الكاأ�س  ون��ه��ائ��ي  االم������ارات  ك���رة  ع��ل��ى 

االأغلى. 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���ش��ي��ف  وي��ن��ظ��م 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت����اد االم������ارات لكرة 
لل�شور  ت��وث��ي��ق��ي��اً  م���ع���ر����ش���اً  ال����ق����دم 
�شور  ومنها   ، التاريخية  الريا�شية 
ت���اري���خ م�����ش��اب��ق��ة ك���اأ����س رئي�س  مت��ث��ل 
كاأ�س  بنهائي  احتفاءاً  وذل��ك   ، الدولة 

رئي�س الدولة.
العليا  زاي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  وُي����ذك����ر 
اأو�شحة  ���ش��ت��ق��دم  ال��ه��م��م  الأ����ش���ح���اب 

الهمم  اأ�شحاب  من�شوبيها  ان��ت��اج  م��ن 
احتفاء بكاأ�س رئي�س الدولة.

مياه العني
يف م���ب���ادرة رائ��ع��ة ت��ق��دم ���ش��رك��ة مياه 
ال��ع��ن ب��ت��وف��ري ع���ب���وات امل���ي���اه جماناً 
ا�شتاد  اإىل  �شتح�شر  التي  للجماهري 
نهائي  م��ب��اراة  ملتابعة  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
ك����اأ�����س رئ���ي�������س ال����دول����ة ح���ر����ش���اً من 
ال�شركة على اإجناح مباراة نهائي كاأ�س 
اإ�شافة   - اهلل  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
لهدايا عبارة عن ق�شائم ا�شرتاك يتم 

ال�شحب عليها بن ال�شوطن.

•• �أبوظبي-و�م 

ت�شتقطب اأبوظبي 45 احتاداً دولياً يف 
�شباقات الفئات العمرية �شمن نهائيات 
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��رتاي��ث��ل��ون 2022 
اأبوظبي  يف  املقبل  ال�شهر  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
�شت�شارك  ف��ي��م��ا  "�شمان"،  ب��رع��اي��ة 
املتحدة  وال��والي��ات  بريطانيا  م��ن  ك��ل 
االمريكية باأكرب عدد من الريا�شين 
يف البطولة.  وتقام الفعالية العاملية يف 
جزيرة يا�س من 23 اإىل 26 نوفمرب، 
العامل  ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات  اأول  وه���ي 
للرتايثلون يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
املنتخب  و�شين�شم  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�شمال 
من  امل�شاركة  املنتخبات  اإىل  االإماراتي 
عدد  يف  ليناف�س  العامل،  اأنحاء  جميع 
من فئات البطولة املختلفة.  وت�شارك 
الريا�شين  من  عدد  باأكرب  بريطانيا 
يف منتخبها الذي ي�شم 351 ريا�شياً 
املتحدة  ال���والي���ات  تتبعها  وري��ا���ش��ي��ة، 
294 م�شارًكا، بينما  مبنتخب قوامه 
الثالثة مبنتخب  املرتبة  تاأتي كندا يف 

يتكون من 115 ريا�شًيا وريا�شية. 
ك��م��ا ت�����ش��ه��د ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة التي 
م�شاركة عدد من  اأي��ام  اأربعة  ت�شتغرق 
ال��ن��ا���ش��ئ��ن م���ن منطقة  ال��ري��ا���ش��ي��ن 
اأفريقيا،  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
حيث يتطلع املنتخب االإماراتي للفوز 
باالألقاب، بينما ت�شارك كل من م�شر 
الريا�شين  من  ع��دد  باأكرب  والكويت 
عام  �شيكاغو  يف  البطولة  اإق��ام��ة  منذ 
ح�شور  احل����دث  وي�����ش��ه��د    .2015

الالعبن  م����ن  االآالف  وم�������ش���ارك���ة 
هي:  فئات  الذين يتناف�شون �شمن 5 
وال�شيدات،  ل��ل��رج��ال  ال��ن��خ��ب��ة  ���ش��ب��اق 
�شنة   23 حت�����ت  ال���ن���خ���ب���ة  و�����ش����ب����اق 
ل��ل��رج��ال وال�����ش��ي��دات، و���ش��ب��اق النخبة 
و�شباق  وال�������ش���ي���دات،  ل���ل���رج���ال  ب������ارا 
وال�شيدات  ل��ل��رج��ال  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 
ال�شاعة،  �شد  �شربينت  �شوبر  )�شباق 
والدراجات  القيا�شية،  امل�شافات  �شباق 
ال�شباقات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل���ائ���ي���ة(، 
املجتمعية وال�شبابية.  ومُيكن ملختلف 
النهائيات  يف  امل�شاركة  املجتمع  اأف���راد 
�شربينت  �شوبر  �شباق  يف  والت�شجيل 
والدراجات  م���رت،   400 )ال�����ش��ب��اح��ة 

كيلومرتات   10 م�����ش��اف��ة  ال��ه��وائ��ي��ة 
كيلومرت(   2.3 م�������ش���اف���ة  وال�����ع�����دو 
 750 )ال�شباحة  ال�شربينت  و�شباق 
ال��ه��وائ��ي��ة م�شافة  وال����دراج����ات  م���رتا 
 5 م�����ش��اف��ة  وال���ع���دو  ك��ي��ل��وم��رتا   20
ال�شباق  ي��ت��األ��ف  بينما  ك��ي��ل��وم��رتات(، 
م�شافة  ال�������ش���ب���اح���ة  م����ن  ال���ق���ي���ا����ش���ي 
 40 م�شافة  وق��ط��ع  كيلومرت،   1.5
كيلومرتا بالدراجات الهوائية والعدو 
اأن  ..ومي��ك��ن  كيلومرتات   10 مل�شافة 
اأو  ينجز �شخ�س واحد تلك ال�شباقات 
�شخ�شن  من خالل فريق مكون من 
�شباقات  ..اأم�������ا  ب��ال��ت��ت��اب��ع  ث���الث���ة  اأو 
املناف�شة  ف��ئ��ات  ت��ت��اح  ف�شوف  ال�شغار 

ل���الأط���ف���ال م���ن ع��م��ر 9 ���ش��ن��وات فما 
ف������وق.  ورح�����ب ����ش���ع���ادة ع�����ارف حمد 
اأبوظبي  العام ملجل�س  االأمن  العواين 
بطولة  يف  ب���امل�������ش���ارك���ن  ال���ري���ا����ش���ي 
العامل، قائاًل: “ي�شرنا ا�شتقبال نخبة 
يف  الواعدين  الريا�شين  اأف�شل  من 
للمناف�شة  العمرية  ال��ف��ئ��ات  �شباقات 
العامل للرتايثلون  يف نهائيات بطولة 
2022 التي �شتكون حافلة باحلما�س 
والت�شويق بحيث جتمع بن الريا�شة 
والرتفيه”.  واأ�شاف : "م�شاركة 45 
احت��اًدا دولًيا مبا فيها االإم��ارات، دليل 
الفعالية  اأه��م��ي��ة  م���دى  ع��ل��ى  وا����ش���ح 
والتي  ال���ب���ارزة،  الريا�شية  ومكانتها 

�شتقدم للجماهري من ع�شاق الريا�شة 
حدًثا ملهًما وحافاًل باملناف�شات املثرية 
والفئات  وال��ب��ارا  النخبة  �شباقات  يف 
يتطلع  الذين  امل�شاركن  العمرية بن 

كل منهم حل�شد لقب بطل العامل". 
النهائيات  “متثل  ال��ع��واين:  واخ��ت��ت��م 
ملجتمعاتنا  ت���ت���ي���ح  مم����ي����زة  ف���ر����ش���ة 
التفاعل مع هذه الريا�شة واال�شتمتاع 
املتنوعة  بال�شباقات  ح��اف��ل  ب��ربن��ام��ج 
حد  على  الفئات  جميع  تنا�شب  ال��ت��ي 
قالت ماري�شول  �شواء”.  من جانبها، 
ك����ا�����ش����ادو، رئ��ي�����ش��ة االحت�������اد ال�����دويل 
االأوملبية  اللجنة  وع�شو  للرتايثلون 
بطولة  ن��ه��ائ��ي��ات  “جت�شد  ال��دول��ي��ة: 
حما�شية  جت��رب��ة  للرتايثلون  ال��ع��امل 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا، وك��ل��ي ث��ق��ة باأنها 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة هذا  ���ش��ت�����ش��ك��ل ف���ر����ش���ة 
املتوجهن  الريا�شين  جلميع  ال��ع��ام 
نوفمرب  ���ش��ه��ر  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي  اإىل 
اأكرب  من  واح��دة  يف  للم�شاركة  القادم 
البطوالت الريا�شية عاملياً”.  اجلدير 
البطولة من تنظيم جمل�س  اأن  ذك��ره 
اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
ال��دويل للرتايثلون، ما يعزز  االحت��اد 
كوجهة  اأبوظبي  العا�شمة  مكانة  من 
الكربى،  الريا�شية  ل��الأح��داث  عاملية 
اإذ تقع اأبوظبي على بعد 8 �شاعات اأو 
اأقل بالطائرة من ثلثّي �شكان العامل، 
ال�شت�شافة  مثالًيا  خ��ي��اًرا  يجعلها  م��ا 
واالحتادات  واالإعالمين  الريا�شين 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وامل�����ش��ج��ع��ن م���ن جميع 

اأنحاء العامل. 

ال�سارقة والوحدة وجهًا لوجه حل�سد اللقب الأغلى

امللك  يبحث عن لقبه التا�سع والثالث هدف العنابي

 اأبوظبي ت�ستقطب 45 احتادًا دوليًا يف نهائيات بطولة العامل للرتايثلون 

بح�سور احلزامي والكعبي واملدفع والهاجري

نادي ال�سارقة يفتتح ملعب القو�س وال�سهم 

•• دبي-و�م

اأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم اإن 
نهائي كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة لكرة القدم منا�شبة ريا�شية 
وط��ن��ي��ة جمتمعية غ��ال��ي��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، واأن����ه لي�س م��ب��اراة ك���رة قدم 
فح�شب، بل حدث يحمل هوية االإمارات الرتاثية والثقافية واالن�شانية 

ور�شائل ال�شالم واملحبة والتعاي�س والت�شامح. 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  االحت���اد  رئي�س  وت��ق��دم 
اهتمام  اهلل” على  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

للريا�شة  الر�شيدة  القيادة  دعم  مثمنا  والريا�شين،  بالريا�شة  �شموه 
بكل تخ�ش�شاتها، ومنها لعبة كرة القدم. 

وقال ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي: "اإن نهائي كاأ�س رئي�س الدولة، 
الذي يجمع فريقي الوحدة وال�شارقة يف ا�شتاد هزاع بن زايد، �شيكون 
اإعالمية  بتغطية  �شيحظى  حيث  اجل��وان��ب،  ك��ل  م��ن  وم��ث��رياً  مم��ي��زاً 
حملية وا�شعة، واأخرى عابرة للحدود، و�شي�شل بريقه اإىل بلدان اأمريكا 
اأجل  من  العمل  فرق  جتريها  التي  بالتح�شريات  م�شيدا  اجلنوبية"، 
توفري �شبل الراحة للم�شجعن، الذين �شيكون لهم الدور الرئي�شي يف 

حتويل النهائي اإىل يوم ا�شتثنائي يف تاريخ الكرة االإماراتية. 

واأ�شاد رئي�س االحتاد بجميع املبادرات االإعالمية والت�شويقية وبجهود 
ال�شركاء وتعاونهم، حيث ُي�ّشكل هذا التعاون القاعدة االأ�شا�شية الإجناح 
ال�شكر لل�شركاء على م�شاهماتهم ومبادراتهم  النهائي االأغلى، مقدماً 

امل�شتمرة. 
وطاقم  وال��وح��دة  ال�����ش��ارق��ة  لفريقي  التوفيق  االحت���اد  رئي�س  ومت��ن��ى 
تهيئة  يف  ال����دوؤوب  وعملها  العن  ن��ادي  اإدارة  ت��ع��اون  مثمنا  التحكيم، 
ا�شتاد هزاع بن زايد لهذا احلدث الكروي ال�شنوي الذي ينتظره ع�شاق 
الكرة، واأ�شاد بجهود ومبادرات كل االأطراف واملوؤ�ش�شات التي و�شعت كل 

اإمكاناتها يف �شبيل اإجناح نهائي اأغلى البطوالت.

را�سد بن حميد النعيمي : نهائي كاأ�س رئي�س الدولة يوم 
ا�ستثنائي يف تاريخ الكرة الإماراتية 

•• �أبوظبي-و�م

اجلمعية  اجتماعات  اجلمعة  ال��ي��وم  اأبوظبي  يف  تنطلق 
اجلليد،  لهوكي  واأوقيانو�شية  اآ�شيا  الحت��ادي  العمومية 
ممثلي  مب�شاركة  املقبل  االأح��د  ي��وم  حتى  ت�شتمر  والتي 

دولة.   27
اجلديد  الريا�شي  املو�شم  اأج��ن��دة  االجتماعات  تناق�س 
مبا تت�شمنه من بطوالت ومع�شكرات وفعاليات ريا�شية 
اأخرى، تتوافق مع متطلبات اأجندة االحتادين االآ�شيوي 

والدويل للعبة. 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  االج��ت��م��اع  ي�شتعر�س  كما 
اللعبة وو�شع احللول واملقرتحات املنا�شبة لها. وي�شارك 
االأع�شاء باالحتاد  العربية  ال��دول  يف االجتماع عدد من 

االآ�شيوي، ومنها �شلطنة عمان والكويت وقطر ولبنان. 
وم���ن امل��ق��رر ح�����ش��ور ك��ل م��ن اأي��ف��از ع��م��اروك��وف رئي�س 
�شربجنفيلد  وهارلد  اجلليد،  لهوكي  االآ�شيوي  االحت��اد 
مدير مكتب التطوير االآ�شيوي وروؤ�شاء الوفود امل�شاركة. 
ورحب هامل احمد القبي�شي نائب رئي�س احتاد االمارات 

للريا�شات ال�شتوية ب�شيوف االمارات معربا عن �شعادته 
بان تعقد هذه االجتماعات املهمة يف ابوظبي التي �شوف 
واأوقيانو�شيا  اإ�شيا  يف  اجلليد  هوكي  لعبة  خارطة  حتدد 

خالل الفرتة القادمة" . 
وقال القبي�شي : " يف احتاد االمارات للريا�شات ال�شتوية 
نعمل مع الدول اال�شيوية على تطوير اللعبة، وندعم كل 
على  قوياً  مناف�شاً  اال�شيوية  القارة  جتعل  التي  اجلهود 
اأاإن زيادة عدد االحتادات  ال�شعيد الدويل للعبة ، ونرى 
املن�شمة لالحتاد اال�شيوي يف الفرتة املا�شية دليل على 

التقدم والتطور ون�شعى لال�شتمرار" . 
وك���ان���ت جل��ن��ة ت��ط��وي��ر ا���ش��ي��ا واوق��ي��ان��و���ش��ي��ا ق���د عقدت 
، بح�شور  اأبوظبي  االأربعاء يف  اأم�س  اجتماعاً حت�شريياً 
ايفاز عماروكوف رئي�س االحتاد االآ�شيوي لهوكي اجلليد، 
و  االآ�شيوي  التطوير  مكتب  مدير  �شربجنفيلد  وهارلد 
حممد عارف ع�شو اللجنة ممثل دولة االإمارات وممثلن 
من  واليابان  ومنغوليا  واأ�شرتاليا  والهند  تايالند  عن 
�شوف  التي  الرئي�شية  االأجندة  لتحديد  اللجنة  اأع�شاء 

تتم مناق�شتها يف قمة اأبوظبي. 

اأبوظبي ت�ست�سيف اجتماعات عمومية 
اآ�سيا واأوقيانو�سية لهوكي اجلليد 
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اأملانيا لكرة القدم بفوزه ب�شق االأنف�س على م�شيفه هانوفر من الدرجة  اإىل الدور ثمن النهائي من م�شابقة كاأ�س  تاأهل بورو�شيا دورمتوند 
الثانية -2�شفر فيما تخل�س بايرن ميونيخ من لعنة اخلروج من الدور الثاين بفوزه على اأوغ�شبورغ 2-5.

افتتح دورمتوند الت�شجيل عرب النريان ال�شديقة بف�شل مدافع هانوفر برايت اأري-مبي الذي حّول الكرة عن طريق اخلطاأ 
الفريق  كوبل  غريغور  ال�شوي�شري  دورمت��ون��د  حار�س  وح��رم   .)11( موكوكو  يو�شوفا  من  ت�شديدة  بعد  فريقه  مرمى  يف 

امل�شيف من العودة بالنتيجة بت�شديه لعدة كرات اأبرزها فر�شتن للمهاجم الروجي هافارد نيل�شن )6 و31(، وثالثة 
6 دقائق يف ال�شوط الثاين، فيما  ملاك�شيميليان باير )32(. واأجرى مدرب دورمتوند اإدين ترزيت�س 4 تغيريات يف غ�شون 

تابع كوبل تاألقه بت�شديه مرة اأخرى لت�شديدة نيل�شن من 16 مرتاً )69(، قبل اأن ي�شيف دورمتوند الثاين بعد دقيقتن 
اثر خطاأ من فيل نوميان على البديل االنكليزي جود بيلينغهام داخل منطقة اجلزاء، انربى لها االأخري بنف�شه لي�شدد كرة 
اإىل ي�شار احلار�س ليو فاينكاف. وطرد احلكم العب دورمتوند البديل االآخر كرمي اأدييمي بعد خطاأ على املنفرد ديريك كون 
املو�شمن  النهائي بعدما ف�شل يف حتقيق ذلك يف  بالنتيجة. وبلغ بايرن ميونيخ ثمن  العودة  اأن هانوفر ف�شل يف  اإاّل   ،)85(

5-2. وثاأر بايرن من خ�شارته اأمام مناف�شه �شفر1- يف الدوري على  اأر�س اأوغ�شبورغ  املا�شين بفوزه يف �شراع بافاري على 
امللعب ذاته قبل �شهر.

اإريك ت�شوبو-موتينغ هدفن )27 و59( وي��وزوا كيمي�س )53( وجمال مو�شياال  الكامريوين  اأه��داف بايرن  وتناوب على ت�شجيل 
والفرن�شي   )11( بيدر�شن  ماد�س  الدمناركي  اخلا�شر  الفريق  هديف  �شجل  فيما   ،)1+90( ديفي�س  األفون�شو  والكندي   )74(

الثاين توما�س مولر والفرن�شي كينغل�شي كومان بعد  ال�شوط  اأوباميكانو )65(. و�شارك يف �شفوف بايرن يف  دايوت 
عودتهما من اال�شابة، فيما حر�س عرينه �شفن اأولراي�س جراء غياب الدويل مانويل نوير ال�شابته يف كتفه.
الثانية  الدرجة  بفوزه على هايدنهامي من  االآم��ال  ق��در  ال��دوري على  برلن مت�شدر  اأون��ي��ون  وك��ان 

-2�شفر، فيما �شحق �شتوتغارت �شيفه اأرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية -6�شفر.
قاتل  هدف  بف�شل  التمديد  بعد   1-2 الثانية  الدرجة  ب��اويل من  �شانت  وف��از فرايبورغ على 

للنم�شوي ميكايل غريغوريت�س يف الدقيقة 120.
وكان �شان باويل تقدم عرب لوكا�س دا�شر )42(، وع��ادل فرايبورغ يف وقت متاأخر بف�شل 
ماتيا�س غنرت )90+3(. وفاجاأ بادربورن من الدرجة الثانية �شيفه فريدر برمين بفوزه 

عليه بركالت الرتجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2 يف الوقتن االأ�شلي واالإ�شايف.
و�شريلود   )22( ب��الت  فيليك�س  عرب  بهدفن  الثانية  الدرجة  ترتيب  ث��اين  تقدم 
كونته )43(، قبل اأن يقلب برمين تا�شع ال� "بوند�شليغا" الطاولة على م�شيفه يف 

ال�شوط الثاين بهديف ليوناردو بيتينكورت )65( وميت�شيل فايزر )84(.
على  بفوزه  املتاأهلن  بركب  ليلحق  الثانية  الدرجة  �شراع  �شاندهاوزن  وح�شم 
الوقتن  يف   2-2 تعادلهما  بعد   7-8 الرتجيح  ب��رك��الت  ك��ارل�����ش��روه  �شيفه 
اليبزيغ  ففاز  الثالثاء،  الثاين  ال��دور  مباريات  وافتتحت  واالإ���ش��ايف.  اال�شلي 
حامل اللقب على هامبورغ من الدرجة الثانية -4�شفر، واأينرتاخت فرانكفورت 
لوبيك  على  وماينت�س  -2�شفر،  اخلام�شة  الدرجة  من  كيكرز  �شتوتغارتر  على 
�شالكه  على  �شاحقاً  انت�شاراً  هوفنهامي  وحقق  -3�شفر.  الرابعة  الدرجة  من 
5-1 وفاز فولف�شبورغ على اأينرتاخت براون�شفايغ من الدرجة الثانية 1-2، 
بورو�شيا  وّدع  فيما  اإلفري�شبورغ من الدرجة الثالثة -1�شفر،  وبوخوم على 

مون�شنغالدباخ بخ�شارته اأمام م�شيفه دارم�شتات من الدرجة الثانية 2-1.

بايرن يتخل�س من لعنة الدور الثاين   

دورمتوند اإىل ثمن نهائي  كاأ�س اأملانيا 

�سنز يقلب الطاولة على مافريك�س   

وليام�سون يقود بيليكانز للفوز على نت�س  بدوري »اأن بي اآيه« 
ق����اد زي�����ون ول��ي��ام�����ش��ون ال���ع���ائ���د من 
اال�شابة فريقه نيو اأورليانز بيليكانز 
نت�س  ب��روك��ل��ن  م�شيفه  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز 
مبارياته  م�شتهل  يف   108-130
االأم����ريك����ي  ال�������ش���ل���ة  ك������رة  دوري  يف 

للمحرتفن.
اأّول  خا�س  ال��ذي  وليام�شون  و�شجل 
م���ب���اراة ل��ه يف ال�����دوري امل��ن��ت��ظ��م منذ 
نقطة   25 ����ش���ه���راً،   17 م����ن  اأك������ر 
اإىل  للعودة  التامة  جهوزيته  ليوؤكد 
اإ�شابة  م��ن  �شفائه  بعد  م�شتواه  قمة 
املالعب  اأبعدته عن  اليمنى  يف قدمه 

ملو�شم بكامله.
وبرز براندون اإنغرام كاأف�شل م�شجل 
فيما  نقطة،   28 م��ع  الفائز  للفريق 
ماكولوم  جيم�س  كري�شتيان  اأ���ش��اف 

.21
اأثنى ويلي غرين مدرب بيليكانز على 
 22 وليام�شون ال��ذي وق��ع يف �شن ال��� 
قائاًل  متكررة،  ا�شابات  �شحية  عاماً 

للغاية". متحم�س  "اإنه 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه و����ش���ف ول��ي��ام�����ش��ون ما 
ح�شل ب� "اجلنون"، م�شيفاً "بب�شاطة 
كنت اأمار�س اللعبة التي اأحبها، والتي 
طويلة.  لفرتة  لعبها  م��ن  اأمت��ك��ن  مل 

كنت احتاج اإىل نف�س منع�س".
للتطور"  كبري  جم��ال  "هناك  وت��اب��ع 
زم����الئ����ي يف  م����ن  اأت���ع���ل���م  زل�����ت  و"ما 
للم�شي  م��ت��ح��م�����س  اأن�����ا   ... ال��ف��ري��ق 

قدماً".
للتقدم  ف��ري��ق��ه  ول��ي��ام�����ش��ون  و���ش��اع��د 
متفوقاً  الثالث  الربع  خالل   4-18
�شيمونز  بن  اال�شرتايل  على  ب�شهولة 

الذي عانى بدوره مع اال�شابات.
مع  االوىل  مباراته  �شيمونز  وخ��ا���س 
ن��ت�����س ال����ذي ت��ع��اق��د م��ع��ه ق���ادم���اً من 
العام  ���ش��ي��ك�����ش��رز  �شفنتي  ف��ي��الدل��ف��ي��ا 
عن  للغياب  ا�شطر  ح��ن  يف  امل��ا���ش��ي، 
املالعب ب�شبب ا�شابة يف ظهره دفعته 

الجراء جراحة يف اأيار/مايو.
ويف حن اكتفى �شيمونز ب� 4 نقاط يف 
23 دقيقة، �شجل كايري اإيرفينغ 15 

ومرر 5 كرات حا�شمة.
وح���اف���ظ جن���م ن��ت�����س ك��ي��ف��ن دوران�����ت 
ال�������ذي ك������ان ط����ال����ب ب���ال���رح���ي���ل عن 
اأن  قبل  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  يف  بروكلن 
فريقه  اآم��ال  على  البقاء،  على  يوافق 
بت�شجيله 21 نقطة من اجمايل 32 

يف ال�شوط االأّول.
نقطة   40 ���ش��ج��ل  بيليكانز  اأن  غ��ري 
الثالث  الربع  يف  مل�شيفه   28 مقابل 
حتى  امل���ب���اراة  ع��ل��ى  �شيطرته  ليحكم 
 21 حت��وي��ل  يف  جن��ح  بعدما  النهاية، 

متابعة هجومية اإىل 36 نقطة.
بفارق  ت��اأخ��ره  �شنز  فينيك�س  وق��ل��ب 
فوز  اإىل  الثالث  الربع  يف  نقطة   22
على داال�س مافريك�س بفارق نقطتن 
ممفي�س  ف����از  ف��ي��م��ا   ،105-107
غريزليز على نيويورك نيك�س -115 

التمديد. بعد   112
لل�شلوفيني   35 ال�  النقاط  ومل حتل 
الهدافن  ك���اأب���رز  دون��ت�����ش��ي��ت�����س  ل��وك��ا 
فريقه  خ���������ش����ارة  دون  احل����������وؤول  يف 
م��اف��ري��ك�����س ال����ذي اأق�����ش��ى ���ش��ن��ز من 
اأوف"  "بالي  االإق�����ش��ائ��ي��ة  االأدوار 
يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي. وع����اد ���ش��ن��ز اإىل 
اأج������واء ال��ل��ق��اء م��ق��ل�����ش��اً ال���ف���ارق اإىل 
من  دقيقة   1:25 قبل  يتيمة  نقطة 
يتقدم  اأن  قبل  ال��ث��ال��ث،  ال��رب��ع  نهاية 
نهاية  باين مع  �شلة كامريون  بف�شل 
الربع الرابع، ورغم ادراك دونت�شيت�س 
 32.8 ق��ب��ل   105-105 ل��ل��ت��ع��ادل 
الفوز  �شنز  ح�شم  النهاية،  من  ثانية 
ل�����ش��احل��ه ب��ف�����ش��ل دام���ي���ون يل )11 
نقطة( يف الثواين القاتلة. وبرز ديفن 
بوكر يف �شفوف الفائز مع 28 نقطة، 
ت��خ��ط��وا حاجز  5 الع��ب��ن  م��ت��ق��دم��اً 
ملعب  وعلى  املباراة.  يف  نقاط  الع�شر 
"فيديك�س فوروم" يف ممفي�س، �شجل 

اأم����ام فريق  34 ن��ق��ط��ة  ج��ا م���وران���ت 
نيك�س قل�س تاأخره 19 نقطة فار�شاً 
ريدي�س.  كام  بف�شل ثالثية  التمديد 
تقدم ممفي�س 115-112 يف الوقت 
االإ�شايف عندما ف�شل تايو�س جونز يف 
رميتن حرتن، يف حن ح�شل نيك�س 
الفرن�شي  اأّن  اإال  جديدة  فر�شة  على 
اإيفان فورنييه ف�شل بدوره يف ت�شجيل 
�شلة ثالثية كانت كافية حل�شم الفوز 

لفريقه.
قال مورانت "يعود االأمر اإىل الفريق 
ويهاجم  الهجمات  ي��وق��ف  ك��ان  ال���ذي 
فعلنا  اأننا  "�شعرت  واأ���ش��اف  وينفذ". 
الرغم  على  للغاية،  جيد  ب�شكل  ذل��ك 
من اأن املباراة كانت ال تزال متقاربة... 

نحن فريق مرن وقد ظهر ذلك".
غ���وب���ري،  رودي  ال���ف���رن�������ش���ي  وح����ق����ق 
اأف�شل مدافع يف الدوري 3 مرات، يف 
بداياته مع فريقه اجلديد ميني�شوتا 
مت���ربوول���ف���ز ق����ادم����اً م����ن ي���وت���ا جاز 

و16  ن��ق��ط��ة   23 م��ع  "دابل-دابل" 
متابعة، ليقوده للفوز على اأوكالهوما 

�شيتي ثاندر 108-115.
وبعد بداية �شاروخية )35-22 مع 
ميني�شوتا  �شعر  االأول(،  الربع  نهاية 
باخلوف يف الربع الثالث )87-87(، 
قبل اأن يزيد من تقدمه يف اللحظات 

احلا�شمة.
كانينغهام  كايد  �شجل  ديرتويت،  ويف 
و�شاهم  بي�شتونز  لفريقه  نقطة   24
ماجيك  اأورالن�����������دو  ع���ل���ى  ف�������وزه  يف 
113-109، يف مباراة تاألق خاللها 
االأ�شل  االإي��ط��ايل  االخ��ري  يف �شفوف 
ب��اول��و ب��ان��ك��ريو ال��ق��ادم اإىل اأورالن����دو 

كاأول اختيار يف ال� "درافت".
27 نقطة  19 ع��ام��اً،  و�شجل اب��ن ال��� 
5 كرات  9 م��ت��اب��ع��ات وم���رر  وال��ت��ق��ط 
من  لالعب  بداية  اأف�شل  يف  حا�شمة، 
ليربون  "امللك"  م��ن��ذ  "درافت"  ال���� 

جيم�س عام 2003.

•• دبي-و�م

والريا�شة  وال�شباب  والثقافة  التعليم  ���ش��وؤون  جلنة  وا�شلت 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي خ���الل اجتماعن  امل��ج��ل�����س  واالإع������الم يف 
للمجل�س  العامة  االأمانة  يومن يف مقر  م��دار  على  عقدتهما 
اللجنة،  رئي�س  احلمادي  حمد  عدنان  �شعادة  برئا�شة  دب��ي،  يف 
مناق�شة م�شروع قانون احتادي ب�شاأن الريا�شة، وم�شروع قانون 
احتادي ب�شاأن تنظيم الهيئة العامة للريا�شة، بح�شور ممثلي 

الهيئة العامة للريا�ش��ة.
�شذى  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماعن  يف  �شارك 
وعائ�شة  فلكناز،  حممد  و�شارة  اللجنة،  مقررة  النقبي  �شعيد 

ر�شا البريق، وعفراء بخيت العليلي، ونا�شر حممد اليماحي 
اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي.

الهيئة  م��ع ممثلي  االآراء  ت��ب��ادل  االج��ت��م��اع��ن  خ��الل  وج���رى 
القانونن ومالحظات  بنود م�شروعي  للريا�ش��ة حول  العامة 

وتعديالت اللجنة على مواد م�شروعي القانونن.
ويهدف م�شروع قانون احتادي ب�شاأن الريا�شة بح�شب املذكرة 
الريا�شية  ب��اجل��ه��ات  العمل  اأن��ظ��م��ة  تطوير  اإىل  االإي�شاحية 
املر�شومة  االأه���داف  وتوحيد  التميز،  نحو  ب��اأدائ��ه��ا  واالرت��ق��اء 
االحتادي  امل�شتوى  على  الريا�شي  القطاع  لتطوير  وتكاملها 
واملحلي، وبناء جمتمع ريا�شي متميز بال�شراكة بن القطاعن 
احلكومي واخلا�س، وتعزيز �شوؤون الريا�شة، وحوكمة القطاع 

والقوانن  واللوائح  االأوملبي  امليثاق  اإطار احرتام  الريا�شي يف 
الوطنية والدولية، ودعم اجلهات الريا�شية يف حتقيق اأهدافها 
حملياً  الريا�شي  والتفوق  والتناف�شية  املجتمعية  الريا�شة  يف 

وعاملياً.
فيما يهدف م�شروع قانون احتادي ب�شاأن تنظيم الهيئة العامة 
القانون  حتديث  اإىل  االإي�شاحية،  امل��ذك��رة  بح�شب  للريا�شة 
املر�شوم  مب��وج��ب  ال�����ش��ادر  للريا�شة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  احل���ايل 
مبوجب  وامل���ع���دل   2008 ل�شنة   )7( رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون 
مع  يتوافق  مب��ا   ،2017 ل�شنة   )15( رق��م  بقانون  امل��ر���ش��وم 
م�شروع قانون الريا�شة اجلديد، انطالقاً من �شعي احلكومة 

لتنظيم القطاع الريا�شي وا�شتكمال املنظومة الت�شريعية له.

مناق�سة م�سروعي قانونني احتاديني ب�ساأن الريا�سة وتنظيم الهيئة العامة للريا�سة 

•• دبي-و�م

رقم  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  االإم���ارات  �شاركت 
اللجان االأوملبية الوطنية "االأنوك" الذي  الحتاد   26
اأقيم يف �شيوؤول عا�شمة كوريا اجلنوبية خالل الفرتة 

من 19 اإىل 20 اأكتوبر اجلاري. 
االأوملبية  اللجنة  من  وف��د  االجتماع  يف  ال��دول��ة  ومّثل 
االأمن  �شليمان  بنت  ع��زة  املهند�شة  برئا�شة  الوطنية 
العام امل�شاعد لل�شوؤون االإدارية واملالية للجنة يرافقها 
االأوملبية  للجنة  التنفيذي  امل��دي��ر  دروي�����س  ب��ن  حممد 

الوطنية. 
و�شهد االجتماع انتخاب كل من الدكتور روبن ميت�شل 
تر�شحه  بعد  الوطنية،  االأوملبية  اللجان  رئي�شاً الحتاد 
حمد  بن  جوعان  وال�شيخ  مناف�س،  دون  املن�شب  لهذا 
رئي�س اللجنة االأوملبية القطرية، نائباً لرئي�س االحتاد 

وذلك للفرتة "2022 – 2026". 
من  املقدمة  التقارير  م��ن  العديد  االج��ت��م��اع  وناق�س 

اللجان املنظمة للدورات االأوملبية املقبلة، وعلى راأ�شها 
اأوملبياد باري�س 2024، ودورة األعاب ال�شباب ال�شتوية 
املقرر   2026 ال�شتوية  االأل��ع��اب  ودورة  2024م، 
 ،2028 اأجنلو�س  لو�س  واأوملبياد  اإيطاليا،  يف  اإقامتها 
العاملية  االأل���ع���اب  ودورة   ،2032 ب��ري��زب��ن  واأومل��ب��ي��اد 
املقبل  ال��ع��ام  باإندوني�شيا  ب��ايل  يف  ل��الأن��وك  ال�شاطئية 
2023، والتو�شيات املتعلقة باأن�شطة اللجان االأوملبية 
عليها  ت�شرف  التي  ال���دورات  يف  وم�شاركتها  الوطنية 

اللجنة االأوملبية الدولية. 
كما تزامن مع اجتماع اجلمعية العمومية التي اأقيمت 
االأوملبي  املجل�س  بن  تفاهم  اتفاقية  توقيع  ب�شيوؤول 
ومقاطعة جيوجن�شون مبنطقة جواجنوون  االآ�شيوي 
االآ���ش��ي��وي��ة يف كوريا  الإن�������ش���اء االأك���ادمي���ي���ة االأومل���ب���ي���ة 
االآ�شيوية  االأوملبية  االأكادميية  تهتم  حيث  اجلنوبية، 
التعليم  جلنة  مع  بالتن�شيق  اآ�شيا  يف  التعليم  بتنمية 
االأوملبية  واالأك��ادمي��ي��ة  االآ���ش��ي��وي  االأومل��ب��ي  املجل�س  يف 

الدولية. 

•• �أبوظبي-و�م

اأك��د ال��روم��اين ك��وزم��ن اأوالري����و امل��دي��ر الفني لفريق 
�شاحب  كاأ�س  لنهائي  جيدا  ا�شتعد  فريقه  اأن  ال�شارقة 

ال�شمو رئي�س الدولة اأمام الوحدة. 
التي  للمباراة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  امل���درب  وق���ال 
العن:  ا�شتاد هزاع بن زايد يف مدينة  اليوم على  تقام 
مب�شابقة  الو�شل  اأم��ام  املا�شية  امل��ب��اراة  يف  "اخل�شارة 
النهائية،  امل����ب����اراة  ل��ن��ت��ي��ج��ة  م��ع��ي��ارا  ل��ي�����ش��ت  ال������دوري 
اأثر  اأدوا ما عليهم، ولكن طرد كايو لوكا�س  الالعبون 

على املجريات". 
ا�شت�شفاء  عملية  املا�شية  االأي��ام  خالل  “خ�شنا  وتابع: 
عقب املباراة االأخرية يف الدوري، وعلى الرغم من �شيق 

الوقت اإال اأن الفريق ا�شتعد ب�شكل جيد للنهائي”. 

وفيما يتعلق باإمكانية م�شاركة العب الفريق مرياليم 
بيانيت�س يف النهائي بعد تعر�شه لالإ�شابة، اأكد املدرب 
مع  و����ش���ارك  ح��ال��ي��ا  ا�شت�شفاء  م��رح��ل��ة  يف  ال��الع��ب  اأن 
الفريق يف بع�س التدريبات اأم�س ولكن القرار النهائي 

مل يتحدد بعد". 
وعن التعاقد مع ال�شنغايل ماكيتي ديوب يقول كوزمن 
: "اأيدنا التعاقد معه ملا ميتلكه من خربة، خا�شة بعد 
الظروف التي تعر�س لها الفريق خالل الفرتة املا�شية 
باإ�شابة �شامل �شالح، وطرد كايو لوكا�س، وكذلك اإ�شابة 
بالدوري  خ���ربة  ل��دي��ه  ج��ي��د  الع���ب  ودي����وب  بيانيت�س، 

االإماراتي". 
واأ�شاف مدرب ال�شارقة: "حتقيق الفوز هو االأهم لنا يف 
املباراة، ولن يتحقق ذلك اإال باجلهد والعرق من اأجل 

اخلروج من ملعب املباراة مرفوعي الراأ�س". 

اللجنة الأوملبية الوطنية ت�سارك 
يف اجتماع عمومية »الأنوك« 

كوزمني : ال�سارقة جاهز لنهائي 
الكاأ�س برغم �سيق الوقت 

كلوب: تغلبنا على عدم التوفيق بوجود األي�سون
اأبدى املدرب االأملاين يورغن كلوب انزعاجه من حالة عدم التوفيق التي واجهها ليفربول يف مباراة اأمام 
اإىل اأن حار�س املرمى األي�شون بيكر �شاعد "الريدز" يف  و�شت هام االأربعاء يف الدوري االإجنليزي، م�شرياً 
حتقيق الفوز. قال كلوب عقب املباراة لهيئة االإذاعة الربيطانية "بي بي �شي": "الكثري من االأجزاء كانت 
جيدة حقاً، طاملا لعبنا كرة القدم كنا متميزين وت�شببنا يف الكثري من امل�شاكل لو�شت هام، ولكن امل�شكلة 

الوحيدة هي اأننا مل نلعب كرة القدم هذه طوال 95 دقيقة وفتحنا امللعب".
لركلة  رائعاً  "لقد كان ت�شدياً  األي�شون، قال كلوب:  احت�شبت لو�شت هام و�شدها  التي  وعن ركلة اجلزاء 
جزاء، وبالفعل لقد كانت ركلة جزاء جيدة حقاً، يف الزاوية متاماً، ومل يكن لدي اأي فكرة عن كيفية قيام 

األي�شون بذلك، كنا قلقن قلياًل الأنه مل يكن على اخلط متاماً الأكون �شادقاً معك".
واأ�شاف: "هذه االأيام ال تعرف اأبداً ما اإذا كان باإمكانك االحتفال بركلة جزاء اأو ال، لكنه فعل ذلك ب�شكل 
�شحيح، كان ذلك مهماً للغاية يف تلك اللحظة قبل نهاية ال�شوط االأول، لقد كنا جيدين يف الدقائق ال� 
ولعبنا يف كل مكان حيث مل ي�شتطع و�شت هام الدفاع اأمامنا، لقد �شجلنا هدفاً رائعاً وبقليل  االأوىل،   35

من احلظ كان ميكن لداروين اأن ي�شجل ثالثية".



نهاية ماأ�ساوية لرحلة �سيد خنازير 
بريتاين  منطقة  يف  املا�شي  االأح��د  اخلنازير،  ل�شيد  رحلة  انتهت 
غرب فرن�شا، بحادث ماأ�شاوي، حيث اأطلق رجل النار على �شريكته 
الربيطانية  ال�شيدة  ولفظت  اخل��ط��اأ.  طريق  ع��ن  قتيلة  ف��اأرداه��ا 
اإ�شابتها بجروح خطرية،  اأنفا�شها االأخ��رية بعد  67 عاماً  البالغة 
واأفاد  بندقية.  النار عليها عر�شاً من  �شريك حياتها،  اأطلق  حن 
مدعي عام اجلمهورية يف �شان بريو نيكوال هيتز باأن مطلق النار 
الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، اأطلق "يف ظروف ال تزال غام�شة" 
اخللف،  اإىل  موجهة  وفوهتها  كتفه  على  كانت  بندقية  من  النار 
االإ���ش��اب��ة اخلطرية  وا���ش��ت��دع��ت  �شريكة ح��ي��ات��ه.  اأدى الإ���ش��اب��ة  م��ا 
نقل ال�شيدة اإىل امل�شت�شفى يف �شان بريو، حيث ما لبثت اأن فارقت 
احلياة بعد الظهر. واأو�شح املدعي العام اأن الوقائع ح�شلت خالل 
رحلة ل�شيد اخلنازير الربية كان ي�شارك فيها نحو 10 �شيادين، 
و�شخ�شان اآخران كانا مدعوين اإىل املكان. واأ�شار املدعي العام اإىل 
اأن العينات التي �ُشحبت من املكان على الفور "اأظهرت اأن "مطلق 

النار" مل يتناول الكحول اأو اأي مواد �شامة"، وجرى اإيقافه. 

غيني�س... الثنني اأ�سواأ اأيام الأ�سبوع
ب�شهادة غيني�س، يعترب االثنن اأ�شواأ اأيام االأ�شبوع. وقالت غيني�س 
ي��وم يف  الأ���ش��واأ  القيا�شي  الرقم  االثنن  ي��وم  "نعطي  تويرت:  عرب 
االأ�شبوع. وهذا االختيار على اأ�شا�س اأن كثريين يجدون اأن اأول يوم 
يف االأ�شبوع، بطيء وممل ب�شكل كبري والأن عليهم العمل بعد يومي 
مواقع  على  وا�شعة  �شحة  التغريدة  اأث���ارت  ما  و�شرعان  عطلة". 
التوا�شل بعد دقائق من ن�شر املو�شوعة تغريدتها، التي القت تاأييد 
تاأخرت  املو�شوعة  اإن  بالقول  اآخ��رون  �شخر  فيما  املغردين،  معظم 
التي تنطبق على  اإىل هذه اخلال�شة احلتمية  كثرياً يف الو�شول 
جميع الثقافات والبلدان. يف املقابل، اعترب بع�س الذين ينتمون 
اإىل "مدر�شة املثاليات" اأن املوظف الذي يحب عمله يجد اأن جميع 
اأيام االأ�شبوع م�شابهة، اأما الذي يعمل يف بيئة غري �شحية ف�شيكره 

كل اأيام االأ�شبوع ولي�س االثنن فح�شب.

مينحون ملكية اأرا�سيهم للقرود
حتظى القرود يف اإحدى القرى الهندية باحرتام وتقدير كبريين، 
يكتبون  ال�شكان  بع�س  اأن  ل��درج��ة  املحلين،  ال�شكان  ج��ان��ب  م��ن 

اأرا�شيهم با�شم القرود.
وبح�شب ما اأورده موقع "اأوديتي �شنرتال" فاإن �شكان قرية "اأوبا"، 
وهي قرية �شغرية يف والية "ماهارا�شرتا" الهندية يولون اأهمية 

كبرية للقرود ت�شل حلد ت�شجيل اأرا�شيهم با�شمها.
البلد  ويعد  للغاية،  ثمينة  الهند  يف  ال��زراع��ي��ة  االأرا���ش��ي  وتعترب 
ال�شكان  بن  االأرا���ش��ي  على  النزاعات  فيها  تنت�شر  دول��ة  االآ�شيوي 
اأحياًنا. وهذا يجعل الو�شع يف اأوبال، وهي قرية يبلغ عدد �شكانها 
1600 ن�شمة مع نحو 100 من قرود املكاك، اأكر اإثارة لالهتمام. 
واإىل جانب االحرتام الكبري الذي يبديه الهنود للقرود واإطعامها 
ذلك،  "اأوبال" كل  �شكان  جت��اوز  املختلفة،  الطقو�س  يف  و�شمولها 
و�شجلوا 32 فداًنا من االأر�س با�شم القرود، وهي حقيقة اعرتحَف 
ت�شري  "بينما  القرية  رئي�س  ب��ادوال  بابا  وق��ال  القرية.  رئي�س  بها 
املعروف  االأر���س ُملك للقرود، فمن غري  اأن  اإىل  الوثائق بو�شوح 
ن اأن�شاأ هذا احلكم للحيوانات ومتى مت ذلك". واأ�شاف "القرية  محَ
اأعداُدها  ت�شاءلت  وق��د  االآن،  ق��رد   100 يحَقرب من  ملا  هي موطن 
لفرتة  واح��د  مكان  يف  تبقى  ال  احليوانات  الأن  ال�شنن؛  مر  على 

طويلة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لعبة املوت.. حتد خطري من تيك توك اإىل مدار�س م�سر
"تيك توك" اإىل مدار�س م�شر، ويعرف با�شم  انتقل حتد منت�شر ب�شكل كبري على تطبيق الفيديوهات الق�شرية 

الطلبة. حياة  على  اللعبة  هذه  خطورة  من  التحذير  اإىل  وغريها  ال�شلطات  دفع  ما  املوت"،  "لعبة 
واأكدت وزارة الرتبية والتعليم امل�شرية اأنها "ر�شدت قيام بع�س الطالب يف عدد من املدار�س التابعة الإدارات تعليمية 
خمتلفة مبمار�شة لعبة خطرة يحاولون خاللها تطبيق لعبة على االإنرتنت وخالل خطوات اللعبة حتدث حالة 
من االإغماء وتعر�س حياة الطالب للخطر". وتابعت الوزارة اأنها "وجهت جميع االإدارات التعليمية على م�شتوى 
اجلمهورية بالتنبيه على مديري املدار�س مراقبة اأي اأن�شطة غري معتادة يقوم بها الطالب قد ت�شر بهم، وتنفيذ 

حمالت توعية باأ�شرار االألعاب االإلكرتونية التي ي�شعى بع�س الطالب لتطبيقها على اأر�س الواقع".
االإلكرتونية  االألعاب  الذكية وتوعيتهم مبخاطر  الهواتف  اأبنائهم على  �شلوك  االأمور مبراقبة  "اأولوياء  وطالبت 

باعتبارهم �شريكا اأ�شا�شيا مع الوزارة يف تربية الطالب".
ومن جانبه، قال خبري �شوؤون الرتبية والتعليم االأ�شا�شي يف م�شر، اأحمد جمال، ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اإنه كان 
يجب على وزارة الرتبية التعليم اأن تكون اأكر �شرامة يف مواجهة هذا التحدي الذي و�شفه باخلطري. واأ�شاف اأنه 
ميكن للوزارة ا�شتخدام العقوبات املخ�ش�شة ملواجهة ال�شلوك العدواين يف هذا ال�شاأن، وت�شمل ف�شل الطالب مدة ال 
% مع ف�شل الطالب 15 يوما اأو عر�شه على جلنة  جتاوز 15 يوما ثم تخفي�س درجات �شلوك الطالب بن�شبة 20 

احلماية الفرعية باالإدارة التعليمية التخاذ ما تراه منا�شبا.
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ارتفاع معدل التعا�سة يف العامل
اأظهر تقرير غالوب العاملي للم�شاعر 2022 ال�شادراأول اأول اأم�س الثالثاء 
التي  اجل�شدية،  واالآالم  والقلق  والغ�شب  واحل��زن  ال�شغوط  م�شاعر  اأن 
يعاين منها النا�س يومياً، �شجلت رقماً تاريخياً يف قيا�شات الراأي العام التي 
جتريها موؤ�ش�شة غالوب �شنويا منذ عام 2006، ما ي�شري اإىل ارتفاع "معدل 
التعا�شة العاملي". جاء ترتيب الدول الع�شر االأكر تعر�شاً للم�شاعر ال�شلبية 
على النحو التايل: اأفغان�شتان ثم لبنان، العراق، �شرياليون، االأردن، تركيا، 

ثم بنغالدي�س واالإكوادور وغينيا واأخرياً بنن.
النحو  على  ال�شلبية  للتجارب  عر�شة  االأق���ل  الع�شر  ال���دول  ج��اءت  بينما 
ثم  اأف��ري��ق��ي��ا،  وج��ن��وب  ورو���ش��ي��ا  واإ���ش��ت��ون��ي��ا  وقريغيز�شتان  التفيا  ال��ت��ايل: 
لتوانيا وماليزيا ومنغوليا و�شنغافورة ثم موري�شيو�س فكو�شوفو ثم تايوان 
فكازاخ�شتان. وقال الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة غالوب جون كليفتون اإن هذ 
اأن  اإىل  بالنظر  م�شتغرباً  يكون  ال�شلبية رمبا ال  للم�شاعر  القيا�شي  الرقم 
وجائحة  اقت�شادي  وت�شخم  واأوكرانيا"  "رو�شيا  ح��رب  من  يعاين  العامل 
اأ�شواأ، لكن االرتفاع العاملي  كورونا، والتي تكفي واحدة منها جلعل العامل 
ملعدل ال�شقاء بداأ قبل فرتة طويلة من حدوث هذه االأزمات العاملية، بل بداأ 

قبل عقد من الزمن.
اجلامعية  اال�شتاذة  االجتماع،  علم  خبرية  قالت  التقرير  هذا  على  تعليقاً 
وديعة االأميوين يف حديث خا�س ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن "التعا�شة زادت 

عاملياً واالأ�شباب عديدة اأبرزها االأزمات االقت�شادية على م�شتوى العامل".

عائلة جورج فلويد تقا�سي كاين وي�ست
دعوى  فلويد،  ج��ورج  اأفريقية  اأ�شول  من  االأمريكي  املواطن  عائلة  رفعت 
ق�شائية �شد مغني الراب كاين وي�شت، بعد تعليقاته املثرية للجدل حول 
وفاته. وزعم وي�شت اأن فلويد، الذي ُقتل على يد ال�شرطي االأمريكي ديريك 
�شوفن، يف اأيار-مايو 2020، تويف نتيجة جرعة زائدة من "الفنتانيل" واأن 

ركبة �شابط ال�شرطة مل تكن على رقبته، وفًقا ل�"ديلي ميل".
ب�شبب  وي�����ش��ت،  والكف" اإىل  "التوقف  خ��ط��اب  ف��ل��وي��د،  ع��ائ��ل��ة  واأ����ش���درت 
�شبكة  التعليقات التي اأدىل بها على بودكا�شت "Drink Champs" على 
روك�شي،  فلويد،  زوجة  وطالبت  ذلك.  بعد  حذفها  ومت   ،"Revolt TV"
اأدىل  وي�شت  اأن  اإىل  دوالر، م�شرية  250 مليون  بقيمة  بتعوي�س  وا�شنطن 
بت�شريحات كاذبة عن فلويد؛ للرتويج لعالماته التجارية ومن اأجل زيادة 

القيمة الت�شويقية واالإيرادات لنف�شه و�شركائه.
فلويد،  خبيثة" ح���ول  "اأكاذيب  خ��ل��ق  وي�����ش��ت،  اإن  ال��ع��ائ��ل��ة  حم��ام��و  وق���ال 

اكت�ساف كنوز 
اأثرية يف املو�سل

ت��ن��ق��ي��ب م�شرتكة  ب��ع��ث��ة  اك��ت�����ش��ف��ت 
مدينة  يف  وع����راق����ي����ة  اأم����ريك����ي����ة 
ال����ع����راق، ثماين  ���ش��م��ال  امل���و����ش���ل 
جداريات عمرها 2700 �شنة متّثل 
امللوك  زم���ن  م��ن  م��ع��ارك  م�شاهد 
م�شوؤول  اأع���ل���ن  ك��م��ا  االآ����ش���وري���ن، 

حملي .
موقع  يف  االك��ت�����ش��اف  ه��ذا  وح�شل 
بوابة امل�شقى االأثري، اأحد االأبواب 
القدمية ملدينة نينوى التاريخية، 

وحيث تقع اليوم مدينة املو�شل.
ال��ب��واب��ة للجرف  وت��ع��ّر���ش��ت ه���ذه 
"داع�س"  تنظيم  عنا�شر  ي��د  على 
االإره��اب��ي خ��الل ف��رتة �شيطرتهم 
ع��ل��ى امل���دي���ن���ة ب���ن ع���ام���ي 2014 
لعهد  اجل��داري��ات  وتعود  و2017. 
-705" �شنحاريب  االآ�شوري  امللك 

681 قبل امليالد"، وفق بيان �شادر 
عن هيئة الرتاث واالآثار العراقية. 
مدينة  ���ش��ن��ح��اري��ب  امل���ل���ك  وب���ن���ى 
االإمرباطورية  ع��ا���ش��م��ة  ن��ي��ن��وى، 
خ�شو�شاً  فيها  و�شّيد  االآ���ش��وري��ة، 

ق�شراً ذا معامل مميزة.
املكت�شفة،  اجلداريات  على  وُنحتت 
�شورة جندي وهو ي�شتعّد الإطالق 
ونباتات  اأ����ش���ج���ار  وك���ذل���ك  ���ش��ه��م، 

كالنخيل، بتفا�شيل دقيقة.
ويقول فا�شل حممد خ�شر، رئي�س 
بعثة ال�شيانة من هيئة تراث واآثار 
بر�س":  "فران�س  ل��وك��ال��ة  نينوى 
قدمية  ج���داري���ات  االآث������ار  "هذه 
�شابق  وق���ت  يف  م�شتخدمة  ك��ان��ت 
ا�شتخدمها  ���ش��ن��ح��اري��ب،  ق�شر  يف 
ترميم  يف  �شنحاريب  امللك  حفيد 
بوابة امل�شقى واإ�شافة اأجزاء اأخرى 

لغرفة احلر�س".

اأعمدة اخللق.. بعد�سة 
مر�سد جيم�س ويب

التابع  ويب  متكن مر�شد جيم�س 
لوكالة الف�شاء االأمريكية "نا�شا" 
من التقاط �شور جديدة ملا يعرف 
عبارة  هي  التي  اخللق"،  ب�"اأعمدة 
والغبار  ال����غ����از  م����ن  ���ش��ح��ب  ع����ن 

والنجوم.
الغاز  م��ن  اأع��م��دة  ال�شور  وك�شفت 
يح�شى  ال  بعدد  املحاطة  وال��غ��ب��ار 

من النجوم املتالألئة.
فيها هذه  تر�شد  م��رة  اأول  وكانت 
 ،1995 ع��ام  يف  الكونية  ال��ظ��اه��رة 
ثم يف ع��ام 2014، وك��ان ذل��ك عن 
لكن  "هابل"،  التل�شكوب  ط��ري��ق 
عر�س  اأكر  تعد  اجلديدة  ال�شور 

تف�شيلي لهذه الظاهرة املده�شة.
"هابل" مت��ك��ن يف  م��ر���ش��د  وك����ان 
النجوم  ت�����ش��وي��ر  م��ن   2014 ع���ام 
م�شعة بلون اأحمر زاه، لكن كامريا 
"جيم�س ويب" كانت اأكر تطورا، 
فتمكنت من روؤية الومي�س املتوهج 

كما هو الف�شاء.
تعد  مل  اجلديد،  املر�شد  وبف�شل 
"اأعمدة اخللق" ال�شميكة واملغربة 
يف  ك��م��ا  معتمة  ال��ب��ن��ي  ال��ل��ون  ذات 
اخللق"  "اأعمدة  وتبتعد  املا�شي. 

عن االأر�س 7 اآالف �شنة �شوئية.
الفلكين  ال�شورة  هذه  و�شت�شاعد 
يف ال��و���ش��ول اإىل ت��ع��داد اأك���ر دقة 
املكت�شفة  ال��ن��ج��وم  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
حديثا، باالإ�شافة اإىل كميات الغاز 

والغبار يف املنطقة.
والغبار  ال���غ���از  الأن  ذل����ك  وي���ع���ود 
ُت�����ش��اه��د متكتلة  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 
ميكن  ك��م��ا  ال��ب��ع�����س،  بع�شها  م���ع 
النجوم  م��ن  جمموعات  م�شاهدة 

مغطاة بالغبار ب�شكل وا�شح.

جوليا روبرت�س تتاألق 
بف�ستان وردي لمع

و�شديقها  روب��رت�����س  جوليا  العاملية  النجمة 
ال��ن��ج��م ال��ع��امل��ي ج���ورج ك��ل��وين حم��ط اأحاديث 
لفيلم  الرتويجية  دورات��ه��م  خ��الل  معجبيهم 
عن  وح��دي��ث��ه��م��ا   Ticket to Paradise
ال�شداقة التي جتمعهما، يف اآخر ترويج للفيلم 
العاملية  ال��ن��ج��م��ة  ت��األ��ق��ت  اجن��ل��و���س  ل��و���س  يف 
بف�شتان من اللون الوردي وكاأنها تتبع �شيحة 
الباربي التي مالأت الدنيا يف الفرتة االخرية.

ال�شجادة  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��ري  روب���رت�������س  اإخ�����ت�����ارت 
 Greta احل���م���راء ف�����ش��ت��ان��اً وردي�����اً زاه���ي���اً م��ن
املتدلية  ب��ي��اق��ت��ه  مت���ي���ز   ،Constantine
الكوع  ق��ب��ل  و���ش��ل��ت  ال��ت��ي  املنتفخة  واك��م��ام��ه 
مع  ن�شقت  متدرجة،  �شخمة  وتنورة  مبا�شرة، 
�شعرها  وت��رك��ت  امل��ا���س  م��ن  اق��راط��اً  اإطاللتها 

من�شداًل على كتفيها.

تكت�سف خيانته من ح�سابه على ديزين بل�س
يف مقطع فيديو، �شوهد اأكر من 49 األف مرة على تيك 
ح�شاب  ت�شتخدم  كانت  اأنها  لو�شي  �شيدة  اأو�شحت  ت��وك، 
باأنها  واع��رتف��ت  ���ش��راً،  ال�����ش��اب��ق  ب��ال���س حلبيبها  دي���زين 
�شعرت بواجب الرد عندما راأت م�شتخدماً جديداً يظهر 
عليه. وقالت لو�شي: "اأكر ما فعلته تفاهة كان يف الواقع 
اأ�شتخدم  كنت  انف�شالنا.  من  ون�شف  اأ�شهر  خم�شة  بعد 

ح�شابه غلى ديزين بل�س منذ اأن انتهت االأمور بيننا".
احل�شاب  من  البداية  يف  اخل��روج  �شجلت  اأنها  واأو�شحت 
ن�شطاً،  يزال  اأن ح�شابها ال  ال�شابق  اأدرك حبيبها  عندما 
وع���ن���دم���ا ���ش��ج��ل��ت ال����دخ����ول م����رة اأخ������رى ���ش��دم��ت مبا 
من  وتركني  ال�شابق  حبيبي  "خدعني  وتابعت  �شاهدته. 
 Ben اأجل فتاة اأخرى. وا�شمهما على ديزين بال�س كان
لو�شي  واأ�شافت  الربيطانية.  and Jaz"، ح�شب مريور 
" فكرت يف العبث بامل�شل�شالت التي كانا ي�شاهدانها حتى 
ال يعرفا اأين و�شال، لكنهما كانا ي�شاهدان االأفالم فقط. 
 Mr and Mrs Cheat لذلك غريت ا�شم امل�شتخدم اإىل
ثم غريت �شورة احل�شاب اإىل فهد". وتباينت ردود فعل 
املعلقن على املقطع  حيث وجد بع�شهم ت�شرفها طريفاً 

وانتقامها يف حمله، يف حن وجد اآخرون اأنه تافه.
"كان  "اأحب هذا، تابعي يا فتاة". وقال اآخر  وقال معلق 
ميكن تغيري ا�شم احل�شاب اإىل ا�شمه مع ا�شم فتاة اأخرى، 

على كل حال اأحب ما فعلته".

تتهم زوجها باغت�سابها لأنه رف�س م�ساعدتها
ادعت بريطانية اأن زوجها اغت�شبها اأعواماً طويلة، بعد 
 61 تيلور  ���ش��ارون  تعهدت  املنزلية.  االأع��م��ال  رف�����س  اأن 
عاماً بتحويل حياة زوجها ديفيد اإىل جحيم، بعد انهيار 

زواجهما الذي دام 21 عاماً، بعد خيانتها له.
اعرتافها  بعد  املا�شي  العام  منذ  تركها  ال��زوج  اأن  ورغ��م 
بخيانته، اإال اأنها ا�شتمرت يف مالحقته ب�شيل من الر�شائل 
باال�شتمرار  فيها  تطالبه  و   ،216 ع��دده��ا  بلغ  امل�شيئة 
بتهمة  ال�شرطة  ب��اإب��الغ  ووه��ددت��ه  املنزلية.  االأع��م��ال  يف 
ر�شائل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وظيفته،  ي��رتك  مل  م��ا  االغ��ت�����ش��اب 
الربيد  مكتب  تيلور  زارت  كما  امل���ال.  منه  فيها  تطلب 
ال���ذي يعمل ف��ي��ه زوج��ه��ا، واأخ����ربت م��دي��ره ب��اأن��ه��ا قلقة 
يتخر�س  اأن  مغت�شب وميكن  الأنه  ب�شببه  املوظفات  على 
واأنها  ادعاءاتها  زيف  التحقيقات  واأظهرت  باأي موظفة. 
واأدينت  تعاين م�شاكل نف�شية ب�شبب �شغوط االنف�شال، 
اأمام حمكمة ور�شي�شرت كراون  املطاردة واالبتزاز  بتهمة 
بال�شجن مدة عامن وثالثة  عليها  االثنن، وحكم  يوم 

اأ�شهر مع وقف التنفيذ، وفق  موقع ميرتو. 

هاري وماركل ي�ساهمان يف بناء ملعب 
ميغان  �شا�شك�س  ودوق���ة  ه��اري  االأم���ري  موؤ�ش�شة  تعاونت 
تك�شا�س  يف  اأوف���ال���د  م��دي��ن��ة  م��ع   Archewell م��ارك��ل 
لالأطفال  ج��دي��د  ملعب  لفتح  اخ���رى  خ��ريي��ة  وموؤ�ش�شة 
وال��ع��ائ��الت ال��ذي��ن م��ا زال���وا يتعافون م��ن ح��ادث اإطالق 
النار املاأ�شاوي الذي ح�شل يف مدر�شة املدينة يف 24 ايار 

- مايو 2022.
جمع  اإىل   DeLeon Park م��ل��ع��ب  م�����ش��روع  ي���ه���دف 
العائالت مًعا للم�شاعدة يف تعافيهم من املاأ�شاة التي اأودت 

ا.  بحياة 21 �شخ�شً

ب�سمات الأ�سابع.. كيف اأ�سبحت دلياًل لإدانة املجرمني؟
نف�شها،  االأ�شابع  ب�شمات  يف  �شخ�شان  ي�شرتك  ال 
حتى التوائم املتطابقة، لذا فهي و�شيلة ناجعة يف 

حتديد الهوية.
ت��ق��ول ع��امل��ة ال��ط��ب ال�����ش��رع��ي وخ���ب���رية ب�شمات 
 Live مل���وق���ع  ���ش��ي��م��ون��ا ف���ران�������ش���ي���ز،  االأ�����ش����اب����ع، 
يف  ���ش��خ�����ش��ن  م�����ش��ارك��ة  "احتمال   :Science
ملياراً"،   64 كل  من  واح��د  هو  نف�شها  الب�شمات 
ا�شُتخِدمت ب�شمات االأ�شابع كتوقيعات منذ  ولذا 

الع�شور القدمية.
االأ�شابع  ب�����ش��م��ات  ا���ش��ُت��خ��ِدم��ت  ال���وق���ت،  ه���ذا  يف 
التوقيع  اأ�شكال  من  ك�شكل  الطينية  االأل��واح  على 

للمعامالت املهمة.
وفقاً ل�History Daily، كان معروفاً منذ القرن 
مت�شابهتان  ب�شمتان  ت��وج��د  ال  اأن���ه  ع�شر  ال��راب��ع 
اأ�شكال  ا�شتخدامها ك�شكل من  يتم  ذل��ك، مل  ومع 

التعريف حتى عام 1856.
عمل اإداري بريطاين ُيدعى ال�شري ويليام هري�شل 

االأ�شابع  ب�شمات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وط��ال��ب  ال��ه��ن��د  يف 
لتعريف العقود جلعلها �شاحلة.

وا���ش��ت��غ��رق االأم�����ر ب�����ش��ع��ة ع��ق��ود اأخ�����رى ح��ت��ى مت 
ا�شتخدام ب�شمات االأ�شابع يف املحكمة الإدانة اأحد 

املتهمن.
ت��رك رج��ل عن غري ق�شد ب�شمة   ،1910 يف ع��ام 
يف م�����ش��رح اجل��رمي��ة، وك���ان ذل���ك مب��ث��اب��ة الدليل 

الرئي�شي اأثناء حماكمته.
قبل  ال�شجن  توما�س جينينجز قد خرج من  كان 
يف  اإلينوي  بوالية  جولييت  مدينة  يف  اأ�شابيع،   6
هيلر" يف  "اآل  منزل  واقتحم  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
ال�شاعة  ح���وايل  يف   ،1910 ���ش��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول   19
وزوجته  هيلر  كالرن�س  ن��وم  اأث��ن��اء  يف  �شباحاً،   2
االبنة  ن���وم  غ��رف��ة  جينينجز  دخ���ل  واأط��ف��ال��ه��م��ا. 
ال����ك����ربى ك���الري�������س ل��ك��ن��ه��ا ا���ش��ت��ي��ق��ظ��ت وب������داأت 
بال�شراخ، وا�شتيقظ كالرن�س على �شراخ كالري�س 

واندفع على الفور اإىل غرفة ابنته.

اإيزا غونزالي�س خالل ح�سورها حفل املتحف الأكادميي لل�سور املتحركة يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

كايت ميدلتون لديها ح�سا�سية جتاه اخليل!
للعائلة املالكة تاريخ طويل مع اخليول، من لعبة البولو، اإىل ال�شيد، اإىل اأوملبياد 

الفرو�شية، وكاأن ركوب اخليل �شرط اأ�شا�شي لالن�شمام اإىل العائلة املالكة.
ومع ذلك، ات�شح اأن كايت ميدلتون قد تعاين من ح�شا�شية جتاه احليوان املف�شل 
ُت�شاهد كايت حرفياً على ظهور  Town & Country، مل  ل�  لعائلتها. فوفًقا 

اخليول.
تركب  ال  ك��اي��ت  اإن   Kate: A Biography م��وؤل��ف��ة  م����ودي،  م��ار���ش��ي��ا  وق��ال��ت 

االأح�شنة الأنها مل تفعل ذلك عندما كانت تكرب.
يف عام 2012، ذكرت �شحيفة The Telegraph اأن كايت كانت حتاول تخطي 
ح�شا�شيتها "وقلة خربتها" من خالل تلقيها درو�شاً يف ركوب اخليل. من ال�شعب 
حتديد ما اإذا كانت الدوقة تعاين بالفعل من ح�شا�شية اأو ال- يف كلتا احلالتن، 

ياأمل ال�شعب الربيطاين اأن يرى كايت يوماً على ح�شان.
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جمعية الإمارات لل�سرطان 
تقيم حفلها  اخلريي ملر�سى  

راأ�س اخليمة  

"Top Gun: Maverick"
 طيار اأفنى عمره يف خدمة 

القوات اجلوية الأمريكية

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

هل ي�سعب التعامل مع الب�سرة احل�سا�سة؟
على  ت�صخي�صها  يتم  ال  ولكن  �صائعة،  حالة  احل�صا�صة  الب�صرة  تعترب 
عناية جيد  روتني  باإتباع  ين�صح  ي�صعب معاجلته. فقط  اأنها مر�ض 

حلمايتها واحلفاظ عليها.
قد  التي  اجللدية  امل�صاكل  م��ن  للعديد  احل�صا�صة  الب�صرة  تتعر�ض 
ال��ذي قد  االأم��ر  �صديدة باجللد،  التهابات  اأو  تهيج  تت�صبب يف وج��ود 
اأي�صاً مع التعامل مع  ي��وؤدي اإىل االإح��ب��اط وع��دم ال��راح��ة واالح���راج 
االآخ��ري��ن. حل�صن احل��ظ، هناك عالجات وط��رق فعالة للتعامل مع 
الب�صرة احل�صا�صة، كما ميكن معاجلة الب�صرة احل�صا�صة باأقل واأق�صر 
الراحة  م��ن  ك���اِف  ق�صط  احل�����ص��ول على  خ��الل  م��ن  املمكنة  ال��ط��رق 
فقط.. هل تتخيل ذلك! يجب االخذ يف االعتبار اأن الب�صرة احل�صا�صة 
لي�صت حالة مر�صية ي�صعب التعامل معها، بينما يحتاج ال�صخ�ض اإىل 
روتني عناية جيد للب�صرة مع و�صع خطة حماية لها. لنتعرف �صوياً 
هناك  هل  معها،  التعامل  ميكن  كيف  احل�صا�صة،  الب�صرة  ماهية  عن 
داعي للقلق عند التعامل معها، وما هي اأكرث الطرق فعالية للحفاظ 
العديد من  �صائعة بني  الب�صرة احل�صا�صة هي حالة  بب�صاطة،  عليها. 
عادية  فعل  ل��ردود  عر�صة  اأك��رث  الب�صرة  تلك  اأن  وتعني  االأ�صخا�ض، 
نتيجة ا�صتخدام منتج غري �صحي اأو مكياج يحتوي على كحول. هذه 
ال��ردود قد تتمثل يف االحمرار واحلكة املتكررة واحلرقان ويف بع�ض 
االأحيان قد تظهر بقع باجللد. وعلى الرغم من كرثة االعرا�ض التي 
للغاية  للعالج  نوع قابل  اأكرث  اأنها  اإال  الب�صرة احل�صا�صة،  تظهر على 
اأج���ل ا�صرتجاع  ال��راح��ة واال���ص��رتخ��اء فقط م��ن  وق��د يتطلب االم���ر 

الب�صرة لطبيعتها الهادئة.

ماذا يحدث ل�سعرك اإذا غ�سلته مباء اإكليل اجلبل؟
وجمال  ل�صحة  ج��ّم��ة  بفوائد  اجل��ب��ل  اإكليل  ال���روزم���اري  م��اء  يتمتع 
ال�صعر؛ حيث اإنه ي�صاعد على منو ال�صعر وتقوية بنيته وحمايته من 

التق�صف والت�صاقط.
وقالت جملة “Elle” املعنية بال�صحة واجلمال، اإن ماء الروزماري 
على  يعمل  طّيار  زي��ت  عن  عبارة  وه��ي  "االأوكاليبتول"،  مب��ادة  غني 
تعزيز ال���دورة ال��دم��وي��ة يف ف��روة ال��راأ���ض، وم��ن ث��م ت��زوي��د ب�صيالت 
ال�صعر  منو  يعزز  مما  املغذية،  وامل��واد  االأك�صجني  من  باملزيد  ال�صعر 

الطبيعي.
كما يحتوي ماء الروزماري على م�صادات االأك�صدة، ومن ثم فهو يتمتع 

بتاأثري م�صاد لاللتهابات، مما ي�صاعد على تهدئة فروة الراأ�ض.
وعن كيفية تطبيق ماء الروزماري على ال�صعر، اأو�صحت “Elle” اأنه 
ينبغي و�صع ماء الروزماري بالت�صاوي على فروة الراأ�ض "يف�صل قبل 
الذهاب اإىل الفرا�ض حتى ي�صري مفعوله لفرتة طويلة"، ثم تدليكه. 
اإىل  اأق�صام فردية للو�صول  اإىل  ال�صعر  وللقيام بذلك، ينبغي تق�صيم 
فروة الراأ�ض بالكامل. وينبغي ترك ماء الروزماري على ال�صعر طوال 

الليل، ثم غ�صله كاملعتاد يف ال�صباح.
الروزماري  م��اء  حت�صري  ل��ل��م��راأة  ميكن  اأن��ه  “Elle” اإىل  واأ���ص��ارت 
الروزماري  م��ن  قطعتني  غلي  خ��الل  م��ن  وذل���ك  امل��ن��زل،  يف  بنف�صها 

الطازج باملاء، ثم نقعه ملدة ثالث �صاعات على االأقل.

بوت الكاوبوي جنم مو�سة اخلريف
اأوردت جملة Elle اأن بوت الكاوبوي "Cowboy Boots" ميثل 
جنم االأحذية الن�صائية يف خريف-�صتاء 2022-2023 ليمنح املراأة 

اإطاللة جريئة تخطف االأنظار.
ميتاز  الكاوبوي  ب��وت  اأن  واجلمال  باملو�صة  املعنية  املجلة  واأو�صحت 
بنعل ق�صري و�صميك وعري�ض، مما مينح املراأة اإح�صا�صا بالراحة اأثناء 
طوله  لي�صل  طويلة  ب�صاق  املو�صم  ه��ذا  يطل  اأن��ه  اإىل  م�صرية  امل�صي، 
اإىل الركبة. واأ�صافت “Elle” اأن بوت الكاوبوي ياأتي م�صنوعا من 
اأو البني الداكن  اأو ال�صامواه، ويتاألق باللون الهافان  اجللد االأمل�ض 
امل��ودي��الت مبظهر  بع�ض  ت��ت��الأالأ  االأنرثا�صيت، يف حني  اأو  االأ���ص��ود  اأو 
ق�صري  ف�صتان  م��ع  ال��ك��اوب��وي  ب��وت  تن�صيق  ومي��ك��ن  ب����ّراق.  ميتاليك 
الطول"ميدي" من الرتيكو مع معطف �صويف  "ميني" اأو متو�صط 
طويل، كما ميكن تن�صيقه مع �صروال قما�صي اأو من اجلربدين، على 

اأن يتم اإدخال ال�صروال يف البوت.
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التعاون مبجال اأدوية ال�سرطان 
يجنب العامل 1,5 مليون وفاة �سنويا

اأظ��ه��رت درا���ص��ة حديثة اأن��ه ب��االإم��ك��ان ت��ف��ادي وف��اة ح��وايل مليون ون�صف 
مليون �صخ�ض �صنوياً اإذا ما عمل العامل بطريقة من�صقة للموافقة ب�صرعة 

اأكرب على االأدوية امل�صادة لل�صرطان.
وي�صتند هذا الرقم اإىل الوقت الذي ا�صتغرقه اال�صتح�صال على موافقات 
يف دول عدة على اأدوية ُطرحت حديثاً ملعاجلة �صرطان الرئة اأو الربو�صتات، 

بعد نيلها ال�صوء االأخ�صر يف الواليات املتحدة.
�صرطان  اأن���واع  اأك��رثي��ة  �صد  فعال  ع��الج  وه��و  "مبربوليزوماب"،  وح�صل 
الواليات  يف  اي���ه(  دي  )اف  واالأدوي����ة  االأغ��ذي��ة  اإدارة  موافقة  على  ال��رئ��ة، 
املتحدة �صنة 2016. وبنّي حتليل ُن�صر الثالثاء يف جملة "هارفارد بزن�ض 
ريفيو" ومل يخ�صع للتقومي من علماء اآخرين، اأنه كان يف االإمكان توفري 
اأكرث من 600 األف �صنة من اأعمار املر�صى فيما لو وافقت الربازيل وكندا 

وال�صني والهند واالحتاد االأوروبي على الدواء يف الوقت عينه.
االأمريكي  ال�صرطانية  االأورام  املتخ�ص�ض يف  بينهم  اأي�صا،  الباحثون  ورّكز 
"اإنزالوتاميد" امل�صتخدم �صد �صرطان الربو�صتات،  بوبي دايل، على عالج 

ثاين اأكرث ال�صرطانات ت�صخي�صاً لدى الرجال يف العامل.
وبعد املوافقة عليه من "اف دي ايه" �صنة 2012، مل يح�صل على ترخي�ض 
لال�صتخدام يف ال�صني �صوى بعد �صبع �صنوات، وذلك مرده جزئياً اإىل واجب 
"بلومرب نيو  اإج��راء جتارب منف�صلة. وك�صف حتقيق االأع�صاء يف ائتالف 
عمر  من  �صنة  األ��ف   284 اأن  كوالي�صن"  كان�صر  اإنرتنا�صونال  اإيكونومي 
على  اأخ��رى  ك��ربى  بلدان  وافقت  لو  فيما  اإنقاذها  باالإمكان  ك��ان  املر�صى 

الدواء ب�صورة متزامنة مع وكالة االأدوية االأمريكية.

»بوتيتو« فيلم م�سري ينال جائزة 
مهرجان البحرين ال�سينمائي

ال��ق�����ص��ري بوتيتو  ال���روائ���ي  ال��ف��ي��ل��م  ف���از 
ل��ل��م��خ��رج امل�������ص���ري، حم���م���د ال����ب����دري، 
ال�صينمائي  البحرين  مهرجان  بجائزة 
الثانية  دورت��ه  على  ال�صتار  اأ�صدل  ال��ذي 

م�صاء االأربعاء.
 ،2021 ع���ام  "بوتيتو"  ف��ي��ل��م  و����ص���در 
حول  ق�صته  وت��دور  دقيقة،   11 ومدته 
عائلتني من الطبقة املحرومة ت�صرتكان 

يف منزل واحد.
مهرجان  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  وم��ن��ح��ت 
اخلا�صة  جائزتها  ال�صينمائي  البحرين 
للمخرج ال�صعودي خالد زيدان عن فيلم 
"عثمان" من تاأليف عبد العزيز العي�صى 
ن�صاط،  و�صجاع  يعقوب  اأح��م��د  وبطولة 

وفق "رويرتز".
كما منحت جلنة التحكيم �صهادة تقدير 
وثائر  �صم�صية  اأب��و  حممود  للمخرجني 
"�صتة  الفل�صطيني  الفيلم  ع��ن  م��ت��ويل 
ملدير  ت��ق��دي��ر  و���ص��ه��ادة  تكفي"،  ال  اأي����ام 
الفيلم  ع��ن  ب��رات�����ض  ري��ك��اردو  الت�صوير 
و�صهادة  الزمن"،  يف  "مكان  االإم���ارات���ي 
عبد  حم�صن  امل�����ص��ري  للمخرج  ت��ق��دي��ر 

الغني عن فيلم "خط يف دائرة".

ملاذا ي�ستيقظ البع�ض 
ب�سكوى من ال�سداع؟ �ص 23

ا�سرتاتيجيات مدرو�سة وفعالة
كما جرت مقارنة بني االأ�صخا�ض، الذين ا�صتخدموا عن 
عمد ا�صرتاتيجيات اإنقا�ض الوزن لفقدان 4.5 كغم، مع 
اأولئك الذين مل يحاولوا اإنقا�ض الوزن. ت�صمنت الدرا�صة 

تقييمات ال�صرتاتيجيات اإنقا�ض الوزن التالية:

الريا�صة • ممار�صة 
احلرارية ال�صعرات  منخف�ض  غذائي  • نظام 

منخف�ض  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  وات��ب��اع  ال��ري��ا���ص��ة  • مم��ار���ص��ة 
ال�صعرات احلرارية

متقطع • �صيام 
ال�صائعة الوزن  اإنقا�ض  • برامج 

الذين  لالأ�صخا�ض  النتائج  بقيا�ض  ا  اأي�صً الباحثون  ق��ام 
ي�صمل  مب��ا  اأك���رث،  اأو  طريقتني  م��ن  مزيًجا  ي�صتخدمون 

ال�صيام املتقطع، اأو برامج اإنقا�ض الوزن ال�صائعة.
ال���وزن  اإن��ق��ا���ض  اأن ج��م��ي��ع ط���رق  االأول  امل��ق��ام  وت��ب��ني يف 
كتلة  موؤ�صر  اأ�صحاب  لالأ�صخا�ض  فعالة  كانت  املدرو�صة 

اجل�صم 30.

�سالت اأكرث تعقيًدا
االأ�صخا�ض  ب��ني  م��ن  اأن���ه  اإىل  ��ا  اأي�����صً ال��درا���ص��ة  وتو�صلت 
الذين يعانون من ال�صمنة، فاإن اأولئك الذين فقدوا 4.5 
كغم عمًدا، بغ�ض النظر عن ا�صرتاتيجية اإنقا�ض الوزن، 
اكت�صبوا وزًنا اأقل على مدار اأربع �صنوات وكان لديهم خطر 
اأقل لالإ�صابة مبر�ض ال�صكري من النوع 2 على مدار 24 

عاًما من اأولئك الذين مل يحاولوا اإنقا�ض اأوزانهم.
ج�صم  كتلة  موؤ�صر  لديهم  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة 
الوزن  اإنقا�ض  ا�صرتاتيجيات  ارتباطات  كانت   ،30-25
وا���ص��ت��ع��ادة ال����وزن يف ال��ن��ه��اي��ة وخ��ط��ر االإ���ص��اب��ة مبر�ض 

ال�صكري اأكرث تعقيًدا.

عوامل خطر اأعلى
الريا�صية،  ال��ت��م��اري��ن  م��ار���ص��وا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  با�صتثناء 
اأكرث  اأج�صامهم  كتلة  موؤ�صر  كان  الذين  االأ�صخا�ض  ف��اإن 

4.5 كغم من  م��ن 25، وال��ذي��ن ف��ق��دوا ع��م��داً 
اأك����رب وك����ان لديهم  ال������وزن، ا���ص��ت��ع��ادوا وزن�����اً 
من  ال�صكري  مبر�ض  لالإ�صابة  اأع��ل��ى  خطر 
ال���ذي���ن لديهم  ب���اأول���ئ���ك  م��ق��ارن��ة   2 ال���ن���وع 
موؤ�صر كتلة ج�صم اأقل من 25 ومل يحاولوا 
علي، جراح  دكتور مري  ق��ال  ال���وزن.  اإنقا�ض 
ال�صمنة واملدير الطبي ملركز ميموريال كري 
اأوراجن  م��رك��ز  ال���وزن يف  لتخفيف  اجل��راح��ي 
بكاليفورنيا،  فايل  فاوننت  يف  الطبي  كو�صت 
نتائج  اإن  ال���درا����ص���ة:  يف  ي�����ص��ارك  مل  وال�����ذي 

فقدان  اأن  يبدو  الأن��ه  للده�صة  مثرية  الدرا�صة 
الوزن �صيكون مفيًدا للجميع. كما اأنه، بناًء على 

لديهم  النحيفني  االأف���راد  اأن  يبدو  الدرا�صة،  ه��ذه 
تركيبة بيولوجية خمتلفة".

اأثناء  ميكنك التخ�سي�ص والتخل�ص من الإدمان 
النوم!

املمكن  م��ن  اأن���ه  اإىل  ج��دي��دة  علمية  درا���ص��ة  تو�صلت 
والتغلب على  الوزن  اإنقا�ض  الذين يحاولون  الأولئك 
ن�صاط  م��ن��ع  خ���الل  م��ن  اأن يحققوا جن��اًح��ا  االإدم�����ان 
النوم،  اأث��ن��اء  "احللم"  مرحلة  خ��الل  جزئًيا  دماغهم 

وفقا ملا ن�صرته "ديلي ميل" الربيطانية.
النب�صات  ا�صتخدام  من  �صوي�صري  علماء  فريق  متكن 
ال�صوئية الإغالق اخلاليا الع�صبية يف منطقة ما حتت 
املهاد يف الدماغ اأثناء مرحلة نوم حركة العني ال�صريعة، 

املعروفة اخت�صاًرا با�صم REM، لتقليل ال�صهية.
وي��ق��ع حت��ت امل��ه��اد يف ق��اع��دة ال���دم���اغ، وي�����ص��ارك يف 

ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ول��وج��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، ت���ب���داأ من 
اإدراك  اإىل  وت�����ص��ل  ال��ت��غ��ذي��ة  ���ص��ل��وك��ي��ات 

االأمل والتحكم يف درجة احلرارة.
واأثناء نوم االإن�صان، مير بني مراحل 
كال  اأن  ُيعتقد  ال��ن��وم،  م��ن  خمتلفة 

منها تقدم م�صاهمة خمتلفة يف راحته 
الليلية.

اأف�سل الت�سريحات 
لإخفاء عالمات 

ال�سيخوخة
امل�صاهري  ���ص��ع��ر  م�����ص��ف��ف  ����ص���ارك 
ب�صيطة  ن�صائح  دوغال�ض  مايكل 
ع���ن ت�����ص��ف��ي��ف ال�����ص��ع��ر واالأل������وان 

التي تظهر �صاحبها اأ�صغر �صناً.
ل�صحيفة  دوغ�������ال��������ض  وق����������ال 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ينكن  اإك�����ص��ربي�����ض 
التجاعيد  اأو  اخل��ط��وط  اإخ���ف���اء 
ال�صعر،  ق�صة  يف  التفكري  ب��اإع��ادة 
جيدة  امل��ق��ع��رة  "احلافة  واأو���ص��ح 
الإخفاء خطوط اجلبهة وخطوط 

ال�صحك حول العينني".
ورغم اأنه يقول اإنه ال ميكن الأي 
اأكرب  املظهر  جتعل  اأن  ت�صريحة 
الق�صات  اأن  يعترب  اأن���ه  اإال  �صناً، 

املختلفة تنا�صب اجلميع.
م�صريتي  "يف  م��اي��ك��ل  واأ�����ص����اف 
35 عاماً، مل  التي دام��ت  املهنية 
اأفكر اأبداً يف �صكل الوجه، لكن  يف 
نوع ال�صعر، هل هو جمعد، مموج، 
ال�صوؤال  اآخ��ره؟  اإىل  رقيق  كثيف، 
ال�صعر  �صيفعله  ال���ذي  م��ا  ع��ن��دي 

وما ال يفعله ب�صهولة؟".
ووف����ق م��اي��ك��ل، ف����اإن ب��ع�����ض هذه 
ال���ق�������ص���ات ت�������ص���م���ل: ال���ب���الن���ت، 
وال�صعر  املت�صخمة،  واالأط�����راف 
مفرط،  ب�صكل  ت�صفيفاً  االأق����ل 

واملنحوت ب�صكل مفرط".
ال�صعر  تلوين  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
اأكرث  مظهر  اإ���ص��ف��اء  اإىل  اأي�����ص��اً 
الظالل  اأن  ح����ني  ويف  ����ص���ب���اب���اً. 
قا�صية  اأن تظهر  ال�صاطعة ميكن 
الظالل  اأن  اإال   ، ال��ب��ع�����ض  ع��ل��ى 
ب�صكل  تظهر  اأن  ميكن  اخلفيفة 

طبيعي اأكرث.
الفروة  كانت  اإذا  ن�صائح:  ث��الث 
دهنية، ميكن غ�صلها مرة واحدة 
ن�صارتها.  على  للحفاظ  ي��وم��ي��اً 
ال�صعر  �صباغة  وعند  ذل��ك،  وم��ع 
بانتظام، فقد يكون جافاً، يف هذه 
احل�����ال، ق���د ي��ك��ون ج���ي���داً تقليل 
العمر،  ال��ت��ق��دم يف  وم���ع  غ�����ص��ل��ه. 
ت��ب��داأ ال��ف��روة يف اإن��ت��اج زي���ت اأقل 
غ�صله  اإىل  احلاجة  قلة  يعني  ما 

بال�صامبو ب�صكل متكرر.
نعومة  البل�صم   يحفظ  البل�صم: 
اجلاف  مظهره  وحت�صني  ال�صعر 
اأو التالف. ويجب ا�صتخدام مكيف 

جيد بعد كل غ�صل بال�صامبو.

هذا ما يحدث بال�سبط يف ج�سمك 
عندما تفقد 4.5 كغم من وزنك

يف  باحثون  اأجراها  جديدة،  ر�سدية  درا�سة  ا�ستك�سفت 
كلية هارفارد لل�سحة العامة يف بو�سطن، الرتباطات بني 

طرق اإنقا�ص الوزن وا�ستعادة الوزن، ف�ساًل عن املخاطر 
الالحقة لالإ�سابة بداء ال�سكري من النوع الثاين.

 Medical News Today موقع  ن�سره  ما  بح�سب 
نقاًل عن دورية PLOS Medicine، اكت�سف الباحثون اأن 

يف  الأخذ  مع  الوزن،  فقدان  بداية  يف  ال�سخ�ص  وزن  على  تعتمد  النتائج 
 ،BMI ملوؤ�سر كتلة اجل�سم  وفًقا  الدرا�سة،  امل�ساركني يف  اأنه مت ت�سنيف  العتبار 

حيث مت اإدراج من يعانون من "ال�سمنة" وهم اأ�سحاب موؤ�سر كتلة ج�سم ي�ساوي اأو اأكرب 
فئة  يف   30 اإىل   25 من   BMI اأ�سحاب  ت�سنيف  مت  حني  يف  م�ستقلة،  فئة  يف   30 من 
"زيادة الوزن"، يف اأن ت�سنيف النحافة كان ملن يقل موؤ�سر كتلة اأج�سامهم عن 25. اإن 
لل�سخ�ص،  الطبيعي  الوزن  على  للتعرف  ريا�سية  �سيغة  هو   BMI اجل�سم  كتلة  موؤ�سر 

وهي عبارة عن ناجت ق�سمة الوزن على مربع الطول باملرت "كغم- مرت2".

مب�صاركة  ال�صني  يف  حديثة  درا���ص��ة  ك�صفت 
باحثني من معهد ما�صا�صويت�ض للتكنولوجيا 
يف الواليات املتحدة اأن و�صع الكمامات يوؤثر 

على �صلوكيات االأفراد ب�صكل اإيجابي.
ال�صلوكيات  ب��ع�����ض  ال����درا�����ص����ة  ور������ص�����دت 
اإ�صارات  ك�صر  م��ث��ل  امل��ن��ح��رف��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�صيارات  ان��ت��ظ��ار  ق��واع��د  امل���رور وخم��ال��ف��ة 
اأن  اإىل  وت��و���ص��ل��ت  واالح���ت���ي���ال،  ال��غ�����ض  اأو 
الوجه  كمامات  يرتدون  الذين  االأ�صخا�ض 
تقل احتماالت ارتكابهم مثل هذه ال�صلوكيات 

مقارنة مبن ال يرتدون الكمامات.
وي��ق��ول ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��درا���ص��ة اإن هذه 
حيث  امل�صادفة،  قبيل  من  لي�صت  املالحظة 
اأن ا�صتخدام الكمامات يف ال�صني هو تعبري 
عن الوعي االخالقي، وبالتايل فاإنها جتعل 
بالقواعد  ل��الل��ت��زام  م��ي��اًل  اأك����رث  ال��ب��ع�����ض 

االأخالقية.
"ميديكال  االإل������ك������رتوين  امل����وق����ع  ون����ق����ل 

الطبية  االأبحاث  اإك�صربي�ض" املتخ�ص�ض يف 
عن جاك�صون لو الباحث بكلية �صلون لعلوم 
االإدارة يف معهد ما�صا�صو�صيت�ض قوله: "لقد 
ال�����ص��ني ه��ي رمز  ال��ك��م��ام��ات يف  اأن  وج��دن��ا 
اأخالقي، وبالتايل فاإنها تقلل من ال�صلوكيات 

املنحرفة ملن يرتديها".
الباحثون  ق��ال  اح�صائية،  درا���ص��ة  وبح�صب 
الوجه قلل يف تقديرهم  ارت��داء كمامات  اإن 
املنحرفة  ال�صلوكيات  ارتكاب  احتماالت  من 
م���ق���ارن���ة مب���ن ال   4% اإىل  ت�����ص��ل  ب��ن�����ص��ب��ة 

يرتدون الكمامات.
واأو�صح الفريق البحثي اأن هذه الدرا�صة هي 
نتاج ع�صر درا�صات منف�صلة �صملت نحو 68 
اعتمادا  الب�صرية  لل�صلوكيات  مالحظة  األف 
على ت�صجيالت مقاطع كامريات املرور عند 
االإ�صارات ال�صوئية و�صاحات انتظار ال�صيارات 
ومفارق الطرق وغريها من و�صائل الر�صد 

واملتابعة.

ما عـــالقة الكمـامــات 
بال�ســلوك الفــردي
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة ع�سرة اآلف طالب وح�سور بارز ملبدعني من 22 دولة

نهيان بن مبارك: اإ�سراقات مهرجان عاملي نحر�ض على تتظيمه �سنويا يف اأبوظبي, لغر�ض الت�سامح والتعاي�ض والقيم ال�سامية
املجمع الثقايف باأبوظبي يحت�سن 77 فعالية �سمن الأن�سطة الرئي�سية للمهرجان على مدى 3 اأيام

ي�سرد عرب مقتنياته التاريخية م�سرية الدولة واإجنازاتها

الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات يتفقد املُتحف ال�سخ�سي للدكتور عبيد احلريي الكتبي ويناق�ض اأوجه التعاون الثقايف والرتاثي مع اجلامعة

بعنوان  مل�سة اأمل

جمعية الإمارات لل�سرطان تقيم حفلها  اخلريي ملر�سى  راأ�ض اخليمة  

•• اأبو ظبي-الفجر

ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  م��ن   8 تنطلق يف 
تنظمه  املعرفة" ال��ذي  على  مبني  "ت�صامح  اإ���ص��راق��ات 
بالتعاون مع عدد كبري من  الت�صامح والتعاي�ض  وزارة 
املوؤ�ص�صات املحلية والعاملية وبرعاية كرمية من معايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ع�صو جمل�ض الوزراء، 
ت�صم  مميزة  عاملية  بن�صخة  والتعاي�ض،  الت�صامح  وزير 
ن��وب��ل من  مفكرين وم��ب��دع��ني وح��ائ��زي��ن على ج��ائ��زة 
ي�صاركون  حيث  واأجنبية،  عربية  دول��ة   22 من  اأك��رث 
77 فعالية رئي�صية على م��دى فرتتني،  اأك��رث من  يف 

�صباحية وم�صائية، باملجمع الثقايف باأبو ظبي.       
اآل نهيان  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ  م���ع���ايل  وك�����ان 
ق��د اع��ت��م��د االأج���ن���دة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، واطلع 

ابرز  من  العديد  وم�صاركات  مو�صوعات  على  معاليه 
حول  دول��ة   22 م��ن  احلا�صرين  وامل��وؤث��ري��ن  املفكرين 
املقبل.  املهرجان يف نوفمرب  العامل، متهيدا النطالق 
لطالب  خم�ص�ض  ا�صراقات  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
املدار�ض واجلامعات واملدر�صني واأولياء االأمور واأ�صاتذة 
والفنانني  االأدب�����اء  م��ن  نخبة  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ام��ع��ات 
تتنوع بني  اأن�صطة وفعاليات مبتكرة  واملوهوبني، عرب 
التعليم  جم���االت  يف  املتخ�ص�صة  النقا�صية  احل��ل��ق��ات 
وامل��ع��رف��ة، واالإب����داع والت�صامح ون���دوات، وور����ض عمل، 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ومعرفية  وفنية  واأدب��ي��ة  فكرية  ول��ق��اءات 
اإ�صراقات اإماراتية، وحفالت فنية ومو�صيقية واأن�صطة 

ترفيهية متنوعة
اإن مهرجان  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
على  م��ب��ن��ي  "ت�صامح  ���ص��ع��ار  ي��ح��م��ل  ال����ذي  ا����ص���راق���ات 

عاملية،  �صبغة  ذو  م��ع��ريف  م��ه��رج��ان  مب��ث��اب��ة  املعرفة" 
فر�صتها  التي  االفرتا�صية  ن�صخته  يف  النجاح  حقق 
تعاىل  اهلل  وبف�صل  وال��ي��وم  العاملية،  اجلائحة  ظ��روف 
اأن  ا�صتطعنا  الر�صيدة،  القيادة  من  احلكيم  والتعامل 
الواقع  اأر���ض  على  والفعاليات  االأن�صطة  ملمار�صة  نعود 
مع مراعاة مقت�صياته. يف هذا املهرجان، نحر�ض على 
اأن نت�صارك مع العامل معارفنا، ونعزز قيمنا، ويف القلب 
منها الت�صامح والتعاي�ض واالأخوة االإن�صانية، ونتوا�صل 
م��ع ال��ع��امل ع��ن ط��ري��ق امل��ع��رف��ة، ال��ت��ي ه��ي االأ���ص��ل يف 
اأبناءنا  معارف  ون��رثي  واحل���وار،  والتعارف  االح���رتام 
الطلبة ومدر�صيهم واأولياء االأمور ، من اأجل م�صتقبل 
اأف�صل الإماراتنا والعامل، موؤكدا ان وجود قامات عاملية 
ال��ع��ام ه��و موؤ�صر ق��وي على تطوره  امل��ه��رج��ان ه��ذا  يف 

وثرائه.
هذا ومن جهة اأخرى فاإن الدورة الثانية من مهرجان 
واإبداعي  فكري  زخ��م  م��ن  حتمله  وم��ا  اإ�صراقات"   "
وح�صور جماهري وطالبي مكثف، يوؤكد على اهتمام 
وزارة الت�صامح والتعاي�ض بتعزيز املعرفة والقيم لدى 
املجتمع االإماراتي وال �صيما طالب املدار�ض احلكومية 
واخلا�صة بالدولة واجلامعات ، حر�صا على تعزيز قيم 
خالل  من  اجلميع،  لدى  والتعاي�ض  الت�صامح  وثقافة 
من  تقدميها  يتم  التي  املبتكرة  والفعاليات  االأن�صطة 
خالل مبدعني عاملني واإماراتيني يف خمتلف املجاالت 
املعرفية والفنية واالأدبية والتي حتمل ر�صائل وثقافة 
واجلامعات  امل��دار���ض  ط��الب  من  اأبنائنا  اإىل  الت�صامح 
وك��ذل��ك اإىل اأول���ي���اء االم����ور وال��رتب��وي��ني، ع��رب روؤية 
جديدة ت�صتلهم قيم الت�صامح العاملية اإىل جانب قيمنا 

االإماراتية اال�صيلة. 
املخل�صة  وجهودهم  ال�صركاء  كافة  دور  معاليه  وثمن 
اأ���ص��ه��ر يف اال���ص��ت��ع��دادات للمهرجان،  ع��ل��ى م���دى ع���دة 
وعلى راأ�صهم موؤ�ص�صة االإمارات للتعليم املدر�صي ودائرة 
والثقافة  ال�صياحة  دائ��رة  باأبوظبي،  واملعرفة  التعليم 

ال�صارقة،  املعرفة  هيئة  دب��ي،  املعرفة  دائ���رة  اأب��وظ��ب��ي، 
احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء االإم�����ارات، اأو���ص��نت م��اك��ويل، بدي 
تري، اميج ني�صن، تو�صرت برودك�صن، جامعة االإمارات، 
جامعة نيويورك، جامعة ال�صوربون، ومدار�ض جيم�ض 
واملبدعني  الكتاب  وك��اف��ة  ال��وط��ن،  و�صندوق  العاملية، 
ال���ذي���ن ي�����ص��ارك��ون يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان م���وؤك���دا اأن 
ومن  للجميع  وزارة  ه��ي  والتعاي�ض  الت�صامح  وزارة 
الت�صامح  ثقافة  تعزيز  دائ��م��ا  وهدفها  اجلميع،  اأج��ل 
ون�صر قيمه، موؤكدا اأن جناحها يف هذه املهمة مرتبط  
خالل  من  حاليا  يتم  وه��ذا  الفئات،  لكافة  بالو�صول 
موؤكدا  اال�صرتاتيجيني،  �صركائنا  مع  املثمر  التعاون 
اأ�صاليب  ا�صتحداث  على  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ه��رج��ان  حر�ض 
مبتكرة لكي ي�صمن الو�صول بر�صالته اإىل كافة فئات 
املجتمع وال�صيما طالب املدار�ض واجلامعات لكي تكون 
دائما وتنعك�ض على  اكرث جاذية، ولتظل يف وجدانهم 

�صلوكهم يف املجتمع.

•• العني-  الفجر

زار معايل زكي اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار الثقايف ل�صاحب 
ال�����ص��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة – ال��رئ��ي�����ض االأع���ل���ى جلامعة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ي���وم اأم�����ض م��ن��زل معايل 
يرافقه يف  اأبوظبي  الكتبي يف  الدكتور عبيد احل��ريي 
ل�صوؤون  املُ�صارك  النائب  م��راد،  اأحمد  الدكتور  الزيارة 

البحث العلمي.
ت��ب��ادل م��ع��ايل ت��ب��ادل زك��ي ن�صيبة وال��وف��د امل��راف��ق له 
خ��الل ال��زي��ارة، االأح��ادي��ث ال��ودي��ة مع معايل الدكتور 

اأوجه  مناق�صة  مّت��ت  وك��ذل��ك  الكتبي،  احل���ريي  عبيد 
االإمارات  جامعة  مع  وال��رتاث��ي  الثقايف  التعاون  �صبل 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وال���ت���ي ت��ت�����ص��ق م���ع روؤي�����ة القيادة 
للتنمية  ارتكاز  الوطن كمحور  اأبناء  دعم  الر�صيدة يف 

ال�صاملة املُ�صتدامة.
ُمتحف  يف  جولتهم  خ��الل  ن�صيبة  زك��ي  معايل  واأ���ص��اد 
عبيد  للدكتور  ال�صخ�صي  املُتحف  بهذا   ،"1185"
احل����ريي ال��ك��ت��ب��ي، داخ����ل م��ن��زل��ه، وال����ذي ي�����ص��رد عرب 
م��ق��ت��ن��ي��ات��ه ال���ت���اري���خ���ي���ة م�������ص���رية ال����دول����ة اخل����ال����دة، 
ال��ت��ي متّكنت م��ن حتقيقها عرب  ال��رائ��دة  واإجن��ازات��ه��ا 

اال�صتثمار يف االإن�صان الذي �صّكل حمور اهتمام القيادة 
الر�صيدة ويحتّل قّمة اأولوياتها، اّتباعاً لنهج املغفور له 
ال�صيخ زايد الذي اآمن باأن االإن�صان هو اأ�صا�ض التنمية 
احل�صارية وبناء االأوطان، واأن متكينه �صرورة وطنية 

للُم�صاهمة يف بناء حا�صر وم�صتقبل وطنه وجمتمعه.
ومن اجلدير بالذكر اأن ت�صمية معايل الدكتور الكتبي 
ملتحفه "1185"، يعك�ض اعتزازه بانتمائه اإىل القوات 
له  ع�صكري  رق��م  اأول  هو  الرقم  ه��ذا  ك��ان  اإذ  امل�صلحة، 

عقب تخرجه من كلية زايد الع�صكرية عام 1977.
وي�صّم املتحف اأكرث من 15 األف قطعة، من املقتنيات 

ال�صخ�صية مثل البطاقات واالأوراق ال�صخ�صية، االأقالم 
التكرمي  و���ص��ه��ادات  ال��درا���ص��ي��ة،  ال�صهادات  وال��ه��وات��ف، 
من  وكبرية  متنّوعة  جمموعة  اإىل  اإ�صافة  والتقدير، 
امليداليات التي ح�صل عليها اأو اأهديت اإليه من خمتلف 
من  جمموعة  م��ع  خمتلفة،  منا�صبات  يف  ال��ع��امل  دول 
العديد  املُتحف  القّيمة والنادرة. كما يحت�صن  القطع 
من الهدايا والتذكارات التي تلّقاها خالل م�صريته يف 
العمل الع�صكري اأو الدبلوما�صي، ومُتّثل اإجنازات متت 
خالل فرتة عمله التي ا�صتمّرت على مدار 43 عاماً يف 

خدمة الوطن.

اأكد �صعادة حممد خمي�ض الكعبي مدير عام 
اجلمعية  اأن  لل�صرطان،  االإم����ارات  جمعية 
ل��ع��ب��ت ع��ل��ى م����دار ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة دوراً 
مهماً  يف تعزيز الوعي ال�صحي من خطورة 
ال�����ص��رط��ان واحل���د وال��وق��اي��ة م��ن��ه، واحلث 
مبادرات  اأن  اإىل  م�صرياً  مبكراً،  ك�صفه  على 
التكافل  روح  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��ق��وم  اجل��م��ع��ي��ة 
االإن�صاين واالجتماعي والتعاون مع اجلهات 
امل�صوؤولية  اإط����ار  يف  واخل��ا���ص��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمعية  للم�صاعدة يف دعم املر�صى مادياً 

ومعنوياً.  
 حديث الكعبي جاء يف كلمته خالل احلفل 
اأقامته  اخل���ريي وال���رتاث���ي وال��ف��ن��ي ال���ذي 
" مل�صة  بعنوان  لل�صرطان  االإم���ارات  جمعية 
اأمل"، مبنا�صبة �صهر اكتوبر العاملي  للتوعية  
ب�����ص��رط��ان ال��ث��دي وذل���ك يف م��زرع��ة �صاليه 

بح�صور  اخليمة،  راأ���ض  الهاجري  ا�صرتاحة 
ال��ع��ام��ري ع�����ص��و جمل�ض  ن��ا���ص��ر  ���ص��امل  د. 
اإدارة اجلمعية، و�صعادة رجل االأعمال، وليد 
اجلهات  عن  وممثلني  عبدالكرمي،  حممد 
الراعية والداعمة  وح�صور االأطفال والكبار 
من املر�صى واملتعافني من مر�ض ال�صرطان 
واجلاليات،   امل��دار���ض  ومب�صاركة  واأ���ص��ره��م، 
الرتاث  من  لوحات  تقدمي  احلفل  وتخلل 
قدمتها  وطنية   واأنا�صيد  وفقرات  الوطني 
ج��م��ع��ي��ة ك�����ص��اف��ة وم����ر�����ص����دات االإم���������ارات، 
ومدر�صة مو�صى بن ن�صري، وفرقه "املزيود 
" ويوله ال�صحوح، وعر�ض ال�صاحر والتنورة 
الهاجري،  اإ�صطبالت  خليول  وا�صتعرا�ض 
اإ���ص��اف��ة اإىل م�����ص��اب��ق��ات م��ت��ن��وع��ة، وزاوي����ة 
احلناء،  لنق�ض  ال���رمي  �صالون  م��ن  احل��ن��اء 
وجت�����ص��ي��د  امل��ع��ر���ض احل���ريف وال���رتاث���ي من 

اإب��داع م��وزه �صامل ال�صحي، كما �صارك بنك 
بلدية  يف  ال�صحة  اإدارة  للطعام،  االإم����ارات 
ال�صعبية  االأك�����الت  ب��ت��ق��دمي  راأ�����ض اخل��ي��م��ة 
للح�صور، اإىل جانب �صيافة القهوة العربية 

املقدمة من " دالة اأم فار�ض".
الهدايا  ت���ق���دمي  احل���ف���ل  خ�����الل  مت  ك���م���ا   
للمر�صى م�صاهمة  من رجل االأعمال اأحمد 
اإبراهيم بكريات و�صركة اخلليج لل�صناعات 
راأ�ض  �صرياميك  و���ص��رك��ه  جلفار  ال��دوائ��ي��ة 
�صراي  بن  حممد  مهره  و���ص��ددت  اخليمة. 
مديرة مكتب اجلمعية يف راأ�ض اخليمة على 
اأهمية ا�صتمرار احلمالت لن�صر الوعي من 
الك�صف  ع��ن  والت�صجيع  ال�����ص��رط��ان  م��ر���ض 
والتخفيف  ال���ث���دي  ����ص���رط���ان  ع���ن  امل��ب��ك��ر 
م��ن م��ع��ان��اة ب��ع�����ض ال��ن�����ص��اء وب���ث االأم����ل يف 
نفو�صهن. متوجهة بال�صكر اإىل �صعادة  وليد 

اإبراهيم  اأحمد  حممد عبدالكرمي و�صعادة  
ب��ك��ريات و���ص��ع��ادة ف��ه��د ال�����ص��رياوي و�صركة 
اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار، ومزرعة 
و�صيدلية  ال��ه��اج��ري  ا���ص��رتاح��ة  و���ص��ال��ي��ه 

على  اإي�صت"،  ميدل  "يواند  و�صركة  املدينة 
"مل�صة  مل��ب��ادرة  وج��ه��وده��م  احل��ف��ل  رعايتهم 
اأمل" لدعم مر�صى ال�صرطان يف اإمارة راأ�ض 

اخليمة.   

ت�سجيع الباحثني يف جمال ال�ستخدامات الطبية لل�سموم
املوؤمتر العاملي الـ21 للجمعية الدولية لعلم ال�سموم 

يو�سي باإقامة م�سنع لإنتاج الأم�سال يف الإمارات 
ومعامل بحثية لعلم ال�سموم داخل اجلامعات 

•• اأبوظبي- الفجر

اأكد امل�صاركون يف املوؤمتر العاملي احلادي والع�صرين للجمعية الدولية لعلم 
ال�صموم، الذي ا�صت�صافته العا�صمة اأبوظبي، اإقامة م�صنع الإنتاج االأم�صال 
ال�صحة  واإ���ص��راف منظمة  رعاية  املتحدة حتت  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
العاملية، نظراً ملا متتلكه االإم��ارات من مكانة عاملية مرموقة وبنية حتتية 

متطورة.
لعلم  بحثية  معامل  باإقامة  اأعماله  ختام  يف  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  واأو�صى 
خا�صة  الباحثني  وت�صجيع  االإم����ارات،  دول��ة  يف  اجل��ام��ع��ات  داخ��ل  ال�صموم 
ال�صباب  بالباحثني  واالإهتمام  لل�صموم،  الطبية  اال�صتخدامات  جم��ال  يف 
ودعم  ال�صموم،  علم  جمال  يف  الدرا�صات  واإج��راء  البحث  على  وت�صجيعهم 
نظراً  االأدوي���ة  انتاج  ال�صموم يف  ا�صتخدام  وال��درا���ص��ات يف جم��ال  االأب��ح��اث 
واالإ�صابات،  االأم��را���ض  من  العديد  ع��الج  يف  حتققت  التي  املهمة  للنتائج 
و�صرورة اال�صتفادة الق�صوى من نتائج الثورة ال�صناعية الرابعة والذكاء 

اال�صطناعي يف ا�صتخال�ض ال�صموم وانتاج االأم�صال.
كما اأو�صى املوؤمتر باإن�صاء فرع للجمعية الدولية لعلم ال�صموم يف منطقة 
ال�صموم،  لعلم  الدولية  اجلمعية  تتبع  افريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق 
لتتوىل اأمور املخت�صني يف هذا العلم وذلك بعد النجاح الذي لقيه املوؤمتر 

الدويل للجمعية الذي عقد يف اأبوظبي.
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ من�صور  �صمو  رع��اي��ة  امل��وؤمت��ر حت��ت  تنظيم  ومت 
اأم�صال  الرئا�صة، ونظمته �صركة  ال��وزراء وزير ديوان  نائب رئي�ض جمل�ض 
اأول �صركة من نوعها يف منطقة ال�صرق االأو�صط، والتي تتخذ من اأبوظبي 
مقراً لها،  وبدعم وتعاون من وزارة التغري املناخي والبيئة، وهيئة البيئة 
اأبوظبي للخدمات  و�صركة  اأبوظبي،   � والثقافة  ال�صياحة  اأبوظبي، وهيئة   �
و2000  ح�صورياً  مهتماً   300 نحو  فيه  و���ص��ارك  "�صحة"،  ال�صحية 
137 ع��امل��اً وخمت�صاً وخ��ب��رياً يف علم  اف��رتا���ص��ي��اً، وحت��دث خالله ق��راب��ة 
واأ�صاتذة  الباحثني  م��ن  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  دول���ة   37 م��ن  ال�صموم 

اجلامعات العاملية، واملدراء التنفيذيني، واملهتمني بعلم ال�صمم.
و�صهد اليوم اخلتامي للموؤمتر حما�صرة عامة للدكتور جيلني كينغ االأ�صتاذ 
يف جامعة كوينزالند �صانت لو�صيا االأ�صرتالية، ا�صتعر�ض خاللها العالجات 
االإ�صابات  ل��ع��الج  ال��ع��ن��ك��ب��وت  ���ص��م  ببتيد  ا���ص��ت��خ��دام  اأب���رزه���ا  وم���ن  املميتة 
الدماغية والقلب. ومت خالل اليوم اخلتامي للموؤمتر تنظيم عدة جل�صات 
ديني�ض  الدكتورة  االأوىل  اجلل�صة  وتراأ�ض  ال�صريرية،  ال�صموم  علم  تناولت 
تامبورجي من معهد ديني�ض تامبورجي بوتانتان يف مدينة �صاو باولو يف 
الربازيل، والدكتور اأ�صي�ض كومار موخريجي من معهد الدرا�صات املتقدمة 
للعلوم والتكنولوجيا يف الهند، وحتدث خاللها الدكتور ويلتون مونتريو 
االأفاعي،  لدغات  اأنزميات  حول  الربازيلية،  اأمازونا�ض  والي��ة  جامعة  من 
بالربازيل،  رورامي���ا  يف  الفيدرالية  اجلامعة  من  بوكا  مانويال  والدكتور 
جوليان  الدكتور  حت��دث  فيما  االأف��ع��ى،  للدغة  ال�صريرية  اجل��وان��ب  ح��ول 
وايت من م�صت�صفى الن�صاء واالأطفال يف اأ�صرتاليا، حول االعرتاف العاملي 
باخلربة ال�صريرية لعلم ال�صموم، والدكتورة بدرية الهطالية رئي�صة ق�صم 
مكافحة ال�صموم بوزارة ال�صحة يف �صلطنة عمان حول �صم العقرب يف دول 

اخلليج ومنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.
النقب  غ��وري��ون يف  ب��ن  اال���ص��ت��اذ يف جامعة  اإ���ص��ح��اق الزار  الباحث  وت��ن��اول 
وحتدثت  لالأطفال،  اإ�صرائيليني  م�صت�صفيني  يف  ال�صموم  اإدارة  يف  جتربته 
حول  الربازيلية  اأمازونا�ض  والية  جامعة  من  �صات�صيت  جاكلني  الدكتورة 
املر�صى  ل��دى  املو�صعية  التغريات  يف  الكثافة  منخف�ض  الليزر  ا�صتخدام 
والدكتور  الثعابني،  بوثروب�ض  بوا�صطة  للجروح  خياطة  اإج��راء  مت  الذين 
حول  االإي��ران��ي��ة  الطبية  للعلوم  جيالن  جامعة  يف  اال���ص��ت��اذ  ج��اليل  اأم��ري 
االإ�صابة ب�صم العقرب يف اإيران. وتناولت اجلل�صة الثانية من اليوم اخلتامي 
يوري  الدكتور  وتراأ�صها  االأدوي���ة،  واكت�صاف  الطبيعية  ال�صموم  للموؤمتر، 
اأوتكني الباحث يف معهد الكيمياء احليوية الع�صوية يف مو�صكو، والدكتور 
ك��ارت��ي��ك ���ص��ون��اج��ار ال��ب��اح��ث يف امل��ع��ه��د ال��ه��ن��دي ل��ل��ع��ل��وم، وحت���دث خاللها 
االأ�صرتالية،  كوينزالند  االأ�صتاذ يف جامعة  كاردو�صو  �صي  فرناندا  الدكتور 
حول فرط اال�صتثارة الع�صبية بوا�صطة ببتيد العنكبوت، والدكتورة ماريا 
اإيكونوموبولو من جمموعة علم ال�صموم املتعدية يف اإ�صبانيا، حول مركبات 

ال�صم كفئة جديدة من االأدوية امل�صادة لل�صرطان.
حول  درا���ص��ة  للعلوم  الهندي  املعهد  من  �صوناجار  كارتيك  الدكتور  وق��دم 
�صموم العنكبوت الغنية بالكربيتيد، والدكتور اإيكاترينا ليوكمانوفا الباحث 
للعلوم  الرو�صية  لالأكادميية  التابع  الع�صوية  احليوية  الكيمياء  معهد  يف 
فالنتني  الدكتور  وا�صتعر�ض  لل�صرطان،  م�صادة  انتقائية  اأدوي��ة  عن  بحثاً 
الرو�صية  االأك��ادمي��ي��ة  الع�صوية،  احليوية  الكيمياء  معهد  من  تابكمخر  
اأنواع الببتيد،  للعلوم، بحثاً حول توفري قاعدة بيانات �صاملة للعديد من 
وحتدث يف اجلل�صة كذلك الدكتور نارومي اأوكي �صيوي من جامعة فوكوكا 
اليابانية، والدكتور جونغو فلورن�ض من املركز اجلامعي الطبي يف �صوي�صرا 
عن ال�صموم وبروتيناتها. ويف اجلل�صة الثالثة من اليوم اخلتامي للموؤمتر 
تركز النقا�ض حول تقنيات ال�صموم، وتراأ�صها الدكتور خوان كالفيت االأ�صتاذ 
كوينتون  ل��وك  وال��دك��ت��ور  باإ�صبانيا،  فالن�صيا  يف  احل��ي��وي  الطب  معهد  يف 
االأ�صتاذ يف جامعة لييج البلجيكية، وحتدث خاللها الدكتور تيم لودديك، 
من معهد فراونهوفر للبيولوجيا اجلزيئية والتطبيقية االأملاين، والدكتور 
ت�صخري  ح��ول  الوطنية،  �صنغافورة  جامعة  يف  االأ���ص��ت��اذ  وال��رت  مريناليني 
م�صادر حيوية جديدة من �صموم �صغرية املف�صليات، فيما تناول الدكتور 
ت�صو هوك تان اال�صتاذ يف جامعة مااليا املاليزية ا�صتخدام �صموم الثعابني 
يف العالج الطبي يف جنوب �صرق اآ�صيا، واالآثار املرتتبة على اختالف ال�صم 
لييج  كوينتون من جامعة  لوك  الدكتور  االأفاعي، وحت��دث  لدغات  لعالج 
، واأجرى درا�صة مقارنة  البلجيكية، حول تاأثري ال�صم على االأنثى والذكر 

ت�صمل ت�صوير اجل�صم بالكامل.

مهرجان اإ�سراقات هو مهرجان �سنوي تنظمه وزارة الت�سامح وي�سم هذا العام ما يزيد على 71 
فعالية رئي�سية، وي�ستمر  على مدى 3 اأيام،  ويعرب عن روؤية وا�سحة تركز على اأهمية النطالق 
اأن�سطة  تتنوع  ولذا  العاملية،  اإىل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  داخل  الت�سامح  يف  الإماراتية  بالتجربة 
املهرجان هذا العام لت�سمل فروعا متعددة منها الندوات الفكرية ، والأدبية، احللقات النقا�سية 
ال�سعرية التي يقدمها مدعون من الأمارات  والعرو�ص الفنية،  القراءات الق�س�سية والندوات 
والعامل، اإ�سافة اإىل لقاءات مفتوحة بني اجلمهور والكتاب واملوؤثرين، وكذلك ندوات الأوائل، 
للمدر�سني،  خم�س�سة  وبرامج  تكنولوجية،  وا�سراقات  متعددة،  جم��الت  يف  تدريب  ور���ص  و 

والرتبويني.
عدد الدول العربية والعاملية امل�ساركة باملهرجان هذا العام من خالل اأدباءها ومفكريها وقنانيها 
ومبدعيها، مبثابة اإ�سافة حقيقية توؤكد على عاملية املهرجان، ونبل ر�سالته، وو�سوله اإىل اآفاق 
جديدة، موؤكدا اأن هناك مبدعني من 22 دولة،  اأكدوا  م�ساركتهم باملهرجان، وتاأتي يف مقدمة 
الدول امل�ساركة اململكة العربية ال�سعودية وم�سر والكويت واجلزائر و ولبنان و�سوريا والعراق و 
الأردن والوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، وجنوب اأفريقيا ، ونيجرييا، واأ�سرتاليا،  
املتحدة،  العربية  الإمارات  اىل  اإ�سافة  وال�سني،  واليابان  وفرن�سا  وايرلندا  وكندا  واأفغان�ستان 
موؤكدا اأن�سطة املهرجان �ستتحدث ب� 7 لغات خمتلفة هي اللغة العربية ، الإجنليزية والرو�سية 

والفار�سية والفرن�سية واليابانية وال�سينية والأوردو.
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اإذا وجدت نف�سك كثريا ما ت�ستيقظ واأنت تعاين من ال�سداع 
يف ال�سباح، فاأنت ل�ست وحدك، حيث يعاين الكثريون من 

ال�سداع ال�سباحي ولأ�سباب خمتلفة تتطلب معرفتها.
وميكن ملعرفة الأ�سباب الكامنة وراء هذا الأمل الناب�ص 
يف الراأ�ص يف ال�سباح، والذي غالبا ما ل يكون خطريا، اأن 
ي�ساعدنا يف عالجه. لكن الأمل امل�ستمر يف معظم فرتات 
ال�سباح ميكن اأن يكون موؤ�سرا حمتمال على وجود م�سكلة 

كامنة.

ما هي اأنواع ال�سداع املوجودة؟
ال�صداع.  من  ن��وع   300 نحو  هناك  املجموع،  يف 
 4 ال�صاعة  ب��ني  ع���ادة  ال�صباحي  ال�����ص��داع  وي��ب��داأ 
�صباحا و9 �صباحا ومييل غالبا اإىل مقاطعة نوم 

املري�ض.
اأن ي��ن��درج االأمل يف ع��دد م��ن ال��ف��ئ��ات ما  ومي��ك��ن 
اأو  ت��وت��ر،  ���ص��داع  اأو  عنقوديا  �صداعا  اإم��ا  يجعله 

حتى �صداعا ن�صفيا.
ال�صباحي  ال�صداع  من  االأخ��رى  االأن���واع  وت�صمل 
ا�صتخدام  يف  واالإف���������راط  االن���ت���ي���اب���ي  ال�������ص���داع 

االأدوية.
من  يعانون  الذين  معظم  اأن  الدرا�صات  ووج��دت 
ا�صطرابات  اأي�صا من  يعانون  ال�صباحي  ال�صداع 

النوم.

ملاذا يحدث ال�سداع؟
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن االأ����ص���ب���اب ال��ت��ي ق���د جتعلك 
ال�صباح،  يف  ب��ال�����ص��داع  م�����ص��اب  واأن����ت  ت�صتيقظ 

ومنها:

-العمل بنظام الورديات:
ال�صباح  يف  ال�����ص��داع  اأن  اإىل  االأب��ح��اث  وتو�صلت 
ال�صاعة  اإي��ق��اع  ا�صطرابات  �صببه  يكون  اأن  ميكن 
اجل�صم"  "�صاعة  تكون  عندما  وهي  البيولوجية، 
العمل  عند  يحدث  م��ا  مثل  متوقفة،  الطبيعية 

بنظام الورديات.
الطبيعية،  ج�صمك  �صاعة  بني  االختالل  وب�صبب 
على  حت�صل  ال  قد  بالفعل،  نائما  تكون  وعندما 
ق�صط ك��اف م��ن ال��ن��وم م��ا ق��د ي���وؤدي اإىل حدوث 

�صداع عند اال�صتيقاظ.

للح�صا�صية يف  امل�صببة  امل��واد  اإىل  باالإ�صافة  وه��ذا 
الربودة،  �صديدة  غرفة  يف  النوم  اأو  النوم  غرفة 
وكل ذلك ميكن اأن يوؤدي اإىل تدهور جودة النوم.

-ا�سطرابات النوم
اأن ي���ح���دث ج���راء  مي��ك��ن ل��ل�����ص��داع ال�����ص��ب��اح��ي 
الدماغ  من  اجل��زء  نف�ض  الأن  ال��ن��وم،  ا�صطرابات 
الذي يتحكم يف النوم واملزاج يتحكم اأي�صا يف االأمل 

الذي ت�صتيقظ به.

-الأرق
احل�صول  م���ن  احل���ال���ة  ه����ذه  مت��ن��ع��ك  اأن  مي��ك��ن 
اإبقائك  ال��راح��ة عن طريق  ك��اف من  ق�صط  على 
م�صتيقظا عندما حتاول النوم، واإيقاظك مبجرد 

النوم، والت�صبب يف نوم م�صطرب.
النوم  االأخ��رى، مثل  النوم  وقد ت�صاهم م�صكالت 
بالو�صادة  وال��ن��وم  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  وال�صري  القهري، 
النوم،  مواعيد  يف  املفاجئة  والتغريات  اخلاطئة، 
ال����ن����وم، يف ح���دوث  اأو ق��ل��ة  ال����زائ����د  ال���ن���وم  م��ث��ل 

ال�صداع.
معاناتهم  عن  اأي�صا  امل�صابني  من  العديد  واأبلغ 
من ا�صطرابات حركة النوم مثل �صرير االأ�صنان 
)حيث يقوم االأ�صخا�ض بطحن اأو �صغط اأ�صنانهم 
ال��ن��وم(، ومتالزمة متلمل  اأث��ن��اء  ع��ن غ��ري ق�صد 
ال�����ص��اق )ح��ي��ث ي��ع��اين االأ���ص��خ��ا���ض م��ن اإح�صا�ض 
وخز غري مريح يف اأطرافهم ال�صفلية اأثناء النوم 
يف  ال�صديدة  الرغبة  خ��الل  من  ي�صاحبه  وال��ذي 

حتريكهم من اأجل احل�صول على الراحة(.
ع��الم��ة حتذير  اأي�����ص��ا  ال�صباحي  ال�����ص��داع  وي��ع��د 
ال  والتي  النومي،  التنف�ض  توقف  حلالة  رئي�صية 

يدرك الكثري من النا�ض اأنهم يعانون منها.

الهوائية  ال�صعب  وتت�صبب هذه احلالة يف تقل�ض 
التنف�ض موؤقتا.  اإىل توقف  يوؤدي  الليل، ما  اأثناء 
التايل  ال��ي��وم  وال��ت��ع��ب يف  ال�����ص��داع  ي�صبب  وه���ذا 

وكذلك ال�صخري اأثناء الليل.

-م�ساكل ال�سحة العقلية واجل�سدية
يعد االكتئاب والقلق اأي�صا من االأ�صباب الرئي�صية 
مع  يتداخالن  حيث  املزمن،  ال�صباحي  لل�صداع 

االأرق.
وب��االإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ف���اإن االأدوي����ة مب��ا يف ذلك 
االأمل  م�صكنات  م��ن  االن�صحاب  واآث���ار  االأ���ص��ربي��ن 
ت�����وؤدي اإىل ����ص���داع مزمن  وال��ك��اف��ي��ني غ��ال��ب��ا م���ا 

و�صداع ن�صفي.
اأي�صا  ال�����ص��داع  ي��ك��ون  اأن  امل�����ص��ت��غ��رب  ول��ي�����ض م��ن 
نتيجة ل�صرب الكحول. وقد يكون ال�صداع اأحيانا 
عالمة على حالة �صحية اأكرث خطورة، لكن هذا 

نادر احلدوث.
تكن  ومل  املنتظم  ال�����ص��داع  م��ن  ت��ع��اين  كنت  واإذا 
دائما مراجعة  ال�صبب، فمن اجلدير  متاأكدا من 
باأعرا�ض  م�����ص��ح��وب��ا  ك���ان  اإذا  خ��ا���ص��ة  ال��ط��ب��ي��ب، 

اأخرى.
ال�صمات  م��ن  ال�����ص��داع  ب��ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
م�صاكل  ت�صاحبه  عندما  الدماغ،  لورم  الرئي�صية 
الوظيفة  يف  وال���ت���غ���ريات  ال���ك���الم  اأو  ال���روؤي���ة  يف 

العقلية مثل �صعوبة الذاكرة.
وال�صكتة  ال��دم  �صغط  ارت��ف��اع  يت�صبب  اأن  وميكن 

الدماغية اأي�صا يف حدوث �صداع.

ال�سداع  م��ن  للتخل�ص  ال��ن�����س��ائ��ح  بع�ص 
ال�صباحي:

ي��وؤدي و�صع كمادة  اأن  الباردة: ميكن  الكمادات   -

باردة على جبهتك اإىل اإحداث اإعجازات يف عالج 
امللفوفة  الثلج  ملكعبات  وميكن  الن�صفي.  ال�صداع 
اأو حتى  املجمدة  البازالء  اأو كي�ض من  يف من�صفة 

اال�صتحمام مباء بارد اأن تخفف االأمل.
15 دقيقة ثم  احتفظ بال�صغط على راأ�صك ملدة 

خذ ا�صرتاحة ملدة 15 دقيقة.
عن  الناجت  لل�صداع  بالن�صبة  التدفئة:  و���ص��ادة   -
التوتر، �صع و�صادة تدفئة على رقبتك اأو موؤخرة 
راأ�صك. واإذا كنت تعاين من �صداع اجليوب االأنفية، 
فام�صك بقطعة قما�ض دافئة على املنطقة املوؤملة. 

ت�����وؤدي االأ����ص���واء  اأن  - خ��ف��ت االأ������ص�����واء: مي��ك��ن 
بال�صداع  االإ���ص��اب��ة  اإىل  ال��وام�����ص��ة  اأو  ال�صاطعة 
بتغطية  ف��ق��م  ل��ه��ا،  ع��ر���ص��ة  ك��ن��ت  واإذا  الن�صفي. 
وحاول  النهار  اأث��ن��اء  املعتمة  بال�صتائر  ن��واف��ذك 
ارتداء النظارات ال�صم�صية يف الهواء الطلق. وقد 

ترغب اأي�صا يف اإ�صافة �صا�صات م�صادة للتوهج اإىل 
جهاز الكمبيوتر اخلا�ض بك.

- جتنب االإفراط يف امل�صغ: ال يوؤذي م�صغ العلكة 
فكك فح�صب، بل ميكن اأن ي�صبب ال�صداع اأي�صا. 
اإذا  وال��ل��زج��ة  املقرم�صة  االأط��ع��م��ة  جتنب  وي��ج��ب 
كنت تعاين من ال�صداع وتاأكد من تناول ق�صمات 
�صغرية. واإذا كنت تطحن اأ�صنانك يف الليل، ا�صت�صر 
اإمكانية ا�صتخدام واقي الفم  طبيب االأ�صنان عن 

الأن هذا قد يحد من ال�صداع يف ال�صباح الباكر.
للكميات  ميكن  الكافيني:  بع�ض  على  اح�صل   -
ال�صغرية من الكافيني اأن تخفف ال�صداع وميكن 
اأن تزيد من تاأثري م�صكنات االأمل التي ال ت�صتلزم 
و�صفة طبية. ومع ذلك، فاإن الكثري من الكافيني 
ميكن اأن يقطع النوم وي�صبب اأنواعا خمتلفة من 

ال�صداع. 

يعاين الكثريون منه ولأ�سباب خمتلفة تتطلب معرفتها

ملاذا ي�ستيقظ البع�ض ب�سكوى من ال�سداع؟

اآثار جانبية مفاجئة لتناول الأرز الأبي�ض

هو  كما  املخ�صب  االأرز  اأو  االأب��ي�����ض  االأرز 
م��ع��روف، ه��و اأح��د االأن���واع االأك���رث �صيوعا، 
يعني  مم��ا  امل��ك��رر،  االأرز  ه��و  االأبي�ض  االأرز 
اأنه قد مت طحنه الإزالة الق�صرة اخلارجية 
وطبقات النخالة واجلراثيم، وعلى الرغم 
اإىل  االأب���ي�������ض  االأرز  مي��ي��ل  ان��ت�����ص��اره  م���ن 
طريقة  ب�صبب  �صيئة  �صمعة  على  احل�صول 
البني  االأرز  مع  باملقارنة  خا�صًة  معاجلته، 
اأكرب من  الذي يحتوي على ن�صبة غذائية 

احلبوب الكاملة.
ق��ال��ت اأخ�����ص��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة وم��وؤل��ف��ة كتاب 
7 مكونات،  م���ن  امل���ك���ون  ال�����ص��ح��ي  ال��ط��ب��خ 
هناك   ،Eat thisملوقع ماناكري  ل��وري��ن 
لتناول  امل��ده�����ص��ة،  اجل��ان��ب��ي��ة  االآث����ار  بع�ض 

االأرز منها اجليدة ومنها ال�صيئة:

اإعطاء املزيد من الطاقة
تقول ماناكري :"االأرز االأبي�ض هو م�صدر 
الرئي�صي  امل�����ص��در  وه���و  ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات، 
فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�صافة  جل�صمك،  للوقود 
العديد من اأنواع االأرز االأبي�ض، على االأقل 
 B يف الواليات املتحدة، مدعمة بفيتامينات
الطاقة  ت�صاعد يف دعم م�صتويات  التي قد 

اأي�صا."
 ،Nutrients ووفقا لبحث ُن�صر يف املجلة
فاإن جميع فيتامينات B، با�صتثناء حم�ض 
ال��ف��ول��ي��ك ت�����ص��ارك يف خ��ط��وة واح����دة على 
االأقل من نظام اإنتاج الطاقة داخل اخللية، 

ال��درا���ص��ات على ���ص��رورة احل�صول  وت��وؤك��د 
الكت�صاب   B فيتامني  كل  من  جرعة  على 
الطاقة. والقليل جدا منه �صيحد من اإنتاج 
تاأثري  ل��ه  ي��ك��ون  ق��د  مم��ا  للطاقة،  اجل�صم 
ال��غ��ذائ��ي وال�صحة  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��ي 

العامة.

قد يحتوي على الزرنيخ
نادرا  عن�صرا  الزرنيخ  يعد  ملاناكري،  وفقا 
ب�صكل  ا���ص��ت��ه��الك��ه  ع��ن��د  ي�����وؤدي،  اأن  مي��ك��ن 
النتائج  بع�ض  اإىل  كبرية،  وبكميات  متكرر 
ال�صحية غري ال�صارة، وتو�صح: "مت العثور 
على الزرنيخ يف االأرز، لذلك عندما ت�صتهلك 
ه���ذه احل���ب���وب، ي��دخ��ل ه���ذا ال��ع��ن�����ص��ر اإىل 
ج�صمك".على الرغم من اأن االأرز االأبي�ض 
يحتوي على ن�صبة اأقل من الزرنيخ مقارنة 
باالأرز البني، اإال اأنه ال يزال من املهم جتنب 
االإفراط يف تناوله وتنويع احلبوب، بع�ض 
اخل���ي���ارات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة اأقل 
م��ن ال��زرن��ي��خ وال��ت��ي ت�صتحق امل��ح��اول��ة هي 

القطيفة والكينوا والربغل والفارو.

ي�ساهم يف تقوية العظام
يوفر  ق��د  االأب��ي�����ض  االأرز  ت��ن��اول  اأن  ات�صح 
ب�صحة  االأم���ر  يتعلق  عندما  ك��ب��رية  م��ي��زة 
جميعا  "نعلم  م��ان��اك��ري:  ت��ق��ول  ال��ع��ظ��ام، 
العنا�صر  Dمن  وفيتامني  الكال�صيوم  اأن 
اأحد  لكن  العظام،  ل�صحة  املهمة  الغذائية 

املغذيات الرئي�صية املجهولة ل�صحة العظام 
املنغنيز، اأحد العنا�صر الرئي�صة املتواجد يف 

االأرز االأبي�ض".

مبتالزمة  الإ���س��اب��ة  يف  ي�ساهم  ق��د 
التمثيل الغذائي.

بينما هناك حاجة اإىل مزيد من البيانات، 
ت�صري بع�ض الدرا�صات اإىل وجود �صلة بني 
متالزمة  وخطر  االأبي�ض  االأرز  ا�صتهالك 

التمثيل الغذائي، بح�صب ماناكري.
التمثيل  "متالزمة  كلينك،  مل��اي��و  ووف��ق��ا 
التي  احل���االت  م��ن  ه��ي جمموعة  الغذائي 
االإ�صابة  خطر  من  يزيد  مما  معا،  حت��دث 
الدماغية  وال�����ص��ك��ت��ة  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض 
2." وت�����ص��م��ل هذه  وال�����ص��ك��ري م���ن ال���ن���وع 
احلاالت ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم، وزيادة 
وزيادة  اخل�صر،  ح��ول  اجل�صم  يف  ال��ده��ون 
وم�صتويات غري طبيعية من  ال��دم،  �صغط 

الكولي�صرتول اأو الدهون الثالثية.
اقرتحت اإحدى الدرا�صات املن�صورة يف جملة 
Heart Asia اأن اأولئك الذين تناولوا 
معظم االأرز االأبي�ض ارتبطوا بزيادة خطر 
االإ�صابة مبتالزمة التمثيل الغذائي بن�صبة 
٪30، على الرغم من اأنها لي�صت �صديدة، 
اإال اأنها ال تزال كبرية مبا يكفي، لذلك اإذا 
كنت معر�صا خلطر االإ�صابة باأي من هذه 
االأبي�ض  االأرز  ا�صتبدال  ففكر يف  احل��االت، 

ب�صيء اآخر.

يعد الأرز اأكرث احلبوب �سيوعا يف جميع اأنحاء العامل وذلك ب�سبب تكييفه ل�ستكمال جمموعة كبرية من النكهات والأطباق، وي�سكل الأرز خم�ص اإجمايل ال�سعرات 
احلرارية امل�ستهلكة على م�ستوى العامل.
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العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
MOJAU_2022- 0096286 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : رقم  هوية  بطاقة  حتمل   - العطار  حم�صن  ال�صيد  ح�صني  زكيه   : ال�صيده  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
البالغة  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يف  ترغب   ، االإمارات   : اجلن�صية   784197526869645
)50%( - وال�صيد / �صيد ذوالفقار ح�صني كاظمي بن �صيد غالم ا�صغر �صاه - يحمل بطاقة هوي�ة رق�م 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االمريكيه  املتحده  الواليات   : اجلن�صية   784195758503742  :
كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد / حمم�د ا�ص�ف حمم�د داوود - يحمل بطاقة هوية رقم : 
784197850509205 اجلن�صية : باك�صتان - يف الرخ�صة امل�صماه ) املجتبي لزينة ال�صيارات( تاأ�ص�صت 
بال�صارقة،  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )540738( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة 
تعديالت اأخري : مت تغري ال�صكل القانوين من )�صركة اأعمال مهنية( اإيل )وكيل خدمات(.  وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار  االجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
MOJAU_2022- 0096234 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الهند  اجلن�صية   ، با�صو  كري�صنا  نفني  با�صو  �صوجنا   : ال�صيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد : عبدالهادي 
على  للتدريب  )ال�صدارة  الرخ�صة  االمارات يف  اجلن�صيه   - الهاجري  دغمان  �صعيد  فهيد 
ال�صادرة من  رقم )741763(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  الفنون( 
من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   : اأخرى  تعديالت   ، بال�صارقة  االقت�صادية  التنميه  دائرة 

وكيل خدمات اإىل موؤ�ص�صة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جيلريداج للتجارة �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�صكل القانوين : ذات 
م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�صة : 990801 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1620646 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/6/29 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/6/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ص  املعني 
حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - هاتف : 04-2973060 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بريك�ص للو�ساطة التجارية �ص ذ م م  
العقارية - ديرة - بور�صعيد  ا�صيكو اخلليجية  808 ملك �صركة  العنوان : مكتب رقم 
القيد  895444 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1502600 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/3/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/3/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
 2903-1 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  الن�ساري  & ام  ايه  املعني 
ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول - هاتف : 
2955582-04 فاك�ض : 2955598-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات 
را�صد لدعم م�صاريع  بن  914 ملك موؤ�ص�صة حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
 : ف��اك�����ض   04-2973060  : ه���ات���ف   - ب��ور���ص��ع��ي��د   - دي�����رة   - ال�����ص��ب��اب 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
م م  ذ  �ص  للتجارة  جيلريداج  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/29 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان 
  04-2955598 2955582-04 فاك�ض :  - املركز التجاري االأول - هاتف : 
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص  التجارية  للو�ساطة  بريك�ص  لت�صفية  اأع���اله 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/3/1 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2022/3/1 وعلى من 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
مبارك اجلالف ملقاولت التك�سية والر�سيات  

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006934/ 
اإىل املحكوم عليه : مبارك اجلالف ملقاوالت التك�صية واالر�صيات 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ابو الكالم �صم�ض احلق يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 3841.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003311/ 
اإىل املحكوم عليه : موهانن بها�صكران بها�صكران كوجنورامان  

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ دار التمويل - �ض م ع   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 45184.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة  ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003302/ 
اإىل املحكوم عليه : انيل كومار تاناجني 

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 129557.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2022 /0000375  يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده : �صاجناي جني 

عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان - البوابة رقم 6 - بلوك ايه - مكتب رقم 10 - 
�صندوق بريد رقم 932 - 0559858525 رقم مكاين 426510925 

بتاريخ   ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد  جاين  راجيف   : امل�صتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCICOM2022/0000375 .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
املحكمة االإ�صتئنافية املدنية - جتاري )كلي( )اعالن باحلكم التمهيدي وب�صحيفة االإ�صتئناف( 

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/1 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000705  يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
 امل�صتاأنف �صده : راية املدائن ملقاوالت البناء ذ م م )�صركة الد�صوقي اأحمد ملقاوالت البناء ذ م م(

101 رقم مكاين  اإمارة ال�صارقة - �صارع النباعة - �صارع العروبة - �صقة رقم  �صابقا عنوانه : 
 0556706702 هاتف   95706 ب  �ض   4451009786

ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : �صركة املظفر ملقاوالت البناء )ذ م م( وميثلها مديرها م�صطفى 
على املقداد.  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ  .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
)جزئي( مدين   - املدنية  االإ�صتئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022/0000705

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/8 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000705 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده :   الد�صوقي اأحمد حممود حممد 

مكاين  رقم   101 رقم  �صقة   - العروبة  �صارع   - النباعة  �صارع   - ال�صارقة  اإمارة   : عنوانه 
 0556706702 هاتف   95706 ب  �ض   4451009786

ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : �صركة املظفر ملقاوالت البناء )ذ م م( وميثلها مديرها م�صطفى 
على املقداد.  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ  .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
)جزئي( مدين   - املدنية  االإ�صتئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022/0000705

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/8 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2022 /0000375 يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
امل�صتاأنف �صده : �صركة �صوريا فيناياك اأند �صرتيز ليمتد 

عنوانه : اإمارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان - البوابة رقم 6 - بلوك ايه - مكتب رقم 10 - 
�صندوق بريد رقم 932 - 0559858525 رقم مكاين 426510925 

بتاريخ   ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد  جاين  راجيف   : امل�صتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCICOM2022/0000375 .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 
املحكمة االإ�صتئنافية املدنية - جتاري )كلي( )اعالن باحلكم التمهيدي وب�صحيفة االإ�صتئناف( 

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
10.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�صاعة   2022/11/1 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 3521 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
اإىل املنفذ �صده / احمد حاجي ح�صني النجار 

ل�صالح املنفذ له / بنك ملي اإيران - فرع ال�صارقة 
www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �صينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�صارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2022/11/2 وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �صده واأو�صاف العقارات على النحو التايل : 
1،930،000 درهم )مليون وت�صعمائة  825 ملك مبنطقة النخيالت باإمارة ال�صارقة ، ب�صعر التثمني :  - العقار رقم 

وثالثون الف درهم( ار�ض مبنية عبارة عن فيال �صكنية )اأر�صي + اأول( + ملحق + �صور + كراج 
يتوجب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000487 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عاقب حميد حميداهلل خان ، العنوان : 9452970 
2022/8/3 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نحيطكم علما بانه بتاريخ 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة  بالتايل :
ن�ض احلكم - حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري / بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�صركة 
وت�صعون  وثمانية  وت�صعمائة  اآالف  )ثمانية  درهم   8998.84 مبلغ مقداره  املدعية 
درهما واربعة وثمانون فل�صا( وبالزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من رفع الدعوى يف 
2022/1/17 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف والر�صوم. حكما 

قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0003249 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خمبز االحالم االتوماتيكي - ذ م م  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام    2022/11/9 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
5( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/18 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
امل�ست�سفى الوربي العربي جلراحة اليوم الواحد   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005852/ 
اإىل املحكوم عليه : امل�صت�صفى االوربي العربي جلراحة اليوم الواحد 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ م�صتودع فارمالينك لالأدوية ملالكها / مها �صامل خليل جبور  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 5687.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70392
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003285/ 
اإىل املحكوم عليه : اجيت بال �صينخ كرنيل �صينغ   

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ امر جيت �صينغ اندر �صينغ ، اجلن�صية هندي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 53390.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/18935( 

   املنذر : بنك دبي االإ�صالمي  -  وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�صية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�صفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

املنذر اليه : حممد منري ا�صالم لتجارة االدوات احلديدية - وعنوانها اإمارة ال�صارقة - منطقة الرولة - �صارع النهدة - بناية ال�صيخ عبداهلل - حمل 
رقم 1 - متحرك 0552719199 - 0559294069 - هاتف ار�صي 065233805  

املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )36150( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )36150( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ 
املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة 

االتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2019ابي�صجريت وول وينجلابي�صال�سارقة25941
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار ، واال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االج��راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/19113( 

   املنذر : بنك دبي االإ�صالمي  -  وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�صية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�صفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

رقم  متحرك   -  1903 �صقة   - ب��الزا  رمي  بناية   - امل��ج��از  منطقة   - ال�صارقة  اإم���ارة  وعنوانها   - االف���راح  خل��دم��ات  اخلليج  تهاين   : اليه  امل��ن��ذر 
  0562266577  -  0502133232

املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )19065.75( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )19065.75( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد 
املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االج��راءات القانونية على 

املركبة االتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015رمادي انفينتي QX70 3ال�سارقة57945
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار ، واال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االج��راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/19112( 

   املنذر : بنك دبي االإ�صالمي  -  وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�صدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�صية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  اال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�صفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

املنذر اليه : من�صور رام�ض غريب حوي�ض ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة العني - �صارع البطني - فيال خا�صة رقم 
 0503333920 رقم  متحرك   - حام  بن  م�صجد  بجوار   30

املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )103720( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اليه م��رارا وتكرارا ب�صرعة �صداد  املنذر  املنذر قد طالب  ان  ، وحيث  املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )103720( درهم  املركبة ل�صالح  اق�صاط 
املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االج��راءات القانونية على 

املركبة االتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016ابي�صكيا �سورينتو15ابوظبي71473
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار ، واال �صن�صطر ا�صفني اىل ا�صتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�صوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االج��راءات 
�صخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�صيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جي بي ام �سوليو�سنز لتجارة مواد البناء �ص ذ م م  
املركز   - العلي  حممد  عبدالرحيم  حممد  ملك   3B/LX802 رق��م   مكتب   : العنوان 
 703634  : الرخ�صة  رق��م    ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�صكل   -  1 التجاري 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1130463 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة 
اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دبي  يف 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/10/14 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�صر 
احمد لوتاه - بردبي - ام هرير - هاتف : 3962410-04 فاك�ض : 04-3962415 
امل�صتندات  كافة  معه  info@magnuscca.com م�صطحباً   : االإك��رتوين  الربيد 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : عمران مو�سى ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 123 ملك نا�صر احمد لوتاه - بردبي - ام هرير - هاتف : 3962410-
info@magnuscca.com : 04 فاك�ض : 3962415-04 الربيد االإكرتوين"
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
وذلك  م  م  ذ  �ص  البناء  مواد  لتجارة  �سوليو�سنز  ام  بي  جي  لت�صفية   اأع��اله 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  

جاكوب   فارغي�س  جاكوب  2-براكا�س  باندي  دايا�سانكار  كومار  براديب   -1
اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCISUBDIS2022 /0006356 منازعة التنفيذ املو�سوعية 
اإىل املحكوم عليه : 1- براديب كومار دايا�صانكار باندي 2-براكا�ض جاكوب فارغي�ض جاكوب  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة احلديد وال�صلب الدولية لل�صناعة - ذ م م  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 850.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6256 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- دار�صان �صينغ افتار �صينغ

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )374874( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6197 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صورجيت كومار كي�صورى

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )384376( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6203 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- مق�صود االم حممد نامي

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )294.102( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:952/2020/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�صوع الدعوى : املطالبة ف�صخ عقد البيع �صند التداعي واخلا�ض بالوحدة العقارية رقم 1405 يف امل�صروع امل�صمى )هاربور 
ريزيدن�ض الكائن يف امارة دبي( والتي تغري رقمها فيما بعد بان اأ�صبح رقمها اجلديد 606 بعد اعتماد الت�صاميم واملوافقات 
ونقلهم  عليهم  املدعي  ا�صم  من  ال��وح��دة  ت�صجيل  اللغاء  واالم���الك  االرا���ص��ي  دائ��رة  وخماطبة  املخت�صة  للجهات  النهائية 

ب�صجالت الدائرة ال�صم املدعية . 
املدعي:مارينا 3 كيه ليمتد - �صابقا )هاربور هولدجنز ليمتد - حاليا(

اأ�صفل  عنوانه:االمارات - امارة دبي - الثنية الثالثة - الرو�صة - اعمار بيزن�ض بارك - بناية رقم 2 - �صارع ال�صيخ زايد - 
البناية بنك ابوظبي التجاري - وميثله : غازي ابراهيم احمد بن �صيفان

املطلوب اإعالنهما : 1- ماتفي �صاريت�صيف - �صفته مدعي عليه، 2- اأوليج �صاري�صيف فيات�ص�صالفوفيت�ض رو�صي ب�صفته الوايل 
الطبيعي للمدعي عليه الثاين كونه قا�صر Sarchev )Vyacheslavovich(Oleg  -  �صفتهما : مدعي عليهما 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/10/4 مارينا 3 كيه ليمتد - �صابقا )هاربور 
هولدجنز ليمتد - حاليا( بي�صرح وفق االجراءات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4593/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

 ، رقم 334/2022 جت��اري م�صارف جزئي  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )171.852.29( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار 

ديره �صيتي �صنرت - مكاين رقم 3191694239
املطلوب اإعالنه : 1- حممد اأ�صرف بوليياراكال - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )172852.29( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5771/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 93/2022 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )44.246.53( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى زمرده - �صقة 

اخلام�ض - خمترب دبي املركزي
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم يال �صاج �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )44.246.53( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4429/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1394806.16( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
عنوانه:يعلن علي مكتب املحامية دانة حممد

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل غامن �صليمان بوذينه ال�صويدي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1394806.16( وق��دره  به 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4424/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ 2021/2/9 يف الدعوى363/2020 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2706892.53( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - مبنى مركز الغامن لالعمال - �صقة مكتب 606 - 
مكتب بر�صتيج للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

املطلوب اإعالنهم : 1- عبيد خ��ادم احمد خ��ادم بن طوق امل��ري 2- بن طوق الدارة املرافق ���ض.ذ.م.م 3- بن 
طوق لال�صت�صارات ومكافحة احلريق ملالكها عبيد بن طوق �صركة ال�صخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م - �صفتهم : 

منفذ �صدهم
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2706892.53( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  938/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 65/2022 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )430853( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : طيبه علي يو�صف �صالح اآل علي
عنوانه:امارة ال�صارقة - ال�صيوح - قطعة رقم 390 - فيال رقم 519

وميثله:ماجد �صعيد حمد اجلالف ال�صويهي
املطلوب اإعالنه : 1- اوريون للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )430853.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3801/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 10415-2021 عمايل جزئي ، ب�صداد املبالغ املنفذ 
بها وقدرها )82621( درهم وفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد عدا الف�صل التع�صفي فمن 
اتعاب  دره��م   500 و  وامل�صاريف  عني  ال�صياحية  الدرجة  على  موطنه  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  النهائي  احلكم  �صريورة 

املحاماة .
طالب التنفيذ :منوهار انانت جاودي

املكتوم - مبنى بلوك بي - �صقة اخلام�ض مكتب  ام��ارة دبي - بور�صعيد - دي��ره - دبي - �صارع  عنوانه:االمارات - 
508 - قرية االعمال

املطلوب اإعالنه : 1- مطبعة برينتك�ض �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�صوع 
)86682.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                              يف  ال�ستئناف رقم:1360/2022/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة االحوال ال�صخ�صية الثانية ا�صتئناف رقم 100

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:1196/2022 احوال نف�ض م�صلمني 
والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:�صريين متوىل
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامة - �صارع زعبيل - بناية الوليد للعقارات - الطابق اخلام�ض 

- مكتب 506 - وميثله:اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 
املطلوب اإعالنه :  1- رو�ض مايكل بوتلر  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/1196 احوال نف�ض م�صلمني. 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/10/27  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن 
بعد يف مبنى االحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2214/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85

ال�صادر  ال�صادر يف الدعوى رق���م:232/2022 جتاري كلي  اإ�صتئناف احلكم   : مو�صوع اال�صتئناف 
بجل�صة 2022/9/14 والر�صوم وامل�صاريف. 

امل�صتاأنف:جي دي كيه انرتنا�صيونال ليمتد
عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع قرية جمريا - مبنى برامي بيزن�ض 

- �صقة 604 - وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر اأهلي 
املطلوب اإعالنه :  1- اإلهه علي اأكرب زمرديان  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:2022/232 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2022/10/31  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  12256/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000046( وال�صادر عن املنفذ �صده ارت بيلد لتجارة 
ال�صلع باجلملة �ض.ذ.م.م من بنك ابوظبي التجاري بقيمة الوفاء اجلزئي )24149.23( .

طالب التنفيذ : ال�صراي لتجارة ال�صرياميك والرخام واالدوات ال�صحية ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - منطقة ال�صجعة ال�صناعية - ال�صارقة - �صارع خلف �صارع امللك في�صل 

- مبنى معر�ض رقم 9-8
منفذ   : �صفتهما   - دل��ول  بيان   -2 �����ض.ذ.م.م  باجلملة  ال�صلع  لتجارة  بيلد  ارت   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�صدهما
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)24149.23( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
14047

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8226/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

-000008-000009-000010-000011-000012( رقم  املرجتع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
000007-000006-000005-000004( وال�صادر عن يونايتد بنك ليمتد بقيمة )84.750( درهم .

طالب التنفيذ : �صاروخ ناري خلدمات التو�صيل
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع مرا�صي درايف - مبنى برج بيناري 

- �صقة 3 - مكتب 303
املطلوب اإعالنه : 1- براق ال�صحاب خلدمات تو�صيل الطلبات - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)87378.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1707/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000448-0000449( بقيمة )17635.25( درهم .
طالب التنفيذ : جيه بي ميكانيكال �صريفي�صيز

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع ال�صيخ زايد - برج برزم - بجانب برج اأومنيات - خلف 
االمارات للعطالت الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906

املطلوب اإعالنه : 1- رو�صاريو ديا�ض دو رو�صاريو - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17635.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4289/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : تزيل ال�صيكات ارقام )000201و00202و00204و000205( وامل�صحوبة على بنك ابوظبي 
التجاري بال�صيغة التنفيذية والزام املنفذ �صده ب�صداد مبلغ وقدره )19490.05( ت�صعة ع�صر الف واربعمائة 

وت�صعون درهما وخم�صون فل�صا مع منع املنفذ �صده من ال�صفر والتعميم على كافة منافذ الدولة .
طالب التنفيذ : العنقاء لالأدوية ذ.م.م

عنوانه:امارة ال�صارقة - كورني�ض البحرية الفردان �صنرت 104
املطلوب اإعالنه : 1- اليا�ض حممد قا�صم - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)20607.05( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن بالن�سر 

مدين   نزاع   1082/2022/460
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

3-عبداهلل   ، نا�صر  بارويز حممد  2- حممد  1- حم�صن ح�صني حممد   : املتنازع �صدهم  اإىل 
حممود مو�صى بيات ، 4- القب�صة العاملية ملقاوالت البناء )ذ م م( - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع : ديا �صنكر براجاباتي موتو وميثله : حممد عيد جا�صم حممد ال�صويدي  

 150،000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ وحتى ال�صداد التام و�صمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. اإعالن املتنازع �صده بالقرار املنهي للخ�صومة.  
قررنا مبثابة احل�صوري : الزام املتنازع �صدهم بان يوؤدوا بالت�صامن للمتنازع مبلغ ثمانون الف 
درهم تعوي�صا عن اال�صرار املادية واالأدبية التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ �صريورة هذا القرار نهائيا وحتى متام ال�صداد وبالزامهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2022/0092676

اخطار عديل للوفاء مببلغ 179000 درهم
املخط�ر / حممد عبداهلل قائدي - اجلن�صية ايران ويحمل بطاقة هوية )784196592063265( 

العن�وان : ال�صارقة - �صارع الوحدة - بناية م�صعل، هاتف رقم ) 0502007228(
املخطر اليه / عبدالرزاق حممد �صيار - اجلن�صية ايران

العنوان : دبي - املرديف - بجانب �صيتي �صنرت، رقم هاتف / )0568966600( 
املو�صوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ )179000( درهم اماراتي

املخطر اإليه حرر عدد 1 �صيك للمخطر مببلغ 179000 )مائة وت�صعة و�صبعني الف( درهم اماراتي
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته

وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املحطر ل�صرفه اإال اأنه ارتد دون �صرف لغلق احل�صاب بيانات ال�صيك 
كالتايل : �صيك رقم 899853 مببلغ 179000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/09/25 وامل�صحوب على 
املطالبة  ا�صتحقاقه و  تاريخ  باملبلغ رغم م�صي  بالوفاء  اليه قد تخلف  ان املخطر  ايران. حيث  بنك �صادرات 
الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،  لذلك، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�صة 
اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االإجراءات القانونية ، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق 

على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/7776 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- فرحان ظفر ظفر اقبال

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف اأبوظبي اال�صالمي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )156.164( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6196 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صائمه احمد انور يون�ض

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )133.349( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70021

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/5126 تنفيذ �سيكات 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- يوين برو للتجارة العامة ذ.م.م 2- بدر الدين مانكات تيكي 

بيديكايل 3- حممد عمر ال�صريف - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5.011.060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7166/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
يف   2022/6/9 بتاريخ  ال�صادر  القرار  تنفيذ  ب�صدد  التنفيذ  طالبة  ان  حيث   : التنفيذ  مو�صوع 
وملزم  اجل��ربي  للتنفيذ  قابال  القرار  ا�صبح  ان  وبعد  جت��اري  ن��زاع   2022/1107 رق��م  الدعوى 

للمنفذ �صدها باملبالغ االتية .
طالب التنفيذ : �صيليكا للتجاره �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى اأفنيو �صيتي - �صقة مكتب 
رقم 205 - 206 مقابل ديرة �صيتي �صنرت

املطلوب اإعالنه : 1- بيور ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة وا�صفلت �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )255475.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  138/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1487 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )473516.2( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : غزوة قي�ض حممد نوري
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مبنى ا�صا�ض - �صقة 504

املطلوب اإعالنه : 1- اأريبيا جروب انف�صتمنت ليمتد - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )473516.20( 
درهم خالل 15 يوما من تاريخ التبليغ واال بيع 1- الوحدة 102 - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ض 

46 - ا�صم املبنى Moon Tower - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 102 - نوع العقار �صقة �صكنية.
1- الوحدة 103 - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ض 46 - ا�صم املبنى Moon Tower - رقم املبنى 

1 - رقم الوحدة 103 - نوع العقار �صقة �صكنية.
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية او خزينة املحكمة 

وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان املحكمة �صتتخذ االجراءات القانونية بحقكم
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13677 بتاريخ 2022/10/21 70197

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1694/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:1600/2021 جتاري جزئي والر�صوم وامل�صاريف 

واالتعاب. 
امل�صتاأنف:عادل حميد عبد فرحانى

واال�صت�صارات  للمحاماة  احمد  عبدالرحمن  القانوين/مكتب  وكيلها  مكتب  املختار  حمله  عنوانه:العنوان 
القانونية - الكائن يف ام��ارة دبي  - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واع��ادة التاأمني - 

الطابق 11
املطلوب اإعالنهم : 1- �صي انرت خلدمات املعامالت 2- انرت�صي�ض للمالحة ���ض.ذ.م.م 3- برويز ح�صن عبد 

فرحانى 4- بريكومار �صادا�صيفان  -  �صفتهم : م�صتاأنف �صدهم
مو�صوع االإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  
2022/11/2  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70021



ثقافة وفن�ن
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•• اأبوظبي-الفجر:

ي�صت�صيف مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
الليل  على  ال��ن��ه��ار  ف�صل  ال��راق�����ض  الفني  ال��ع��ر���ض 
للمرة االأوىل يف االإمارات العربية املتحدة، بالتعاون 
ومن  ريفلك�صن  دان�ض  املعا�صر  الرق�ض  مبادرة  مع 
يومي  للمجوهرات،  اآربلز  اأن��د  كليف  ف��ان  دار  اإنتاج 
ال�صاعة  اأك��ت��وب��ر،  و27   26 يف  واخلمي�ض  االأرب��ع��اء 

7:30 م�صاًء على امل�صرح االأحمر.
بحركاته  الليل  على  ال��ن��ه��ار  ف�صل  ع��ر���ض  ويتميز 

بدنية  مهارة  تعك�ض  والتي  والبهلوانية  االن�صيابية 
ال��ك��اب��وي��را والفنون  ع��ال��ي��ة م�����ص��ت��وح��اة م���ن ف��ن��ون 
وتعر�ض  املعا�صر،  والرق�ض  واحل�صرية  القتالية 
ونقو�ض  ال�صرقية  باللوحات  تذكرنا  م��وؤث��رة  ���ص��وراً 
وي�صتعيد  االإ���ص��الم��ي��ة.  ال��ع��م��ارة  ف��ن��ون  احل��ج��ر يف 
م�صمم الرق�صات هريفيه كوبي من خالل احلركات 
ال�صوفية حمطاٍت من ما�صيه ال�صخ�صي من خالل 
ربط العر�ض الفني بق�صة �صخ�صية ال�صبي ال�صغري 

يف رواية يا�صمينة خ�صرة.
وحول هذا العر�ض، قال بيل براغني، املدير الفني 

التنفيذي ملركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي: 
“يعترب هريفيه كوبي من اأبرز م�صممي الرق�صات 
ال��ف��رن�����ص��ي��ني، وي��رت��ق��ي ع��م��ل��ه ب��ال��رق�����ض احل�صري 
واملعا�صر اإىل اأعلى امل�صتويات بف�صل ما يقدمه من 
م��وؤث��رة، مثل حكاية  ب��راع��ٍة فنية يف ط��رح موا�صيع 
عائلة مع الهجرة والهوية. ومن جانٍب اآخر، ي�صعدنا 
تقدمي هذا العر�ض االآن، بعد اأن خططنا له م�صبقاً 
ب�صب  عر�صه  من  نتمكن  ومل  ون�صف،  �صنتني  منذ 
بالتجاوب  �صعادتنا  وزادت  العاملية.  ال�صحية  االأزمة 
اجل��م��اه��ريي ال��الف��ت م��ع ال��ع��ر���ض، وال����ذي دفعنا 

�صيرتك ب�صمة  اأن��ه  ثقة  ث��اٍن. وكلنا  لتقدمي عر�ٍض 
مميزة يف نفو�ض امل�صاهدين«.

ومن جانبه، قال �صريج لوران، مدير برنامج الرق�ض 
“نفتخر  اآرب���ل���ز:  اأن����د  ك��ل��ي��ف  ف���ان  دار  وال��ث��ق��اف��ة يف 
اآربلز ومركز  اأن��د  كليف  فان  التعاون بني  مبوا�صلة 
الفنون يف جامعة اأبوظبي من خالل تقدمي عر�ض 
الليل. حيث يقدم هريفيه كوبي  النهار على  ف�صل 
12 راق�صا موهوبا ت�صميماً مذهاًل ينب�ض  برفقة 
ب��احل��ي��اة ومي��ث��ل ج�����ص��راً ب��ني ال�����ص��رق وال��غ��رب وبني 
اجلزائر وفرن�صا يف اأم�صية رائعة ال ميكن ن�صيانها«.

وي�صت�صيف مركز الفنون ور�صة عمل حول الرق�ض 
الرق�ض  م��ب��ادرة  م��ع  بالتعاون  واملعا�صر  احل�صري 
املعا�صر دان�ض ريفلك�صن، من اإنتاج دار فان كليف اأند 
اأكتوبر   24 االإثنني  يوم  وذل��ك  للمجوهرات،  اآربلز 
جابريل،  ج��ي��وم  وي��ق��دم  م�����ص��اًء.   6:30 ال�صاعة  يف 
ور�صة  كوبي، خالل  لفرقة هرفيه  امل�صارك  املوؤ�ص�ض 
احل�صري  للرق�ض  االأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  بع�ض  العمل 
اأعمال هريفيه  واملعا�صر، اإىل جانب مقتطفات من 

كوبي يف ت�صميم الرق�صات.
ويج�صد عر�ض ف�صل النهار على الليل ق�صية ال�صتات 

واأزمة الهوية للمهاجرين من البلدان العربية اإىل 
اأوروبا، ويعك�ض االأ�صل اجلزائري والن�صاأة الفرن�صية 
من  وق�ص�صاً  م�����ص��اه��داً  ي��ق��دم  ك��م��ا  ك��وب��ي.  لهرفيه 
ال�����ص��اب يف بحثه ع��ن ه��وي��ت��ه وتاريخ  ك��وب��ي  ح��ك��اي��ة 
عائلته �صمن رحلة ا�صتك�صافية جلذوره اجلزائرية.
املعا�صر، حيث  الرق�ض  الفنون بدعم  ويلتزم مركز 
���ص��ه��د اإق���ب���ااًل ���ص��دي��داً ع��ل��ى اأع���م���ال جم��م��وع��ٍة من 
وكومباين  ب��ادك��ي  مثل  املهجر،  يف  ال��ع��رب  الفنانني 
كافيج ومراد مرزوقي وقادر عطو، اإ�صافًة اإىل املوعد 

املرتقب مع يا �صمر م�صرح الرق�ض. 

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقدم عر�ض »ف�سل النهار على الليل لهريفيه كوبي«
-عر�ص ميزج بني الرق�ص املعا�سر وفنون الكابويرا والفنون القتالية �سمن اأم�سية فنية مذهلة ت�ست�سيفها دولة الإمارات للمرة الأوىل بالتعاون مع مبادرة 

دان�ص ريفلك�سن من دار فان كليف اأند اآربلز للمجوهرات
-مركز الفنون ي�ست�سيف ور�سة عمل حول الرق�ص احل�سري واملعا�سر يقدمها جيوم جابريل، املوؤ�س�ص امل�سارك لفرقة هرفيه كوبي

•• فرانكفورت-الفجر:

والعمل  التعاون  اأف��ق  للكتاب”  ال�صارقة  “هيئة  ناق�صت 
امل�صرتك مع جمموعة من كربى موؤ�ص�صات �صناعة الن�صر 
النا�صرين  م�صاركة  جم��االت  وبحثت  وال��ع��امل،  اأوروب���ا  يف 
وتو�صيع ح�صورهم يف الدورات املقبلة من معر�ض ال�صارقة 
التي  والت�صهيالت  الفر�ض  اإىل  باال�صتناد  للكتاب  الدويل 

تتيحها ال�صارقة للنهو�ض ب�صناعة الكتاب عاملياً.
الهيئة،  اأج��رت��ه��ا  اج��ت��م��اع��ات  �صل�صلة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
74 من معر�ض  ال�  ال��دورة  فعاليات  م�صاركتها يف  �صمن 
فرانكفورت الدويل للكتاب، الذي يقام خالل الفرتة من 
19 حتى 23  اأكتوبر اجلاري، بح�صور وم�صاركة نا�صرين 

من 95 دولة من خمتلف بلدان العامل.
كبرياً  اإق��ب��ااًل  املعر�ض،  يف  امل�صارك  ال�صارقة  جناح  و�صهد 
خالل اليومني االأول والثاين من املعر�ض الذي عادت فيه 
احلياة بقوة بعد جتاوز تداعيات اأزمة كورونا، حيث ا�صتقبل 

اجلناح على مدار يومني ما يزيد عن 150 نا�صراً وعاماًل 
يف قطاع الن�صر من اأوروبا واأمريكا واآ�صيا واأفريقيا وعقد 
امل�صارك  ال��وف��د  فريق  م��ع  متفرقة  اجتماعات  معظمهم 
تنوعت بني مهتمني بامل�صاركة يف معر�ض ال�صارقة الدويل 
باخلدمات  مهتمني  واآخرين  النا�صرين،  وموؤمتر  للكتاب 
وما  للن�صر  ال�صارقة  ملدينة  احل��رة  املنطقة  تقدمها  التي 
توفره من امتيازات وت�صهيالت ل�صركات وموؤ�ص�صات الن�صر 

لتمكنها من الو�صول اإىل اأ�صواق جديدة. 
اإىل تعاونات  التو�صل  امل�صاركة عن  الهيئة خالل  وك�صفت 
العاملني يف  كبار  مع  قريباً  عنها  االإع��الن  �صيتم  جديدة 
�صناعة الن�صر عاملياً �صتعزز من مكانة اإمارة ال�صارقة دولياً 
ال�صارقة  “معر�ض  ت�صّدر  بها  وتوا�صل  القطاع،  ه��ذا  يف 
م�صتوى  على  االأك���رب  امل��ع��ار���ض  �صمن  للكتاب”  ال���دويل 

العامل. 
فرانكفورت  زوار جناحها يف معر�ض  الهيئة  وفد  ويعّرف 
تطلقها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  امل���ب���ادرات  على  للكتاب  ال���دويل 

النا�صرين،  ب��ق��درات  ل��الرت��ق��اء  ال��ع��ام،  م���دار  على  الهيئة 
والكّتاب واملرتجمني، 

مقدمتها  ويف  ال��ك��ت��اب،  �صناعة  دع���م  يف  منها  م�صاهمة   
و”مهرجان ال�صارقة  “معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب”، 
القرائي للطفل”، و”موؤمتر النا�صرين” و”قمة املكتبات” 
“جائزة  اإىل  باالإ�صافة  و”معر�ض ر�صوم كتب االأطفال”، 
و”جوائز  و”جائزة ال�صارقة حلقوق الن�صر”،  ترجمان”، 

معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب«.
وع��ق��د ���ص��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 
اإدارة خدمات  ال�صارقة للكتاب، ومن�صور احل�صاين، مدير 
باملعر�ض  الهيئة  ج��ن��اح  امل�����ص��ارك يف  وال��وف��د  ال��ن��ا���ص��ري��ن، 
للكتاب،  املك�صيك  معر�ض  اإدارة  م��ن  ك��ل  م��ع  اجتماعني 
امل�صرتكة  اال�صتعدادات  ملتابعة  اجلنوبية،  كوريا  ومعر�ض 

ال�صت�صافة اإمارة ال�صارقة �صيف �صرف يف املعر�صني.
اجتماعات  ل��ل��ك��ت��اب يف  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  وال��ت��ق��ى 
“اإنغرام  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ان��غ��رام،  ب��ج��ون  منف�صلة، 

كونتنت جروب”، 
ك��م��ا اج��ت��م��ع م���ع م��ارك��و���ض دول���ي���ه، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 

“بينغوين راندوم هاو�ض”،
 وب��ريم��ي��ن��در م���ان ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة “بونري 
تطوير  �صبل  معهم  وب��ح��ث  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  بوك�ض” 

االأعمال امل�صرتكة.
وق���ال ���ص��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 
ال�صارقة للكتاب: “متثل امل�صاركة يف املعار�ض الدولية مثل 
“معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب” واحداً من اجلهود 
الن�صر  قطاع  لدعم  روؤيتها  �صمن  ال�صارقة  تقودها  التي 
العربي يف  وتعزيز احل�صور  واملنطقة،  االإم���ارات  دول��ة  يف 
حمافل املعرفة العاملية، وذلك انطالقاً من روؤية �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
الذي  ال�صياق  و�صمن  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى،  املجل�ض 
يوؤطر م�صروع االإمارة احل�صاري املرتكز على بناء االإن�صان 

واالرتقاء ب�صناعة الكتاب واملعرفة اإماراتياً وعربياً«.
رواد  م��ع  للحوار  من�صة  امل�صاركات  ه��ذه  “تعد  واأ���ص��اف: 
اللقاءات  �صل�صلة  �صمن  وت��اأت��ي  االإب��داع��ي��ة،  ال�����ص��ن��اع��ات 
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ح�����ص��ريات ل���ل���دورات امل��ق��ب��ل��ة م��ن معر�ض 

ال�صارقة الدويل للكتاب وموؤمتر النا�صرين، فال�صارقة باتت 
رائدة العمل الثقايف عاملياً، ويتطلع الكثري من النا�صرين 
والكّتاب واملبدعني للم�صاركة يف اأجندة فعالياتها، وهذا ما 
مل�صناه من كثافة زيارات جناح ال�صارقة امل�صارك يف املعر�ض، 
اأ�صواق  يف  اأف��ق ح�صورهم  لتو�صيع  يتطلعون  خا�صة ممن 

الن�صر االآ�صيوية واالإفريقية«.
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  احل�����ص��اين،  من�صور  حت��دث  ب����دوره، 
مب�صاركة  ال��دول��ي��ني  النا�صرين  اه��ت��م��ام  ع��ن  ال��ن��ا���ص��ري��ن، 

ال�صارقة يف املعر�ض، 
مو�صحاً اأن ت�صجيل معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب تاريخ 
اأكرب معر�ض يف العامل يف دورت��ه االأربعني، و�صع االإمارة 
يف مكانة عاملية مركزية لدى العاملني يف �صناعة الن�صر، 
وفتح اأبواباً جديدة اأمام قطاع الن�صر العربي للتوا�صل مع 
نظريه الدويل، الفتاً اإىل اأن النا�صرين والكتاب والر�صامني 
واملرتجمني، يتطلعون للتعرف على اخلطوات املقبلة من 
وم�صتفيدين  م�صاركني  ليكونوا  وي�صعون  ال�صارقة،  جهود 

منها.
واالجتماعات  اللقاءات  العديد من  الهيئة  وفد  كما عقد 
يف جناح االإمارة كان من اأبرزها االجتماع مع احتاد باعة 

الكتب يف اأوروبا، 
اإ�صافة اإىل لقاءات �صملت العديد من دور الن�صر امل�صاركة 
وكتب  ك��ن��دا،  م��ن  �صو�صرت  ان��د  �صاميون  مثل  املعر�ض،  يف 
كرونيكل  ودار  االأمريكية،  االأطفال  لكتب  كولينز  هاربر 
وغريها  روم��ان��ي��ا  م��ن  للن�صر  ل��ي��ت��ريا  ودار  االأم��ري��ك��ي��ة، 

الكثري.
معر�ض  دورات  يف  �صنوياً  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  وت�صارك 
جهود  على  ال�صوء  وت�صلط  للكتاب،  ال��دويل  فرانكفورت 
موؤ�ص�صات  مع  وت�صتعر�ض  والرتجمة،  الن�صر  يف  ال�صارقة 
الن�صر الكربى ومدراء معار�ض الكتب برامج الهيئة وما 
تتيحه من فر�ض للنا�صرين واملهتمني بتبادل �صراء حقوق 
ال�صارقة  “وكالة  خ��الل  من  وخا�صة  والرتجمة،  الن�صر 

الدولية للحقوق االأدبية«.

جهود تعزز �سدارة ال�سارقة يف تنظيم اأكرب معار�ص الكتب العاملّية 

»ال�سارقة للكتاب« تعزز تعاونها مع �سّناع الن�سر يف »معر�ض فرانكفورت«

•• ال�شارقة-الفجر:

تت�صدر الكاتبة الهندية احلائزة على جائزة البوكر الدولية لعام 2022 
جيتاجنايل �صري، اإىل جانب الكاتب العاملي املعروف ديباك �صوبرا، والعب 
كتاب  وموؤلف  اأخ��رت،  �صعيب  الذاتية  ال�صري  وكاتب  الباك�صتاين  الكريكيت 
ور�صام كتب االأطفال لينكولن بري�ض، قائمة امل�صاركني يف فعاليات الدورة 
 27 ت�صم  التي   ،”2022 للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  “معر�ض  من  ال�41 

كاتباً من احلائزين على جوائز عاملية.
“كلمة  املعر�ض  العامليني ب�صعار  الكتاب  اأ�صهر  وحتتفي هذه املجموعة من 
وتوقيعات  حوارية  وجل�صات  تقدميية  بعرو�ض  ي�صاركون  حيث  للعامل”، 
كتب، ويتبادلون االأفكار والروؤى خالل فعاليات املعر�ض الذي ي�صتمر 12 
يوماً، ويهدف من خالل فعالياته الثقافية املتنوعة اإىل بناء عالقات متينة 

مع العامل من خالل الكلمة.

نخبة من الكّتاب العامليني
تناق�ض جيتاجنايل �صري، بع�ض املوا�صيع التي تناولتها يف روايتها الناب�صة 
وت�صتعر�ض  العامل،  يف  الثقايف  التنوع  ومنها  الرمل”،  من  “قرب  باحلياة 

جتربتها يف كتابة الرواية والق�صة الق�صرية خالل م�صريتها االإبداعية.
جمايل  يف  عاملية  ري��ادة  حقق  ال��ذي  �صوبرا،  ديباك  املعروف  املوؤلف  ويتيح 
اأمام  الفر�صة  90 كتاباً،  اأكرث من  واأّل��ف  ال��ذات  التكميلي وتطوير  الطب 
ال�صعور  تنمية  كيفية  ح��ول  عملية  ن�صائح  على  ل��الط��الع  املعر�ض  زوار 
بالوفرة ور�صم الطريق اإىل النجاح، اإذ يتوقف عند جتربته يف تاأليف كتابه 

ال�صهري “الوفرة: الطريق الروحي اإىل الرثوة«.
املعروف  الباك�صتاين  الذاتية  ال�صري  وم��وؤل��ف  الكريكيت  الع��ب  ويتحدث 
الذي   ،»Controversially Yours« كتابه  ح��ول  اأخ���رت  �صعيب 
يحكي ق�صة كفاحه بكل تفا�صيلها حتى م�صاركته يف كاأ�ض العامل 2011، 

وميّثل احتفاًء بهذه الريا�صة ال�صاحرة.
كيف  بري�ض  لينكولن  ال�صهرية   »Big Nate« �صل�صلة  موؤلف  ويناق�ض 
ال�صل�صلة  لهذه  تاأليفه  اإىل  مبكرة  �صن  يف  امل�صورة  بالق�ص�ض  افتتانه  اأدى 
التي حتتفي بها اأكرث من 400 �صحيفة حول العامل، بينما تاأخذ االأديبة 
زوار  “احلليب والع�صل”،  ال�صعرية  الكندية روبي كور، �صاحبة املجموعة 
الكلمة  واأث���ر  الفكاهي  واالأدب  ال�صعر  ع��امل  اإىل  ممتعة  رحلة  يف  املعر�ض 

املحكية.
اكت�صبها  التي  روؤي��ت��ه  ح��ول  اآي��ر  بيكو  الربيطاين  امل��ق��االت  كاتب  ويتحدث 

خالل ترحاله على مدار 46 عاماً، بينما ي�صهد املعر�ض م�صاركة مواطنته 
كلري ماكينتو�ض، وهي الروائية احلائزة على عدة جوائز عاملية.

ومن الواليات املتحدة، ي�صارك يف املعر�ض عامل الفيزياء النظرية الدكتور 
اأكرث  واملحرر و�صاحب  واملوؤلف  األف خم�صة كتب،  الذي  ليونارد ملودينو، 
الكتب مبيعاً نيل �صرتاو�ض، واملوؤلفة واملحررة كاري ثورنتون، �صاحبة كتاب 

“احلكواتي بقلم ديف جروهل«.
ويف قائمة موؤلفي كتب االإثارة، ي�صارك �صاحب »Orphan X« من قارة 
وفقاً  مبيعاً  االأك��رث  الكتب  موؤلف  وهو  هورويتز،  غريغ  ال�صمالية  اأمريكا 
ل�صحيفة نيويورك تاميز، عن رواياته الثالثة والع�صرين يف فئة الت�صويق، 
امل�صطربة  ب�صخ�صياتها  موؤلفاتها  ت�صتهر  التي  جاردنر،  ليزا  ت�صارك  كما 
وموؤامراتها امللتوية، ودانيال باملر، الذي اأّلف جمموعة من اأعمال اخليال 

الت�صويقي االأكرث مبيعاً على م�صتوى العامل.
وي�صهد املعر�ض اأي�صاً م�صاركة ماري لو، موؤلفة اأكرث ق�ص�ض اخليال العلمي 
مبيعاً على م�صتوى العامل للقراء اليافعني، وكارين م. مكمانو�ض، موؤلفة 
حيث ت�صاركان القراء اليافعني روؤاهما  ال�صل�صلة ال�صهرية “اأحدنا يكذب”، 
حول اأعمالهما، بينما ميّثل كندا كل من نيتا بروز، وهي روائية وحمررة 
واملعلمة  “اخلادمة”،  رواي���ة  و�صاحبة  مبيعاً،  االأك���رث  العاملية  ل��ل��رواي��ات 

واملوؤلفة لكتب االأطفال كري�صتني فيليب�ض.
وترثي الر�صامة االأ�صرتالية الرائدة يف جمال االأزياء ميغان هي�ض املعر�ض 
مب�صاركتها من خالل احلديث عن فنها ومهاراتها وعر�ض موؤلفاتها التي 
تعّد من بني االأكرث مبيعاً للزوار، وجتدر االإ�صارة اإىل اأن هي�ض ن�صرت بع�صاً 
من اأعمالها لدى كربى ال�صحف واملجالت مثل “فانيتي فري” و”تامي«.

وم���ن ال��ه��ن��د، ي�����ص��ارك ���ص��ي يف ب��االك��ري�����ص��ن��ان، ال���روائ���ي وك��ات��ب الق�ص�ض 
الق�صرية احلائز على جوائز عدة، وكاتب ال�صيناريو واملخرج واملوؤلف جي 
اآر اإندوغوبان، واملوؤلف واملمثل ومدّون الفيديو جوزيف اأنامكوتي خو�صيه، 
باالإ�صافة اإىل املوؤلف والناقد واملتحدث العام احلائز على جوائز �صونيل ب. 
رايف  الهند واحلائز على عديد اجلوائز  االأول يف  االإث��ارة  اإلييدوم، وكاتب 

�صوبرامانيان.
وت�صم قائمة امل�صاركني اأي�صاً املوؤلف ورائد مو�صيقى البوب الهندية، رميو 
فرنانديز، واملتحدث التحفيزي الفلبيني واملوؤلف ل�ِ 17 كتاباً عن التنمية 

الذاتية لويد اأي. لونا.
ي�صار اإىل اأن فعاليات الدورة ال�41 من “معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب 
اإك�صبو  م��رك��ز  يف  ُت��ق��ام  للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  تنظمه  ال���ذي   ،”2022

ال�صارقة خالل الفرتة من 2-13 نوفمرب املقبل.

بينهم جيتاجنايل �سري وديباك �سوبرا

حاملو البوكر وموؤلفو اأكرث الكتب مبيعًا يف العامل يلتقون جمهورهم 
يف»ال�سارقة الدويل للكتاب 2022«
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ق اأرقامًا كبرية عمل متو�ّسط امل�ستوى ُيحقِّ

الأمريكية اجلوية  القوات  خدمة  يف  عمره  اأفنى  طيار   .."Top Gun: Maverick"

)توم  ميت�صل  "مافريك"  بيت  ال��ط��ي��ار  ق�صة  الفيلم  ي���روي 
كروز(، الذي اأفنى عمره يف خدمة القوات اجلوية االأمريكية، 
وجنح يف تنفيذ مهّمات ع��ّدة. مع هذا، مل تتّم ترقيته ب�صبب 
مّرات  ت�صريحه  ح��اول  م��ن  وه��ن��اك  وطي�صه،  و�صلوكه  ت��ه��ّوره 
هناك  لكْن  ال�صلوك،  ه��ذا  نتيجة  ُم�صّرف  غ��ري  ب�صكل  كثرية 
اأ�صبح  ال��ذي  كيلمر(،  )ف��ال  ت��وم  �صديقه  يحميه،  م��ن  دائ��م��اً 
اأمريااًل، ُمرتكزاً على املا�صي الالمع، املُت�صّكل يف تخّرجه من 
دفعة االأ�صلحة القتالية، التي ُي�صّميها الطّيارون "توب غان"، 
ُيذكر  كما   ،1969 ع��ام  االأمريكية  البحرية  اأ�ّص�صتها  والتي 
الطيارين،  اأف�صل  من  باملئة  واح��داً  وت�صّم  الفيلم،  بداية  يف 

لتدريبهم على فّن القتال اجلوي.
رغم تهّوره وت�صّرعه، ال اأحد ي�صّك يف براعة الكابنت ميت�صل، 
من  فريق  تدريب  مهّمة:  اآخ��ر  لتنفيذ  ا�صتدعائه  درج��ة  اإىل 
مهمة  تنفيذ  على  النخبة"،  "نخبة  من  ال�صباب،  الطيارين 
ن��ووي �صّري حتت االأر����ض، يف بلد ع��دو. لكْن،  تدمري مفاعل 
يف منت�صف املهّمة، تتّم اإقالته، بعد وفاة �صديقه � حاميه. غري 
اأّن اإ�صراراه وعناده اأع��اداه اإىل املهمة جم��ّدداً، مع املُ�صاركة يف 

التنفيذ هذه املّرة، ال االكتفاء بالتدريب.

هذا العمل تتمة لفيلم "توب غان" )1986( لتوين �صكوت. 
املمثلني،  نف�صها، مع عدٍد من  ال�صخ�صية  توم كروز  فيه  مّثل 
 357 بلغت  دولية  اإي���رادات  وحّقق  اأي�صاً،  كيلمر  ف��ال  بينهم 
املوقع  )بح�صب  اأمريكياً  دوالراً  و178  األ��ف��اً  و288  مليوناً 
اأمام  توم كروز  اأوفي�ض موجو"(، ُمظهراً  "بوك�ض  االإلكرتوين 
الفيلم اجلديد،  اأف��الم احلركة. وهذا يتكّرر يف  العامل كنجم 

من خالل تناوله االإعالمي واإيراداته املُحّققة اإىل االآن.
املعتاد،  الكال�صيكي  القالب  من  غان"  "توب  ة  ق�صّ تخرج  مل 
للب�صرية من االأخطار  الذي ي�صّور اجلي�ض االأمريكي حامياً 
اخلارجية، والف�صائية اأي�صاً. هناك دائماً بطل جاهز، ُم�صتعد 
دائماً للمجازفة بحياته، للعب دور البطل اخلارق الذي ميلك 
حّتى  االأم��ريك��ي��ة.  املوؤ�ّص�صة  فيه  زرعتها  التي  كّلها  امل��وؤّه��الت 
�صينغر  واّرن  واإي��ري��ك  كروغر  اإي��ري��ن  كتبه  ال��ذي  ال�صيناريو، 
وجا�صنت  ك��ري��غ  لبيرت  ق�صة  )ع��ن  ك���وري  م��اك  وكري�صتوفر 
اأب�ض  كا�ض وجاك  ابتكرها جيم  �صخ�صيات  بناء على  مارك�ض، 
مبتكرة،  اأو  جديدة  ��وراً  ���صُ ُيقّدم  ال  روح،  بال  ج��اٌف  جونيور(، 
اإعادة  اإّنها  اإبهار فيها وال جتديد.  اأ�صيلة، ال  َم�صاهد غري  بل 

�صمجة ملَ�صاهد ُمتفّرقة من اأفالم اأخرى.

ارتداه  ال���ذي  ال��ق��دمي،  ث��وب��ه  ك���روز نف�صه مل يتخّل ع��ن  ت��وم 
االأنفا�ض،  حتب�ض  جم��ازف��ٍة  اإىل  ال��ذاه��ب  اأف��الم��ه:  معظم  يف 
واملحارب دائماً �صد قوى ال�صر، التي ال تريد انت�صار اخلري، 
كما يف هذا الفيلم، الذي ُينقذ فيه الب�صرية من خطر الت�صّلح 
النووي. حّتى �صيغة بناء ال�صيناريو مل ُتقّدم جديداً، وكالعادة 
دائماً، هناك �صخ�صية ثانوية ُتناف�ض �صخ�صية اأخرى، وللبطل 
لديه  نف�صه  الوقت  ويف  املا�صي،  يف  مهنية  حلادثة  فهم  �صوء 
عالقة م�صّو�صة مع فتاة، تخّلى عنها من اأجل مهنته. طائ�ٌض، 
اأكمل وجه. عجوٌز، ويف املقابل يتجاوز  ي��وؤّدي عمله على  لكّنه 
ال�صباب مهارًة. لديه جاكيت جلدي، ويحّب الدّراجات النارية 
بداًل من ال�صيارات. حتا�صره امل�صاكل، لكّنه ينت�صر يف النهاية، 
اخلري  وه���ذا  دائ��م��اً،  يبقى  ف��اخل��ري  الب�صرية،  معه  وتنت�صر 
ياأتي به اجلي�ض االأمريكي، الذي يحمي الكوكب من االأعداء 

واملارقني.
��ل م��ن��ه��ا ال�����ص��ي��ن��اري��و مل تخرج  ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ف��ن��ي��ة، ال��ت��ي ت�����ص��كَّ
والذروة  واحلبكة  وال��ع��ق��دة  وال��ع��ر���ض  التقدمي  تراتبية  م��ن 
يهّتموا  التذاكر فقط، ومل  �صّباك  اأرادوا  كّتابه  كاأّن  والنهاية. 
بالتفا�صيل الروحية التي ت�صمو بالعمل، ومل يعطوا للقالب 
انطالقاً  الفيلم  بناء  اآث��روا  ي�صتحقها.  م�صاحة  املُغاير  الفني 
وُيهيمن  والت�صويق،  االإث��ارة  يوّفر  الذي  العلمي،  من اجلانب 
التجديد،  روح  اأُهِملَت  بينما  االإي��رادات،  ويرفع  املُ�صاهد،  على 
وت��ق��دمي االإ���ص��اف��ة ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا احل��ف��اظ ع��ل��ى متا�صك 
عك�صها  اآن��ّي��ة،  انت�صارات  حّققوا  بالتايل،  ُم�صتقباًل.  ال�صينما 

�صّباك التذاكر، على ح�صاب �صينمائّية الفيلم وفّنيته.
طرح "توب غان: مافريك" اأ�صئلة �صيا�صية مهّمة عّما ميّر به 
العامل حالياً، بدءاً من املخاطر الكبرية التي ت�صّكلها الربامج 
النووية. ورغم اأّن هدف الطيارين تدمري مفاعٍل نووي يف بلٍد 
معاٍد، مل ُي�صّمى هذا البلد، ما يطرح احتماالت، اأقربها رو�صيا 
اأو اإيران. اأ�صئلة هام�صية مطروحة اأي�صاً، ب�صكل غري مبا�صر: 
الدفاعية  املنظومة  لتطوير  خمتلفة  ب��رام��ج  و�صع  ���ص��رورة 
والهجومية، مع التحذير من اأّن الغلبة، يف امل�صتقبل، �صتكون 
لتحقيق  اجلّيد،  والتدريب  املتطّورة  التكنولوجيا  ميلك  ملن 
االأمريكية  امل�صالح  حلماية  والهجومي،  ال��دف��اع��ي  ال��ت��وازن 
عامة. هذا يخدم الوجه الع�صكري للواليات املتحدة االأمريكية، 

ويف الوقت نف�صه ُيقّدم ر�صالة حتذير اإىل دول ُمعادية لها.
الكبري  الر�صيد  على  اأ�صا�صاً،  مافريك"،  غ��ان:  "توب  اعتمد 
اإىل االهتمام  باالإ�صافة  االأك�صن،  اأفالم  للممثل توم كروز، يف 

االإعالمي الذي يحظى به على مدار ال�صنة. فهناك خوارزمية، 
عن  تتوّقف  ال  واالإعالمي،  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

ترديد ا�صمه، وهناك من ين�صج البطوالت حوله.
هذه يبتكرها اجلمهور وُيحّبها، لذا، حتّول كروز مع الوقت اإىل 
جوكر �صينمائي، وعرف جيداً هذا املعطى، فاأ�صبح ُي�صارك يف 
االإنتاج، الإدراكه النتائج م�صبقاً. كما اأّنه ال يتوّقف عن تقدمي 
كمهرجان  ع���ّدة،  دول��ي��ة  حمافل  يف  للفيلم  ال��الزم��ة  الدعاية 
"كاّن" ال�صينمائي، وح�صوره اإليه يف طائرة هليكوبرت، لعر�ض 
فيلمه هذا، ولتكرميه ب�صعفٍة ذهبية عن جممل اأفالمه. هذه 

معطيات �صاهمت، ب�صكل اآخر، يف انت�صاٍر وا�صع للفيلم.
اأب��رزه��ا اختيار  ب���اأّن هناك جماليات ع���ّدة،  ُب��ّد م��ن االإق���رار  ال 

اأماكن الت�صوير ال�صا�صعة، التي توّفرها ال�صحراء، والف�صاءات 
الوا�صعة التي يعك�صها البيت الكبري مليت�صل، واأماكن التدريب، 
توحي  العدو،  اأر���ض  اأّنها  على  رت  ��وِّ ���صُ خارجية  ف�صاءات  اإىل 
بالهدوء والرتّقب واخلوف من القادم. باالإ�صافة اإىل احلركة 
ال�صل�صة للكامريا، وحماولة �صنع امل�صهد من تفا�صيل �صغرية 
ُمهَملة، كتكبري ال�صورة على عملية غ�صل اليد، وكيفية ارتداء 
اجلاكيت، ونزع القمي�ض، وال�صغط على الزر. تفا�صيل ُمهّمة، 
� معنى وجمااًل.  ُت�صّكل � حني يجمعها املونتاج )اإدي هاملنت( 
كالوديو  الت�صيلي  الت�صوير  م��دي��ر  اإب����داع  بف�صل  ك��ّل��ه  ه���ذا 
بف�صلها  ونال  الت�صوير،  �صاحرة يف  له جتارب  الذي  مريندا، 

جوائز عاملية.

�صويفت  ت���اي���ل���ور  ال���ع���امل���ي���ة  امل���غ���ن���ي���ة  ت�������ص���درت 
م��وؤ���ص��رات ال��ب��ح��ث يف ال�����ص��اع��ات االأخ������رية، مع 
اجلديد  العا�صر  األبومها  ط��رح  موعد  اق���رتاب 
اجلمعة،  غداً  "Midnights" املقرر  بعنوان 
�صوقت  االأمريكية  ال��ب��وب  جنمة  وك��ان��ت 
ب��ط��ري��ق��ة دعاية  ل��الأل��ب��وم  اجل��م��ه��ور 
جديدة له، وذل��ك من خالل الفتة 
�صكوير  ت���امي���ز  ���ص��اح��ة  يف  ك���ب���رية 
ن���ي���وي���ورك، مكتوب  م��دي��ن��ة  ف���ى 
فى  الليل"  "منت�صف  ع��ل��ي��ه��ا 
اإ������ص�����ارة مل���وع���د ط�����رح االأل����ب����وم 
الذي ينتظره قطاع كبري من 

اجلمهور.
وح�صب ما ن�صر موقع الديلي 
م���ي���ل ط��ل��ب��ت ���ص��وي��ف��ت من 
االأغاين  تخمني  اجل��م��ه��ور 
الكلمات،  ه�����ذه  ب���ه���ا  ال����ت����ي 
�صبوتيفاي  م��ن�����ص��ة  ون�������ص���رت 
الألبوم  اإعالناتها  من  �صور  عدة 
ن�صرت  ك���م���ا  ����ص���وي���ف���ت،  ت���اي���ل���ور 
�صويفت �صوراً لها عرب ح�صابها 
ع��ل��ى ان�����ص��ت��ج��رام، ت���وؤك���د فيها 
اأجل  ال��ن��وم م��ن  اأن��ه��ا تخا�صم 

األبومها اجلديد.
وكانت املغنية تايلور �صويفت 

األبوماتها  الأح�����دث  ال���رتوي���ج  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت  ق���د 
���ص��ك��وي��ر يف مدينة  ت���امي���ز  ال��غ��ن��ائ��ي��ة م���ن خ����الل 

نيويورك، 
الألبومها  ت����روج  ك��ب��رية  الف��ت��ة  امل�����ارة  راأى  ح��ي��ث 
املنتظر ومكتوب عليها "منت�صف الليل" يف اإ�صارة 
ملوعد طرح االألبوم الذى ينتظره قطاع كبري من 
اجلمهور ممن يع�صقون تايلور �صويفت وينتظرون 

اأعمالها ب�صغف كبري.
وذل����ك ب��ع��دم��ا ن�����ص��رت ت��اي��ل��ور ���ص��وي��ف��ت ف���ى وقت 
بعنوان  اجلديد  الألبومها  الكاملة  القائمة  �صابق 
ان�صتجرام،  على  ح�صابها  عرب   Midnights
وهذا بعد االإفراج عن ا�صم اآخر اأغنية يف األبومها 
على ح�صابها ال�صخ�صي على التيك توك، وعلقت 
املغنية على من�صورها "ما الذي يجعلك م�صتيقظا 
منت�صف  قبل  نوم  بال  ليلة   13 فقط  امل�صاء..  يف 

الليل وحتمل 13 ق�صة".
اأغنية  دري��ك يف  املغني  تايلور مع  املغنية  وتتعاون 
Anti-Hero وت�صري االأغنية اإىل اخل�صومات 
ال��ت��ي ح��دث��ت م��ن ق��ب��ل بينهم وب���ني ك���اين وي�صت 

وكيم كارد�صيان يف املا�صي،
 وك���ان م��ن امل��ف��رت���ض اأن ت�����ص��در ه���ذا االأغ��ن��ي��ة يف 
حينها،  امل��غ��ن��ي��ة  ت��خ��اط��ر  مل  ول��ك��ن   ،2017 ع���ام 
ب�صبب  املا�صية؛  االأي���ام  االأخ��ب��ار  تايلور  واأ�صعلت 
األبومها  �صمن  االأغنية  ه��ذه  ت�صمني  يف  رغبتها 

.Midnights

تايلور �سويفت تت�سدر ال�سو�سيال ميديا قبل طرح األبومها العا�سر

املعرو�ص  كوزين�سكي،  جلوزف  مافريك"،  غان:  "توب  حّقق 
للمّرة الأوىل يف الدورة ال�75 )17 � 28 مايو- اأيار 2022( 
ملهرجان "كاّن" ال�سينمائي الدويل، مليارًا و425 مليونًا و604 
مايو-   19 بني  دولية،  اإي��رادات  اأمريكيًا  دولرًا  و744  اآلف 
مع  لالرتفاع،  ح  ُمر�سَّ الرقم   .2022 اأيلول  �سبتمرب-  و3  اأيار 
توا�سل عر�سه عامليًا. لكْن، ت�سعب معرفة الأ�سباب احلقيقية 
ق اأرقامًا كهذه، خا�سة  التي جعلت عماًل متو�ّسط امل�ستوى ُيحقِّ
املهّمة  الأفالم  اأحد  ولي�ص  كروز،  توم  اأفالم  اأف�سل  لي�ص  اأّنه 

املُنتجة يف اإطار "اأفالم الطريان".
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ملاذا يجب اأخذ قراءات �سغط 
الدم من كال الذراعني؟!

يقول علماء اإن قراءات �صغط الدم يجب اأن توؤخذ من كال الذراعني بدال 
من واحدة. ويخ�صى اخلرباء من اأن املاليني من حاالت ارتفاع �صغط الدم 

ميكن اأن تفوتها الطريقة التي يختربها االأطباء حاليا.
وميكن اأن يوؤدي ارتفاع �صغط الدم اإىل النوبات القلبية وال�صكتات الدماغية، 

وهما من اأكرب م�صببات الوفاة يف العامل.
وحللت درا�صة اأجريت على اأكرث من 50000 بالغ، الفرق بني اأخذ قيا�صات 

�صغط الدم من ذراعني، مقارنة بذراع واحد فقط.
وعندما اأخذت كلتا القراءات، مت اإعادة ت�صنيف %12 من املر�صى الذين 

مت ت�صخي�صهم على اأنهم يعانون من ارتفاع �صغط الدم.
وقال الباحث الرئي�صي الدكتور كري�صتوفر كالرك، وهو طبيب يف جامعة 
اإك�صرت يف ديفون: "ارتفاع �صغط الدم م�صكلة عاملية وميكن اأن يوؤدي �صوء 
وا�صتخدام  الذراعني  كال  قيا�ض  يف  الف�صل  ي��وؤدي  ولن  الوفاة.  اإىل  االإدارة 
القراءة االأعلى اإىل ت�صخي�ض وعالج ارتفاع �صغط الدم فح�صب، بل �صيوؤدي 
يف  االأ�صخا�ض  ماليني  لها  يتعر�ض  التي  املخاطر  من  التقليل  اإىل  اأي�صا 
جميع اأنحاء العامل. ومن امل�صتحيل توقع اأف�صل ذراع الأن بع�ض االأ�صخا�ض 
لديهم قراءة اأعلى يف ذراعهم الي�صرى مقارنة باليمني واالأرقام املت�صاوية 

لديهم عك�ض ذلك. لذلك، من املهم التحقق من كال الذراعني".
واأ�صاف: "الك�صف ال�صحيح عن ارتفاع �صغط الدم هو خطوة حيوية نحو 

اإعطاء العالج املنا�صب لالأ�صخا�ض املنا�صبني".
 ،Hypertension الطبية  املجلة  يف  ُن�صرت  التي  ال��درا���ص��ة،  وحللت 

بيانات من 53172 م�صاركا.
واأخذت قراءات �صغط الدم جلميع املتطوعني من ذراعهم اليمنى والي�صرى، 

مقابل قراءة واحدة فقط.
ال�صرايني،  جانبي  على  دم��ك  بها  يدفع  التي  ال��ق��وة  ال��دم  �صغط  وي�صف 

ويقا�ض باملليمرت الزئبقي )اأو ملم زئبقي(.
الدم  القلب عندما ي�صخ  العلوي( قوة  )الرقم  االنقبا�صي  الرقم  ويعك�ض 
عرب اجل�صم. ويف الوقت نف�صه، يقي�ض ال�صغط االنب�صاطي ال�صغط عندما 

يرتاح القلب بني ال�صربات.
واإذا كان اأي من الرقمني مرتفعا جدا، فقد يوؤدي ذلك اإىل اإجهاد ال�صرايني 

واالأع�صاء الرئي�صية.
ومع ذلك، يهتم االأطباء اأكرث بالرقم االنقبا�صي.

6.6 ملم  ف��رق متو�صط   قدره  وج��ود  وزم���الوؤه  ك��الرك  الدكتور  واكت�صف 
زئبقي يف ال�صغط االنقبا�صي بني الذراعني.

 6500 ي��ق��رب م��ن  ال��ق��راءات يف االع��ت��ب��ار، نقل م��ا  اأخ���ذ كلتا  وعندما مت 
م�صارك اإىل فئة ارتفاع �صغط الدم - والتي مت تعريفها على اأنها اأعلى من 

زئبق. مم   140
وميكن اأن حتدث االختالفات بني الذراعني ب�صبب ال�صرايني امل�صدودة.

وعلى الرغم من اأن االإر�صادات الدولية تن�صح بفح�ض �صغط الدم يف كال 
يف  وا�صع  نطاق  على  حاليا  معتمدة  غري  املمار�صة  ه��ذه  اأن  اإال  ال��ذراع��ني، 

العيادات.
اإن ح��وايل ن�صف االأطباء فقط ياأخذون ق��راءات من كال  ويقول اخل��رباء 

الذراعني، عادة ب�صبب قيود الوقت يف العيادات اأو امل�صت�صفيات املزدحمة.

- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟
يحتوي ماء البحر على كمية كبرية من االمالح ت�صل ن�صبتها اإىل 35 

جراما يف كل ليرت وي�صكل ملح الطعام منها 27 جراما .
- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكربون على اجل�سم ؟

عندما يخرج ثاين اك�صيد الكربون من ج�صم االن�صان فانه يفقد من 
. لذلك  نتجه  اليوم  يف  جراما   85 اإىل   75

- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتني ؟
يتبخر من الرئتني يوميا ما بني 150 - 500 جرام من املاء. 

325غم  فهو  املتو�صط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �صخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 
بالن�صبة للرجال اأما متو�صط وزنه عند الن�صاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه.

اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�صاعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�صل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 
يف ال�صنة.

االأ�صخا�ض  كبد  من  اأ�صخم  اأو  اأ�صمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  االأ�صخا�ض  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صباب  وهناك  الكبد  يت�صّمع  وبالتايل  لل�صحوم  م��اأوى  في�صبح  بامل�صكرات  َي�صُمن  الكبد  الأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�صّمع الكبد ولكن االإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�صو  يف  عديدة  باأع�صاء  ي�صمى  • الكبد 

ي�صتعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�صا  اأكرث  االأربعني  اأو  الثالثني  �صن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�صبب  املرارية  احل�صاة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�صيات  من ن�صبة الكول�صرتول وهذا االأخري هو من بقاة احل�صيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�صابتها بال�صرطان.

�صداقة الدولفني

اجلمعة   21  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13677  
Friday    21    October    2022   -  Issue No   13677

 

الزبيب فوائد عظيمة
ي�صفي الزبيب مذاقا 
مميزة  ونكهة  �صهيا 
ع��ل��ى االأط��ع��م��ة، كما 
ي����ت����م����ت����ع ب�����ف�����وائ�����د 

�صحية جمة.
واأو�������������ص������������ح خ���ب���ري 
ال����ت����غ����ذي����ة م����ارت����ن 
من  روت���ك���وف�������ص���ك���ي 
اأك�����ادمي�����ي�����ة احل���ي���اة 
مدينة  يف  ال�صحية 
االأملانية،  اأوب��رور���ص��ل 
ف������وائ������د ال����زب����ي����ب: 
مبثابة  الزبيب  يعد 

حلوى �صحية غنية بالطاقة.
واأ�صاف روتكوف�صكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى 
اإال اأن ذلك ال يت�صبب يف ت�صقق  املاء املوجود فيه خالل مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ال  ث��ّم  وم��ن  امل��رن��ة،  الرقيقة  اخل��ارج��ي��ة  طبقته 

اخرتاقه وال يوجد اأي داع ال�صتخدام املواد احلافظة معه.
واأردف:  االإن�صان.  ل�صحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  ي��زداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�صكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�صتعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�صا�ض  للج�صم  مُيكن  اأّن��ه  االأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

 ذات �صباح م�صرق جميل زاده هدوء البحر جماال جاء احد امل�صطافني مبكرا لينعم بهذا الهدوء فجل�ض على 
ال�صاطئ ي�صتمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �صمكة �صخمة لكنه كان دولفينا جميال رمادي 
اللون كان كمن يلهو يف عر�ض البحر فهو يقفز عاليا ثم يعود اإىل املاء فيطفو من جديد م�صدرا �صوتا وكاأنه 
املياه  املاء ووقف ينظر للدولفني وكانت  اإىل  ال�صاطئ وو�صل  ينادي على من يجل�ض هناك، قام الرجل فعرب 
تغطي و�صطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن الدولفني اقرتب واخذ يف هز راأ�صه ثم 
عاد اأدراجه اإىل املاء وهو ينظر اإىل الرجل فاأح�ض انه يريد ان يقول له �صيئا.. ورغم ده�صته قال ملاذا اأخاف انا 
�صباح ماهر، رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما وراءه بالفعل نزل الرجل اإىل املاء وحيثما يختفي الدولفني غط�ض 
الرجل وراءه وعلى عمق لي�ض بكثري راأى الرجل دولفينا �صغريا جميال وقد انح�صر ج�صده و�صط حطام مركب 
�صغرية وال ي�صتطيع منها فكاكا ففهم ملاذا كان الدولفني يفعل ذلك انه يطلب النجدة، �صعد الرجل اإىل �صطح 
املاء لياأخذ نف�صا عميقا ثم نزل مرة اخرى اإىل املاء وقام بعمل �صعب لكنه جيد وانقذ على اثره ذلك امل�صكني 
كان  ف��رتة  وبعد  ي�صرتيح  وجل�ض  ال�صاطئ  اإىل  و�صبح  امل��اء  �صطح  اإىل  م�صرعا  و�صعد  الأم��ه  �صلمه  ثم  ال�صغري 
الدولفني و�صغريه يقفزان فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل.. مر يوم قبل ان يعود الرجل اإىل مكانه مرة اخرى 
فو�صع كر�صيه وجل�ض لل�صيد ومل مي�ض وقت طويل حتى كان الدولفني يلقي عليه التحية ببع�ض القفزات 
اجلميلة ا�صعدت �صاحبنا وخففت عليه وطاأة جل�صته هذه التي مل يفز فيها اال بب�صع �صمكات �صغريات.. وبعد 
م�صي وقت فوجئ الرجل بالدولفني وقد قفز على �صطح املاء ويف فمه �صمكة كبرية �صبح بها قريبا من الرجل 
وكاأنه يقدمها هدية ف�صحك الرجل كثريا وقال اأ�صكرك كثريا لكن يا عزيزي هديتك هذه معناها اأنني بالفعل 

اأ�صتطيع ان اقول الدولفني �صديقي.

اأعلنت الدكتورة اآنا �صتيف، اأخ�صائية علم النف�ض، مدربة مركز 
Secrets للرتبية اجلن�صية والعائلية مبو�صكو، اأن اأعرا�ض 
املزمن هي الالمباالة وال�صداع والت�صنجات  التعب  متالزمة 
 ،Lenta.Ru الع�صلية. وت�صري االأخ�صائية، يف حديث ملوقع
االإن�صان  تاأثري هائل يف �صحة  املزمن  التعب  اأن ملتالزمة  اإىل 
اإرهاق  ومنط ونوعية حياته. وب�صببها يكون اجل�صم يف حالة 

دائم، ما يوؤدي اإىل انخفا�ض ن�صاطه البدين والعقلي.
ي��ع��اين ال�صخ�ض م��ن ه���ذه احل��ال��ة عدة  اأن  وت�����ص��ي��ف، مي��ك��ن 
�صنوات، حتى بعد اأن يق�صي اإجازة طويلة. وتثري هذه احلالة 
ال�صعور  فيها  مب��ا  خمتلفة  م�صاعر  امل�����ص��اب  ال�صخ�ض  ل��دى 
بالظلم والغ�صب والتهيج. ووفقا لها، هناك بع�ض االأعرا�ض، 

عند ظهورها يجب ا�صت�صارة الطبيب االأخ�صائي فورا.
وتقول، "تن�صب اإىل االأعرا�ض التي ت�صري اإىل متالزمة التعب 

امل��زم��ن: ت��ك��رر ال�����ص��داع، ال��دوخ��ة، ال��الم��ب��االة، ن��وب��ات ت�صارع 
اجل�صم.  اأن��ح��اء  جميع  يف  واأمل  ع�صلية  ت�صنجات  ال��ن��ب�����ض، 
منظومة  فعالية  انخفا�ض  ال�صديد،  االره���اق  حالة  وت�صبب 
املناعة، ما يوؤدي اإىل تكرر االإ�صابة باأمرا�ض الربد امل�صحوبة 

بارتفاع درجة حرارة اجل�صم وت�صخم العقد الليمفاوية".
م�صحوبة  املزمن  التعب  متالزمة  تكون  ما  غالباً  وت�صيف، 
باالأرق وتدهور حاد يف احلالة النف�صية والعاطفية و�صواًل اإىل 
وانخفا�ض  املربر  غري  الغ�صب  من  متكررة  ونوبات  االكتئاب 
ظهور  عند  �صتيف،  وتن�صح  املعرفية.  ال��ق��درات  يف  ملحوظ 
مثل هذه االأعرا�ض، يجب االنتباه اإىل النظام الغذائي وبدء 
اأث��ن��اء العمل  مم��ار���ص��ة الن�صاط ال��ب��دين واأخ���ذ ف���رتات راح���ة 
الطبيب  ا�صت�صارة  ال�����ص��روري  وم��ن  الطبيعة  اإىل  واخل����روج 

االأخ�صائي.

ما هي اأعرا�ض متالزمة التعب املزمن؟

الزوار يلتقطون �سورا للنحت امل�سمى »عاطفة غريبة« خالل العر�ص ال�سحفي ملعر�ص الفنانة الأ�سرتالية 
باتري�سيا بيت�سينيني يف متحف العلوم والفنون يف �سنغافورة. ا ف ب


