
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

�لإمار�ت تبد�أ ت�سيري ج�سر جوي من 
�مل�ساعد�ت �لإن�سانية �إىل باك�ستان

•• اأبوظبي -وام:

امل�سرتكة - ت�سيري ج�سر  بداأت وزارة الدفاع - ممثلة يف قيادة العمليات 
جوي لنقل امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من دولة الإمارات اإىل باك�ستان.

الإن�سانية  والح��ت��ي��اج��ات  الإي�����واء  م���واد  الإغ��اث��ي��ة،  امل�����س��اع��دات  وت�سمل 
والفي�سانات  ال�سيول  م��ن  للمت�سررين  وال��دوائ��ي��ة  الغذائية  وال��ط��رود 
وتوفري  املت�سررين  ال�سكان  لإغ��اث��ة  اجل��ه��ود  دع��م  يف  امل�ساهمة  ب��ه��دف 

الحتياجات ال�سرورية لهم .
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإط��ار  يف  امل�ساعدات  هذه  وتاأتي 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لتقدمي كافة اأ�سكال الدعم 
�سهدتها  ال��ت��ي  ال�سيول  ت��داع��ي��ات  ج���راء  ال�سديق  الباك�ستاين  لل�سعب 

باك�ستان موخرا.                   )التفا�سيل �س3(

بدء توزيع �مل�ساعد�ت �لإغاثية �لإمار�تية 
لدعم مت�سرري �جلفاف بال�سومال

•• مقدي�شو- وام:

بداأت اجلهات اخلريية الإماراتية وبالتعاون مع هيئة اإدارة الكوارث 
ال�سومالية واجلهات املعنية بتوزيع امل�ساعدات الإغاثية على الأهايل 
والنازحني يف مناطق تواجدهم وخميماتهم، وذلك باملناطق الأكرث 
ت�سرراً من اجلفاف يف منطقتي حما�س ومتابان مبحافظة هريان 
الإماراتية  امل�ساعدات  باخرة  و�سول  فور  وذلك  �سبيلي،  باإقليم هري 
من  اأك��رث  متنها  على  حتمل  والتي  »مقدي�سو«  العا�سمة  ميناء  اإىل 
األف طن من املواد الغذائية والإغاثية املتنوعة لتوفري الحتياجات 
ال�سرورية حلوايل 2.5 مليون �سخ�س ت�سرروا من موجة اجلفاف 

ودعم اأو�ساعهم الإن�سانية.                        )التفا�سيل �س3(
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اأكدت اأن املراأة الإماراتية ع�سد م�سرية البناء والتمكني واأيقونة اإجنازاتنا الوطنية

�ل�سيخة فاطمة: بقيادة رئي�س �لدولة تنطلق �بنة �لإمار�ت �سوب �آفاق �لريادة �لعاملية
•• اأبوظبي- وام:

رئي�سة الحتاد  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو  اأكدت 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة 

املراأة  اأن   ، الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 
ع�سد م�سرية البناء والتمكني لدولة الإمارات واأيقونة 
الإمارات  فابنة   ، العاملية  وريادتها  الوطنية  اإجن��ازات��ه��ا 
�سريكة يف تر�سيخ منوذج اإماراتي تنموي فريد ينظر له 

- يف  �سموها  واح��رتام.وق��ال��ت  تقدير  بكل  اأجمع  العامل 
يوم  مبنا�سبة  »وام«  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  خا�س  ح��وار 
املراأة الإماراتية - اإن منوذج متكني املراأة الإماراتية الذي 
اأر�سى دعائمه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

»طيب اهلل ثراه« وازدان بالإجنازات الوطنية الرائدة يف 
ظل دعم ورعاية القيادة الر�سيدة ، يتوا�سل يف م�سريتنا 
نحو 50 عاما جديدة من التنمية والريادة والزدهار امل

�ستدام.                                      )التفا�سيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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اأن�سار مقتدى ال�سدر يحتجون وبع�سهم ي�سبحون يف حمام �سباحة داخل الق�سر اجلمهوري يف بغداد. )رويرتز(

�سكان زابوريجيا يتلقون اأقرا�س اليود حت�سبا لوقوع حادث نووي يف اأكرب حمطة للطاقة النووية يف اأوروبا. )رويرتز(

اأوكرانيا تعلن بدء هجوم م�ساد يف منطقة اجلنوب

رو�سيا تتعهد بحماية بعثة �لوكالة �لدولية يف ز�بوريجيا

ترت�سح  �سمعون  تر�ي�سي 
�للبنانية �جلمهورية  لرئا�سة 

•• بريوت-وكاالت:

اأك����د امل���دي���ر ال���ع���ام ل���لأم���ن العام 
اإبراهيم،  عبا�س  ال��ل��واء  لبنان  يف 
باأ�سعب  مي���ر  ل��ب��ن��ان  اإن  اأم�������س، 
واأق�������س���ى اأزم����ات����ه ع���رب ت��اري��خ��ه ، 
ا�ستخراج  يف  حقه  اأن  اإىل  م�سرياً 

ثرواته لن ي�سيع.
كلمة مبنا�سبة  اإبراهيم، يف  وق��ال 
ال���ع���ام  ل����لأم����ن  ال�77  ال����ع����ي����د  
بح�سور وزير الداخلية يف حكومة 
املولوي،  ب�سام  الأع��م��ال  ت�سريف 
حولنا  م���ن  ي���ج���ري  م���ا  "كل  اإن 
اإل��ي��ن��ا خل��و���س هذه  دع���وة  ي�سكل 
انعكا�ساتها  ومواجهة  التحديات 

ال�سلبية علينا.
هذا واأعلنت �سفرية لبنان ال�سابقة 
لدى الأردن تراي�سي �سمعون اأم�س 
النتخابات  اىل  تر�سحها  الثنني 
بعد  امل��ق��ررة  اللبنانية  الرئا�سية 
���س��ه��ري��ن، يف ت��ر���س��ح ن���ادر لم���راأة 
بني  الت�سويات  فيه  ��دد  حتحُ بلد  يف 

القوى ال�سيا�سية رئي�س البلد.
وت��ن��ت��ه��ي ولي���ة ال��رئ��ي�����س احلايل 

مي�سال عون يف نهاية اأكتوبر.

م�سرع ع�سر�ت �مل�سلحني �حلوثيني يف معارك بتعز
•• تعز-وكاالت:

عن�سراً  اأعلن اجلي�س اليمني التابع للحكومة ال�سرعية، اأم�س، مقتل 23 
من م�سلحي احلوثيني يف معارك مبدينة تعز، جنوب غربي البلد.

عن�سراً   23 اإن  اأم�س،  بيان �سحفي  تعز يف  ملحور  الإع��لم��ي  املركز  وق��ال 
من ميلي�سيا احلوثي، قتلوا وجرح نحو 30 اآخرين خلل ت�سدي اجلي�س 

الوطني لهجوم وا�سع غرب مدينة تعز.
واأو�سح البيان اأن ميلي�سيا احلوثي �سنت هجوماً وا�سعاً، على مواقع اجلي�س 
يف الكربة والذئاب، وتباب ال�سغري، وامل�سي�س والراعي يف منطقة ميلت 

التابعة ملديرية جبل حب�سي.
عنيف  ق�سف  و�ساحبه  �ساعات،   10 نحو  ا�ستمر  الهجوم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مبختلف الأ�سلحة �سنته ميلي�سيا احلوثي على القرى املاأهولة يف ال�سباب.

وتخ�سع مدينة تعز ل�سيطرة القوات احلكومية، بينما ي�سيطر احلوثيون 
على اأطرافها ويفر�سون عليها ح�ساراً مطبقاً منذ �سنوات.

6 قتلى يف عمليتي �إطالق نار بالوليات �ملتحدة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأوقف منفذ عملية اإطلق نار اأ�سفرت عن ثلثة قتلى وجريح يف مدينة 
يف  الواقعة  املدينة  �سرطة  اأعلنت  ما  وفق  الأح��د،  الأمريكية  ديرتويت 
اإط��لق نار  اآخ��رون يف عملية  تل ثلثة  �سمال الوليات املتحدة، فيما قحُ

اأخرى يف تك�سا�س.
اإن��ه عرث على  اإع��لم  وق��ال رئي�س �سرطة ديرتويت جيم�س واي��ت لو�سائل 
رجل وامراأتني مقتولني بالر�سا�س يف مواقع منف�سلة يف املدينة يف �ساعات 
ال�سباح الأوىل. واأ�ساف وايت اأن رجل اآخر ر�سد امل�ستبه به وهو يحدق يف 

نوافذ ال�سيارات وطلب منه التوقف، لكن امل�سلح رد باإطلق النار عليه.
بعد  به  امل�ستبه  عن  الإب��لغ  يف  امل�ساعدة  على  املواطنني  ال�سرطة  وح�ست 

تعميم �سورته.
»كانت ع�سوائية  النار  اإطلق  اأن عمليات  ال�سحايف  واأكد وايت يف موؤمتره 
تنتظر داخل  ال�سحايا كانت  اإح��دى  اأن  للغاية« على ما يبدو، م�سريا اىل 

حافلة واأخرى متر يف ال�سارع اإ�سافة اىل رجل كان مي�سي مع كلبه.
واأعلن رئي�س بلدية ديرتويت مايك دوغان العثور على امل�ستبه به وتوقيفه. 
قيمة  اأن معلومات  واأو�سح  به«.  »اأم�سكنا  تغريدة  البلدية يف  رئي�س  وكتب 
من املواطنني والدعم القوي من قوات الأمن، �سمحت بالقاء القب�س على 
مطلق النار بدون حوادث. واأ�سفر حادث اإطلق نار اآخر عن �سقوط �سحايا 
يف الوليات املتحدة الأحد، اذ ذكرت �سلطات مدينة هيو�سنت يف تك�سا�س اأن 

ثلثة اأ�سخا�س قتلوا اأي�سا عندما اأطلق رجل النار عليهم اأمام منزلهم.

•• عوا�شم-وكاالت:

ل��لأن��ب��اء عن  »ت���ا����س«  نقلت وك��ال��ة 
رو���س��ي��ا يف �سرق  ع��ي��ن��ت��ه  م�������س���وؤول 
اإن  الثنني،  اأم�س  قوله،   اأوكرانيا 
بعثة  �سلمة  �ست�سمن  ال�سلطات 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
زابوريجيا  حم��ط��ة  اإىل  ال��ق��ادم��ة 

للطاقة النووية.
ال�سلطات  اإن  ال����وك����ال����ة  وق����ال����ت 
املدعومة من رو�سيا يف املنطقة مل 

يتم اإبلغها بتفا�سيل الزيارة.
اخلارجية  وزي���ر  اأك���د  ال�����س��ي��اق،  يف 
الأوكراين دميرتو كوليبا، الثنني، 
اإن  �ستوكهومل،  اإىل  زي��ارة  اأثناء  اأن 
ه���ذه امل��ه��م��ة ���س��ت��ك��ون الأ���س��ع��ب يف 
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  ت��اري��خ 
القتايل  ال��ن�����س��اط  ب�سبب  ال���ذري���ة 
الذي تقوم به رو�سيا على الأر�س، 
ال�سافرة  الطريقة  ب�سبب  واأي�����س��ا 
ال��ت��ي حت����اول رو���س��ي��ا م��ن خللها 
اإ���س��ف��اء ���س��رع��ي��ة ع��ل��ى وج���وده���ا يف 

املكان، بح�سب تعبريه.
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وب��ث��ت 
الذرية ب�سي�س اأمل ب�ساأن املواجهة 

و���س��ط غ��ي��اب م��وؤ���س��رات ع��ن نهاية 
و�سيكة. ونقل تلفزيون »�سو�سبيلن« 
الأوك��راين عن ناتاليا هومينيوك، 
اجلنوبية  القيادة  با�سم  املتحدثة 
»ب���داأن���ا )الث���ن���ني( عمليات  ق��ول��ه��ا 
هجومية يف اجتاهات خمتلفة، مبا 

يف ذلك منطقة خري�سون«.
الأوك��ران��ي��ة، هذا  املتحدثة  واأك���دت 
اإف��ادة �سحفية،  النباأ بعد دقائق يف 
بينما ت�ستمر احلرب التي بداأت يف 

املا�سي. فرباير   24
ق���ال���ت وزارة  اآخ������ر،   ع��ل��ى ���س��ع��ي��د 
اإن��ه مت  ال��دف��اع الرو�سية، الث��ن��ني، 
اأوكرانية  م�سرية  ط��ائ��رة  اإ���س��ق��اط 
ك���ان���ت حت������اول م���ه���اج���م���ة حمطة 
زاب���وري���ج���ي���ا ال���ن���ووي���ة ف��ي��م��ا دعا 
ال��ك��رم��ل��ني امل��ج��ت��م��ع ال������دويل اإىل 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ا م��ن اأجل 
خ��ف�����س ال���ت���وت���ر ال��ع�����س��ك��ري عند 
ب�تعري�س  كييف  متهما  امل��ح��ط��ة، 

اأوروبا للخطر.
ون��ق��ل��ت وك����الت اأن���ب���اء رو���س��ي��ة عن 
وزارة الدفاع قولها، اإنه »مت اإ�سقاط 
الطائرة امل�سرية بالقرب من حاوية 

النفايات النووية باملن�ساأة«

النووية  زاب��وري��ج��ي��ا  حمطة  ح��ول 
معلنة  اأوك����ران����ي����ا،  يف  امل���ح���ا����س���رة 
الثنني اأن مهمة من كبار اخلرباء، 
طريقها  يف  انتظارها  ط��ال  وال��ت��ي 
ل  ق�سفا  �سهدت  التي  املن�ساأة  اإىل 
ه������وادة ف��ي��ه ك��ن��ق��ط��ة حم���وري���ة يف 

احلرب الأوكرانية.
و�سعى املدير العام للوكالة الدولية 
غرو�سي  راف��ائ��ي��ل  ال��ذري��ة  للطاقة 
م��ن��ذ ف����رتة ���س��ه��ور ل��ل��و���س��ول اإىل 
امل��ح��ط��ة، وه���ي الأك����رب يف اأوروب�����ا، 
الرو�سية  القوات  عليها  و�سيطرت 

بعد فرتة وجيزة من بدء احلرب.
اإىل ذلك، اأعلنت القيادة الع�سكرية 
الثنني،  اأم�س  اأوكرانيا،  جنوب  يف 
انتظاره«  ط��ال  م�ساد  »هجوم  ب��دء 
جتاوز  فيما  اجل���ن���وب،  منطقة  يف 
موؤخرا،  العام،  ن�سف  احل��رب  م��دة 

�غتيال قيادي مقرب من حزب �هلل بريف دم�سق
•• بريوت-وكاالت:

اللبناين يف مناطق   اغتال م�سلحون جمهولون قيادياً مقرباً من ميلي�سيا حزب اهلل 
تعر�ست لق�سف اإ�سرائيلي بريف دم�سق.

يف التفا�سيل، اغتيل ما ي�سمى ب�»قائد مركز كتائب البعث امل�سلحة« يف قرية التواين 
بريف القطيفة مبحافظة ريف دم�سق، بعد منت�سف ليل الأحد - الثنني، وفق ما اأفاد 

املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اأم�س الثنني.
ومت ا�ستهداف القيادي بعدة ر�سا�سات نافذة، اأدت اإىل مقتله على الفور.

تعر�ست  وق��د  القطيفة،  منطقة  يف  تنت�سر  اللبناين  اهلل  ح��زب  ميلي�سيا  اأن  اإىل  ي�سار 
م�ستودعات تابعة لها لق�سف اإ�سرائيلي، بح�سب املر�سد.

ففي 14 اأغ�سط�س احلايل، �سقطت �سواريخ اإ�سرائيلية يف موقع ع�سكري تابع لقوات 
النظام يف منطقة القطيفة بريف دم�سق.ويف 31 يناير الفائت، تعر�ست مواقع تابعة 
�سمال  ال�سرقي  القلمون  منطقة  يف  الواقعة  القطيفة  مدينة  حميط  يف  اهلل  حل��زب 
�سرقي العا�سمة دم�سق، اإىل ق�سف اإ�سرائيلي.وقد �ٌسمع حينها دوي 5 انفجارات على 
الأقل يف القطيفة، تبعها اندلع حرائق يف مواقع ع�سكرية وم�ستودعات اأ�سلحة وذخائر 

تابعة مليلي�سيا حزب اهلل يف حميط املدينة.

�ص 03

�ص 11

�ص 18

�صيانة الطرق الداخلية 
واخلارجية مبدينة زايد

اأخبار الإمارات

فرن�صا: لوبان وميلين�صون 
يتجهان اإىل رئا�صية 2027

عربي ودويل

18 ميدالية ملونة لأبطال الإمارات يف ختام 

اأبوظبي جراند �صالم للجوجيت�صو مبيامي

الفجر الريا�صي

ال�سدر يعلن اعتزال العمل ال�سيا�سي ب�سكل نهائي

حظر جتول يف بغد�د.. ومتظاهرون 
يقتحمون باحات �لق�سر �جلمهوري

•• بغداد-وكاالت:

اأم�����س الث��ن��ني حظرا للتجول  اأع��ل��ن اجلي�س ال��ع��راق��ي  
رئي�س  اأن  العراقية  الأنباء  بغداد، فيما ذكرت وكالة  يف 
جمل�س الوزراء م�سطفى الكاظمي وجه بتعليق جل�سات 

املجل�س بعد دخول متظاهرين اإىل الق�سر اجلمهوري.
جاء ذلك بعد اأن اأعلن الزعيم العراقي مقتدى ال�سدر، 
»العتزال النهائي« للعمل ال�سيا�سي، فيما العراق غارق 

يف اأزمة �سيا�سية خانقة.
وفور اإعلن بيان ال�سدر العتزايل، بادر منا�سروه اإىل 
ولفتت  اخل�سراء  واملنطقة  العا�سمة  ل�سوارع  ال��ن��زول 
احلكومة  مبنى  حما�سرة  اإىل  الإع���لم  و�سائل  بع�س 
العراقية واقتحام بع�س املقار الر�سمية، كما مت تداول 
ال�سدر  مدينة  يف  م�سابهة  لتحركات  م�سورة  مقاطع 

وحمافظات اأخرى موؤيدة له.

وقال مقتدى ال�سدر يف بيان على ح�سابه يف »تويرت«: 
»كنت قررت عدم التدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية اإل اأنني 

الآن اأعلن العتزال النهائي«.
واأ�سار ال�سدر اإىل اإغلق كافة موؤ�س�سات التيار ال�سدري 
اآل  ت��راث  وهيئة  ال�سريفني  واملتحف  امل��رق��د  با�ستثناء 

ال�سدر.
التدخل  باتا  بيان: »مينع منعا  ال�سدر يف  وذك��ر مكتب 
والهتافات  ال�������س���ع���ارات  ورف�����ع  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأم������ور  يف 
ق��ال��ت هيئة  بينما  ال�����س��دري«،  ال��ت��ي��ار  با�سم  وال��ت��ح��دث 
تنظيم الحتجاجات التابعة للتيار ال�سدري اإنها »اأنهت 

مهامها«.
اإع�����لن ال�����س��در ب��ال��ت��زام��ن م���ع ق�����رار املحكمة  وج�����اء 
الثلثاء،  ي��وم  ال��ربمل��ان،  بدعوى حل  النظر  الحت��ادي��ة 

من دون مرافعة.
واأك����د اج��ت��م��اع ل��ل��رئ��ا���س��ات الأرب����ع يف ال���ع���راق، الثنني، 

احلفاظ على الأمن وال�ستقرار وامل�سار الدميقراطي 
والد�ستوري.

الوزراء  رئي�س  ل��دع��وة  دعمه  الج��ت��م��اع  ج��دد  كذلك 
احلوار  من  جديدة  جولة  عقد  الكاظمي  م�سطفى 

الوطني هذا الأ�سبوع.
واقرتح ال�سدر، ال�سبت، اأن تتخلى »جميع الأحزاب« 
ال�سيا�سية منذ �سقوط �سدام  ال�ساحة  املوجودة على 
ح�سني مبا يف ذلك حزبه، عن املنا�سب احلكومية التي 

ت�سغلها لل�سماح بحل الأزمة ال�سيا�سية يف العراق.
من  اأه��م  هو  ما  »هناك  اأن  تغريدة  يف  ال�سدر  وكتب 
حل الربملان واإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم 
ا�سرتكت  التي  وال�سخ�سيات  الأح��زاب  اإ�سراك جميع 
عام  الأم��ريك��ي  الح��ت��لل  منذ  ال�سيا�سية  بالعملية 
2003 واإىل يومنا هذا مبا فيهم التيار ال�سدري«.
 72 اأق�ساها  وخ��لل مدة  ا�ستعداد  »اأن��ا على  وتابع: 

�ساعة لتوقيع اتفاقية تت�سمن ذلك«

حميدتي: م�ستعدون للت�ساور مع 
كافة �لأطر�ف لنطالق �حلو�ر

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سيا�سية  الأزم���ة  ت���زال  ل  فيما 
نائب  ال�سودان، جدد  م�ستمرة يف 
حممد  ال�����س��ي��ادة،  جمل�س  رئي�س 
التزام  )حميدتي(،  دقلو  حمدان 
اأمر  ب���رتك  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة 
التام  وال��ت��ف��رغ  للمدنيني  احلكم 
املن�سو�س  الوطنية  امل��ه��ام  لأداء 

عليها يف الد�ستور والقانون.
ا�ستعداد  اأم�س،  حميدتي،  واأعلن 
لقاءات  لعقد  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ك��ون 
ت�����س��اوري��ة م���ع الأط��������راف، حول 
اجل�����ه�����ود امل�����ب�����ذول�����ة لن����ط����لق 
احل�������وار ال���������س����وداين، م����ن اأج����ل 
حتقيق توافق وطني يكمل م�سار 
الدميقراطي  والتحول  النتقال 
و�سوًل لنتخابات بنهاية الفرتة 

النتقالية.
املكون  حر�س  حميدتي  اأك��د  كما 
تطلعات  حتقيق  على  الع�سكري 
ال�����س��ع��ب ال���������س����وداين يف الأم�����ن 
التعاون  خ��لل  من  وال�ستقرار، 
مع الأطراف لتذليل اأي م�ساعب 
والنتقال  ال��ت��ح��ول  دع����م  ت��ع��ي��ق 

الدميقراطي.

•• مو�شكو-وكاالت:

فلدميري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ق��ال 
بوتني اأم�س، يف قمة »قازان العاملية 
لل�سباب«، اإن دول العامل الإ�سلمي 
يف  التقليديون  رو�سيا  �سركاء  ه��م 
جدول  يف  ال�ساعة  ق�سايا  معاجلة 
الأعمال الإقليمي والعاملي، بح�سب 
»�سبوتنيك«  اأنباء  وكالة  نقلته  ما 

الرو�سية.
ر�ستم  ت���ت���ار����س���ت���ان  رئ���ي�������س  وق�������راأ 
الرئي�س  حت���ي���ة  م���ي���ن���ي���خ���ان���وف، 
ال������رو�������س������ي ف�������لدمي�������ري ب����وت����ني 
افتتاح  ل��دى  القمة  يف  للم�ساركني 
دول  اإن  ق������ال  ح���ي���ث  ج���ل�������س���ت���ه���ا، 
�سركاوؤنا  ه���م  الإ����س���لم���ي  ال���ع���امل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون يف ح���ل ال��ع��دي��د من 

�مليلي�سيات تو��سل �لتح�سيد يف حميط �لعا�سمة �لليبية
•• طرابل�س-وكاالت:

ت�سود حالة من الهدوء احلذر العا�سمة الليبية طرابل�س بعد ا�ستباكات 
دام��ي��ة وق��ع��ت ال�����س��ب��ت، واأ���س��ف��رت ع��ن ���س��ق��وط قتلى وم�����س��اب��ني، اإل اأن 
امليلي�سيات امل�سلحة توا�سل التح�سيد وا�ستدعاء احللفاء ا�ستعدادا لف�سل 

جديد من املعارك الدامية.
م�ساب  و100  قتيل   30 من  اأك��رث  �سقوط  عن  ال�ستباكات  واأ�سفرت 

و�سط توقعات بارتفاع اأعداد ال�سحايا.
مع  عربية«  نيوز  »�سكاي  موقع  توا�سل  امل��ي��داين،  الو�سع  عن  وللك�سف 
اأهايل من العا�سمة طرابل�س يف �سارع الزاوية واجلمهورية، اأكرث املناطق 

التي �سهدت ا�ستباكات وتعر�ست لق�سف متوا�سل.

وقال طبيب رف�س الك�سف عن هويته لدواع اأمني، اإنهم ما زالوا عالقني 
واأن  املتحاربة،  امليلي�سيات  بني  متا�س  نقطة  كونها  ال�سوارع  تلك  داخ��ل 

هناك خماوف من مغادرة املنازل خوفا من ال�ستهداف.
ملنع  ال�����س��وارع  يف  منتظم  ب�سكل  تطلق  حتذيرية  طلقات  هناك  وك��ان��ت 

املواطنني من النزول.
واأكد اأن املنطقة تعر�ست لق�سف �سديد واخل�سائر �سخمة، وهناك بع�س 
اللحظة  اأهلها حتى  اأح��د م�سري  يعرف  ول  بالكامل،  احرتقت  الأبنية 

ب�سبب عجز عربات الإ�سعاف عن الدخول ب�سبب امليلي�سيات.
واأ�سار اإىل اأن �سارع الزاوية تعر�س لأب�سع اأنواع الق�سف، كما اأن ال�سكان 
لإجلئهم  ا�ستغاثة  ن��داء  اأطلقوا  واأن��ه��م  الأح���د،  منذ  وغ��ذاء  مياه  بل 

وتوفري ممرات اآمنة للخروج دون خ�سائر.

بوتني: دول �لعامل �لإ�سالمي �سركاء تقليديون لنا

ق�سايا ال�ساعة على جدول الأعمال 
الإقليمي والعاملي، يف اإطار اجلهود 
امل��ب��ذول��ة ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام ع��امل��ي اأكرث 
اأن  املهم  ومن  ودميقراطية.  عدل 
يف  متزايد  ب�سكل  ال�سباب  ي�سارك 

مثل هذا التفاعل البناء.
واأ�ساف اأن انتخاب قازان »عا�سمة 
ال�سباب« ملنظمة التعاون الإ�سلمي 
ال��ع��ايل لعلقات  امل�����س��ت��وى  ي��وؤك��د 
رو���س��ي��ا م���ع ه����ذا ال��ه��ي��ك��ل ال����دويل 

الر�سمي.
اجتماع  ف������اإن  ب����وت����ني،  وب���ح�������س���ب 
ال���ذي ح�سره  ق�����ازان،  ال�����س��ب��اب يف 
مئات املندوبني من ع�سرات الدول، 
�سيعمل على تعزيز التفاهم املتبادل 

والثقة بني �سعوب بلداننا.
العاملية  »ق����������ازان  ق���م���ة  وب����������داأت 
لل�سباب« فعالياتها يف قازان يف 27 
اأعمالها  وتختتم  )اآب(  اأغ�سط�س 
وزراء  ويح�سرها  الثلثاء،  اليوم 
دول  يف  والريا�سة  ال�سباب  ���س��وؤون 

منظمة التعاون الإ�سلمي.

احلذر لي�س من عاداتها:
بريطانيا: ليز ترو�س، بوري�س جون�سون مكرر!

•• الفجر -خرية ال�شيباين:

داونينغ �سرتيت. ومثل معّلمها، ميكنها   10 بوجو يف  �ستحل حمل  وزي��رة اخلارجية  اأن  يبدو 
تغيري موقفها ب�سكل جذري، وهي ل ترتدد يف اإثارة التوترات مع فرن�سا.

ما يفاجئ دائًما مع ليز ترو�س، هو اأنها ل تخ�سى اأبًدا املبالغة يف الفعل. هاج�س وزيرة اخلارجية 
الربيطانية؟ التقاط �سورها متاًما يف نف�س و�سعيات مارغريت تات�سر يف زمنها: �سعيدة جدا وهي 

حتمل عجل بني ذراعيها، مرتدية خوذة يف برج دبابة، ترتدي قبعة وتبدو وكاأنها تفكر يف ال�ساحة 
احلمراء يف مو�سكو، على منت دراجة نارية من طراز تريومف اأو حتى -كل�سيكية اأكرث -امام مكتبها، 

مرتدية بلوزة بي�ساء اأنيقة مع ربطة عنق عري�سة ومرنة، بعقدتني.              )التفا�سيل �س10(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

اأطلقت بلدية دبي جمموعة من الإجراءات للتاأكد من التزام املوؤ�س�سات 
التعليمية مبعايري البيئة وال�سحة وال�سلمة حر�سا منها على �سلمة 
ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات م��ع ان��ط��لق ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د 2022 - 

.  2023
ونفذت البلدية اإجراءات رقابية ا�ستباقية على اأكرث من 500 موؤ�س�سة 
تعليمية يف اإمارة دبي مثل ريا�س الأطفال واحل�سانات واملدار�س، ف�سل 
عن املوؤ�س�سات املخت�سة بتوفري الزي املدر�سي، حيث يتم التاأكد من توفر 
اأو  �سهادة فح�س مطابقة للزي املدر�سي من خمتربات معتمدة حمليا 

دوليا.
وقام خمترب بلدية دبي بفح�س عينات من الزي املدر�سي لأكرب املتاجر 
فح�س  مت  كما  املعتمدة،  للمعايري  ا�ستيفائها  م��ن  للتاأكد  واملوؤ�س�سات 
178 عينة حافظة طعام وقارورة مياه مت جمعها من خمتلف حملت 

ل�سمان  وذل��ك  اللكرتونية،  البيع  ومواقع  الأق�سام  ومتاجر  التجزئة 
ا�ستيفائها معايري �سلمة املواد امللم�سة للغذاء.

وتقوم بلدية دبي باإخطار املوؤ�س�سات ذات العلقة يف حال عدم مطابقة 
العينات  ل�سحب  اإ�سافة  املعتمدة،  للمعايري  فح�سها  مت  التي  العينات 
غري املطابقة قبل عر�سها وتداولها، والتاأكد من قيام املوؤ�س�سات باتخاذ 

الإجراءات الت�سحيحية اللزمة.
و�سددت بلدية دبي بالتنويه على جميع املوؤ�س�سات التعليمية يف الإمارة 
على  احلا�سلة  املدر�سي  ال��زي  ت��وري��د  موؤ�س�سات  م��ع  التعاقد  ب�سرورة 

�سهادات املطابقة اأو الفح�س لعينات الزي املدر�سي.
للمعايري  امل��ب��اين  مطابقة  ال�ستباقية،  الرقابية  الإج����راءات  و�سملت 
دبي،  ببلدية  الر�سادية اخلا�سة  الأدل��ة  ال�سلة وفق  ذات  وال�سرتاطات 
التهوية والتكييف من خلل فح�س  التدقيق على منظومة  حيث يتم 
لتنفيذ  اإ�سافة  امللوثة،  العنا�سر  من  للحد  الهواء  ومر�سحات  جمرى 
اإجراءات ال�سيانة الدورية ذات ال�سلة بال�سحة وال�سلمة، مثل �سيانة 

اأنظمة التهوية والتكييف.
الفنية  والأدل����ة  الإر����س���ادات  وف��ق  ال�سباحة  ب��رك  على  التدقيق  مت  كما 
لأحوا�س  ال�����س��لم��ة  متطلبات  تت�سمن  وال��ت��ي  ال���دائ���رة،  يف  امل��ع��ت��م��دة 
ال�سباحة ومن اأبرزها التاأكد من اللتزام بوجود منقذ معتمد، مع توفر 

اأعداد كافية من اأطواق النجاة ومتطلبات ال�سعافات الأولية.
املياه و�سمان توفر تقارير تنظيف  اأنظمة  وجرى التدقيق كذلك على 
وتطهري اخلزانات و�سبكة التوزيع الداخلية وال�سيانة الوقائية لل�سبكة 
مع توفر تقارير خمربية معتمدة تثبت خلوها من امللوثات، كما �سملت 
اخل���زان���ات وبرك  م��ن  م��ي��اه  240 عينة  ال��رق��اب��ي��ة فح�س  الإج������راءات 
ال�سباحة يف خمترب دبي املركزي بالإ�سافة اإىل �سحب عينات مياه ال�سرب 

من الربادات للتحقق من مطابقتها للمعايري واملوا�سفات املعتمدة.
يف  امل��ت��داول��ة  الأغ��ذي��ة  على  للرقابة  متكاملة  خطة  البلدية  وو���س��ع��ت 
املوؤ�س�سات التعليمية، ت�سمن من خللها و�سول اأغذية �سليمة ذات جودة 
عالية وقيم تغذية مدرو�سة تقدم اإىل طلبة املدار�س من خلل املقا�سف 

غذاء  على  وح�سولهم  املدار�س  طلبة  �سلمة  ل�سمان  وذل��ك  املدر�سية، 
متنوع ينا�سب احتياجاتهم العمرية ويح�سن عاداتهم الغذائية.

واأ�سدرت  الآن،  ح��ت��ى  غ��ذائ��ي��ا  �سنفا   1،553 دب���ي  ب��ل��دي��ة  واع��ت��م��دت 
بها  املدار�س  لتزويد  معتمدة  اأ�سنافا  لديها  التي  لل�سركات  الت�ساريح 
حيث حت�سل ال�سركة على ت�سريح لكل موؤ�س�سة تعليمية يتم تزويدها 
 200 ب�  �سنويا  اإ���س��داره��ا  يتم  التي  الت�ساريح  ع��دد  ويقدر  ب��الأغ��ذي��ة، 

ت�سريح.
كما تقوم البلدية بدور هام يف التحقق من اأن املوؤ�س�سات التعليمية تقدم 
م�سرف  وج��ود  ومن  لها،  امل�سرح  ال�سركات  من  فقط  املعتمدة  الأغذية 
�سحي يقوم مبهامه ب�سكل فعال للتاأكد من التداول ال�سليم للأغذية، 
اأماكن تداول الغذاء يف  كما يقوم املخت�سون ببلدية دبي بالرقابة على 
املوؤ�س�سات التعليمية والتاأكد من تطبيق ال�سرتاطات ال�سحية املعمول 
بها يف اإدارة �سلمة الغذاء، بالإ�سافة اإىل تطبيق الإجراءات الحرتازية 

ملنع انت�سار فريو�س كوفيد19-.

•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
باب  فتح  املركز  اأعلن  العربي،  ال�سباب  مركز  رئي�س  اأبوظبي  عهد  ويل 
التقنية  الزمالة  "برنامج  م��ن  واملو�سعة  الثانية  الن�سخة  يف  الت�سجيل 
لل�سباب العربي"، الذي ينظمه بال�سراكة مع مكتب الذكاء ال�سطناعي 
مبكتب رئا�سة جمل�س الوزراء يف الدولة ، وجامعة حممد بن زايد للذكاء 

ال�سطناعي وكربى موؤ�س�سات ومن�سات التكنولوجيا العاملية.
العربي  ال�����س��ب��اب  لتمكني  ه��ادف��ة  تخ�س�سية  م���ه���ارات  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��دم 
باأحدث املهارات واملعارف واخلربات يف تخ�س�سات التكنولوجيا املتقدمة 
وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي والقت�ساد الرقمي، كما ين�سر املركز ورقة 
بحثية خا�سة حول م�ستقبل مهارات الذكاء ال�سطناعي عربيا من اإعداد 

للربنامج. املعريف  Why5ال�سريك 
اإىل  الن�سمام  وبفر�سة  التكنولوجيا  بتخ�س�سات  املهتم  لل�سباب  وميكن 
الن�سخة الثانية من برنامج الزمالة التقنية لل�سباب العربي تقدمي طلبات 
املوقع  2022 من خلل  15 �سبتمرب  اللتحاق بالربنامج حتى تاريخ 
technology. الإلكرتوين لربنامج الزمالة التقنية لل�سباب العربي

.  arabyouthcenter.org
قطاعات  يف  احلا�سل  ال�سريع  التقدم  ي��واك��ب  ج�سرا  ال��ربن��ام��ج  وي��وف��ر 
من  بال�ستفادة  التنمية  وي��ع��زز  الرقمية  ال��ف��ج��وة  وي�سد  التكنولوجيا 
القت�سادية  والآف��اق  الرقمي  والتحول  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  فر�س 
اجلديدة التي تفتحها لل�سباب، فيما ت�سري الورقة البحثية التي اأعدتها 
يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مل�ساركة  �سنوي  بنمو  توقعات  اإىل   "Why5"
اقت�ساديات منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا ما بني 20 اإىل 34 

يف املائة.
مع  الربنامج  من  اجلديدة  الن�سخة  يف  العربي  ال�سباب  مركز  ويتعاون 
من�سة EYouth املن�سة التعليمية الرائدة التي توفر لل�سباب الربامج 
وتواكب  ال��ع��م��ل  ل�����س��وق  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي  والتفاعلية  العملية  التعليمية 
والتطبيقي  النظري  الربنامج بني اجلانبني  ويجمع   ، املهنية  التغريات 
متكينهم  اأج��ل  من  املتقدمة  التكنولوجية  باملهارات  ال�سباب  تزويد  اإىل 
اأ�سواق العمل  معرفيا وعمليا واقت�ساديا ويوؤهلهم للمناف�سة والتميز يف 

املحلية والإقليمية والعاملية املتغرية ب�سرعة.

البلدية والتخطيط  دائرة  النعيمي، رئي�س  را�سد بن حميد  ال�سيخ  واأكد 
يف عجمان رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة القدم نائب رئي�س مركز ال�سباب 
اأع��ل��ن ع��ن ف��ت��ح ب���اب ال��رت���س��ح للن�سخة اجل���دي���دة من  ال��ع��رب��ي ، ال����ذي 
الربنامج، اأن ال�سباب املتمكن من التكنولوجيا ولغات الربجمة وتقنيات 
تعلم الآلة وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي قادر على قيادة م�سارات التنمية 
وا�ست�سراف فر�س امل�ستقبل يف القت�ساد الرقمي القائم على التكنولوجيا 

والبتكار.
العربي  لل�سباب  التقنية  الزمالة  برنامج  "الن�سخة اجلديدة من  وق��ال: 
التي حتظى بدعم ورعاية �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي رئي�س مركز ال�سباب العربي، توؤهل دفعة 
اأحدث لغات الربجمة وتطبيقات  ال�سباب املطلع على  جديدة رائدة من 
اآل��ي��ات الإن���ت���اج وت�سهيل اخلدمات  ت��ع��زي��ز  مل��ا ف��ي��ه  ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي 
القادرة  ال�سابة  للمواهب  جديدة  فر�س  وخلق  احلياة  بجودة  والرت��ق��اء 
وامل�ساهمة  املنطقة  يف  القت�سادي  النمو  من  جديدة  موجة  قيادة  على 
يف التقدم التكنولوجي احلا�سل على م�ستوى العامل ل �سيما مع �سعود 

�سبكات اجليل اخلام�س واإنرتنت الأ�سياء واقت�ساد امليتافري�س".
وت�سري الورقة البحثية التي ي�سدرها املركز من اإعداد Why5 اإىل اأن 
اأمريكي  تريليون دولر   13 توفر  اأن  ال�سطناعي ميكن  الذكاء  تقنيات 
الناجتة عن  الكفاءات  اأن  واإىل   ،2030 العاملي بحلول عام  يف القت�ساد 
حكومات  ميزانيات  ت��دع��م  اأن  ميكنها  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 

ال�سرق الأو�سط مبا ي�سل اإىل 7 مليارات دولر اأمريكي �سنويا.
باإمكانيات منو كبرية، حيث ي�سكل  العربية تتمتع  املنطقة  اأن  اأكدت  كما 
ال�سباب دون الثلثني عاما حوايل 60 يف املائة من �سكان الوطن العربي، 
وهم الأقدر على قيادة قطاعات القت�ساد الرقمي والذكاء ال�سطناعي، 
خ��ا���س��ة ل���دى ال���س��ت��ث��م��ار يف ت��دري��ب ال�����س��ب��اب وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م التي 
يحتاجونها للتميز يف م�ستقبل حتركه البيانات ال�سخمة، ويقدر املهارات 
مدى  التعلم  ونهج  التقنية  املعرفة  م��ع  امل��دجم��ة  والقيادية  ال�سخ�سية 
والتنمية  القت�سادي  النمو  يف  �سركاء  ليكونوا  جديد  كل  ملواكبة  احلياة 

يف املنطقة.
من جانبها ، اأكدت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 
ل�سوؤون ال�سباب نائب رئي�س مركز ال�سباب العربي، اأن ال�سراكات النوعية 
احليوية  الفر�س  من  ال�سباب  لتمكني  اأ�سا�س  التكنولوجيا  قطاعات  يف 

التي تقدمها هذه القطاعات.
يف  متخ�س�سة  ووطنية  واإقليمية  عاملية  �سركات  م��ع  "نتعاون   : وق��ال��ت 
جمال التكنولوجيا لتمكني ال�سباب من اكت�ساب مهارات تناف�سية متميزة 
فال�سباب املوهوب واملندفع واملتحفز للم�ساهمة يف ت�سريع وا�ستدامة النمو 
يف منطقتنا قادر على حتويل قدراته الكامنة اإىل كفاءات قيادية جتعله يف 

مقدمة م�ساريع القفزة الرقمية التي تطمح اإليها املنطقة".
حوايل   2021 ع��ام  عامليا  الرقمي  القت�ساد  قيمة  "بلغت   : واأ���س��اف��ت 
14.5 تريليون دولر، وهذا الرقم مر�سح للرتفاع اإىل 20.8 تريليون 
دولر بحلول عام 2025 لذلك من املهم اأن منكن ال�سباب يف هذا القطاع 
ال�سباب رقميا يف دولة الإمارات  احليوي وهذا ما نراه يف منوذج متكني 
للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد  اإقليميا لتختار وزيرا  الأوىل  التي كانت 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، واأطلقت مبادرة "100 األف مربمج" 
وخ�س�ست  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  اخلم�سني"  "م�ساريع  �سمن  ���س��ه��را   12 يف 
ا�سرتاتيجية رقمية وطنية متكاملة هادفة لل�ستفادة من فر�س الرقمنة 

امل�ستقبلية لفائدة كافة �سرائح املجتمع، ويف مقدمتها ال�سباب".
و�سددت معاليها على اأهمية تدريب اخلريجني وتنمية املواهب ال�سابة يف 
الذكاء  تقنيات  لتطوير  وتاأهيلهم  ال�سباب  م�ساهمة  وتعزيز  املجال،  هذا 
واتخاذ  املت�سارعة  التطورات  مواكبة  على  قادرين  ليكونوا  ال�سطناعي 
والتفكري  كالقيادة  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  باأهمية  منوهة  فيه،  ال��ق��رارات 
املدر�سية  املناهج  يف  والجتماعي  العاطفي  وال��ذك��اء  وامل��رك��ب  الإب��داع��ي 
ومراحل التعليم املبكر، لتحفيز العمل الإبداعي الذي يحتاج �سخ�سيات 
اأهمية تبادل اخلربات والتجارب الناجحة  واثقة ومبادرة وطموحة، مع 
عربيا، للبناء على ما هو قائم وال�ستفادة من الدرو�س، واحت�سان الأفكار 
الإبداعية واملواهب، عرب توفري بيئة متكينية ملئمة من حيث املقدرات 
اللزم،  امل��ادي  الدعم  وتاأمني  الأف��ك��ار  ه��ذه  وتطوير  لتنفيذ  واملوؤ�س�سات 

وت�سجيع ال�سباب على اإن�ساء م�ساريعهم اخلا�سة وتاأ�سي�س الأعمال.
وعقد مركز ال�سباب العربي �سمن برنامج الزمالة التقنية �سراكات مع 
توك،  تيك  تويرت،  جوجل،  اك�سنت�سر،  مثل  عاملية  تكنولوجية  موؤ�س�سات 
�سي�سكو، كانون، اأي بي اإم، مايكرو�سوفت، اوراكل، �سنايدر اإلكرتيك، جرنال 

موتورز، جي 42، اإريك�سون، مدينة دبي للإنرتنت، هواوي، لينكداإن.
وت�سعى هذه الن�سخة من الربنامج اإىل متكني ال�سباب العربي باملهارات 
التي توؤهله للن�سمام ل�سوق العمل والتميز فيه، واإيجاد احللول املبتكرة، 

وتاأ�سي�س م�ساريعهم اخلا�سة.
من  و�سابة  �ساب   100 درب��ت  الربنامج  من  التاأ�سي�سية  الن�سخة  وكانت 
و�سهادة  تدريبية  �ساعة   80 من  اأك��رث  وقدمت  العربية  ال��دول  خمتلف 
35 م�سروعا بحثيا، والعديد من فر�س التدرب  تخ�س�سية، واأكرث من 
وخرباء  �سركات  مع  ال�سباب  علقات  �سبكة  تو�سيع  اإىل  اإ�سافة  والعمل، 

التكنولوجيا وتعزيز الأبحاث العلمية ال�سبابية يف القطاع.
ويهدف برنامج الزمالة التقنية لل�سباب العربي من مركز ال�سباب العربي 
اإىل تكوين قيادات عربية �سابة يف جمال التقنيات الرقمية والتكنولوجيا، 
واإعداد جيل من ال�سباب العربي القادر على ر�سد املهارات امل�ستجدة فيها، 
بالتعاون  العربي  لل�سباب  تدريبية  تطويرية  من�سة  توفريه  جانب  اإىل 
للتعلم  العربي  لل�سباب  الفر�سة  واإت��اح��ة  وعامليني،  حملني  �سركاء  م��ع 
اأه��م اخل���رباء يف جم��ال التقنيات  والط���لع على جت��ارب جمموعة م��ن 
الرقمية والتكنولوجيا. وتركز الن�سخة اجلديدة من الربنامج التي تعقد 
عن بعد من �سبتمرب حتى نوفمرب 2022 على بناء مهارات ال�سباب يف 
كانت  فيما  ب��اي��ث��ون،  بلغة  وال��ربجم��ة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تخ�س�سات 
على  رك��زت  العربي  لل�سباب  التقنية  الزمالة  برنامج  الأوىل من  ال��دورة 
التفاعلية،  والتقنيات  الرقمي،  التحول  هي  ا�سرتاتيجية  م�سارات  اأربعة 

وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، والبتكار والتقنيات النا�سئة.
بالكامل  الفرتا�سية  الن�سخة  ه��ذه  ت�سميم  يف   EYouth وا�ستندت 
للربنامج على درا�سات حول احتياجات ال�سوق واملهارات املطلوبة مل�ساعدة 
على  تركيزا  اأك��رث  الن�سخة  ه��ذه  تكون  بحيث  الربنامج  بتطوير  امل��رك��ز 

مفهوم التدريب من اأجل التوظيف.
الثانية  دورت��ه  يف  العربي  لل�سباب  التقنية  الزمالة  برنامج  وي�ستقطب 
ال�سباب العربي من �سن 18 حتى 35 عاما من الطلب اجلامعيني يف 
�سنوات متقدمة �سمن تخ�س�سات الهند�سة التقنية وتكنولوجيا املعلومات، 
ال�سباب،  واملبتكرين  والباحثني  التقنية  الإجن���ازات  وذوي  واخلريجني، 
واأ���س��ح��اب اخل����ربات وامل��ه��ت��م��ني ب��ال��ربجم��ة وال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، من 
ميتلكون املعرفة اأو التجربة العملية يف جمال التكنولوجيا اأو الباحثني 
فيها، ومن ميتلكون املعرفة الأ�سا�سية يف الريا�سيات اخلطية والتفا�سل 
الأولية بالربجمة من  املعرفة  الأف�سلية ملن ميتلكون  والتكامل، ومتنح 
خلل PYTHON من يتمتعون بال�سغف لدعم جمتمعاتنا العربية 

و م�ساندتها يف حتقيق م�ستقبل اأف�سل لها و ل�سبابها.

برعاية ذياب بن حممد بن زايد 

مركز �ل�سباب �لعربي يفتح باب �لت�سجيل يف »برنامج �لزمالة �لتقنية«

بلدية دبي تنفذ حمالت توعية ورقابية على �أكرث من 500 موؤ�س�سة تعليمية

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�  ال�ساعات  خ��لل  229،236 فح�سا جديدا  اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 
الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 522 حالة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع  حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية 

احلالت امل�سجلة 1،014،387 حالة.
وفاة خلل  اأي حالة  ت�سجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت    و 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب���ع 
539 حالة جديدة مل�سابني  �سفاء  عن  الوزارة  اأعلنت  حالة.   كما   2،341
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 993،204 حالت.

•• دبي- وام:

املراأة  اأن  للت�سريعات،  العليا  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  م�سحار،  ب��ن  اأح��م��د  اأك���د 
وت�سريعياً  وتنموياً  اقت�سادياً  ا�ستثنائية  اإجن��ازاٍت  حتقيق  توا�سل  الإماراتية 
وتعزيز  الوطن  �ساأن  اإع��لء  يف  واق��ت��دار  بكفاءٍة  والإ���س��ه��ام  ومعرفياً،  وعلمياً 
القيادة  توليه  الذي  الكبري  الدعم  امليادين، يف ظل  تفوقه وريادته يف جميع 
الر�سيدة لتمكني املراأة الإماراتية، وكفاءة الأحُطر القانونية والت�سريعية التي 

تكفل تكافوؤ الفر�س و�سون حقوق املراأة.
واأ�ساف م�سحار - يف كلمة مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية - يف هذا اليوم نرفع 

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
املراأة  ودع��م  متكني  رائ��دة  الإمارات"،  "اأم   ، الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
ن��وج��ه حتية احرتاٍم  وال��ع��ط��اء. كما  ال��ب��ذل  املحُلهم يف  وال��ن��م��وذج   ، ال��دول��ة  يف 
يف  وتفانيها  وتفوقها  متيزها  اأثبتت  لطاملا  التي  الإماراتية  للمراأة  وتقدير 
العليا  "اللجنة  فخر  عن  واأع��رب  امل�ستقبلية.  تطلعاته  ودع��م  الوطن  خدمة 
للت�سريعات" باإجنازات املراأة الإماراتية، مع التاأكيد باللتزام مبوا�سلة دعم 
ودعم  الت�سريعي،  امل�سهد  يف  ح�سورها  وتر�سيخ  الن�سائية  الكفاءات  ومتكني 

واإطلق املبادرات التي تعزز دور املراأة كقوٍة دافعة للتميز الت�سريعي."

»�ل�سحة« جتري 229،236 فح�سا وتك�سف عن 522 
�إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و539 حالة �سفاء

�للجنة �لعليا للت�سريعات: �ملر�أة �لإمار�تية تو��سل 
حتقيق �إجناز�ت ��ستثنائية �قت�ساديا وتنمويا وت�سريعيا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

بداأت وزارة الدفاع - ممثلة يف قيادة العمليات امل�سرتكة 
- ت�سيري ج�سر جوي لنقل امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة 

من دولة الإمارات اإىل باك�ستان.
وت�سمل امل�ساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والحتياجات 
للمت�سررين  والدوائية  الغذائية  وال��ط��رود  الإن�سانية 
م��ن ال�����س��ي��ول وال��ف��ي�����س��ان��ات ب��ه��دف امل�����س��اه��م��ة يف دعم 
اجلهود لإغاثة ال�سكان املت�سررين وتوفري الحتياجات 

ال�سرورية لهم .
وتاأتي هذه امل�ساعدات يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
الباك�ستاين  لل�سعب  الدعم  اأ�سكال  كافة  لتقدمي  اهلل" 
ال�سديق جراء تداعيات ال�سيول التي �سهدتها باك�ستان 

موخرا.
�سفري  الزعابي  �سامل  ابراهيم  عبيد  �سعادة حمد  وق��ال 
مت  اإن��ه   ، الإ�سلمية  باك�ستان  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 

�سباح  اإغاثية  اإم��ارات��ي��ة  م�ساعدات  ط��ائ��رة  اأول  ت�سيري 
امل�ساعدات  م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى  وحت��م��ل  ب��اك�����س��ت��ان  اإىل  ام�����س 
من  عدد  يعقبها  اأن  على  املتنوعة،  والإيوائية  الغذائية 
القادمة  الأي��ام  م��دار  الأخ��رى على  امل�ساعدات  طائرات 
التي  ال��ت��داع��ي��ات  ح��دة  م��ن  للتخفيف  ال��دع��م  لتقدمي 
باك�ستان  �سهدتها  التي  وال�سيول  الفي�سانات  خلفتها 

موؤخراً.
واأ�ساف اأن تقدمي تلك امل�ساعدات يوؤكد على قوة ومتانة 
العلقات بني البلدين، واأن دولة المارات �ساهمت على 
العديد  ح��دة  من  التخفيف  يف  املا�سية  ال�سنوات  م��دار 
خا�سة  باك�ستان  �سهدتها  التي  الإن�سانية  الأزم��ات  من 

ذات ال�سلة بالكوارث الطبيعية.
واأك����د ���س��ع��ادت��ه اأن ال��دع��م الإم���ارات���ي الإن�����س��اين ميتد 
حول  املت�سررة  املجتمعات  كافة  اإىل  العون  يد  لتقدمي 
ال��ع��امل ان��ط��لق��اً م��ن ال����دور الإن�����س��اين ال��ع��امل��ي لدولة 
اأر�سى مبادئه الأب املوؤ�س�س ال�سيخ زايد  الإم��ارات الذي 

بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".

•• مقدي�شو- وام:

الإماراتية  ب���داأت اجل��ه��ات اخل��ريي��ة 
الكوارث  اإدارة  هيئة  مع  وبالتعاون 
ال�سومالية واجلهات املعنية بتوزيع 
الأهايل  على  الإغ��اث��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
تواجدهم  م��ن��اط��ق  يف  وال���ن���ازح���ني 
وخميماتهم، وذلك باملناطق الأكرث 
م��ن اجل��ف��اف يف منطقتي  ت�����س��رراً 
هريان  مبحافظة  ومتابان  حما�س 
ب��اإق��ل��ي��م ه���ري ���س��ب��ي��ل��ي، وذل�����ك فور 
و�سول باخرة امل�ساعدات الإماراتية 
"مقدي�سو"  ال��ع��ا���س��م��ة  م��ي��ن��اء  اإىل 
وال����ت����ي حت���م���ل ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا اأك����رث 
امل����واد الغذائية  األ����ف ط��ن م��ن  م��ن 
لتوفري  امل����ت����ن����وع����ة  والإغ������اث������ي������ة 

ال�����س��روري��ة حلوايل  الح��ت��ي��اج��ات 
من  ت�سرروا  �سخ�س  مليون   2.5

اأو�ساعهم  ودع����م  اجل���ف���اف  م��وج��ة 
الإن�سانية.

و�سرح �سعادة حممد اأحمد العثمان 
اأن  ال�����س��وم��ال  ل���دى  ال��دول��ة  �سفري 

اإر����س���ال امل�����س��اع��دات الإم���ارات���ي���ة مت 
من  ع���دد  ب��ني  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون 
اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة الإم��ارات��ي��ة كهيئة 
الهلل الأحمر الإماراتي وموؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان للأعمال 
وموؤ�س�سة  والإن�����س��ان��ي��ة،  اخل���ريي���ة 
خليفة بن زايد للأعمال الإن�سانية 
م����ن اأج�������ل ت����ق����دمي ك����اف����ة اأ����س���ك���ال 
ال�سومايل  لل�سعب  الإغاثي  الدعم 
دولة  ���س��ي��ا���س��ة  اإط�����ار  ال�����س��ق��ي��ق، ويف 
الإن�سانية  ور���س��ال��ت��ه��ا  الإم���������ارات 
احل�����س��اري��ة، ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��د يد 
العون اإىل املجتمعات املت�سررة حول 
العامل عرب برامج وم�ساريع اإغاثية 
تلك  معانات  م��ن  تخفف  واإن�سانية 

املجتمعات وتعزز تنميتها.

•• الفجرية -وام:

و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سرقي،  �سرور  بن  �سعيد  ال�سيخ  اأك��د 
التي  والتقدم  التنمية  م�سرية  فاعل يف  ب��دور  ت�سهم  الإماراتية  امل��راأة  اأن  الفجرية 
واأ�سبحت مثاًل يحتذى  وري��ادة،  بتميز  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  تنتهجها 

عاملياً للمراأة الرائدة والقادرة على النجاح يف خمتلف املجالت.
جاء ذلك خلل تكرميه املوظفات العاملت يف غرفة جتارة و�سناعة الفجرية ظهر 

اأم�س يف مقر الغرفة، حيث اأ�ساد بدورهن يف الرتقاء باأعمال الغرفة.
لهذا  الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  ال�����س��رق��ي  �سعيد  ال�سيخ  وق���ال 

ال�سرتاتيجيات  كافة  يف  حمورياً  �سريكاً  تعترب  الإماراتية  امل��راأة  اإن  العام2022 
املحُقبلة، وظلت ول زالت تلعب دوراً فاعًل يف  واملبادرات احلكومية للخم�سني عاماً 
اأنها  اإىل  ..م�سرياً  الرجل  اأخيها  مع  اإىل جنب  الوطن جنباً  �ستقبل  محُ معامل  ر�سم 
تلف  املنا�سب يف خمحُ اأرف���ع  وت��ول��ت  ك��اف��ة،  امل��ج��الت  اإجن����ازات يف  جنحت يف حتقيق 
القطاعات القت�سادية والجتماعية مدعومًة بتوجيهات القيادة الر�سيدة وبرعاية 
رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ومتابعة 
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "اأم 

المارات".
خمتلف  يف  وج��وده��ا  اأثبتت  الم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  الفجرية،  غرفة  رئي�س  واأ���س��اف 

املجالت، وحظيت بتمثيل كبري يف احلكومة الحتادية، وتولت العديد من املنا�سب 
الإدارية والدبلوما�سية الرفيعة، ومثلت الدولة يف هيئات وموؤمترات عاملية متعددة، 
ومن ثم متثيلها ب�سكل مت�ساٍو مع �سريكها الرجل يف اإحدى اأهم موؤ�س�سات الحتاد 
واأركانه، ما يعك�س امل�ستوى املتقدم الذي و�سلت اإليه املراأة يف الإمارات، ومدى حر�س 
غري  اإجن��ازات  التقارير  من  العديد  اأظهرت  ..كما  متكينها  على  احلكيمة  القيادة 
والدويل،  والإقليمي  واخلليجي  املحلي،  ال�سعيد  على  الإماراتية  للمراأة  م�سبوقة 
وكان اآخرها حتقيق الدولة اإجنازاً عاملياً جديداً يف جمال املوازنة بني اجلن�سني، اإذ 
اأفريقيا ح�سب تقرير  جاءت يف املركز الأول على م�ستوى ال�سرق الأو�سط و�سمال 

الدويل. البنك  عن  2021" ال�سادر  والقانون  الأعمال  واأن�سطة  "املراأة 

�سعيد �ل�سرقي: �ملر�أة �لإمار�تية م�ساهم فاعل يف م�سرية �لتنمية و�لتقدم

•• اأبوظبي- وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
الن�سائي  الحت����اد  رئ��ي�����س��ة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ���ي�������س���ة امل���ج���ل�������س الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���لأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
البناء  م�����س��رية  ع�����س��د  امل�����راأة  اأن   ،
والتمكني لدولة الإمارات واأيقونة 
اإجن����ازات����ه����ا ال���وط���ن���ي���ة وري���ادت���ه���ا 
�سريكة  الإم�����ارات  فابنة   ، العاملية 
تنموي  اإم��ارات��ي  تر�سيخ من��وذج  يف 
اأج��م��ع بكل  ال��ع��امل  ل��ه  فريد ينظر 

تقدير واحرتام.
خا�س  ح���وار  يف   - �سموها  وق��ال��ت 
"وام"  الإم����������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية - اإن 
منوذج متكني املراأة الإماراتية الذي 
اأر�سى دعائمه املغفور له ال�سيخ زايد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
الوطنية  بالإجنازات  ثراه" وازدان 
الرائدة يف ظل دعم ورعاية القيادة 
م�سريتنا  يف  ي��ت��وا���س��ل   ، ال��ر���س��ي��دة 
نحو 50 عاما جديدة من التنمية 

والريادة والزدهار امل�ستدام.
وفيما يلي ن�س احلوار: 

-1 متتلك دولة الإمارات اأمنوذجا 
رائدا يف متكني املراأة اأر�سى دعائمه 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ، ما هي 
روؤي����ة ���س��م��وك��م ل���س��ت��دام��ة وتطور 

هذا النموذج ؟ 
املراأة الإماراتية �سطرت بنجاحاتها 
واقعا ملهما للعامل اأجمع ، وحتمل 
ال����ي����وم اآم��������ال وط����م����وح����ات وط���ن 
وم�ستدام  م��زده��ر  م�ستقبل  ن��ح��و 

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ف��ب��ق��ي��ادة   ،
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
تنطلق  ؛  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
الريادة  اآف��اق  الإم���ارات �سوب  ابنة 
متكني  مب�سرية  مت�سلحة  العاملية 
املوؤ�س�س  ال��ق��ائ��د  دع��ائ��م��ه��ا  اأر����س���ى 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
 ، ثراه"  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
بالإجنازات حتت  وازدان��ت  وتعززت 
بن  خليفة  ال�سيخ  له  املغفور  قيادة 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" ، وباتت 
من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ل��ن�����س��اء ال��ع��امل ، 
والطموح  ال���ري���ادة  م��ل��وؤه  من��وذج��ا 
بف�سل اهتمام ودعم �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
حتت  الإماراتية  امل��راأة  تطلعات  اإن 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ق����ي����ادة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
الدولة "حفظه اهلل"، ل حدود لها 
وطنها  خلدمة  واإرادتها  وعزميتها 
هي ركيزة النطلق نحو م�ستقبل 
ع��ن��وان��ه ال��ري��ادة وال��رخ��اء للوطن 

واملواطن.
ال�سمو  ���س��اح��ب  خ��ط��اب  ج���اء   2-
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
 ، اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
مل�ستقبل  ط���ري���ق  خ���ارط���ة  ل��ي��ق��دم 
واملواطن  للوطن  ومتطور  مزدهر 
لدور  امل�ستقبلية  الروؤية  هي  فما   ،

املراأة الإماراتية ؟ 
�سكل خطاب �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
خارطة  اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة 
طريق للم�ستقبل ، وم�ستقبل دولة 
الإمارات يرتكز على �سواعد اأبنائها 
اأمانة وم�سوؤولية  ، واأبناء الإمارات 
وتفان  اإخ��ل���س  بكل  بها  ت�سطلع 

املراأة الإماراتية.
اإن منهج "�سعادة املواطن ورعايته" 
ع��ل��ي��ه خ���ط���اب �سموه  اأك������د  ال������ذي 
الر�سيدة  قيادتنا  توليه  ما  يج�سد 
م���ن دع���م ورع���اي���ة لأب���ن���اء الوطن 
ت���وف���ري احلياة  اأج�����ل ���س��م��ان  م���ن 
الكرمية لهم ، كما اأن تاأكيد �سموه 
م�ستقبل  ت���اأم���ني  م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا  اأن 
م�سرق لأجيال احلا�سر وامل�ستقبل 
، اإمنا هي ر�سالة ملهمة حتفز املراأة 
الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 
والجتهاد واملثابرة من اأجل اإعداد 

اأبنائنا للم�ستقبل.
-3 وجهتم �سموكم باأن يكون �سعار 
ي��وم امل��راأة الإم��ارات��ي��ة "واقع ملهم 
فيكف   .. م�ستدام"  م�����س��ت��ق��ب��ل   ..
تنظرون اإىل دور املراأة الإماراتية يف 

حا�سر وم�ستقبل دولة الإمارات؟ 
مت�سي دول��ة الإم���ارات حتت قيادة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 

اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم������ارات 
قوية  دول���ة  دع��ائ��م  تر�سيخ  ن��ح��و   ،
للعامل  م��ل��ه��م��ة  رائ�������دة  ط���م���وح���ة 
النوعية  الإجن����ازات  فبعد   ، اأج��م��ع 
مدار  ع��ل��ى  حققتها  ال��ت��ي  وامل��ه��م��ة 
العامل  فوائدها  وعمت  عاما   50
الإم��������ارات وح�سب  ول��ي�����س  اأج���م���ع 
عاما   50 رح���ل���ة  ن���ح���و  ن��ن��ط��ل��ق   ،
اجلاد  والعمل  الإرادة  من  جديدة 
من اأجل �سون مكت�سباتنا وحتقيق 
الوطنية  لإجن���ازات���ن���ا  ال���س��ت��دام��ة 
وال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق ري����ادة 

اإماراتية يف املجالت كافة.
لطاملا كانت املراأة الإماراتية حمورا 
حا�سر  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  ورك��ي��زة  مهما 
وم�ستقبل الدولة ، فما حتقق على 
اأر�س الواقع من اإجنازات هو ثمرة 
كانت  دوؤوب  وعمل  م�سنية  جهود 
املراأة حا�سرة وفاعلة بقوة فيه ، اأما 
بالفر�س  عامرا  ف��م��ازال  امل�ستقبل 
للمراأة الإماراتية كي حتقق املزيد 
من النجاحات والإجن���ازات يف ظل 
م�ستمرة  ومتابعة  حم��دود  ل  دع��م 

من قيادة الدولة الر�سيدة.
واإع���داده���م  الأط���ف���ال  رع���اي���ة   4-
ب��ال�����س��ك��ل الأم�����ث�����ل ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ، 
ظ��ل دائ��م��ا حم���ور اه��ت��م��ام قيادتنا 
الر�سيدة ، فكيف ن�ساهم يف حماية 
الع�سر  حت����دي����ات  م����ن  اأط���ف���ال���ن���ا 
من  الأم��ث��ل  بال�سكل  معا  وال��ع��م��ل 

اأجل تاأهيل اأجيال امل�ستقبل ؟ 
ب�����الأط�����ف�����ال يف دول�����ة  اله����ت����م����ام 
الإم��ارات ، هو نهج را�سخ منذ قيام 
له  املغفور  دعائمه  اأر���س��ى  الحت���اد 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
ثراه" ويتوا�سل بدعم  اهلل  "طيب 
فرعاية   ، الر�سيدة  القيادة  ورعاية 
الأطفال واإعدادهم بال�سكل الأمثل 
الدولة  روؤي����ة  يج�سد  للم�ستقبل 
ثروتنا  باعتباره  الإن�����س��ان  ب��ن��اء  يف 
احل��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ت���ع���زز اإجن���ازات���ن���ا 

وتقدمنا على ال�سعد كافة.
اأ�سبحت  الع�سر  حتديات  ظل  ويف 
املراأة  عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
حماية  اأج��ل  من  كبرية  الإماراتية 
�ساحلة  تن�سئة  وتن�سئتهم  اأطفالنا 
والعمل على تعزيز الهوية الوطنية 

لديهم.
وق��د ج��اء اإط���لق ج��ائ��زة ال�سيخة 
للأمومة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
بهدف   2016 ع����ام  وال���ط���ف���ول���ة 
اإبراز اهتمام دولة الإمارات بق�سايا 
امل�ستوى  على  والطفولة  الأم��وم��ة 
الأفراد  وت�سجيع  والعاملي،  املحلي 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
جمال  يف  املتخ�س�سة  وال��درا���س��ات 
، واب��ت��داء من  الأم��وم��ة والطفولة 
العام اجلاري حتولت هذه اجلائزة 
لإتاحة  وذل����ك  دول��ي��ة  ج��ائ��زة  اإىل 
النطاق  على  للم�ساركات  الفر�سة 

العاملي.
ماذا عن خطة العمل الوطنية   5-
امل���راأة وال�سلم والأم���ن على  ح��ول 
العربي  اخل���ل���ي���ج  دول  م�������س���ت���وى 
وروؤي��ت��ك��م ل��دوره��ا ال��داع��م مل�سرية 

متكني املراأة؟ 
ت���ع���د اخل����ط����ة ال���وط���ن���ي���ة ل���دول���ة 
الإمارات لتنفيذ القرار "1325" 
التابع  الأم��ن  جمل�س  عن  ال�سادر 
اإطلقها  مت  التي  املتحدة،  ل��لأمم 
يف العام 2021 ، الأوىل من نوعها 
التعاون  على م�ستوى دول جمل�س 
ل������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة، وذل����ك 
ام��ت��داداً جلهود دول��ة الإم����ارات يف 
ال�سلم  امل�����راأة يف  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 

والأمن.
اإط�������لق ه�����ذه اخلطة  وق�����د ج�����اء 
ب��ع��د ج��ه��ود ك��ب��رية وخم��ل�����س��ة قام 
الن�سائي  الحت���اد  عمل  ف��ري��ق  بها 
الوطنية  اجل���ه���ات  وج��م��ي��ع  ال���ع���ام 
وموؤ�س�سات  واملحلية  "الحتادية 
املجتمع املدين" لتنفيذ اللتزامات 
وال�سلم  امل��������راأة  ب�������س���اأن  ال���ع���امل���ي���ة 

والأمن.
دولة  ر�سالة  اخلطة  ه��ذه  وجت�سد 
الإمارات ال�سامية الداعمة لل�سلم 
وال���س��ت��ق��رار يف ال��ع��امل اأج��م��ع من 
اأج����ل خ���ري ال��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء كما 
ت���وؤك���د اأي�����س��ا احل���ر����س ع��ل��ى بناء 
قدرات الن�ساء يف جميع القطاعات 
وذل��������ك ان����ط����لق����ا م�����ن الإمي��������ان 

تر�سيخ  يف  امل��ه��م  ب���دوره���ا  امل��ط��ل��ق 
م�ستقرة  اآم��ن��ة  دع��ائ��م جم��ت��م��ع��ات 

ومزدهرة.
" اأم الإم���ارات " بارزة  جهود   -  6
عليه  واحلفاظ  ال��رتاث  ل�ستدامة 
تخليدا  ال�����س��ب��اب  وج�����دان  يف  ح��ي��ا 
للهوية  ت��ر���س��ي��خ��ا  و  زاي������د  ل��ن��ه��ج 
روؤية  هي  ما   ، الإماراتية  الوطنية 
على  الأبناء  تربية  لأهمية  �سموك 
�سون موروثات الأجداد يف مواجهة 

حتديات الع�سر ؟ 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة من���وذج يحتذى 
هي  و   ، العمل  و  العلم  ميادين  يف 
العطرة  ب�سريتها  لبلدها  �سفرية 
وتتمتع  ال����لحم����دود  وط��م��وح��ه��ا 
الأبناء  ل��رتب��ي��ة  امل���ق���وم���ات  ب��ك��اف��ة 
احرتام  على  قائمة  �ساحلة  تربية 
ال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د الإم���ارات���ي���ة 
الأ�سيلة ومواجهة حتديات الع�سر 
، فابنة الإمارات هي املثال والقدوة 
اأبنائها  اإع���������داد  ع���ل���ى  وحت����ر�����س 
ب��ي��ئ��ة �سحية  ���س��م��ن  وت��ن�����س��ئ��ت��ه��م 
نف�سيا و فكريا حتى يكت�سبون منها 
م���ع حميطهم  ال��ت��ع��ام��ل  م���ه���ارات 
وم����واج����ه����ة م����ت����غ����ريات احل�����ي�����اة ، 
ال��ق��ي��ادي��ة و  ل����لأدوار  مم��ا يوؤهلهم 

امل�سوؤوليات اجل�سام.
على  ح��ر���س��ن��ا  الإط��������ار  ه�����ذا  ويف 
متخ�س�سة  اأك��ادمي��ي��ة  اأول  اإن�����س��اء 
بالحتاد  الإم����ارات����ي����ة  احل�����رف  يف 
الن�سائي العام "اأكادميية احلرفيات 

الإماراتيات" وذلك بهدف احلفاظ 
تربية  و  ال�����رتاث  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
ي�سبحن  اأن  ع��ل��ى  الإم������ارات  ب��ن��ات 
حاميات لرتاث بلدهن ، و متكني 
رائدة  لتكون  اقت�ساديا  الإماراتية 
والرعاية  الدعم  وتقدمي   ، اأعمال 

لأ�سحاب الهوايات.
للمراأة  �سموكم  ر�سالة  هي  ما   7-

الإماراتية ؟ 
اأجن��زت دولة الإم��ارات وهلل احلمد 
م�سرية 50 عاما من العمل اجلاد 
والنجاحات والإجنازات ال�ستثنائية 
انطلقت  الإم�����ارات  دول���ة  فرحلة   ،
عنان  اإىل  وو�سلت  ال�سحراء  م��ن 
وطن  طموح  معها  حاملة  الف�ساء 
منوذجا  وم�سطرة  م�ستحيل  ال��ل 
تنمويا رائدا ينظر له العامل اأجمع 

بكل تقدير واحرتام.
ومع النطلق يف م�سرية اخلم�سني 
اجل���دي���دة ، ف��اإن��ن��ا ن��دع��و ك��ل بنات 
بكل  والع��ت��زاز  الفخر  اإىل  الوطن 
، والبناء  اإجن�����ازات  م��ا حت��ق��ق م��ن 
م�سريتنا  موا�سلة  اأج��ل  م��ن  عليه 
التنموية والعمل يدا بيد من اأجل 
م�ستقبل مزدهر م�ستدام للأجيال 

القادمة.
اأث��ب��ت امل����راأة الإم��ارات��ي��ة اأن��ه��ا اأهل 
ل��ك��ل م���ا ي��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا من 
م�����س��وؤول��ي��ات ، واأن��ه��ا ج��دي��رة بثقة 
القيادة الر�سيدة التي متنحها كافة 
اأ���س��ك��ال ال��دع��م وامل�����س��ان��دة ، واليوم 
الإماراتية  وامل��راأة  تتوا�سل  امل�سرية 
�سريكة يف هذه امل�سرية التي ن�سبو 
وطن  دع��ائ��م  تر�سيخ  اإىل  خللها 
مزدهر ، متقدم ، منجز ، رائ��د، ل 
والريادة  الأول  باملركز  اإل  ير�سى 

•• الظفرة -الفجر:

اأعمال  الظفرة  بلدية منطقة  توا�سل 
الداخلية  ال���ط���رق  و���س��ي��ان��ة  ت��اأه��ي��ل 
واخل����ارج����ي����ة مب���دي���ن���ة زاي�������د وذل����ك 
اإىل  تهدف  التي  البلدية  �سمن خطة 
البنية  وا�ستدامة  مبكونات  الرت��ق��اء 
الطرق  ج������ودة  وحت�������س���ني  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الأمن  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
الفعالة  ال��رق��اب��ة  وحتفيز  وال�سلمة 
واملحافظة على املظهر العام للمدينة، 
ان��ط��لق��اً م��ن روؤي���ة ور���س��ال��ة البلدية 
اإمارة  اأبوظبي  تكون  اأن  اإىل  الرامية  
ون��ق��ل متكامل  ع��م��راين  ت��ط��وي��ر  ذات 
وتطوير  وتنظيم  احلياة،  ج��ودة  يعزز 
ب�سكل  والنقل  العمراين  النمو  واإدارة 
توفري  خ��لل  م��ن  وم�ستدام  متكامل 
رائدة  وم��راف��ق وخ��دم��ات  بنية حتتية 

وذكية لرفاهية و�سعادة املجتمع.
والتاأهيل  ال�سيانة  اأع��م��ال  وت�سمنت 

الأ�سفلتية  ال��ر���س��ف  ط��ب��ق��ات  �سيانة 
�سلمة  ال�سيخة  �سارع  على  املت�سررة 

 13.500 مب�������س���اح���ة  ب���ط���ي  ب���ن���ت 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل تخطيط  م��رت م��رب��ع، 

ع����دد م���ن ال���ط���رق ال���داخ���ل���ي���ة مب���ادة 
)الثريوموبل�ستيك(، واإزالة خطوط 

املحكومة،  املواقع غري  امل�ساة يف  عبور 
و�سيانة البولرد البل�ستيكي املت�سرر 

 9500 التخطيط  م�����س��اح��ة  وب��ل��غ��ت 
مرت مربع تقريباً.

اأي�ساً  ال�سيانة  اأع��م��ال  ت�سمنت  كما 
باملدينة  اخل��ارج��ي��ة  ال���ط���رق  ���س��ي��ان��ة 
الر�سف  ط���ب���ق���ات  ���س��ي��ان��ة  و���س��م��ل��ت 
�سارع  ع���ل���ى  امل���ت�������س���ررة  الأ���س��ف��ل��ت��ي��ة 
مب�ساحة  بطي  بنت  �سلمة  ال�سيخة 
وت���وري���د  م����رب����ع،  م����رت   40.000
وع�����ب�����ارات جمال  ب����واب����ات  وت���رك���ي���ب 
اليا�سي،  الفلحي  حممد  �سارع  على 
اجلمال  عبور  بوابات  ط��ول  بلغ  حيث 
م��رت ط��ويل، وبلغ ط��ول عبارات   38
م��رت ط����ويل. وحتر�س   39 اجل��م��ال 
تطوير  على  ال��ظ��ف��رة  منطقة  بلدية 
وحت�سني الطرق باملنطقة، مبا يتلءم 
م���ع م��ع��اي��ري ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
احتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
من  ال��ط��رق،  م�ستخدمي  ومتطلبات 
حيث ال�سلمة املرورية وكفاءة �سبكة 

الطرق ومرافق البنية التحتية.

ال�سيخة فاطمة يف حوار لـ »وام« : 

�ملر�أة �لإمار�تية ع�سد م�سرية �لبناء و�لتمكني و�أيقونة �إجناز�تنا �لوطنية

�سيانة �لطرق �لد�خلية و�خلارجية مبدينة ز�يد

�لإمار�ت تبد�أ بت�سيري ج�سر جوي من 
�مل�ساعد�ت �لإن�سانية �إىل باك�ستان

بدء توزيع �مل�ساعد�ت �لإغاثية �لإمار�تية 
لدعم مت�سرري �جلفاف بال�سومال

ابنة الإمارات �سوب اآفاق الريادة العاملية  تنطلق  الدولة  رئي�س  • بقيادة 
• املراأة الإماراتية منوذج يحتذى يف ميادين العلم و العمل ، و هي �سفرية لبالدها ب�سريتها العطرة وطموحها الالحمدود 



الثالثاء   30  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13633  
Tuesday    30    August    2022   -  Issue No   13633

04

اأخبـار الإمـارات

•• دبي:الفجر

الإماراتية  املراأة  بالتزامن مع يوم 
والع�سرين  الثامن  ي�سادف  ال��ذي 
م�����ن ����س���ه���ر اأغ�������س���ط�������س م�����ن كل 
الن�سائي  امل���ج���ل�������س  اأط����ل����ق  ع������ام، 
املبادرات  من  جملة  دب��ي،  ل�سرطة 
والريا�سية  املجتمعية  والفعاليات 
التي  واملكا�سب  بالإجنازات  احتفاء 
و�سعيها  الإماراتية،  امل��راأة  حققتها 
ت�����س��م��ن حتقيق  رك����ائ����ز  لإر������س�����اء 

ال�ستدامة للن�ساء م�ستقبًل. 
ورف������ع������ت ال������رائ������د خ����ب����ري ع���ن���ود 
الن�سائي  املجل�س  رئي�س  ال�سعدي، 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  دب��ي،  ل�سرطة 
الإمارات"  "اأم  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 
العام،  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س��ة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  الأ���س��ري��ة، 
واإىل حرم  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��لأم��وم��ة 
را�سد  ب����ن  ال�����س��ي��خ حم���م���د  ���س��م��و 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، 
بنت  ال�سيخة هند  �سمو  رع��اه اهلل، 
واإىل  مكتوم،  اآل  جمعة  بن  مكتوم 
كل امراأة، مبنا�سبة الحتفال بيوم 

املراأة الإماراتية.
القيادة  اأن  ال�سعدي  الرائد  واأكدت 
وفقاً  تعمل  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
ل��ت��وج��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
واملواطنة  امل����واط����ن  ودع������م  ب���ن���اء 
����س���واء دون مت��ي��ي��ز بني  ع��ل��ى ح���د 
تاأ�سي�س  منذ  فحر�ست  اجلن�سني، 
الإمارات  بابنة  الدفع  الدولة على 
والتخ�س�سات،  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
ومتكينها لتكون �سريكاً مع الرجل 
امل�ستقبلية،  ال���ق���رارات  �سياغة  يف 
بناء  يف  للم�ساركة  دوره���ا  وتفعيل 

اأمنيا  وجم����ده����ا،  ال����دول����ة  ري������ادة 
العلوم  خم���ت���ل���ف  ويف  و����س���رط���ي���ا 

واملعارف الأخرى.

الن�سائي  امل��ج��ل�����س  اإىل  ون����وه����ت 
تاأدية  على  يحر�س  دب��ي،  ل�سرطة 
العن�سر  ومتكني  تاأهيل  يف  اأدواره 

القطاع  ملتطلبات  وف��ق��اً  الن�سائي 
وتذليل  والأم�������ن�������ي،  ال�������س���رط���ي 
العقبات والتحديات التي قد تقف 

التقدم  م�����س��رية  خ����لل  اأم���ام���ه���ن 
م�ساركتها  جانب  اإىل  والتطوير، 
ومعنويا  جم���ت���م���ع���ي���ا  ودع����م����ه����ا 

بالحتفاء بكافة املنا�سبات الوطنية 
اإط�����لق  اإىل  م�������س���رية  وال���ع���امل���ي���ة، 
ريا�سية  �سنوية  وب��رام��ج  م��ب��ادرات 
لتغطية  وم��ع��رف��ي��ة  وجم��ت��م��ع��ي��ة 

خمتلف اجلوانب يف حياتها.
ل�سرطة  الن�سائي  املجل�س  واحتفى 
دبي بعدد من املبادرات والفعاليات 
فجاء  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال���ري���ا����س���ي���ة 
الثانية  ل��ل��م��رة  امل��ج��ل�����س  اإط������لق 
 40 "رحلة العمرة"، لعدد  مبادرة 
موظفة يف �سرطة دبي من خمتلف 
الإدارات اللواتي مل ي�سبق لهن اأداء 

بالتعاون  وذل���ك  ال��ع��م��رة،  منا�سك 
مع الإدارة العامة حلقوق الإن�سان 
�سمن �سندوق التكافل الجتماعي 

يف �سرطة دبي.
وحر�سا على رفع لياقتها البدنية 
يحر�س  وال���ذه���ن���ي���ة،  وال�����س��ح��ي��ة 
امل���ج���ل�������س ال���ن�������س���ائ���ي ع����ل����ى دع����م 
مع  بالتعاون  الن�سائية  العنا�سر 
اإدارة ال�سوؤون الريا�سية يف الإدارة 
ال��ع��ام��ة لإ���س��ع��اد امل��ج��ت��م��ع، وينظم 
املجل�س فعاليات ترفيهية وريا�سية 

�سنويا لإثراء هذا اجلانب.

•• اأم القيوين -وام:

املعل  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال��ق��ي��وي��ن يف مكتبه  اأم  الأع���ل���ى ح��اك��م  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
بالديوان الأمريي اأم�س وبح�سور �سمو ال�سيخ را�سد بن 
�سعود بن را�سد املعل ويل عهد اأم القيوين .. �سعادة علي 
الذي  ال�سقيقة  الكويت  الزايدي قن�سل عام دولة  �سامل 
قدم لل�سلم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى 

الدولة .
اللقاء  خ��لل  القيوين  اأم  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 
بالقن�سل العام لدولة الكويت .. متمنيا له طيب الإقامة 

والتوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله اجلديد مبا ي�سهم 
ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  القائمة  العلقات  توطيد  يف 

وتعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك يف �ستى امليادين.
اأع����رب القن�سل ال��ع��ام ل��دول��ة ال��ك��وي��ت عن  م��ن ج��ان��ب��ه 
و�سمو  القيوين  اأم  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  �سعادته 
اأم القيوين ... م�سيدا بالعلقات التي تربط  ويل عهد 
البلدين ال�سقيقني ومبا ت�سهده دولة الإمارات عامة واأم 

القيوين خا�سة من نه�سة ح�سارية يف جميع امليادين.
ح�سر اللقاء .. �سعادة نا�سر �سعيد التلي مدير الديوان 
الأمريي يف اأم القيوين و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير 

الت�سريفات يف الديوان الأمريي يف اأم القيوين .

•• اأبوظبي-وام:

والدوريات  امل���رور  مب��دي��ري��ة  ال�سعادة  دوري���ة  ا�ستقبلت 
والعني  اأب��وظ��ب��ي  امل��دار���س يف  اأب��وظ��ب��ي طلبة  �سرطة  يف 
العام  البهجة وال�سعادة مع بدء  بالورود والهدايا لن�سر 
الدرا�سي اجلديد 2022-2023 وتعزيز الإيجابية يف 
اللتزام بقواعد واأنظمة املرور من اأجل �سلمتهم وذلك 
�سمن احلملة الحتادية على م�ستوى الدولة حتت �سعار 
املرورية لطلبة املدار�س". و�سارك يف املبادرة  " ال�سلمة 
العني  �سرطة  وم��دي��ري��ة  امل���دين  للدفاع  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
وق�سم املوروث ال�سرطي باإدارة املرا�سم والعلقات العامة 
اخلا�سة  ال��دوري��ات  ب����اإدارة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  و"فر�سان 
واإدارة التفتي�س المني وق�سم �سوؤون ال�سرطة املجتمعية 
واأع�ساء "كلنا �سرطة" وق�سم املتابعة ال�سرطية والرعاية 
ا�ستعرا�ساً  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ف��ر���س��ان  وق���دم  ال��لح��ق��ة. 
باخليالة وعبارات حتية وترحيب باحل�سور كما ا�ستقبل 
�سباط وعنا�سر اإدارة مرور العني واأع�ساء كلنا �سرطة 

والهدايا  بالورد  والتدري�سية  الإداري��ة  والكوادر  الهايل 
املرورية  بالتعليمات  اللتزام  حول  �سرحا  لهم  وقدموا 

حفاظاً على �سلمة الطلبة.
ق�سم  ق��دم��ه  البولي�سية  للكلب  عر�سا  الطلبة  وت��اب��ع 
دوري����ات  وا���س��ت��ع��ر���س��ت   k9 ب��ال��ع��ني  الأم���ن���ي  التفتي�س 
هيئة  وق��دم��ت  امل��در���س��ة،  مبني  اأم���ام  القدمية  ال�سرطة 
اأبوظبي للدفاع املدين فقرة حول ا�سرتاطات ال�سلمة 
ال��ط��ارئ��ة وكيفية  م��ع احل���الت  والتعامل  يف احل��اف��لت 
تقدمي  اىل  اإ�سافة  احلافلت  حرائق  طفاية  ا�ستخدام 
وت�سمنت  الأول��ي��ة.  الإ�سعافات  حول  توعوية  حما�سرة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة مب�ساركة  ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ن��وع��ة  ف���ق���رات  امل���ب���ادرة 
را�سد  ال�����س��غ��ري  ال��ط��ف��ل  ودوري�����ة  ك��رت��ون��ي��ة  �سخ�سيات 

ودورية ال�سعادة.
واأعرب اأولياء اأمور الطلب عن �سعادتهم البالغة بن�سر 
على  وحتفيزهم  ال��ط��لب  نفو�س  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  ال���روح 
�سلمة  تعزيز  على  حر�سهم  موؤكدين  والتفوق  النجاح 

واأمن الطلبة مرورياً.

حاكم �أم �لقيوين ي�ستقبل قن�سل عام �لكويت

»دورية �ل�سعادة« ت�ستقبل �لطلبة بالورود 
يف �أول �أيام �لعام �لدر��سي �جلديد

•• دبي-وام:

من  اجل��دي��دة  الن�سخة  الأوىل  للمرة  دب��ي  يف  امل�ستقبل  متحف  يحت�سن 
اخلليج  ل��دول  امل�ستقبلي  وال��ت��اأث��ري  ال�سرتاتيجية  "التحولت  منتدى 
�سبتمرب 2022 بح�سور اأبرز  و15   14 يومي  ينعقد  2022" الذي 
ويهدف  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة  دول  يف  الأع��م��ال  ورواد  ال��ق��رار  �سناع 
ت�سّور  لإع���ادة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  م��ا  ال�سراكات  اإىل متكني 
تاأثري  اأكرب  لتحقيق  �سماناً  وتطويرها  للأعمال  جديدة  ا�سرتاتيجيات 
املنتدى،  ي��وم��ي  م���دار  وع��ل��ى  املقبلة.  الع�سرين  ال�����س��ن��وات  خ��لل  ممكن 
�ستناق�س الكلمات الرئي�سية لكبار ال�سخ�سيات وحلقات النقا�س واملحادثات 
قدماً  العربي  اخلليج  دول  م�سي  �سبل  ال�سريعة  وامل��داخ��لت  التفاعلية 
بالرتكيز  وذلك  ال�سرتاتيجية،  بالتحولت  مقبلة حافلة  خلل مرحلة 

والقت�ساد  الغذائي  والأم��ن  ال�سحية  والرعاية  احلوكمة  مبادرات  على 
الرقمي ودعم املواهب الوطنية؛ و�ستدير نخبة من الروؤ�ساء التنفيذيني 
وملهمة  م�ستنرية  نقا�سات  هارفارد  جامعة  خريجي  من  الأعمال  ورواد 
لت�سجيع �سناع القرار على اإعادة التفكري يف اأجندات الأعمال ومواءمتها 

لتحقيق اأق�سى قدر من التاأثري.
نادي  رئ��ي�����س  ل��وت��اه،  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ل��وت��اه،  ���س��ال��ح  وق���ال 
على  ع��لوة  اخلليجي:  التعاون  جمل�س  دول  يف  للأعمال  ه��ارف��ارد  كلية 
التحديات العاملية الرئي�سية املتمثلة يف التعليم والأمن الغذائي وال�سحة 
التعاون  جمل�س  دول  ت��واج��ه  الوطنية،  العاملة  ال��ق��وى  ق���درات  وتنمية 
اخلليجي حتديات اإ�سافية متمثلة يف متكني مبادرات التحول القت�سادي 
قطاعات  اإىل  الهيدروكربونية  ال�سناعات  على  العتماد  من  والنتقال 

اقت�سادية اأكرث تنوعاً وا�ستدامة.

ورواد  القرار  �سناع  اأب��رز  من  ع��دداً  املوؤمتر  يف  املتحدثني  قائمة  وت�سمل 
العلماء، وزير دولة  الأعمال يف املنطقة مبا يف ذلك معايل عمر �سلطان 
للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد يف دولة 
الإمارات؛ ومعايل املهند�س حممد اجلا�سر، م�ساعد وزير املوارد الب�سرية 
ال�سعودية؛  العربية  اململكة  امل�سرتكة يف  للخدمات  الجتماعية  والتنمية 
وه����لل ���س��ع��ي��د امل�����ري، م��دي��ر ع���ام دائ�����رة الق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة بدبي؛ 
والربوفي�سور جون دي ماكومرب، كبري حما�سري ق�سم اإدارة الأعمال يف 

كلية هارفارد للأعمال.
املنتدى  من  العام  ه��ذا  لن�سخة  الر�سميني  وال��رع��اة  ال�سركاء  قائمة  اأم��ا 
فت�سمل دائرة ال�سحة يف اأبوظبي؛ و�سركة "ثقة"، مزود خدمات الأعمال 
مع  ال�سرق  و"اقت�ساد  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  يف  الذكية  واحل��ل��ول 

بلومربغ".

متحف �مل�ستقبل ي�ست�سيف �أعمال منتدى »�لتحولت �ل�سرت�تيجية و�لتاأثري �مل�ستقبلي لدول �خلليج 2022«

اأطلق مبادرة »رحلة العمرة« بعامها الثاين

�ملجل�س �لن�سائي ل�سرطة دبي يحتفل مببادر�ت وفعاليات جمتمعية وريا�سية للمر�أة 

�سفرية الدولة لدى لتفيا لـ »وام« : 

دعم �لقيادة قاد �ملر�أة �لإمار�تية لت�سطري ق�س�س جناح ملهمة

بالتعاون بني »تنمية �ملجتمع« و»فزعة« 10 �آلف طالب 
ي�ستفيدون من مبادرة �حلقيبة �ملدر�سية وم�ستلزماتها

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
 .. الداخلية  وزارة  يف  للعاملني  الجتماعي  التكافل  �سندوق 
الإع��لن عن مبادرة جمتمعية م�سرتكة بني وزارة تنمية  مت 
امل��ج��ت��م��ع و���س��ن��دوق ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني ب����وزارة 
بكافة  مدر�سية  حقائب  ت��وزي��ع  تت�سمن  ف��زع��ة،   – الداخلية 
ذوي  الأ���س��ر  م��ن  الطلبة  م��ن  امل�ستحقني  على  م�ستلزماتها 
الدخل املحدود، بهدف الت�سهيل عليهم وتوفري م�ستلزماتهم، 
وذلك يف اإطار دفع جهود العمل التكافلي لتعزيز جودة احلياة 

يف املجتمع الإماراتي بكافة فئاته.
اآلف حقيبة   10 اأك��رث م��ن  ت��وزي��ع  امل��ب��ادرة، �سيتم  ومب��وج��ب 

امل�ستحقني  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  م�����س��ت��ل��زم��ات��ه��ا  ب��ك��اف��ة  م��در���س��ي��ة 
امل�ستحقة  الأ���س��ر  �سمن  املجتمع  تنمية  وزارة  يف  وامل�سجلني 

لل�سمان الجتماعي.
الرعاية  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اإ�سماعيل  نا�سر  �سعادة  واأكد 
حر�س   ، املنا�سبة  بهذه  املجتمع  تنمية  وزارة  يف  الجتماعية 
امل�ستحقة  للفئات  ال��دع��م  اأوج���ه  خمتلف  توفري  على  ال���وزارة 
باأهمية  اإميانها  املحدود، من منطلق  الدخل  ذوي  الأ�سر  من 
وال�سراكة مع خمتلف  التعاون  املجتمعية، و�سرورة  امل�ساهمة 
وامل��وؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات ذات  اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���س��ة 
النفع العام، مبا ينعك�س اأثره على التنمية امل�ستدامة مبعناها 
الطلبة  اأبناءنا  اأن  اإىل  م�سرياً  الواقع،  اأر���س  وعلى  احلقيقي 
هم م�سوؤولية اجلميع، واأن الإعلن عن هذه املبادرة امل�سرتكة 
ياأتي يف �سياق التخفيف عن كاهل الأ�سر، واإ�سعادها، وامل�ساهمة 

يف تي�سري عودة اأبنائها اإىل مقاعد الدرا�سة.
عام  مدير  ال�سام�سي  بوهارون  اأحمد  العقيد  قال  جانبه  من 
الداخلية  وزارة  يف  للعاملني  الج��ت��م��اع��ي  التكافل  ���س��ن��دوق 
التكافل  �سندوق  ور�سالة  اأه��داف  لتعزيز  املبادرة  بهذه  ن�سعى 
الجتماعي - فزعة نحو امل�ساهمات املجتمعية التي تظهر قيم 
الت�سامن والتكافل يف املجتمع الإماراتي، وتعمل على الإ�سهام 

بجهود تعزيز القيم املجتمعية الإن�سانية والتعاون وامل�ساركة.
هذه  تنفيذ  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ع  ال�����س��راك��ة  اأن  واأك���د 
املبادرة، تاأتي يف اإطار احلر�س على تو�سيع الفئات امل�ستهدفة، 
ال�سراكات  ه��ذه  اأن  م��وؤك��داً  امل�ستحقني،  كافة  اإىل  وال��و���س��ول 
باملجمل  تهدف  واخلا�سة،  احلكومية  واجلهات  املوؤ�س�سات  مع 
لتحقيق روؤية وتوجيهات حكومة الإمارات يف تعزيز الت�سامن 

املجتمعي، والرتقاء باخلدمات املقدمة لكافة فئات املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����دت ���س��ع��ادة ح��ن��ان خ��ل��ف��ان ع��ب��ي��د ال��ع��ل��ي��ل��ي ���س��ف��رية الدولة 
للمراأة  الر�سيدة  الدولة  قيادة  دعم  اأن  لدى جمهورية لتفيا 
الإماراتية قادها اإىل ت�سطري ق�س�س جناح ملهمة يف خمتلف 
امل���ج���الت، ح��ي��ث اأث��ب��ت��ت ح�����س��وره��ا ال��ق��وي وع��ط��ائ��ه��ا الفاعل 
للوطن وقدوة  وباتت م�سدر فخر  واملتميز يف خدمة وطنها، 

للأجيال املقبلة.
"وام" مبنا�سبة يوم  اأنباء الإم��ارات  وقالت يف حوار مع وكالة 
مت�ساوية  حقوقا  يكفل  ال��دول��ة  د�ستور  اإن  الإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة 
للن�ساء والرجال، وتت�سدر دولة الإمارات العديد من املوؤ�سرات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة اخل��ا���س��ة بتمكني امل�����راأة وامل�����س��اواة بني 
حققت  اأخ��رى  عديدة  موؤ�سرات  اإىل  ت�ساف  والتي  اجلن�سني، 
املبذولة يف هذا  الدولة مراكز متقدمة، عك�ست اجلهود  فيها 

ال�سدد.
امل��راأة يف  اأن دولة الم��ارات تدعم م�ساركة  واأو�سحت �سعادتها 
ذات  ويف  لتمكينها،  رئي�سية  دعامة  ي�سكل  كونه  ال��ق��رار،  �سنع 
اجلن�سني،  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  تاأ�سي�س  مت  ال�سدد 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  امل���راأة  متثيل  ن�سبة  بلغت  كما 
املراأة يف جمل�س الوزراء من  ن�سبة متثيل  ، وتعد  املائة  50 يف 
اأعلى املعدلت يف العامل ، كما دخلت املراأة العديد من املجالت 
احليوية ، وت�سكل اأي�سا نحو 43 يف املائة من اإجمايل موظفي 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، واأ�سبحت املراأة متثل دولة 

الإمارات يف العديد من املحافل العاملية الكربى.
واأ�سافت اأن دولة الإمارات متكنت من حتقيق تقدم لفت على 
الفتيات  ن�سبة  تبلغ  حيث   ، اجلن�سني  بني  الفجوة  �سد  �سعيد 
، ويف  اإجمايل خريجي اجلامعات  املائة من  70 يف  اأك��رث من 
امل��ج��ال الق��ت�����س��ادي، مت��ث��ل امل�����راأة ن��ح��و 46.6 يف امل��ائ��ة من 
اإجمايل القوى العاملة، ويبلغ عدد �سيدات الأعمال 23 األف 

�سيدة، يدرن م�ساريع مبليارات الدولرات.

وعن عوامل جناح املراأة الإماراتية خا�سة مع عمل �سعادتها يف 
املجال الدبلوما�سي ، قالت : " اإن هذه التجربة تعد من التجارب 
الرائعة فقد منحتنا فر�سة فريدة لرنوي ق�س�س جناح دولة 
العامل  به على م�ستوى  باتت منوذجا يحتذى  التي  الإم��ارات 
املراأة الإماراتية حتقق النجاحات والإجنازات  اأن  موؤكدة   .. "
والت�سجيع  بالدعم  ونحظى   ، الر�سيدة  القيادة  ورعاية  بدعم 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  من 

والتعاون الدويل وم�سوؤويل الوزارة.
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة نتوجه  ي��وم  " اإن��ن��ا يف  واأ���س��اف��ت �سعادتها : 
هذه  اأن  كما   ، الر�سيدة  ال��دول��ة  قيادة  اإىل  والعرفان  بال�سكر 
امل�ستمرة  الإجن���ازات  ل�ستعرا�س  مثالية  فر�سة  تعد  املنا�سبة 
للدولة يف دعم ومتكني املراأة على كافة الأ�سعدة، خللق البيئة 
املنا�سبة لإطلق اإبداعاتها واإتاحة الفر�سة مل�ساركة الرجل يف 

م�سرية دولة الإمارات نحو اخلم�سني عاما القادمة ".
القوي وعطائها  اأثبتت ح�سورها  الإماراتية  امل��راأة  اأن  واأك��دت 
العمل  جم��الت  خمتلف  يف  وطنها  خدمة  يف  واملتميز  الفاعل 
ومنها املجل�س الوطني الحتادي وتوليها املنا�سب الوزارية يف 
احلكومة الحتادية، وح�سورها املميز يف ال�سلك الدبلوما�سي، 
الف�ساء  علوم  الإماراتية يف قطاعات  امل��راأة  �سكل ح�سور  وقد 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ه��ن��د���س��ة وال��ط��ب ع��ام��ل مهما يف حتقيق 
الرامية لإحداث نقلة نوعية يف القت�ساد  التنموية  الأهداف 
�سطرت ق�س�س جناح ملهمة يف جميع مواقع  الوطني، حيث 

العمل ملا تتمتع به من كفاءة عالية.
التي  وامل��ت��م��ي��زة  ال�ساملة  احل�����س��اري��ة  الإجن�����ازات  اأن  وذك����رت 
الدولة  لروؤية  تعترب ترجمة عملية  الإماراتية  امل��راأة  حققتها 
زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  اأر�سى دعائمها  التي  امل��راأة  لتمكني 
له  املغفور  "طيب اهلل ثراه" وتعززت بدعم  اآل نهيان  �سلطان 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل"، موؤكدة اأن دولة 
الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" توا�سل م�سرية دعم ومتكني املراأة ، 

تلك امل�سرية التي �ساهمت يف تعزيز دور املراأة يف جميع املجالت 
والقطاعات ، فما و�سلت اإليه املراأة الإماراتية اليوم من مكانة 
رفيعة على كافة الأ�سعدة، يجعلها بل �سك حمل فخر للوطن 

وقدوة ملهمة ت�سيء الطريق للأجيال املقبلة.
القطاع  الإماراتية يف  امل��راأة  به  ال��ذي تقوم  البارز  ال��دور  وعن 
امل��راأة الإماراتية متكنت من  اأن  اأك��دت �سعادتها   ، الدبلوما�سي 
تبووؤ مكانة متميزة يف م�سمار العمل الدبلوما�سي، واأن ت�سيف 
ب�سمة جلية يف هذا املجال، من خلل اإ�سهامها بفاعلية يف ن�سج 
دور  ولعب  اخل��ارج،  للدولة يف  ال�سرتاتيجية  العلقات  �سبكة 
املراأة  لتخطو  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  �سراكاتها  تعزيز  يف  ه��ام 
التنمية  مب�سرية  الدفع  نحو  واإ�سرار  بهمة  اليوم  الإماراتية 

ال�ساملة للدخول اإىل اآفاق جديدة من الريادة والنماء.
قدمت  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأن  اأك�����دت  ك��م��ا 
لتحقيق  لها  جديدة  اآفاقا  وفتحت  وت�سجيع  عون  كل  للمراأة 
والقيم  بالأ�س�س  اأمدتنا  حيث  الدبلوما�سي،  املجال  يف  النجاح 
ن�سر  يف  �سيما  ول  تاأ�سي�سها،  منذ  الإم���ارات  لدولة  الرا�سخة 
التي  الآخر  والت�سامح واحرتام  والتاآلف  وامل�ساواة  العدل  قيم 
على  عملت  كما  ال����دويل،  املجتمع  واح����رتام  بتقدير  حظيت 
والعاملية  الدولية  املحافل  يف  للم�ساركة  امل���راأة  وت�سجيع  دع��م 
املراأة يف كافة املحافل الوطنية  لتكون منوذجا م�سرفا لريادة 

والإقليمية والدولية.
وتوجهت �سعادة حنان العليلي �سفرية الدولة لدى جمهورية 
و  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  بخال�س  لت��ف��ي��ا 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام 
دعمها  على  الإمارات"،  "اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
املتوا�سل للمراأة، والذي كان له الأثر الكبري فيما و�سلنا اإليه 
وحققناه من جناحات على خمتلف الأ�سعدة، لنوا�سل عملية 
البناء والتنمية ونكون قدوة للأجيال القادمة التي ل تعرف 

امل�ستحيل يف م�سرية الدولة نحو اخلم�سني عاما املقبلة.

 

ل�سرطة  الن�سائي  املجل�س  زار وفد من  الإماراتية،  امل��راأة  يوم  وبالتزامن مع 
الإيجابية،  الروح  مبادرة  وفريق  ال�سعدي،  الرائد خبري عنود  برئا�سة  دبي، 
وكان  املمزر،  فرع  بدبي-  ال�سحة  لهيئة  التابع  املواطنني  كبار  �سعادة  مركز 
اأحمد �سلطان، الخ�سائية الجتماعية  ا�ستقبال الوفد الأ�ستاذة خديجة  يف 

يف املركز.
الربامج  ح��ول  خديجة  الأ���س��ت��اذة  م��ن  ���س��رح  اإىل  دب��ي  �سرطة  وف��د  وا�ستمع 

والفعاليات والأن�سطة الهادفة التي قدمها املركز للرتقاء بجودة حياة كبار 
التقى  كما  املجتمعي.  الن�سيج  يف  وامل�ستمرة  الفاعلة  وم�ساركتهم  املواطنني، 
الوفد ب�كبار املواطنات، وتبادلن معهن حديث الذكريات اجلميلة، والعادات 
واخلربات الأ�سيلة املتجذرة يف املجتمع الإماراتي، واحتفلن بهذا اليوم املميز 
معهن، ويف ختام الزيارة قدم املجل�س درعاً تذكارية للمركز، وباقة من الهدايا 

الرمزية.

مبادرة �ملجل�س �لن�سائي مع كبار �ملو�طنات
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�سرطة �لفجرية تطلق مبادرة �أهاًل مدر�ستي مب�ساركة �لعريف �سالح
•• الفجرية-الفجر

تزامناً مع بدء العام الدرا�سي اجلديد لطلبة املدار�س، اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية فعالية ) اأهًل 
مدر�ستي ( مبنا�سبة العام الدرا�سي وا�ستقبال طلب وطالبات املدار�س وتهنئة الطاقم الإداري التعليمي.

الدرا�سة  ملقاعد  بعودتهم  والرتحيب  الطلبة  ا�ستقبال  �سالح  العريف  الكرتونية  ال�سخ�سية  �ساركت  وق��د 
وتوزيع الهدايا و�ساحب فعالية اأهل مدر�ستي ن�سائح توعوية للطلبة تت�سمن اإر�سادات ال�سعود والنزول من 
احلافلت بطريقة اآمنة حفاظاً على �سلمتهم ون�سائح للعبور الآمن للمدر�سة وا�ستغلل الأوقات املتاحة 
العمليات  عام  نائب مدير  اليماحي  بن عوا�س  را�سد  دكتور علي  العميد  واأك��د  فائدة علمية.  اأكرب  لتحقيق 
اأفراد املجتمع يف خمتلف  ال�سرطية حر�س القيادة العامة ل�سرطة الفجرية على تعزيز التوا�سل مع كافة 
عوا�س  بن  وتوجه  امل��دار���س  بني طلبة  الثقافة  ه��ذه  وغر�س  وامل���روري  الأمني  الوعي  ن�سر  بهدف  املنا�سبات 

بخال�س ال�سكر والتقدير للقائمني على امليدان الرتبوي جلهودهم ودورهم يف تعليم اأبنائنا جيل امل�ستقبل.

�لإمار�ت .. �نطالقة مثالية للعام �لدر��سي �جلديد
•• اأبوظبي-وام:

انطلق اأم�س يف دولة الإمارات العام الدرا�سي 2022 - 2023 الذي �سهد 
يف  التعليمية  ال��ك��وادر  م��ن  األ��ف��ا  و65  وطالبة  ط��ال��ب  مليون  نحو  التحاق 

املدار�س احلكومية واخلا�سة.
وتاأتي انطلقة العام الدرا�سي اجلديد يف ظل حتديث الربوتوكول الوطني 
لت�سغيل املن�ساآت التعليمية للعام الدرا�سي 2022 - 2023، وذلك حفاظا 
على �سلمة الطلبة واملجتمع الرتبوي ككل، ومبا ي�سمن احلفاظ على ما 

حققته الدولة من جناحات كبرية يف مواجهة جائحة كورونا.
والكوادر  ف��وق  فما  �سنة   12 عمر  من  الطلبة  على  الربوتوكول  وي�سرتط 
الإدارية والتعليمية ومزودي اخلدمات احل�سول على نتيجة فح�س �سلبية 
اأول يوم  ب��دء  96 �ساعة من  PCR ل تزيد مدتها على  لفح�س خم��ربي 
اإىل اإجراء فح�س دوري حيث مت اعتماد ا�سرتاتيجية  درا�سي، دون احلاجة 

ظهور الأعرا�س فقط لإجراء الفح�س.
مع  املغلقة،  الأماكن  داخل  الكمامة  لب�س  اإلزامية  على  الربوتوكول  واأبقى 
والتعليمية  الإداري���ة  وال��ك��وادر  للطلبة  بعد  عن  والعمل  التعلم  خيار  اإتاحة 
اإجراء  ح��ني  اإىل  تنف�سية  اأع��را���س  لديهم  مم��ن  اأو  بكوفيد19-  امل�سابني 
ال�سلمة  باإجراءات  وامل�سرفني  احلافلت  �سائقي  والتزام  الطبي،  الفح�س 

العامة كلب�س الكمام وتعقيم اليدين.
باملدار�س  226 مركزاً جمانياً  املدر�سي  للتعليم  الإم��ارات  ووف��رت موؤ�س�سة 
احلكومية لإجراء فحو�سات ال� PCR جماناً للطلبة، 189 منها يف دبي 

والإمارات ال�سمالية، وتعمل وفق جدول زمني حمدد، بدءاً من 25 ولغاية 
28 اأغ�سط�س، وتخدم 65269 طالبا وطالبة من 191 مدر�سة واأكرث من 

الرتبوية. الكوادر  من  األفا   12
اأما يف اأبوظبي، فقد مت التن�سيق مع دائرة ال�سحة ودائرة التعليم واملعرفة، 
مناطق  خمتلف  على  م��وزع��ة  احلكومية  امل��دار���س  يف  م��رك��زاً   37 لتوفري 
 .. الفح�س  اإج���راء  ال��رتب��وي��ة  وال��ك��وادر  الطلبة  على  ي�سهل  مب��ا  العا�سمة 
لإجراء  ومعتمداً  منت�سراً  م��رك��زاً   738 جانب  اإىل  امل��دار���س  ه��ذه  وت�ساف 

الفح�س يف اأبوظبي.
وت�ستهل موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي العام الدرا�سي اجلديد باإطلق 
على  وت�ستمر  واإداري����ا،  معلما   22557 ت�ستهدف  متنوعة  تدريبية  ور���س 
مدار العام الدرا�سي، ملوا�سلة تطوير الكوادر ورفدهم باأحدث الأ�ساليب، كما 
وزعت املوؤ�س�سة 857 جهاز عر�س تفاعليا جديدا على املدار�س، اإ�سافة اإىل 
توفري اأجهزة احتياطية موزعة على جميع املدار�س ل�ستخدامها يف احلالت 

الطارئة.
وتوفر موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي كافة املناهج الدرا�سية اإلكرتونيا 
مدر�سيا،  كتابا   4103960 بتوزيع  تقوم  اأن  على  ال��دي��وان،  من�سة  على 

و25434 جهاز حا�سوب.
ويف ال�سياق ذاته، �ساهم اعتماد �سيا�سة �ساعات العمل املرنة مع انطلقة العام 
الدرا�سي اجلديد يف حتويل �ساعات الدرا�سة الأوىل اإىل حدث عائلي بامتياز 
الأمور  اأولياء  لفتا من  الدولة م�ساركة وح�سوراً  اأغلب مدار�س  �سهدت  اإذ 
الدموع  الطلبة  فيها  ا�ستبدل  عائلية  احتفالية  اإىل  احل��دث  ح��ول  ما  وه��و 

التقاط  املنا�سبة يف  الأم��ور  اأول��ي��اء  ع��دد من  ا�ستغل  فيما  بريئة  بابت�سامات 
ال�سور التذكارية مع اأبنائهم بهذه املنا�سبة.

الأوىل  ال�ساعات  يف  الطلبة  اأبنائهم  اإىل جانب  الأم��ور  اأولياء  تواجد  ووف��ر 
للعام الدرا�سي نوعا من الدعم املعنوي الذي يحتاجه الطلبة بعد انقطاع 
اأث��راً طيباً يف  طويل عن الدرا�سة خلل فرتة ال�سيف، كما تركت التجربة 
نفو�سهم جعلتهم يقبلون على حياتهم املدر�سية اجلديدة بهمة ون�ساط منذ 
اللحظة التي دق فيها جر�س املدر�سة اإيذاناً بالطابور ال�سباحي اإىل ال�ساعة 

التي دق فيها مرة اأخرى معلناً عن الن�سراف.
اجلمعة  اأ�سدرت  قد  احلكومية  الب�سرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  وكانت 
املا�سية تعميماً خا�ساً موجهاً لكافة الوزارات واجلهات الحتادية يف الدولة 
املوقر  ال��وزراء  جمل�س  اعتمدها  املدار�س" التي  اإىل  "العودة  �سيا�سة  ب�ساأن 
حياة  ج���ودة  حت�سني  ب��ه��دف  �سابق  وق��ت  يف  الحت��ادي��ة  احلكومة  واأطلقتها 
التوازن  وحتقيق  الوظيفية  وال�����س��ع��ادة  الر�سا  م�ستويات  ورف���ع  املوظفني 

املطلوب بني احلياة الجتماعية واملهنية وتعزيز التلحم الأ�سري.
وتن�س �سيا�سة "العودة اإىل املدار�س" على منح الآباء والأمهات من موظفي 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة وال���ذي���ن ل��دي��ه��م اأب���ن���اء يف امل���دار����س امل���رون���ة الكافية 
ل�سطحاب اأبنائهم من واإىل املدار�س �سواء كان ذلك من خلل اإذن تاأخري 
كحد  �ساعات   3 ومل��دة  الأول  الدرا�سي  اليوم  يف  مبكر  ان�سراف  اأو  �سباحي 

اأق�سى جمتمعة اأو مق�سمة على فرتتني �سباحية اأو م�سائية.
اأما بخ�سو�س الآباء والأمهات من موظفي احلكومة الحتادية الذين لديهم 
اأبناء يف احل�سانات وريا�س الأطفال فيجوز منحهم اإذن تاأخري �سباحي اأو 

ان�سراف مبكر خلل الأ�سبوع الدرا�سي الأول؛ ل�سطحاب اأبنائهم من واإىل 
احل�سانة وملدة ثلث �ساعات بحد اأق�سى يومياً.

جمل�س  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  اأطلقت   .. الطلبة  �سلمة  على  وتاأكيدا 
العام، حتت  الرابعة لهذا  املوحدة  املرورية  التوعية  امل��رور الحت��ادي، حملة 
�سعار "ال�سلمة املرورية   لطلبة املدار�س"، بالتزامن مع بداية العام الدرا�سي 
اجلديد، والتي ت�ستمر مدة ثلثة اأ�سهر، وذلك �سمن مبادرات قطاع املرور 
خمتلف  م��ن  امل��دار���س  طلبة  لتوعية  املجتمع  �سرائح  جميع  تكاتف  بهدف 
واللتزام  امل��روري��ة  ب��احل��وادث  الأط��ف��ال منهم  ال��درا���س��ي��ة، خا�سة  امل��راح��ل 
بقواعد ال�سري واملرور واحلفاظ على �سلمة الطلبة من خماطر الطريق، 
تعليمها  يجب  التي  ال�سلمة  �سروط  اأه��م  من  املرورية  التوعية  تعد  حيث 

للطلب باملدار�س.
وقامت اإدارة الإعلم الأمني التابعة للإدارة العامة للإ�سناد الأمني بوزارة 
خمتلف  م��ن  امل��دار���س  لطلبة  التوعية  ر�سائل  م��ن  ع��دد  بتنفيذ  الداخلية، 
املراحل الدرا�سية، �سيتم ن�سرها عن طريق كافة و�سائل التوا�سل الجتماعي 
لتعريفهم باأهم الن�سائح والإر�سادات للحفاظ على �سلمتهم من احلوادث 

املرورية اأثناء رحلتي الذهاب والعودة من املدر�سة.
وات��خ��ذ الإ���س��ع��اف ال��وط��ن��ي م��ع ان��ط��لق مو�سم ال��ع��ودة اإىل امل��دار���س كامل 
ا�ستعداداته ورفع جاهزيته ل�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد مكثفا تواجده 
ال�سمالية  ب��الإم��ارات  املدر�سية  التجمعات  من  القريبة  احليوية  الطرق  يف 
اأعلى  ل�سمان  ال�سرتاتيجيني  اخلدمة  �سركاء  مع  الوثيق  التن�سيق  واأك��د 

درجات ال�سلمة للجميع.

حفاظًا على �سالمة الطالب واملقيمني يف املنطقة ومرتاديها

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز �أعمال �سيانة �أ�سول �لبنية �لتحتية حول مدر�سة مليح مبدينة �سخبوط

خالل اجلل�سة الرابعة من احلوار الوطني حول الطموح املناخي 

�لتغري �ملناخي و�لبيئة تطلق »تعهد �ل�سركات �مل�سوؤولة مناخيا« يف �لإمار�ت

�سرف  �سبكة  وتركيب  الأم����لح، 
و�سيانة  ج���دي���دة،  اأم���ط���ار  م��ي��اه 
م��داخ��ل امل��ن��ازل امل��ج��اورة ملدر�سة 

املقيمني  الطلب، و�سلمة كافة 
اأفراد  من  ومرتاديها  املنطقة  يف 

املجتمع.

ح�سب  وت���خ���ط���ي���ط���ه���ا  ج�����دي�����دة 
املعايري واملوا�سفات املعتمدة من 

بلدية اأبوظبي.

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ت�����س��ه��ده  ال���ذي 
احلركة  حت�سني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سلمة  على  واحلفاظ  امل��روري��ة، 

ال�سكان  لطلبات  ا�ستجابة  مليح 
باملدر�سة،  املحيطة  ال�����س��وارع  يف 
اإ�سفلت  ط��ب��ق��ة  ف�����رد  ث����م  وم�����ن 

وت�������س���م���ن���ت الأع��������م��������ال اإزال���������ة 
املت�سرر،  وال����ب����لط  الإ����س���ف���ل���ت 
واأعمال حت�سينات الرتبة، واإزالة 

•• اأبوظبي – الفجر

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن����زت 
التحتية  البنية  قطاع  من خلل 
�سيانة  اأع��م��ال  البلدية،  واأ���س��ول 
اأ�����س����ول ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة حول 
مدر�سة مليح يف مدينة �سخبوط، 
اإدارة  ل���ك���ف���اءة  ت����ع����زي����زاً  وذل������ك 
الأ�سول والبنى التحتية واملرافق 

العامة واحلفاظ على فعاليتها.
موا�سلة  اإىل  الأع���م���ال  وه��دف��ت 
التنمية العمرانية وتعزيز البنية 
وامل�ساهمة  امل�ستدامة،  التحتية 
الرت������ق������اء مب���ع���اي���ري ج�����ودة  يف 
اأفراد  احتياجات  وتلبية  احلياة، 
امل�ستمر  وال��ت��ح�����س��ني  امل��ج��ت��م��ع، 
للبنية التحتية لإ�سعاد املواطنني 
اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
وكذلك حت�سني املظهر العام مبا 
العمراين  والنمو  التطور  يواكب 

�سيانة  الأع����م����ال  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 
ال��ه��ب��وط��ات حفاظاً  ال�����س��ارع م��ن 
ولتح�سني  مرتاديه  �سلمة  على 
للمنطقة،  العام  اجلمايل  املظهر 
و����س���ي���ان���ة مم�������رات امل���������س����اة من 
البلط  ن��وع  وتغيري  الهبوطات، 
مدينة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ح�������س���ب 
لروؤية  ووف��ق��اً  اجل��دي��دة  اأبوظبي 

اأبوظبي 2030.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت���وؤك���د 
تنفيذ  ا�ستمرارية  على  حر�سها 
الطرق  �سبكة  ت��ط��وي��ر  م�����س��اري��ع 
الذي  بال�سكل  التحتية  والبنية 
ي���ل���ب���ي امل���������س����ت����ج����دات وي�����واك�����ب 
�سكان  وت����ط����ل����ع����ات  م���ت���ط���ل���ب���ات 
الواقعة  املناطق  كافة  وم��رت��ادي 
وذلك  اجل��غ��رايف،  نطاقها  �سمن 
وفقاً لأعلى املوا�سفات واملقايي�س 
ال��ع��امل��ي��ة، ارت���ق���اًء مب��ع��اي��ري جودة 

احلياة، واإ�سعاداً لأفراد املجتمع.

•• دبي-وام:

املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
ال�سركات  "تعهد  اأم�������س  وال��ب��ي��ئ��ة 
امل�سوؤولة مناخياً" لتعزيز م�ساركة 
م����وؤ�����س���������س����ات ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س 
خلف�س  ال������دول������ة  ت����وج����ه����ات  يف 
م�ستهدفات  ومواكبة  النبعاثات، 
ال�سرتاتيجية  الإم�����ارات  م��ب��ادرة 
لل�سعي نحو حتقيق احلياد املناخي 
ميثل  ح����ي����ث   ،2050 ب����ح����ل����ول 
التعهد نواة لتحالف م�ستقبلي بني 
النفع  ومنظمات  اخل��ا���س  القطاع 
ال���ع���ام وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ومن 
للطبيعة  الإم���ارات  جمعية  اأهمها 
العاملي  ال�����س��ن��دوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ا�سرتاتيجي  ك�����س��ري��ك  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة 
�سركات  ودع���م  التعهد  تطبيق  يف 
لتنفيذ  �سعيها  يف  اخلا�س  القطاع 

خطط احلياد املناخي.
ا�ست�سافة  خ����لل  الإط������لق  ج����اء 
ال���������وزارة ل��ل��ج��ل�����س��ة ال���راب���ع���ة من 
���س��ل�����س��ل��ة احل�������وار ال���وط���ن���ي حول 
الطموح املناخي والتي عقدت حتت 
لتحقيق  ال��ط��ري��ق  "خارطة  �سعار 
احلياد املناخي يف قطاع ال�سيافة" 
تعزيز  �سبل  على  ال�����س��وء  وت�سلط 
م�ساركة موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
و�سمان  الن���ب���ع���اث���ات،  خ��ف�����س  يف 
لل�ستدامة  وط��ن��ي��ة  ن��ظ��رة  و���س��ع 

والو�سول للحياد املناخي.
وق��ال��ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
�سعيد حارب املهريي وزيرة التغري 

توتال  و����س���رك���ة   ،"EV lab"
للطاقة.

وت��ل��ت��زم امل��وؤ���س�����س��ات امل��وق��ع��ة على 
ال��ت��ع��ه��د ب��ق��ي��ا���س ان��ب��ع��اث��ات غ���ازات 
اأعمالها  ع���ن  ال���ن���اجت���ة  ال��دف��ي��ئ��ة 
تامة،  ب�����س��ف��اف��ي��ة  ع��ن��ه��ا  والب�������لغ 
طموحة  ع��م��ل��ي��ة  خ���ط���ط  وو�����س����ع 
الكربونية،  ب�����س��م��ت��ه��ا  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
وم�ساركة هذه اخلطط مع اجلهات 
يف  للم�ساهمة  املخت�سة  احلكومية 
لل�سعي  ال��وط��ن��ي  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق 
نحو حتقيق احلياد املناخي بحلول 

.2050
ك��م��ا ت��ل��ت��زم ب������اإدارة ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
والتكيف  املناخي  التغري  تداعيات 

التحفيزية  الج����ت����م����اع����ات  م����ن 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  وال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
جهود  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  واخل���ا����س���ة 

ال�سعي لتحقيق احلياد املناخي.
�سيعزز  التعهد   : واأ�سافت معاليها 
يف  و�سي�ساهم  الأدوار،  يف  التكامل 
القطاعات  ك��اف��ة  ج��ه��ود  م��وائ��م��ة 
مع  املناخي  العمل  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ويحقق  للدولة  العامة  التوجهات 
ال�سركات  اأدعو كافة  م�ستهدفاتها. 
اإىل جهودنا وتعزيز  اإىل الن�سمام 
م�ساركتهم يف العمل من اأجل املناخ 

من خلل الن�سمام اإىل التعهد.
وقعت على التعهد 21 موؤ�س�سة من 
الإ�سمنت  القطاعات، مثل  خمتلف 

التحديات  خطورة  مبدى  اخلا�س 
ال���ت���ي ي��ف��ر���س��ه��ا ت��غ��ري امل���ن���اخ على 
البيولوجي  وت���ن���وع���ه���ا  ال���ب���ي���ئ���ة 
ومواردها الطبيعية وق�سايا الأمن 

الغذائي واملائي وال�سحة العامة.
ومي���ث���ل ال��ت��ع��ه��د اأح������د امل����ب����ادرات 
الداعمة التي تطلقها وزارة التغري 
ا�ستجابة  �سمن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
الدولة اإىل ميثاق غل�سكو للمناخ 
الذي ميثل املحُخرج الرئي�س ملوؤمتر 
 "COP26" الأط����������راف  دول 
ال���ذي ع��ق��د يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
نوفمرب 2021. يذكر اأن "احلوار 
املناخي"  ال��ط��م��وح  ح���ول  ال��وط��ن��ي 
لتعزيز  وط���ن���ي���ة  م��ن�����س��ة  ي�����س��ك��ل 

كلمتها  يف   - وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ن���اخ���ي 
ي�سعدنا   - للجل�سة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
مواجهة  ت���ع���زي���ز  ج����ه����ود  ����س���م���ن 
�سراكة  وتعزيز  املناخ  تغري  حت��دي 
حتقيق  يف  اخل������ا�������س  ال�����ق�����ط�����اع 
نطلق  اأن  ال����دول����ة،  م�����س��ت��ه��دف��ات 
مناخياً،  امل�سوؤولة  ال�سركات  تعهد 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف 
مع كافة القطاعات لرفع م�ستوى 
واإ�سراكهم  امل��ن��اخ��ي��ة،  طموحاتهم 
احلياد  حت��ق��ي��ق  يف  ف���ع���ال  ب�����س��ك��ل 
جل�سات  اأن  اإىل  م�����س��رية  امل��ن��اخ��ي، 
الطموح  ح����ول  ال���وط���ن���ي  احل������وار 
مثالية  م��ن�����س��ة  مت���ث���ل  امل���ن���اخ���ي 
�سل�سلة  ك��ون��ه��ا  ال��ت��ع��ه��د  لإط������لق 

م���ع���ه���ا ����س���م���ن ال����ق����ي����م وامل�����ب�����ادئ 
الأ����س���ا����س���ي���ة لأع���م���ال���ه���ا ومن������اذج 
�سامل  ن��ه��ج  واع���ت���م���اد  ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا، 
والفئات  والن�ساء  ال�سباب  لإ�سراك 
الأكرث تاأثراً من املجتمع يف تطوير 
احلياد  لتحقيق  لل�سعي  خططها 

املناخي.
وياأتي اإطلق التعهد انطلقاً من 
لتعزيز  الإم������ارات  دول����ة  ت��وج��ه��ات 
التغري  مل��واج��ه��ة حت���دي  ج��ه��وده��ا 
ن��ح��و حتقيق  وال�����س��ع��ي  امل���ن���اخ���ي، 
 ،2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد 
اأف�سل  م�ستقبل  اإي���ج���اد  و���س��م��ان 
ل��لأج��ي��ال احل��ال��ي��ة وامل��ق��ب��ل��ة، كما 
القطاع  اإدراك  م��ن  انطلقاً  ي��اأت��ي 

واحل����دي����د والأل����وم����ن����ي����وم، وه���ي: 
اإمير�سون،  و�سركة  بيئة،  جمموعة 
للطبيعة،  الإم�����������ارات  وج���م���ع���ي���ة 
وبنك  الفطيم،  ماجد  وجمموعة 
�ستاندرد ت�سارترد، وم�سدر، وبنك /

اأت�س اأي بي �سي/، والإمارات العاملية 
ل��لأل��وم��ن��ي��وم، وح��دي��د الإم�����ارات، 
العقارية، و�سرتاتا، و�سركة  والدار 
�سلهوب،  وجم��م��وع��ة  ���س��ات،  ال��ي��اه 
و�سركة  هارفي�ست"،  و"بيور 
 " العاملية  الهند�سية  ال�ست�سارات 
 Taka  " و���س��رك��ة   ،"AESG
Solutions"، و�سركة " لفارج 
وموؤ�س�سة  ل��لأ���س��م��ن��ت،  الإمارات" 
و�سركة   ،"EY" وي���وجن  اأيرن�ست 

ودع������م جهود  امل���ن���اخ���ي  ال���ط���م���وح 
احلّد من النبعاثات الكربونية يف 
تخفيف  ي�سعب  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
قطاعات  ذل��ك  يف  مب��ا  انبعاثاتها، 
والنفايات،  والإ�سمنت،  ال�سناعة، 
وال�����ن�����ق�����ل، وال�����ط�����اق�����ة؛ وي����ه����دف 
وطنية  ن��ظ��رة  و���س��ع  اإىل  احل�����وار 
لل�ستدامة ودعم مبادرة الإمارات 
ال�سرتاتيجية لل�سعي نحو حتقيق 
 .2050 احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول 
الوطني  احل����وار  �سل�سلة  و���س��ه��دت 
حول الطموح املناخي تنظيم ثلث 
جل�سات قطاعية متخ�س�سة خلل 
الفرتة املا�سية، ا�ستهدفت قطاعات 
الأ�سمنت والطاقة والقطاع املايل.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كلوري�س 

CN فلورا  رخ�سة رقم:2792065 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
CN الهام للنقل الربي العام  رخ�سة رقم:1818057 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/قروب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 7 لتمثيل ال�سركات  رخ�سة رقم:3747817 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جين�س�س 

CN للت�سوير  رخ�سة رقم:3831569 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
مردان  :كراج  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2909918 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة مريه عبداهلل �سعيد �سامل الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل �سامبى عبدالر�سول احمد البلو�سي

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

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمبز القادرى

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1020212 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سالح حممد قا�سم عبداهلل
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الدلفني البي�س 

لعمال الديكور
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2073187 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة لولوه اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عي�سى �سامل را�سد عبيد املن�سوري

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

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اليقني خلياطة 

امللب�س الن�سائية - فرع 2
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1075293-2 

 تعديل وكيل خدمات 
 حذف حممد مبخوت بخيت طناف املنهايل

تعديل �سكل قانوين 
 من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

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

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم كوخ الملا�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2970788 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة را�سد �سامل �سعيد �سامل امل�سكرى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف مربوك حممد ح�سن حمد الكربي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:هايدرو للريا�سات البحرية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - غرب 59-0.1 مبنى �سركه بن حموده للعقارات

CN 1472875 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�سادة/اكتيف  تعيني   -  2
حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/25  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،
اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250020054 

- تاريخ التعديل:2022/8/29
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي املعني خلل مدة 

العلن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   30
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كافترييا فودي�س كيت�سني

رخ�سة رقم : CN 2043106 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سوكت ح�سني حممد �سفيع عامل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فهد حممد احمد خمي�س احلو�سنى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا فودي�س كيت�سني

FOODIES KITCHEN CAFETERIA

اإىل/ كافترييا فودي�س كيت�سني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FOODIES KITCHEN CAFETERIA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جلوبال ايكون للتدريب و ال�ست�سارات

رخ�سة رقم : CN 3007536 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ جلوبال ايكون للتدريب و ال�ست�سارات

GLOBAL ICON FOR TRAINING AND CONSULTATION
اإىل/ جلوبال ايكون لل�ست�سارات و الدرا�سات الداريه

GLOBAL ICON CONSULTATION AND MANAGEMENT STUDIES 

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 18-2  329698 ال�سيد جمعه مبارك 
جمعه �سامل اإىل اأبوظبي احل�سن غرب 1 202202122668  202202122668 مرمي حمد 

حممد مرزوق
والتقي�س   واملعايرة  والتقييم  اجلودة  �سهادات  اإ�سدار  اإ�سافة خدمات   / ن�ساط  تعديل 

7120022
 تعديل ن�ساط / حذف التدريب على العمال والنظم الدارية  8549013

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :لو�سيد للخدمات اللوج�ستية 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
رخ�سة رقم : CN 4578696 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�سخ�س  �سركة   - اللوج�ستية  للخدمات  لو�سيد  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 
الواحد ذ م م

LUCID LOGISTICS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / لو�سيد لوجي�ستيك - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LUCID LOGISTIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  الإعلن مراجعة  اأو اعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
الدائرة  واإل فاإن  القت�سادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن 
�ست�ستكمل  املدة حيث  انق�ساء هذه  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�سوؤولة عن  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
الزياء  خلياطة  ريام  :حمل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املغربية لل�سيدات رخ�سة رقم : 1110946 
تعديل نوع رخ�سة / من حرفية اإىل �سياحية

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل ريام خلياطة الزياء املغربية لل�سيدات
REYAM MARACCO LADIES FASHIONS TAILORING SHOP

اإىل / جرين زون لل�سفريات
GEEN ZONE TRAVELS

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع تذاكر ال�سفر  7911007
تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة امللب�س الن�سائية  1410907

التنمية  دائرة  الإعلن مراجعة  اأو اعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
الدائرة  واإل فاإن  القت�سادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن 
�ست�ستكمل  املدة حيث  انق�ساء هذه  بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�سوؤولة عن  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ريت�س اآيد للتوريدات الطبية

 رخ�سة رقم : CN 3686342 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد كمال لطفى عبداللطيف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل �سعيد على املهرى
تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ريت�س اآيد للتوريدات الطبية

REACHAID MEDICAL SUPPLIES

اإىل/ برياميديكا للتوريدات الطبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PYRAMEDICA MEDICAL SUPPLIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بي دي اف للطباعة وت�سوير 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: امل�ستندات رخ�سة رقم : 3798056 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /

اإ�سافة �سامل حمد على عبدالرحمن ال�سام�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حميده دران حممد احمد البلو�سى
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات  8219001

 تعديل ن�ساط / حذف اخلدمات  70015
التنمية  دائرة  الإعلن مراجعة  اأو اعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة اجلبل البي�س لل�سيانة العامة 

ذ.م.م  رخ�سة رقم : CN 1136449 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد زبري عبداملنان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد زبري عبداملنان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سهيل مبارك حممد هدفه العامرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من �سركة اجلبل البي�س لل�سيانة العامة ذ.م.م

WHITE MOUNTAIN GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ �سركة اجلبل الأبي�س لل�سيانى العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WHITE MOUNTAIN GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اآنل المارات للمقاولت العامة - ذ م م

  رخ�سة رقم : CN 1182818 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 �سركة اآنل للكهرباء وامل�سروع والتعهد والتجارة امل�ساهمة - من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء 

 �سركة اآنل للكهرباء وامل�سروع والتعهد والتجارة امل�ساهمة - من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�سافة ر�سوان �سيليكيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حامد خادم بطى ال حامد
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/اآنل المارات للمقاولت العامة - ذ م م
ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING - LLC

اإىل/ اآنل المارات للمقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ANEL  EMIRATES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للعقارات  :غوريل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة    رخ�سة رقم : CN 4007486 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ غوريل للعقارات وال�سيانة العامة

GORILLA REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ الهداية للعقارات
AL HEDAYA PROPERTIES

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين 4329901
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة اأجهزة التكييف املركزي  4329902
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة ديجيتل

رخ�سة رقم : CN 1072220 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد اياز الدين توفادار حممد عبداحلميد توفادار %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل ح�سن العمران احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة ديجيتل
DIGITAL GROCERY

اإىل/ بقالة  ديجيتل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 DIGITAL GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

�أبوظبي تطلق در��سة لتقييم تاأثري عقار �إيفو�سيلد على �ملر�سى ذوي �ملناعة �ل�سعيفة
•• اأبوظبي-وام:

���س��ه��دت اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي اإط����لق 
للأدلة   EVOLVE درا����س���ة 
 EVOLVE Real/ امليدانية
التي   /World Evidence
واقعية  بيانات  تقدمي  اإىل  تهدف 
وفعالية مزيج  �سلمة  مهمة عن 
املفعول  طويل  امل�����س��ادة  الأج�����س��ام 
"اإيفو�سيلد"  عقار  با�سم  املعروف 
اأ�سرتازينيكا  �سركة  طورته  الذي 
املناعة  ذوي  امل��ر���س��ى  ح��م��اي��ة  يف 
الإ�سابة  اأع��را���س  م��ن  ال�سعيفة 

بكوفيد19-.
لتفاقية  تفعيَل  ال��درا���س��ة  ت��اأت��ي 
ت���ع���اون م�����س��رتك وق��ع��ت��ه��ا دائ����رة 
�سابق  وق���ت  يف  اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة 
"اأ�سرتازينيكا"  مع  املا�سي  العام 
البحث  ج����ه����ود  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
ال�سحية  ال��ع��ل��وم  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
الب����ت����ك����ار يف اخل����دم����ات  ودف��������ع 
ا�سرتاتيجية  اإط����ار  يف  ال�سحية 
املر�سى  ح�سول  ل�سمان  ال��دائ��رة 

ال��ف��ئ��ات الأك�����رث عر�سة  حل��م��اي��ة 
بعد  م���ا  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  ل��ل��خ��ط��ر 
اجل���ائ���ح���ة ف������اإن ه�����ذه ال���درا����س���ة 
املبتكرة �ستكّمل اجلهود الإقليمية 
ال�سحية  الرعاية  جودة  لتح�سني 
ال��ب��ي��ان��ات الطبية  اأمت��ت��ة  وت��ع��زي��ز 
وت���ل���ب���ي���ة ال���ط���ل���ب امل����ت����زاي����د على 
البيانات ال�سريرية املوثقة حملياً 
ال�سكانية  تركيبتنا  تعك�س  والتي 

اخلا�سة.
تورغوين  اإي��ف��ا  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
املدير الطبي ل�سركة اأ�سرتازينيكا 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ا�ستمرار  ظ����ل  يف  وب���اك�������س���ت���ان: 
العامل  يف  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
اجلهود  موا�سلة  امل��ه��م  م��ن  ف��اإن��ه 
املجتمع  و�سلمة  �سحة  حلماية 
اأكرث  معر�سني  ه��م  م��ن  �سيما  ل 
حيث  الإ�سابة  م�ساعفات  خلطر 
امل���ر����س���ى ل  اأن ه���ن���اك ف���ئ���ة م����ن 
ي��وف��ر ال��ل��ق��اح ل��ه��م ح��م��اي��ة كافية 
وب��ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات امل��ي��دان��ي��ة من 
نفهم  اأن  ميكننا  الإم�����ارات  دول���ة 

اإيفو�سيلد يف الوقاية من الإ�سابة 
بكوفيد19-.

وقال �سعادة الدكتور جمال حممد 
ال��ك��ع��ب��ي وك��ي��ل دائ�����رة ال�����س��ح��ة - 
ن�سهد  اأن  ي�����س��ع��دن��ا   : اأب���وظ���ب���ي 
التي جتمعنا  التعاون  ثمار جهود 
ب�سركاء من خمتلف اأنحاء العامل 
مكانة  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  وال����رام����ي����ة 
للرعاية  رائ���دة  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سحية والبتكار يف علوم احلياة 
ا���س��ت��ط��اع��ت الإم������ارة بف�سل  ل��ق��د 
ب��ن��ي��ت��ه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ق���دم���ة اأن 
ال�سراكات  من  العديد  ت�ستقطب 
مع نخبة من الرواد يف القطاعات 
العامل  ح��ول  والدوائية  ال�سحية 
اأب��وظ��ب��ي لتكون  ال��ذي��ن اخ���ت���اروا 
ال���وج���ه���ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م�����س��ي يف 

م�سروعاتهم البحثية واملبتكرة.
و�سلمة  �سحة  اأن  الكعبي  واأك���د 
امل��ج��ت��م��ع��ات يف اأب���وظ���ب���ي وح���ول 
ال���ع���امل ه���ي اأول���وي���ة ل���دى دائ���رة 
ال�سحة التي حتر�س على توفري 
العلجية  الب����ت����ك����ارات  اأح�������دث 

على رعاية �سحية عالية اجلودة.
امليدانية  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ���رى  وجتحُ
مدينة  م�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأبوظبي  الطبية يف  ال�سيخ خليفة 
ال�سحة  دائ��������رة  اإ������س�����راف  حت����ت 
ن��ه��اي��ة عام  اأب��وظ��ب��ي ومت��ت��د اىل 
 1000 وت�������س���ت���ه���دف   2023

م�سارك.
وك�����ان�����ت اأب�����وظ�����ب�����ي م�����ن اأوائ��������ل 
ال��ت��ي ح�سلت على  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
"اإيفو�سيلد"  من  الأوىل  حنة  ال�سحُ
دائرة  م��ن  مبا�سر  اإ����س���راف  حت��ت 
حر�س  اإط��ار  يف  اأبوظبي  ال�سحة 
اأحدث  ال�سحة على توفري  دائ��رة 
املبتكرة ل�سمان �سحة  العلجات 
و�سلمة كافة ال�سكان يف الإمارة.

و�����س����ت���������س����اع����د ه��������ذه ال�����درا������س�����ة 
البلدان  م��ت��ع��ددة  ال���س��ت��ط��لع��ي��ة 
الأف��راد الأك��رث عر�سة للمخاطر 
ال�سحية يف دولة الإم��ارات جميع 
واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  بلدان 
م����ن خ�����لل ب���ن���اء جم���م���وع���ة من 
عقار  ف���ع���ال���ي���ة  لإث�����ب�����ات  الأدل���������ة 

على  الأف�����راد  جلميع  وال��وق��ائ��ي��ة 
وحالتهم  احتياجاتهم  اخ��ت��لف 
ال�����س��ح��ي��ة. وي��ع��اين ق��راب��ة 2 % 
م��ن ���س��ك��ان ال��ع��امل م��ن �سعف يف 
ي�ستجيبون  ل  وه��م  املناعة  جهاز 
تكون  اأو  كوفيد19-  ل��ل��ق��اح��ات 
ا����س���ت���ج���اب���ت���ه���م ����س���ع���ي���ف���ة وم����ن 
ال�سرطان  م��ر���س��ى  ه������وؤلء  ب���ني 
مناعية  ب���اأم���را����س  وامل�������س���اب���ون 
يخ�سعون  ال���ذي���ن  والأ����س���خ���ا����س 
باأدوية  يعاجلون  اأو  الكلى  لغ�سيل 
م��ث��ب��ط��ة ل��ل��م��ن��اع��ة وغ���ريه���م من 

ذوي املناعة ال�سعيفة.
الكعبي  ن����وال  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
ال�سيخ  م��دي��ن��ة  ال��ط��ب��ي يف  امل��دي��ر 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة امل�������س���رف���ة على 
العدوى  خم���اط���ر  اإن  ال���درا����س���ة 
اإط���لق���اً  ت��ن��ت��ه  مل  بكوفيد19- 
خا�سة لدى ذوي املناعة ال�سعيفة 
والفئات املعر�سة للخطر والأدلة 
مل�ساعدتنا  ����س���روري���ة  امل���ي���دان���ي���ة 
تطور  لآل��ي��ات  فهمنا  حت�سني  يف 
اإ�سافية  اأدوات  وابتكار  الفريو�س 

الآن  ح���ت���ى  وح����اف����ظ  ال���ت���ع���ر����س 
متحور  مواجهة  يف  فعاليته  على 
املتحورات  من  وغ��ريه  اأوميكرون 
الأخ������رى؛ ك��م��ا ث��ب��ت ال��ع��ق��ار اأنه 
يقلل خماطر الإ�سابة ال�سديدة اأو 
الوفاة ب�سبب كوفيد19- مقارنة 
املر�سى  لدى  البديلة  بالعلجات 
غري املقيمني يف امل�ست�سفى ولديهم 

اأعرا�س طفيفة اإىل متو�سطة.

اأف�سل كيف ي�ستطيع عقار  ب�سكل 
اإيفو�سيلد من �سركة اأ�سرتازينيكا 
ال�سعيفة  امل��ن��اع��ة  ذوي  ح��م��اي��ة 
حياتهم  ا�ستئناف  من  ومتكينهم 

الطبيعية.
كبرية  حماية  اإيفو�سيلد  واأث��ب��ت 
وفقاً  كوفيد19-  اأع���را����س  م��ن 
لبيانات املرحلة الثالثة من جتربة 
قبل  للوقاية   PROVENT

ت�سريح  على  اإيفو�سيلد  وح�سل 
ال����س���ت���خ���دام ال����ط����ارئ يف دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة واململكة 
والبحرين  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وقطر وم�سر وهو العلج الوحيد 
ب��الأج�����س��ام امل�����س��ادة ال���ذي ح�سل 
على ترخي�س ال�ستخدام الطارئ 
من  للوقاية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

كوفيد19-.

مع انطالق العام الدرا�سي اجلديد

وزير �لرتبية يوؤكد �أن �لتعليم ركيزة بناء �أجيال تعزز ريادة �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

وزير  الفل�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  اأك��د 
 2022 اجلديد  الدرا�سي  العام  انطلق  مبنا�سبة   - والتعليم  الرتبية 
اأن دولة الإم��ارات بتوجيهات القيادة الر�سيدة و�سعت  2023 اأم�س-   -
اأولوياتها، مبا يتوافق مع تطلعاتها ال�سرتاتيجية،  اأهم  التعليم �سمن 
اإىل املراكز الأوىل عامليا، وموا�سلة م�سرية  لتحقيق روؤيتها يف الو�سول 
ع�سرية،  تعليمية  منظومة  وف��ق  التنموية،  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  التميز 

حتاكي امل�ستقبل والطموحات، لإميانها املطلق باأنه الأ�سا�س لبناء اأجيال 
قادرة على املناف�سة وتعزيز ريادة الدولة.

وقال معاليه اإن قطاع التعليم الذي اتخذت منه الدولة مرتكزا لتحقيق 
نوعية  نقلة  لإح��داث  احلقيقي  الرهان  هو  ال�ساملة،  التنموية  نه�ستها 
البناء علينا غر�س  ن�ستمر يف م�سرية  التنمية، وكي  يف خمتلف م�سارات 
العايل  التعليم  جامعات  يف  الطلبة  اأبنائنا  نفو�س  يف  واأهميته  قيمته 
احلكومي واخلا�س، بجانب املدار�س احلكومية واخلا�سة، واإع��داد جيل 
باأحدث  ت�سليحهم  خ��لل  من  التعليمية  املعايري  اأف�سل  وف��ق  امل�ستقبل 

بيئات  وتهيئة  لديهم،  الأخ��لق��ي��ة  القيم  تر�سيخ  م��ع  وامل��ع��ارف،  العلوم 
الوطنية و�سمان م�ستقبل  املنجزات  لتحقيق  والإب��داع،  للتناف�س  جاذبة 
مزدهر لدولتنا. واأكد اأهمية تعزيز دور اأولياء الأمور، والأ�سر، واملجتمع، 
اأجيال  واإع���داد  الوطنية  العقول  بناء  م�سوؤولية  يف  �سركاء  باعتبارهم 
والعمل  بالعطاء  موفقا، حافل  درا�سيا  عاما  للجميع  متمنيا  امل�ستقبل، 
اجلاد املثمر الذي ي�سهم يف حتقيق الروؤية التعليمية الوطنية، حتى يكون 
طلبتنا الأف�سل على م�ستوى العامل مت�سلحني بالعلم واملعرفة، ومهارات 
الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  اإىل  اجلميع  معاليه  ودعا   .21 القرن 

تتعاون  ق�سوى  اأولوية  متثل  التي  و�سلمتهم  �سحتهم  ل�سمان  املتبعة 
اأكد  بعدما  ل�سيما  عليها،  احل��ف��اظ  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ك��اف��ة 
القطاع التعليمي قدرته خلل فرتة جائحة كوفيد - 19 على مواجهة 
وتاأهيل  الذكي  التعلم  منظومة  بتطوير  التعليم  وا�ستمرار  التحديات، 
خطط  وفق  التعليمية،  واحللول  املمكنات  وتوفري  التدري�سية،  الكوادر 
مدرو�سة وممنهجة وا�ستباقية، يف ظل ما منلكه من بنى حتتية واأدوات 
معرفية وخربات اإيجابية، بالإ�سافة اإىل التعاون البناء الذي بذلته كافة 

اأطراف العملية التعليمية واجلهات الأخرى يف موؤ�س�سات الدولة.

�للو�ء �ملزروعي يتفقد مد�ر�س �إمارة دبي �سمن حملة »يوم بال حو�دث«
•• دبي:الفجر

تفقد �سعادة اللواء �سيف مهري املزروعي مدير الإدارة العامة للمرور يف 
اأول يوم من العام الدرا�سي  اإم��ارة دبي يف  �سرطة دبي ع��دداً من مدار�س 
حوادث«  بل  »ي��وم  حملتها  مع  اجلمهور  اأف��راد  بالتزام  م�سيداً  اجلديد، 

الهادفة اإىل حتقيق اأعلى م�ستويات الأمن وال�سلمة املرورية.
هام�س  على  الفعاليات  من  ع��دداً  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ونظمت 
احلملة، من خلل التواجد يف خمتلف مدار�س اإمارة دبي، بهدف التوعية 
ب�سرورة احرتام قانون ال�سري واملرور واللتزام بالإجراءات الحرتازية 

للوقاية من فريو�س كورونا "كوفيد 19". 
وقال �سعادة اللواء �سيف مهري املزروعي اإن احلملة التي حتمل �سعار "معاً 
لنجعل �سوارع دبي اأكرث اأمناً"، حققت اأهدافها يف تخفي�س عدد الوفيات 
الناجتة عن احلوادث املرورية، وزيادة الوعي املروري لدى اجلمهور، واإن 

اإمارة  التواجد يف خمتلف مدار�س  رك��زت على  العام  ه��ذا  خ��لل  احلملة 
اإىل  الطلبة  ع��ودة  والتاأكد من  ال�سائقني  لدى  التوعية  ن�سر  بهدف  دبي 
مدار�سهم، بل حوادث، مع احلر�س على التزامهم بالإجراءات الحرتازية 

ملنع تف�سي فريو�س كوفيد 19.
واأ�ساف اأن احلملة تاأتي يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي على 
يعدون  ال��ذي��ن  املجتمع  واأف���راد  ال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  م��ع  التع�اون 
درا���س��ي، من خ��لل اللتزام  ع��ام  اإجن��اح احلملة مع بداية كل  �سركاء يف 
على  امل��روري��ة  ال�سلمة  حتقيق  على  واحل��ر���س  وامل���رور  ال�سري  بقوانني 

الطرقات.
ت�سعى من  دبي  �سرطة  اأن  اإىل  املزروعي  �سيف مهري  اللواء  �سعادة  واأ�سار 
خلل احلملة اإىل حتقيق توجهها ال�سرتاتيجي املتمثل يف املدينة الآمنة، 
األف من   100 اأفراد املجتمع، وخف�س الوفيات لكل  اإ�سعاد  والعمل على 
ال�سكان، موؤكداً اأن الإدارة لحظت التزاماً كبرياً من ال�سائقني باإ�سارة قف 

اأ�سهم يف تفادي احلوادث املرورية  امل�ستخدمة يف احلافلت املدر�سية، ما 
واحليلولة دون وقوعها.

الأمنية يف  التوعية  اإدارة  الفل�سي مدير  اأحمد  اأو�سح بطي  من جانبه، 
الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع، اأن احلملة جنحت يف حتقيق التوعية عن 
التوا�سل  ون�سرات عرب مواقع  درا�سي،  يوم  اأول  املدار�س يف  زي��ارة  طريق 

الجتماعي، وحتقيق �سفر وفيات يف هذا اليوم.
التوايل،  على  ال��راب��ع  ال��ع��ام  يف  تنفيذها  يتم  التي  احلملة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
وربط حزام  وامل��رور،  ال�سري  بقوانني  اللتزام  ب�سرورة  التوعية  ت�سمنت 
الأمان اأثناء القيادة، واللتزام بال�سرعة املحددة واإر�سادات الطريق، وترك 
م�سافة اآمنة بني املركبات، وعدم ا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة، واإعطاء 

امل�ساة حقهم عند العبور، واأهمية اإف�ساح الطريق ل�سيارات الطوارئ.
ولفت الفل�سي اإىل اأن احلملة التوعوية تهدف لتقومي �سلوك ال�سائقني 
اأجل  من  معاً  املجتمع  اأف��راد  وتكاتف  امل�سوؤولية،  يف  اإ�سراكهم  خلل  من 

احلوادث  يف  �سفر  وحتقيق  درا�سي،  يوم  اأول  يف  العامة  امل�سلحة  حتقيق 
م�ستخدمي  لكافة  التوعوية  الر�سائل  اإر���س��ال  عرب  الوفيات  اإىل  امل��وؤدي��ة 

الطريق من �سائقني وم�ساة.
واأكد اأن احلملة اأتاحت الفر�سة لأفراد اجلمهور للم�ساركة يف اإجناحها، 
وزيادة ن�سبة الوعي عرب تقليل عدد املخالفات، وخف�س معدل احلوادث، 
الإج�����راءات الح��رتازي��ة م��ن فريو�س  اإىل ج��ان��ب احل��ر���س على تطبيق 
ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي يف احل���اف���لت واملدار�س،  ب��الل��ت��زام مب��ب��داأ  ك���ورون���ا 

وا�ستخدام الكمامات، ومواد التعقيم.
خلل  من  للحملة  الت�سويق  ا�ستطاعت  دب��ي  �سرطة  اأن  الفل�سي  وب��نّي 
ومواقع  الإلكرتوين  املوقع  على  التوعية  ون�سر  التوعوية،  الفيديوهات 
والربيد  الآيل،  ال�سراف  واأج��ه��زة  دب��ي،  ل�سرطة  الجتماعي  التوا�سل 
الإلكرتوين ملوظفي �سرطة دبي، وعرب ن�سرات التوعية يف عربات الت�سوق 

يف اجلمعيات التعاونية بدبي، وحمطات الوقود املختلفة.

�لد�خلية حتتفل بيوم �ملر�أة �لإمار�تية حتت �سعار و�قع ملهم.. م�ستقبل م�ستد�م
•• اأبوظبي -وام:

�سعار  يقام حتت  الذي  الإماراتية  امل��راأة  بيوم  اأم�س  الداخلية  وزارة  احتفلت 
من  والع�سرين  الثامن  يوم  وي�سادف  م�ستدام"،  م�ستقبل  ملهم..  "واقع 

�سهر اأغ�سط�س من كل عام، يف اإطار احتفالت الدولة بهذه املنا�سبة.
ح�سر الحتفال اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية، 
واللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي مفت�س عام الوزارة، واللواء عبدالعزيز 
ال��ع��ام��ون، وعدد  وامل���دي���رون  ال��وق��ائ��ي،  الأم���ن  ع��ام  م��دي��ر  ال�سريفي  مكتوم 
العاملة يف خمتلف قطاعات وزارة  الن�سائية  ال�سباط، والعنا�سر  كبري من 

الداخلية.
وقال اللواء اخلييلي يف كلمة له بهذه املنا�سبة: "يحُعد هذا الحتفال مبثابة 
تكرمٍي للمراأة، وتقدير لدورها الريادي يف بناء الوطن، ودفع م�سرية التنمية 

ال�ساملة التي ت�سهدها دولة الإمارات العربية املتحدة يف �ستى املجالت، وميثل 
وتقدير  الإمارات"،  "ابنة  ب��اإجن��ازات  الع��ت��زاز  عن  للتعبري  وطنية  منا�سبة 

دورها احليوي واإ�سهاماتها املتميزة يف نه�سة الدولة وتقدمها امل�ستدام.
واأكد اأّن ما و�سلت اإليه املراأة الإماراتية اليوم من متّيز جاء نتيجة الدعم الل 
حمدود الذي اأوله اإياها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه"، منذ تاأ�سي�س الدولة، اإمياناً منه باأهمية دورها يف م�سرية التنمية 
وموا�سلة م�سرية النه�سة والتقدم، و�سار على نهجه املغفور له ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، واأن اهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ل��ه، وذلك  ب��امل��راأة ل ح��دود  "حفظه اهلل"،  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زاي��د 
الهتمام نابع من اإميانه باأهمية دور املراأة املحوري يف تن�سئة اأجيال �ساحلة 
التحديات وجتاوزها، والإ�سهام يف  التعامل مع خمتلف  وواعية، قادرة على 

بناء الوطن؛ فاملراأة حتظى مبكانة كبرية يف دولة الإمارات.

واأو�سح اأن وزارة الداخلية اأولت املراأة العاملة �سم��ن قوتها اهتماماً ودعماً 
خا�سني من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية وذلك م��ن خ��لل جمموعة م��ن الربامج واملب��ادرات 
املتنوعة الداعمة لتمكينها، مما اأدى اإىل متيزها يف العمل والقيام بواجبها 
�سف��وف  يف  املن�سوي��ة  الإماراتي��ة  امل��راأة  واأثبتت  وجه،  اأح�س��ن  على  الوطني 
واأنها  وب�س��الة،  بقوة  عملها  تقوم مبه��ام  باأنها  والع�س��كري  ال�س��رطي  العمل 
ف��ي املحافظة على الأمن والأم��ان الذي تتمتع به دولتنا،  �س��قيقة الرج��ال 

وعلى املكت�س��بات واملنجزات املهمة والزدهار الذي حققته دولة الإمارات.
لتعزيز  وتاأهيله  الن�سائي  العن�سر  دور  تعزيز  يف  ال��وزارة  "جنحت  واأ�ساف: 
املتوا�سل من  الدعم  الفتية، بف�سل  ال��ذي تتمتع به دولتنا  الأم��ن والأم��ان 
القيادة ال�سرطية واإزالة املعوقات التي تقف يف طريق تقدمها وعملها لتتقلد 

اأرفع املنا�سب يف العمل ال�سرطي".

خلدمة  والنجاح  التوفيق  ب���دوام  لهن  اأمنياته  ع��ن  اأع���رب  كلمته  ختام  ويف 
وطننا الغايل واأن يدمي اهلل علينا نعمة الأمن والأمان.

يو�سح  ت�سجيليا  فيديو  عر�س  واحل�سور  اخلييلي  اللواء  �ساهد  ذل��ك  بعد 
والتطور  النه�سة  الإماراتية يف حركة  امل��راأة  به  قامت  ال��ذي  املتميز  ال��دور 
والتنمية التي حققتها الإمارات يف املجالت كافة، ودورها يف خدمة الوطن 

واحلفاظ على م�سرية الأمن والأمان التي تنعم بها دولتنا.
التن�سيقية  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  بتكرمي  اخلييلي  اللواء  قام  اخلتام  ويف 
ل�سوؤون ال�سرطة الن�سائية، والعنا�سر الن�سائية املتميزة من خمتلف قطاعات 
ال��وزارة بجولة يف املعر�س امل�ساحب للحتفال  وزارة الداخلية. وقام وكيل 
للعاملني  الجتماعي  التكافل  �سندوق  نظمه  ال��ذي  الإماراتية  امل��راأة  بيوم 
"فزعة" حيث اطلع على حمتويات املعر�س الذي ت�سارك  ب��وزارة الداخلية 

فيه العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات الوطنية.

�ملجتمعم�سرح �ملجاز و�لأورك�سرت� �لعربية �لوطنية ي�ستعيد�ن ذ�كرة �لفن �لأ�سيل و�سالمة  ب�سحة  ملتزمة  عجمان  يف  و�ل�سحية  �لغذ�ئية  �ملن�ساآت  % من   90
•• ال�شارقة - وام: 

"الأورك�سرتا العربية  اأبرم م�سرح املجاز بال�سارقة اتفاقية فنية نوعية مع 
ت�سم  التي  الأورك�����س��رتا  لتقف  الأمريكية  مي�سيغان  ولي��ة  من  الوطنية" 
امل�سرح  على  باملجاز"  "هل  ل�  املقبل  املو�سم  من  اعتباراً  وع��رب��اً  اأمريكيني 

موؤكدة بذلك ر�سالة هذا ال�سرح الثقايف واملعماري.
وتندرج التفاقية يف اإطار تعزيز م�سرح املجاز للحراك الثقايف الفني املتنوع 
اإذ �سيتم تنظيم اأم�سيات لفنانني م�سهورين ارتبطت اأ�سماوؤهم بذاكرة الفن 

العربي الأ�سيل.
واأكد �سعادة طارق �سعيد علي مدير عام املكتب الإعلمي حلكومة ال�سارقة 
الفن  على  احل��ف��اظ  اإىل  الرامية  امل�سرح  خطط  �سمن  ت��اأت��ي  التفاقية  اأن 
العربي الأ�سيل باإعادة اإحياء تراثه املو�سيقي الذي ارتبط بالنزعة اجلمالية 

الطربية ون�سر ثقافته املواكبة للعديد من الأحداث وتطورات احلياة.
واأ�سار علي اإىل دور الفن الأ�سيل يف التعبري عن الهوية الثقافية وتقارب 
احل�سارات ..م�سيداً بجهود "الأورك�سرتا العربية الوطنية" يف اإعادة اإحياء 
الرتقاء  م�سوؤولية  عاتقها  على  ات��خ��ذت  كونها  العربية  املو�سيقى  ذاك���رة 

بالذائقة الفنية للأجيال وتعريفها باملوروث الفني.
العربية" اإىل  الوطنية  "الأورك�سرتا  �سعت   2010 عام  تاأ�سي�سها يف  ومنذ 
الأمريكي  املجتمع  تعريف  اإىل  وه��دف��ت  العربية  املو�سيقية  الثقافة  ن�سر 
والفني  الثقايف  امل���وروث  على  واحل��ف��اظ  الأ���س��ي��ل  العربي  بالفن  وال��ع��امل��ي 
والعاملي  الأمريكي  الفني  امل�سهد  اإث��راء  يف  �ساهمت  كما  امل�ستقبل.  لأجيال 
بكنوز "الزمن اجلميل" وا�ستقطبت العديد من الفنانني واملو�سيقيني الذين 
تقدميها مقطوعات  عالية ف�سًل عن  اإبداعية  وق��درات  يتمتعون مبواهب 

مو�سيقية عربية لقت قبوًل وا�سعاً يف املجتمع الأمريكي املتنوع.

•• عجمان - وام:

اأعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن حتقيق ن�سبة %90 يف التزام 
على  للحفاظ  ال�ساعية،  والت�سريعات  بالقوانني  وال�سحية  الغذائية  املن�ساآت 
الدائرة  عن  ال�سادر  التقرير  بح�سب  وذل��ك  املجتمع،  اأف���راد  و�سلمة  �سحة 
الفرتة  اللتزام يف  ن�سبة  اأن  2022، مبينًة  العام احلايل  الأول من  للن�سف 
ذاتها من عام 2020 بلغت %84.5، فيما و�سلت الن�سبة يف العام املن�سرم 
2021 ل�%88.7. ويف هذا ال�سدد اأكد املهند�س خالد معني احلو�سني املدير 
ت�سعى  البلدية  دائ��رة  اأن  بالدائرة،  والبيئة  العامة  ال�سحة  لقطاع  التنفيذي 
وبتوجيهات مبا�سرة من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان، ومتابعة �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام 
املقام  والزائر يف  واملقيم  املواطن  التي ت�سع �سحة  ال�سيا�سات  لتبني  الدائرة، 

لتحقيق  وامل��ب��ادرات  العمليات  م��ن  جمموعة  تبنت  ال��دائ��رة  اأن  مبيناً  الأول، 
الأهداف ال�سرتاتيجية املن�سودة واملتمثلة يف تعزيز �سلمة الغذاء، والرقابة 
ال�سحة  اآف���ات  انت�سار  م��ن  الوقاية  وخ��دم��ات  البيطرية،  وال��رق��اب��ة  ال�سحية 
العامة. وحتدث عن ا�ستناد الدائرة للكفاءات الب�سرية والتي توا�سل عمليات 
التفتي�س والرقابة على املن�ساآت، كما د�سنت نظام رقيب الذكي لإدارة عمليات 
الثقافة  رف��ع  ي�ستهدف  وال���ذي  العامة  لل�سحة  عجمان  وبرنامج  التفتي�س، 
ال�سحية لدى العاملني باملن�ساآت وتوفري كوادر موؤهلة وفق اأف�سل املمار�سات 
املن�ساآت  ترخي�س  لإج��راءات  املنظمة  والت�سريعات  القوانني  اأن  وبني  العاملية. 
املن�ساآت  لأ�سحاب  ال�سحية  والتوعية  التثقيف  وبرامج  وال�سحية،  الغذائية 
والعاملني بها، وتدريب وتاأهيل كوادر التفتي�س والرقابة وفق اأف�سل املمار�سات 
اأ�سهم يف  و�سهادات العتماد الدولية مبجال �سلمة الغذاء وال�سحة العامة، 

ارتفاع ن�سبة اللتزام يف �سفوف املن�ساآت العاملة يف املجال الغذائي وال�سحي.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س »�جلوهرة« �لن�سائي مبحاكم دبي يحتفي بيوم �ملر�أة �لإمار�تية حتت �سعار  »و�قع ملهم .. م�ستقبل م�ستد�م«

الإم���ارات���ي���ة مل���ا ق��دم��ت��ه م���ن جهود 
متا�سياً  ال��ب��لد،  ونه�سة  تنمية  يف 
ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س  وال���دن���ا  ن��ه��ج  م���ع 
زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان طيب 
امل����راأة وتوفري  ث���راه يف مت��ك��ني  اهلل 
مهاراتها  لت�سقل  حقوقها،  ك��ام��ل 

والقطاعات  امل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف 
ومت���ك���ي���ن���ه���ا م�����ن ال�����س����ت����ف����ادة من 

مكت�سبات التنمية.
ابت�سام  ال��ق��ا���س��ي  ���س��ع��ادة  و���س��رح��ت 
البدواوي الرئي�س الفخري ملجل�س 
دبي  حماكم  يف  الن�سائي  اجل��وه��رة 

الإماراتية  امل��راأة  اأن  يف حماكم دبي 
اليوم حتمل اأرفع ال�سعارات والقيم 
ال���ع���ط���اء وال���ب���ذل  الإن�������س���ان���ي���ة يف 
املنا�سب  اأرف����ع  وت��ت��ب��واأ  وال��ت�����س��ام��ح 
العليا،  ال��ق��ي��ادات  بها  تناف�س  ال��ت��ي 
والدور  امل�سوؤولية   لنا  فنحن  لهذا 

من  جمموعة  الحتفالية  تخللت 
جناح  ت��ربز  التي  املميزة  الفعاليات 
ملهمة  ق�س�س  يف  الإماراتية  امل��راأة 
ي�����س��ط��ره��ا ت���اري���خ دول�����ة الإم������ارات 
ليجعل من املراأة الإماراتية منوذجاً 
��ح��ت��َذى ب���ه جل��م��ي��ع ن�����س��اء العامل  يحُ

وال�سيا�سية  والجتماعية  القيادية 
ك��خ��ط��وة اأ���س��ا���س��ي��ة  ن��ح��و اإع���داده���ا 
التناف�سي  العمل  معرتك  لدخولها 
ال���ذي ي��ق��وده��ا اإىل ال��ن��ج��اح.  ومن 
جميلة  الأ�ستاذة  قالت  املنطلق  هذا 
الن�سائي  املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ه��ام��ل��ي 

املراأة الإماراتية حتظى باهتمام  اأن 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ك��ب��ري 
املتحدة التي تركز على رفع مكانتها 
يف كل خمتلف املجالت، حيث يعترب  
هذا الهتمام انعكا�ساً لروؤية قيادتنا 
الر�سيدة يف تقدير م�ساهمات املراأة 

"اجلوهرة"  جم����ل���������س  اح����ت����ف����ى 
بح�سور  دب����ي  مب��ح��اك��م  ال��ن�����س��ائ��ي 
ال�سويدي  ح��م��دة  ال��ق��ا���س��ي  ���س��ع��ادة 
قا�ِس باملحكمة التجارية يف حماكم 
دب���ي، ب��ي��وم امل����راأة الإم��ارات��ي��ة الذي 
ي�����س��ادف ال��ث��ام��ن وال��ع�����س��رون من 
�سهر اأغ�سط�س من كل عام، يف اإطار 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال���دول���ة  اح��ت��ف��الت 
امل��م��ي��زة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت����اد 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
للأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
�سعار  حتت  الإم���ارات  اأم  والطفولة 
م�ستدام"،  م�ستقبل  ملهم..  "واقع 
الإماراتية  ل��ل��م��راأة  ت��ق��دي��راً  وذل���ك 
م�سرية  اإك�����م�����ال  يف  مل�����س��اه��م��ات��ه��ا 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  التنمية 
امل���ت���ح���دة وحت��ق��ي��ق��ه��ا ل��ل��ع��دي��د من 
املكا�سب والإجن��ازات املميزة بجهود 
عجلة  تدفع  التي  الر�سيدة  القيادة 
امل����راأة  بتمكني  وازده����اره����ا  ال��ت��ق��دم 
حيث  النه�سة،  ب��ن��اء  يف  واإ���س��راك��ه��ا 

الكبري يف املجل�س الن�سائي يف تفعيل 
فعال  كع�سو  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  دور 
وم�ساهم يف تقدمي اأروع الأمثلة يف 
العطاء، وما يبذلنه يف �سبيل اإجناح 
الدائرة على ال�سعيدين الجتماعي 
املميز،  احلفل  خلل  ومن  واملهني. 
امل���دين  ف��اط��م��ة  الأ�����س����ت����اذة  اأدارت 
�سعادة  ك��ًل م��ن  م��ع  جل�سة ح��واري��ة 
د.  و  ال��ق��م��زي،  �سم�سة  د.  ال��ق�����س��اة 
اأم����رية ح�����س��ني، ت��ط��رق��ن ف��ي��ه��ا من 
امل�����راأة يف  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  خ��لل��ه��ا 
اإمكانياتها  واإب���راز  جناحها  م�سرية 
الإم�����ارات، لتكون  ال���لحم���دودة يف 
م�سرية  يف  وف��اع��ل  اأ�سا�سيا  �سريكا 
امل�ستدامة  والتنمية  ال��وط��ن  ب��ن��اء 
ت�سمنت  ك��م��ا  م�����س��ت��دام.   مل�ستقبل 
م�سابقات  ف��ق��رة  احل��ف��ل  ف��ع��ال��ي��ات 
توزيع  خ���لل���ه���ا  م����ن  مت  مم����ي����زة، 
ال��ه��داي��ا ع��ل��ى الأ���س��م��اء ال��ف��ائ��زة يف 
امل�سابقات، لإ�سفاء نوع من الأجواء 
املرحة وك�سر الروتني ون�سر الطاقة 
الإيجابية وال�سعادة يف هذه املنا�سبة 

املميزة
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•• ال�شــارقة-الفجر:

�سجلت خدمة املركبات اخلارجية 
"الكابينة" 1767 خدمة خلل 
الن�سف الأول من العام اجلاري، 
اخلدمات  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
ال�����س��ارق��ة، هذه  الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
امل�ستفيدين  حل��م��اي��ة  اخل���دم���ة 
بداية جائحة  من خدماتها منذ 
ك���ورون���ا ق��ب��ل 3 اأع������وام، وج���اءت 
لتخفيف ال�سغط عن املراجعني، 
فرتة  خ��لل  للكتظاظ  وتفادياً 

جائحة كورونا.
مدير  ع���ل���ي  اآل  م���ه���ا  وب��ح�����س��ب 

وتغيري رقم هاتف احل�ساب الذي 
الجتماعية  امل�ساعدة  له  ي�سرف 
م��ن ال���دائ���رة يف امل�����س��رف، وهذه 
اخل���دم���ات ت��ق��دم ل�����س��رط وجود 
�ساحب الهوية )با�ستثناء احلالت 
امل��ر���س��ي��ة ال�����س��ع��ب��ة- الأط���ف���ال(. 
وجدير بالذكر اأن الدائرة تتكفل 
ب��ت��و���س��ي��ل ال���ب���ط���اق���ات ال���ت���ي مت 
حتديثها اإىل منزل امل�ستفيد، من 
خلل تعاقدها مع اإحدى �سركات 

التو�سيل. 
قائلة،  ع���ل���ي  اآل  م���ه���ا  وت���ع���ق���ب 
ك��ان عدد  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��لل 
املركبة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
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توفري اأف�سل اخلدمات 

واأكدت مدير الت�سال احلكومي، 
وم�ساعدتها  التجربة  جناح  على 
لكل الطرفني الدائرة وامل�ستفيد 
اإىل حر�س  بوقت واح��د، م�سرية 
الجتماعية  اخل����دم����ات  دائ������رة 
اخلدمات  اأف�������س���ل  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
خا�سة  قليلة،  بدقائق  واإجن��ازه��ا 
ت��ن��درج حتت  واأن ه���ذه اخل��دم��ة 
ق�سم �سعادة املتعاملني ، والعملء 
هم كبار املواطنني وذوي الإعاقة 
خمتلف  من  وغريهم  اأ�سرهم  اأو 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع، وق���دم���ت لهم 

الدائرة-  يف  احلكومي  الت�سال 
�سهلت  اخلارجية  املركبة  خدمة 
الكثري من الإجراءات الروتينية 
والنتظار على امل�ستفيدين خلل 
ي��ت��ج��اوز اخلم�س  ل  وق��ت ق�سري 
دقائق، بالإ�سافة اإىل اأن اخلدمة 
ال�سيارة  م��ن  ال��ن��زول  تتطلب  ل 
الدائرة،  م��ك��ات��ب  اإىل  وال��ت��وج��ه 
تقع  "الكابينة"  اأن  ���س��ي��م��ا  ل 
للدائرة،  اخلارجية  الباحة  عند 
ح���ي���ث ي���ت���م ت����ق����دمي اخل����دم����ات 
ق��ب��ل املوظف  الإل��ك��رتون��ي��ة م���ن 
املعني باإجناز املهمة يف دقائق، اأما 
عدد املراجعني يوميا في�سل اإىل 

الإ�سابة  احتمالية  من  احلماية 
اخلدمات  واأن  خ��ا���س��ة  ب��ك��ورون��ا، 
كان يجب اأن ت�ستمر طوال فرتة 
كورونا، ومل يكن باإمكاننا توقيف 
اأو تاأخري اأيا منها لكونها خدمات 
كان  وبالتايل  و�سرورية،  حيوية 
املنا�سب،  ال��ب��دي��ل  اإي���ج���اد  ع��ل��ي��ن��ا 
وهي "خدمة املركبة" اخلارجية، 
من  �سل�سلة  ال��ي��وم  ت��ق��دم  وال��ت��ي 
عن  ال�ستعلم  وه��ي:  اخل��دم��ات 
بيانات  حتديث  امل�ساعدة،  طلبات 
الإماراتية،  ال�سخ�سية  ال��ه��وي��ة 
بطاقة  وحت����دي����ث  وا����س���ت���خ���راج 
فاقد،  ب��دل  اأو  ج��دي��دة  م�سرفية 

•• دبي -الفجر 

الغرير  ع��ب��داهلل  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
املجل�س  اإط��������لق  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ر�سمياً،  ل��ل�����س��ب��اب  ال����س���ت�������س���اري 
من  ال�ستفادة  اإىل  يهدف  وال���ذي 
عمليات  يف  ودجمها  ال�سباب  اأفكار 
لها  والتخطيط  براجمها  تطوير 

وتطبيقها.
البالغ  امل��ج��ل�����س  اأع�������س���اء  وي���ق���دم 
للموؤ�س�سة  امل�����س��ورة   15 ع��دده��م 
واأن�سطة  ب��ال��ربام��ج  يتعلق  ف��ي��م��ا 
ملمح  ل��ت�����س��ك��ي��ل  ال���ف���ك���ر  ق�������ادة 
امل�ستقبلية.  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
اختبار  للموؤ�س�سة  املجل�س  ويتيح 
وامللحظات  الآراء  وجمع  الأفكار 
ل��ي�����س��اع��ده��ا ع��ل��ى ات���خ���اذ ق�����رارات 
ي��ت��ع��اون م��ع فريق  م��درو���س��ة، كما 

اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س ب��رف��ق��ة زميلي 
رمي وع��ي�����س��ى م�����س��در اع���ت���زاز يل. 
وب���ذل���ت امل��وؤ���س�����س��ة ج���ه���وداً دوؤوب����ة 
لت�سكيل  امل��ا���س��ي��ة  الأ���س��ه��ر  خ���لل 
هذه املجموعة الرائعة من ال�سباب 

ال�سغوف واملتحم�س.
باأننا  امل��ج��ل�����س  ن��ي��اب��ة ع���ن  واأق������ول 
الربط  يف  دورن��ا  بتاأدية  ملتزمون 
واملوؤ�س�سة.  ال�������س���ب���اب  ج���ي���ل  ب����ني 
م�������س���وؤول���ي���ات���ن���ا جتاه  وت��ت��ل��خ�����س 
ال�����س��ب��اب الإم����ارات����ي وال��ع��رب��ي يف 
واإي�سال  لحتياجاتهم  الإ���س��غ��اء 
����س���وت���ه���م ب����دق����ة وال�����ت�����ع�����اون مع 
تزودهم  ب��رام��ج  لتوفري  املوؤ�س�سة 
باملعارف واملهارات التي يحتاجونها 
حياتهم  مب�������س���ت���وى  ل����لرت����ق����اء 
وتهدف  القت�ساد".   عجلة  ودف��ع 
للتعليم  الغرير  عبداهلل  موؤ�س�سة 

ال�سباب  م�سكلت  حلل  والتّواقني 
امل�ستدامة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  والإ����س���ه���ام 
ل��دول��ة الإم������ارات وامل��ن��ط��ق��ة ككل. 
داخلية  انتخابات  ج��ول��ة  واأحُق��ي��م��ت 
���س��ارة باوزير  ت��ع��ي��ني  اأث���م���رت ع��ن 
يف  م�سبَّح  ورمي  للمجل�س،  رئي�سًة 
وعي�سى  ال��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب  من�سب 
املرزوقي مديراً للمجل�س. ويتلقى 
من  تعليماتهم  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء 
م�����دي�����رة امل����ع����رف����ة والب�����ت�����ك�����ار يف 
اإىل  ك���لٌّ منهم  وان�����س��م  امل��وؤ���س�����س��ة، 
اللجان  م����ن  اث���ن���ت���ني  اأو  واح�������دة 
عاٍل  تعليم  اإىل  الو�سول  التالية: 
وال�ستعداد  املهارات  وتعزيز  جيد، 
والتوا�سل.  وال���ت���ف���اع���ل  امل���ه���ن���ي، 
وي�سرف رئي�س املوؤ�س�سة على مهام 
ه���ذه ال��ل��ج��ان وي��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 

الدعم للمجل�س.

احللول  اأف�سل  لتحديد  املوؤ�س�سة 
وترك  والعربي  الإماراتي  لل�سباب 
اأثر اإيجابي لديهم. وي�سعى املجل�س 
حتقيق  اإىل  لل�سباب  ال���س��ت�����س��اري 
اأه����داف����ه والرت����ق����اء ب���الأول���وي���ات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، من 
خلل م�ساركة الأفكار والتعاون يف 
حت�سري الوثائق واملقالت ومقاطع 
يف  امل�ساهمة  ع��ن  ف�سًل  الفيديو، 
مع  التوا�سل  واأن�سطة  الفعاليات 
خم��ت��ل��ف الأط������راف امل��ت��ع��اون��ة مع 
املوؤ�س�سة. ويتوا�سل املجل�س كذلك 
مع نظرائه على امل�ستويني املحلي 
حتقيق  يف  وي�����س��ه��م  والإق���ل���ي���م���ي، 
التي  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  اأه����داف 

اأقرتها الأمم املتحدة.
ال�سباب  من  ع��دداً  املجل�س  وي�سم 
امللهمني  وال����ع����رب  الإم����ارات����ي����ني 

قالت  املو�سوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
الدكتورة �سونيا بن جعفر، الرئي�سة 
التنفيذية ملوؤ�س�سة عبداهلل الغرير 
املجل�س  اأع�����س��اء  "يلعب  للتعليم: 
من  التاأكد  يف  مهماً  دوراً  ال�سباب 
مواكبة اأعمال املوؤ�س�سة لحتياجات 
ج��ي��ل ال�����س��ب��اب واأح���لم���ه���م، حيث 
ت���ع���زز روؤاه��������م واأف����ك����اره����م جناح 
م��ب��ادرات��ن��ا وب��راجم��ن��ا ع��ل��ى املدى 
الطويل. واأتوقع اأن ي�سهم املجل�س 
يف ت��ع��م��ي��ق ف��ه��م��ن��ا وت�����س��ورن��ا عن 
تعزيز  اليوم وكيفية  ال�سباب  واقع 
دورنا ب�سفتنا جهة رائدة يف جمال 
ومن  باملنطقة".  ال��ع��ط��اء  اأع��م��ال 
ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ����س���ارة ب����اوزي����ر يف 
تعليقها على ت�سلم من�سب رئي�سة 
لل�سباب:  ال���س��ت�����س��اري  امل��ج��ل�����س 
اإياها  منحني  التي  الثقة  "ت�سكل 

يف  م��ت��م��ث��ل��ة   800700 ال���رق���م 
خ��دم��ة اخل���ط ال��رئ��ي�����س��ي، ومنه 
مبا�سرة  امل��ع��ن��ي��ة  الإدارة  اإىل 

اخل��ارج��ي��ة اأك����رث مم���ا ه���ي عليه 
اليوم، وذلك ل�سبب حتول الكثري 
اإىل م��رك��ز الت�����س��ال على  م��ن��ه��ا 

وتقدمي طلب امل�ساعدة، ما يعني 
م����زي����دا م����ن ال��ت�����س��ه��ي��لت على 

امل�ستفيدين.  

فاعلة.  حقيقية  و�سراكات  مبتكرة 
لتحقيق  الغرير  موؤ�س�سة  وتتطلع 
اأهدافها ال�سرتاتيجية من خلل 
ال�ست�ساري  باملجل�س  ال���س��ت��ع��ان��ة 

الإم����ارات����ي  ال�����س��ب��اب  اإىل مت��ك��ني 
وامل�ساهمة  ال��ت��ط��ور  م��ن  وال��ع��رب��ي 
باملنطقة  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
تعليمية  حلول  توفري  خ��لل  م��ن 

ل��ل�����س��ب��اب، وال����ت����ي ت��ت�����س��م��ن دعم 
200 األف �ساب اإماراتي وعربي يف 
رحلتهم نحو الرتقاء ب�سبل عي�س 

م�ستدام بحلول عام 2025.

�لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة يف �ل�سارقة ينظم »م�ستقبل م�ستد�م« �حتفال بيوم �ملر�أة �لإمار�تية
•• ال�شارقة-وام:

يف  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  يف  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  نظمت 
م�ستدام"  "م�ستقبل  ع��ن��وان  حت��ت  توعوية  �سحية  فعالية  ال�سارقة 
واجلمعيات  الإدارة  وم��ت��ط��وع��ات  م��وظ��ف��ات  خ��لل��ه��ا  م��ن  ا�ستهدفت 
املراأة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اإط���ار  يف  وذل���ك  لها  التابعة  لل�سحة  ال��داع��م��ة 

الإماراتية.
وت�سمنت الفعالية التي ح�سرتها �سعادة اإميان را�سد �سيف مدير اإدارة 
التثقيف ال�سحي يف املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة يف ال�سارقة و�سهدت 
م�ساركة وا�سعة من موظفات ومتطوعات الإدارة واجلمعيات الداعمة 
لل�سحة، تقدمي جمموعة من الفحو�سات الطبية املجانية واجلل�سات 

ال�ست�سارية ال�سحية من قبل نخبة من الأطباء واملخت�سني يف املجالت 
وتطبيق  الأمل���اين،  ال�سعودي  امل�ست�سفى  مع  بالتعاون  وذل��ك  ال�سحية 
جوترياج وفلوره للزهور بعجمان وعدد من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
تبذلها  التي  اجلهود  ج��زءا من  الفعالية  وت�سكل  اخلا�س،  القطاع  يف 

الإدارة والرامية اإىل حتقيق م�ستقبل �سحي وم�ستدام للمراأة.
الوطنية  املنا�سبة  بهذه  اإن الحتفاء  �سيف  را�سد  اإمي��ان  �سعادة  وقالت 
حتقيق  م��ن  متكنت  التي  الإم����ارات  لبنة  وتقدير  �سكر  ر�سالة  ميثل 
اأخيها  جانب  اإىل  كاملة  مب�سوؤولياتها  والقيام  ا�ستثنائية،  اإجن���ازات 
الرجل، واأ�سهمت بفاعلية يف عملية التنمية امل�ستدامة، وذلك يف ظل 
ال�سيخة  �سمو  تبذلها  التي  ال��رائ��دة  واجل��ه��ود  الر�سيدة  القيادة  دع��م 
املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
الإم��ارات��ي��ة والرت��ق��اء بقدراتها  امل���راأة  الإم����ارات« يف تعزيز مكانة  »اأم 

ومتكينها من حتقيق طموحاتها واأحلمها.
ملهم..  "واقع  العام  لهذا  الإماراتية  امل��راأة  يوم  �سعار  اأن  اإىل  واأ�سارت 
نحو  ج��ه��ودن��ا  لتعزيز  ل��ن��ا  اإل��ه��ام  م�����س��در  �سكل  م�ستدام"،  م�ستقبل 
امل�ساهمة  والعمل على  الإماراتية  املراأة  باإجنازات وجناحات  الحتفاء 

يف بناء م�ستقبل �سحي وم�ستدام لها.
�ساحب  قرينة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  را�سد  اإمي��ان  �سعادة  وتوجهت 
القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
�سموها  ل��دع��م  ب��ال�����س��ارق��ة،  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
نحو  ق��دم��اً  للم�سي  ودفعها  وم�ساندتها  الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  الكبري 

الرائدة  امل��ب��ادرات  من  العديد  واإطلقها  الإجن���ازات  وحتقيق  التميز 
التي تنم عن تقديرها وتثمينها للمراأة الإماراتية التي اأثبتت للعامل 
والتطوير،  التنمية  دفع عجلة  وفاعلة يف  اأ�سا�سية  �سريكة  اأنها  اأجمع 
�سمو  من توجيهات  وانطلقاً  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  اأن  اإىل  م�سرية 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، حري�سة على امل�ساركة يف النهج 
ا�ستكماًل  الفعالية  هذه  تنظيم  ياأتي  اإذ  امل��راأة،  دعم  يف  للدولة  البناء 
للجهود التي تبذلها الإدارة على �سعيد دعم املراأة من خلل اإطلق 
�سحة  بتعزيز  تهتم  ال��ت��ي  وال�سحية  التوعوية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
باإنتاجيتها وكفاءتها  املراأة مبا ي�سمن تعزيز جودة حياتها والرتقاء 
وبالتايل حتقيق ال�ستثمارات الأمثل من طاقات ابنة الإمارات املبدعة 

واخللقة يف خمتلف املجالت.

ثقافة �ل�سارقة تعلن عن برناجمها �لثقايف و�لأدبي �ل�سنوي
•• ال�شارقة-وام: 

اأعلنت دائرة الثقافة يف ال�سارقة عن برناجمها ال�سنوي اخلا�س باملهرجانات 
العام  من  يونيو  حتى  املقبل  �سبتمرب  يف  ينطلق  وال��ذي  الدائمة  وامللتقيات 
2023 تاأكيداً لدور اإمارة ال�سارقة يف ريادتها للأن�سطة الثقافية والفكرية 
الثقافة يف  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  �سعادة عبداهلل بن حممد  املختلفة. وقال 
ال�سارقة اإن الدور الثقايف الذي ت�سطلع به ال�سارقة جعلها حا�سنة للمبدعني 
املهرجانات  يف  ا�ست�سافتهم  عرب  والفكرية  الأدبية  ونتاجاتهم  واإبداعاتهم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��رمي��ة  وب��رع��اي��ة  الثقافة  دائ���رة  تنظمها  ال��ت��ي 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ما 
يوؤكد اأهمية هذه الأن�سطة والفعاليات ودورها يف تفعيل ال�ساحة الثقافية. 
واأ�ساف اأن اهتمام دائرة الثقافة بالفئات العمرية املختلفة ي�سحبه اهتمام 
متبادل من جانب اجلمهور بالتفاعل واحل�سور اإ�سافة اإىل اإ�سراك املبدعني 
الأم�سيات  والتي ت�سحبها  املتعددة  باألوانها  الثقافية  امللتقيات  كل عام عرب 

واملحا�سرات والندوات والعرو�س امل�سرحية والعديد من اجلوائز.
اأن  مو�سحاً   .. والثقافية  الفكرية  امل��ج��الت  يف  باملبدعني  العوي�س  واأ���س��اد 
اأن�سطة الدائرة تتوج بتكرمي املبدعني من ال�سباب والقامات الثقافية ملا لهم 

ال يف رفد احلقل الثقايف باجلديد املتميز على الدوام. من دور فعَّ
و ي�ستهل املو�سم اجلديد يف �سبتمرب من العام اجلاري بفعاليات من �سمنها 
18 والذي ينظم يف العا�سمة امل�سرية  ال�  ملتقى ال�سارقة لل�سرد يف دورته 

العا�سرة  دورت���ه  يف  الثقايف  للتكرمي  ال�سارقة  ملتقى  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��اه��رة 
كلباء  م��ه��رج��ان  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��رب��اط  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  وت�ست�سيفه 

للم�سرحيات الق�سرية يف دورته التا�سعة والذي ت�ست�سيفه مدينة كلباء.
ويحت�سن اأكتوبر القادم العديد من الفعاليات اأبرزها ملتقى ال�سارقة للخط 
العربي يف دورته ال� 10 وم�ساء ثقايف مبناطق كلباء، دبا احل�سن ومهرجان 

املفرق لل�سعر العربي بالأردن.
و�سيحفل نوفمرب القادم بالفعاليات لدائرة الثقافة اأبرزها احتفالت اليوم 
الوطني لدولة الإمارات ال� 51 ومهرجان الأحُق�سر لل�سعر العربي ومهرجان 

مراك�س لل�سعر العربي.
ويف دي�سمرب ت�ست�سيف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم مهرجان ال�سعر العربي 
بالقريوان  ال�سعر  بيت  يف  العربي  ال�سعر  بيت  مهرجان  �سيكون  تون�س  ويف 
حا�سراً اأمام مثقفي تون�س يلي ذلك جائزة ال�سارقة للنقد الت�سكيلي بينما 

تنظم احتفالية اليوم العاملي للغة العربية يف بيت ال�سعر بال�سارقة.
ال�سارقة  ك�سافة  �سيكون مبفو�سية  الك�سفي  للم�سرح  ال�سارقة  اأما مهرجان 
اإ�سافة اإىل موعد مع مهرجان ال�سارقة ال�سحراوي يف منطقة الكهيف كما 
وادي  مبنطقة  ثقايف  م�ساء  بجانب  ثقافياً  م�ساًء  �سي�س  منطقة  ت�ست�سيف 

احللو.
ال�سارقة لل�سعر العربي  2023 يف يناير مبهرجان  ويحُ�ستَهل العام اجلديد 
20 بق�سر الثقافة وخورفكان وكلباء ثم يليه ملتقى ال�سارقة  ال�  يف دورته 
يف  الثقافية  القوافل  وتنظيم  تون�س  يف   11 ال���  دورت��ه  يف  الثقايف  للتكرمي 

مدينة �سي�س ثم مهرجان خورفكان امل�سرحي.
وخورفكان  وال����ذي����د  ب���ال�������س���ارق���ة  ال���ث���ق���اف���ة  ق�����س��ر  يف  ي���ق���ام  ف����رباي����ر  ويف 
مهرجان  يليه  ال�17  دورت��ه  يف  النبطي  لل�سعر  ال�سارقة  وكلباء،ومهرجان 

كلباء الثقايف باملركز الثقايف بكلباء.
 .. العربي  لل�سعر  ال�سعر يف موريتانيا مهرجان نواك�سوط  وي�ست�سيف بيت 
بينما ي�ست�سيف ق�سر الثقافة بال�سارقة مهرجان ال�سارقة للم�سرح اخلليجي 
يف ن�سخته الرابعة حيث تتناف�س الفرق امل�سرحية اخلليجية على جوائز يف 

جمالت الإخراج والتمثيل و�سواها من فنيات العر�س.
الثقايف  للتكرمي  ال�سارقة  2023 يعقد ملتقى  العام  �سهر مار�س من  و يف 
بالأردن يف دورته ال� 12 يتبعه مهرجان خورفكان الثقايف يف دورته ال�ساد�سة 
اإ�سدارات  نف�سه تكرمي موؤلفي  ال�سهر  الثقايف بخورفكان و�سيتم يف  باملركز 
ال�سارقة  اأي��ام  فعاليات  الثقافة  ق�سر  وي�ست�سيف  بال�سارقة  الثقافة  دائ��رة 
امل�سرحية ال� 32 .. بينما يحتفل بيت ال�سعر باليوم العاملي لل�سعر يف ال�سهر 
نف�سه وي�ستقبل كذلك ور�سة فن ال�سعر والعرو�س وي�ست�سيف مركز ال�سارقة 

لفن اخلط العربي معر�س خط ملنت�سبي برنامج كتاتيب.
ويف اأبريل تنظم الدائرة جائزة ال�سارقة للإبداع العربي – الإ�سدار الأول يف 

دورتها ال� 26 بق�سر الثقافة.
اأما مايو 2023 فيتم الحتفاظ مبلتقى ال�سارقة للتكرمي الثقايف ال� 13 
يليه  الثقافة  بق�سر  املدر�سي  للم�سرح  ال�سارقة  مهرجان  يتبعه  بال�سودان 
دبا  ويف   14 ال�  دورت��ه  يف  الثقايف  للتكرمي  ال�سارقة  مللتقى  م�سر  ا�ست�سافة 

ال�ساد�سة،  الثنائي يف دورته  دبا احل�سن للم�سرح  احل�سن يح�سر مهرجان 
ال�سعر  ب��دار  العربي  لل�سعر  ت��ط��وان  مهرجان  ع��رب  فعالياته  مايو  يكمل  و 
للتكرمي  ال�سارقة  ملتقى  موريتانيا  ت�ست�سيف  يونيو  �سهر  ويف  ب��امل��غ��رب. 

الثقايف ثم حفل تكرمي جائزة ال�سارقة – اليون�سكو للثقافة العربية.
يف  ال��دائ��رة  �ست�ستمر  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  وب��ن��اًء 
نيجرييا،  غينيا،   " يف  تنظم  وال��ت��ي  اأفريقيا  يف  ال�سعرية  امللتقيات  تنظيم 

ال�سنغال، ت�ساد، النيجر، مايل، جنوب ال�سودان، بنني و�ساحل العاج" .
ال�سعرية لبيت  الثقافية والأم�سيات  الثقافة يف براجمها  دائرة  ت�ستمر  كما 
كلباء  وجمل�س  الأدب���ي  خورفكان  وجمل�س  الأدب���ي  احل��رية  وجمل�س  ال�سعر 
الأدب��ي اإىل جانب ا�ستمرار الور�س الفنية يف مركز اخلط العربي وبرنامج 
كتاتيب. وتوا�سل دائرة الثقافة اإ�سدار اأعدادها من املجلت الثقافية والتي 
ي�ستمر  حيث  املختلفة  مدنها  من  ال�سارقة  باإمارة  املحلية  ال�سوؤون  تتناول 
املنطقة  ومن  ال�سارقة  الثقايف يف  امل�سهد  تر�سد  التي  الرافد  اإ�سدار جملة 
والو�سطى/  /ال�سرقية  جملتا  ت�سدر  ال�سارقة  باإمارة  والو�سطى  ال�سرقية 
تحُعنيان بال�ساأن املحلي التنموي والثقايف يف مدن /الذيد والبطائح  واللتان 

ومليحة واملدام – خورفكان وكلباء ودبا احل�سن / وبقية مناطقهما.
ال�سارقة" وتحُربز  م��ن  "احلرية  جملة  ت�سدر  الأدب���ي  احل��رية  جمل�س  وم��ن 
املجلة ال�سعر النبطي ومو�سوعات �سعرية متنوعة كما ت�سدر جملة ال�سارقة 
الأدب  تحُربز  متعّددة  ثقافية  مو�سوعات  طياتها  بني  حتمل  والتي  الثقافية 

العربي من خلل �سل�سلة مواد اإبداعية.
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 اأعلنت وزارة الدفاع الهولندية  اأم�س الثنني وفاة جندي من القوات 
اخلا�سة الهولندية متاأثرا بجراحه بعد اإ�سابته يف اإطلق نار اأمام 
ثلثة  قبل  الأمريكية  اإنديانابولي�س  مبدينة  فيه  يقيم  كان  فندق 

اأيام.
املوجودين يف  الهولندية  القوات اخلا�سة  اأف��راد  واأ�سيب ثلثة من 
ال��ولي��ات املتحدة لأغ��را���س التدريب يف اإط��لق النار ال��ذي وق��ع يف 

اأثناء فرتة راحتهم يوم اجلمعة.
وقالت الوزارة اإن حالة الرجلني الآخرين م�ستقرة يف امل�ست�سفى، دون 

الك�سف عن تفا�سيل جديدة حول احلادث.
وك����ان اأح����د اأف�����راد ���س��رط��ة اإن��دي��ان��اب��ول��ي�����س اأب��ل��غ ق��ن��اة ف��وك�����س 59 
التلفزيونية باأنه م�سادة على ما يبدو وقعت يف وقت �سابق يف مكان 

اآخر خلف فندق )هامبتون اإن( يف و�سط اإنديانابولي�س.

مقتل �سحفينينْ بالر�سا�س يف �سمال كولومبيا 
•• بوغوتا-اأ ف ب

تغطية  من  عودتهما  ل��دى  كولومبيا  يف  بالر�سا�س  �سحفينينْ  نارية  دراج��ة  على  مهاجمون  قتل 
 Sol دي��ج��ي��ت��ال«  “�سول  م��وق��ع  يف  يعملن  ال�سحافيان  ال�����س��رط��ة.وك��ان  ق��ال��ت  ح�سبما  ك��رن��ف��ال، 
الإخباري يف بلدة فوندا�سيون على �ساحل بحر الكاريبي، وهما ليرن مونتريو اأورتيغا   Digital
)37 عاًما( وديليا كونرتيرا�س كانتيو )39 عاًما(، ح�سبما اأفاد قائد ال�سرطة يف منطقة ماغدالينا 
اأندري�س �سرينا.وكانا عائدين بال�سيارة من بلدة �سانتا روزا دي ليما حيث كانا يغّطيان كرنفاًل اإىل 
فوندا�سيون، حني اأطلق املهاجمون عليهما النار، وفق �سرينا.ولفت هذا الأخري اإىل اإ�سابة �سخ�س 
النار  اإط��لق  اأن  تعتقد  اأنها  اإىل  ال�سرطة  ا.واأ�سارت  اأي�سً كان �سحافًيا  اإذا  ما  يحّدد  اأن  دون  ثالث، 
 Free فاوندي�سني«  بري�س  “فري  منظمة  الكرنفال.لكن  يف  �سجار  اأو  خ��لف  عن  نتج  يكون  قد 
ليرن  عمل  “باأخذ  ال�سرطة  طالبت  احلرة”(  ال�سحافة  )»منظمة   Press Foundation

وديليا ك�سحافيني بعني العتبار” خلل التحقيق يف اجلرمية.

�سوق  اأك���رب  ال�����س��ني  ب��ج��ن��وب  �سنت�سن  م��دي��ن��ة  يف  ال�سلطات  اأغ��ل��ق��ت 
اأم�س  م��وؤق��ت��ة   ب�����س��ورة  هوا�سيانغبي  يف  ال��ع��امل  يف  ل��لإل��ك��رتون��ي��ات 
24 حمطة مل��رتو الأن��ف��اق يف حماولة  الثنني واأوق��ف��ت اخلدمة يف 

للحد من تف�سي كوفيد-19.
التي  الأط���راف،  مرتامية  املنطقة  يف  رئي�سية  مبان  ثلثة  و�ستظل 
ت�سم الآلف من اأك�ساك بيع الرقائق الدقيقة وقطع غيار الهواتف 
ال��ث��اين من  اإغ���لق حتى  الأخ����رى للم�سنعني، يف ح��ال��ة  وامل��ك��ون��ات 

�سبتمرب اأيلول.
واأكد م�سوؤولون حمليون لرويرتز اأنباء الإغلق اأم�س الثنني، بينما 
قال ثلثة عاملني هناك اإن مديري املباين طلبوا منهم العمل من 

املنزل.
كما اأوقفت ال�سلطات يف �سنت�سن خدمات مرتو الأنفاق يف 24 حمطة 

مبنطقتي فوتيان ولوهو.
ور�سد م�سوؤولو ال�سحة يف منطقة املركز التكنولوجي ال�سخم التي 
بدون  وحالتني  اإ�سابات  ت�سعة  ن�سمة  مليون   18 �سكانها  عدد  يبلغ 

اأعرا�س مت الك�سف عنها عرب اختبارات يف اليوم ال�سابق.

مل�ساألة  الت�سدي  يف  نهجا  واإي���ران  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ل  ت�سلك 
حتقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف برنامج طهران النووي 
ي�سمح لكليهما بادعاء الن�سر يف الوقت احلايل، لكن هذين النهجني 
ث��لث��ة م�سادر  ق��ال��ت  ن��ه��ائ��ي، ح�سبما  اإىل ح��ل  ال��ت��و���س��ل  ي��وؤج��لن 

مطلعة.
وت�سغط طهران للح�سول على التزام من وا�سنطن باإنهاء حتقيقات 
العثور  مت  التي  اليورانيوم  اآث��ار  يف  املتحدة  ل��لأمم  التابعة  الوكالة 
عليها يف ثلثة مواقع مل تكن اإي��ران اأعلنت عنها، قبل اأن ت�سرع يف 
الإيراين  النووي  التفاق  لإحياء  املقرتح  للتفاق  الكامل  التنفيذ 

املربم عام 2015.
لي�س  اإنه  املوقف، ويقولون  وا�سنطن و�سركاءها يرف�سون هذا  لكن 
من املمكن اإنهاء التحقيقات اإل عندما تقدم اإيران اإجابات مر�سية 

للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
وت��ق��ول امل�����س��ادر اإن���ه نتيجة ل��ذل��ك، اأو���س��ح��ت اإي����ران اأن��ه��ا ل��ن تنفذ 
التفاق ما مل يتم اإغلق التحقيقات، الأمر الذي من �ساأنه تاأخري 
الإجابة على ال�سوؤال الأ�سا�سي حول ما اإذا كانت الوكالة �ستغلق هذا 
امللف وما اإذا كانت اإيران �ستم�سي قدما يف التفاق الأو�سع يف حالة 

عدم اإغلقه.

عوا�شم

اأم�صرتدام

بكني

وا�صنطن

اأو�ست بتدري�س حقوق الإن�سان يف املدار�س

در��سة لـ »تريندز« تك�سف ��ستغالل »�لإخو�ن« �لتعليم 
لل�سيطرة على �لعقول و�لرتويج لأيديولوجية �جلماعة

فنزويال وكولومبيا تعيد�ن عالقاتهما �لدبلوما�سية 
•• كراكا�س-اأ ف ب

اأعلنت فنزويل وكولومبيا اإعادة العلقات الدبلوما�سية بينهما 
ت�سكيل  �سنوات، وذلك مع  دامت ثلث  بعد قطيعة  ب�سكل كامل 

حكومة ي�سارية جديدة يف بوغوتا.
الكولومبي اجلديد يف من�سور  ال�سفري  اأرماندو بينيديتي  وقال 
فنزويل  مع  “العلقات  كراكا�س  اىل  و�سوله  عند  تويرت  على 
اأب��دا. نحن اإخ��وة وخط وهمي ل ميكن  ما كان ينبغي اأن تحُقطع 
اخلارجية  وزي��ر  نائب  بينيديتي  ا�ستقبال  يف  يف�سلنا«.وكان  اأن 
“علقاتنا  اأي�����س��ا  غ���ّرد  ال���ذي  رام��ريي��ز  بينا  ران���در  الفنزويلي 

التاريخية تدعونا للعمل معا من اأجل �سعادة �سعبينا«.

بيرتو  غو�ستافو  لكولومبيا  اجل��دي��د  الي�ساري  الرئي�س  وك���ان 
ون��ظ��ريه ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م����ادورو ق��د اأع��ل��ن��ا يف 11 اآب/

اأغ�سط�س عزمهما اإعادة العلقات الدبلوما�سية.
�سنوات  اأع��ق��اب  يف   2019 ع��ام  البلدين  بني  القطيعة  وحدثت 
تعاقب على  التي  الي�سارية وكولومبيا  التوتر بني فنزويل  من 

حكمها روؤ�ساء ميينيون بدءا من األفارو اأوريبي.
واأغلقت ال�سفارات والقن�سليات يف كل البلدين واأوقفت الرحلت 
األفي  اجلوية، وحتى احلدود الربية امل�سرتكة التي يبلغ طولها 
الأول/اأكتوبر  وت�سرين   2019 ع��ام��ي  ب��ني  اأغ��ل��ق��ت  كيلومرت 

2021 عندما جرى فتحها اأمام امل�ساة فقط.
دوكي  اإيفان  و�سلفه  لكولومبيا،  ي�ساري  رئي�س  اأول  هو  وبيرتو 

مل يعرتف حتى مبادورو رئي�سا بعد انتخابه جمددا بل اعرتف 
بزعيم املعار�سة خوان غوايدو.

اإعادة  التطبيع  عملية  �ست�سمل  ال�سفراء،  تبادل  اإىل  وبالإ�سافة 
اأمام  اإىل حد كبري  البلدين التي ظلت مغلقة  فتح احل��دود بني 
العلقات  اإع��ادة  نيتهما  وبوغوتا  كاراكا�س  اأعلنت  املركبات.كما 
الع�سكرية.وقال بينيديتي اإن اأكرث من ثمانية مليني كولومبي 
اأهم  اأح��د  ه��و  وه��ذا  فنزويل،  م��ع  التجارة  م��ن  قوتهم  يك�سبون 

اأ�سباب اإعادة العلقات التجارية بني البلدين.
يرغب  حيث  الفنزويلي،  اجلانب  ل��دى  مماثلة  توقعات  وهناك 
ال�سناعيون بتطبيع العلقات التجارية التي و�سل حجمها اإىل 

7،2 مليار دولر عام 2008 قبل اإغلق احلدود.

•• ابوظبي-الفجر:

اأ�سدرها  ح��دي��ث��ة،  درا����س���ة  ك�����س��ف��ت 
ل����ل����ب����ح����وث  ت������ري������ن������دز  “مركز 
جماعة  اأن  وال�ست�سارات”، 
التعليم  ا�ستغلت  امل�سلمني  الإخ��وان 
النا�س  عقول  على  لل�سيطرة  ك���اأداة 
كاإحدى  ب��ه  واه��ت��م��ت   ، ووج��دان��ه��م 
لهيمنة  الأ�سا�سية  الدعوية  اأدواتها 
اجلماعة على ال�سعيدين الجتماعي 
وال�سيا�سي، كما اأن اجلماعة اعتربت 
خ�سباً  م��وؤ���س�����س��ي��اً  ال��ت��ع��ل��ي��م جم����اًل 
الإ�سلمية،  الأيديولوجية  لرتويج 
والطالبات  ال��ط��لب  يق�سي  ح��ي��ث 
ويت�سربون  بها،  ن�سبياً  طويلة  فرتة 
اأ���س��ل��وب ال��ت��ف��ك��ري، وط��رائ��ق احلياة 
تفاعلهم  دائ������رة  وت��ت�����س��ع  داخ���ل���ه���ا، 
املدر�سة،  امل��در���س خ���ارج ح���دود  م��ع 
��ع��رف مبجموعات  يحُ م��ا  م��ن خ���لل 
حتت�سنها  التي  الدرا�سية  التقوية 

جمعيات اإ�سلمية اأي�ساً.
واأك����دت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ج���اءت حتت 
عنوان: “التعليم يف منطقة ال�سيد 
امل�سلمون”،  والإخ������وان  ال���دول���ة   ..
واأع�����ده�����ا ال���دك���ت���ور ����س���ام���ح ف����وزي 
وكبري   - والأك��������ادمي��������ي  ال����ك����ات����ب 
اأن  الباحثني يف مكتبة الإ�سكندرية، 
تدّخل جماعة الإخ��وان امل�سلمني يف 
العملية التعليمية جاء يف �سورتني؛ 
يف  ال���ت���اأث���ري  حم����اول����ة  ه����ي  الأوىل 
والثانية  الدرا�سية،  املناهج  حمتوى 
العمل على تطويع احلياة املدر�سية 
مب�����ا ي���ت���م���ا����س���ى م�����ع ال����ت���������س����ورات 

ويت�سق  للجماعة،  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 
ذلك مع ما تنبه له علماء الرتبية، 
منذ وقت مبكر، ب�ساأن التفرقة بني 
املنهج الر�سمي، واملنهج اخلفي الذي 
وم�ساعَر  و���س��ل��وك��اً  اجت���اه���اٍت  ح��م��ل 
الكراهية  ث��ق��اف��ة  ن�سر  ع��ل��ى  حت�����س 

والبغ�ساء.

»اأ�سلمة املدر�سة«
جماعة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 
الإخوان �سعت يف معركتها لل�سيطرة 
املدر�سة”  “اأ�سلمة  اإىل  التعليم  على 
ما  وه��و  وت��ف��اع��ًل؛  ون�ساطاً  �سلوكاً 
م��ب��ك��ر لديهم  وع�����ي  ي��ع��ن��ي وج������ود 
باأهمية املنهج اخلفي، فهم يدركون 
اأن مت��ك��ني امل�����س��روع الإ���س��لم��ي لن 
ال�سيطرة على  م��ن خ��لل  اإل  ي��اأت��ي 
النا�س، وهي عملية معقدة  وج��دان 
مدر�سي  م��ن��ه��ج  ع���ل���ى  ت��ق��ت�����س��ر  ل 
ال���ط���لب  اأن  م�������س���ب���ق���اً  ي����ع����رف����ون 
اأن����ه م�ستند  ع��ل��ى  م��ع��ه  ي��ت��ع��ام��ل��ون 
واج����ب ال�����س��داد يف الم��ت��ح��ان دون 
الإدراكية  �سا�ساتهم  ع��ل��ى  مي��ر  اأن 
نطلق  اأن  ميكن  م��ا  اأو  وجدانهم  اأو 
عليه الذات العميقة، التي تتاأثر من 
والحتكاك،  التعامل،  خ��ربة  خ��لل 
املعلم  ب��ني  ال�سخ�سية  والأح���ادي���ث 

والتلميذ، والأن�سطة املدر�سية.

اأيديولوجيا �سيا�سية
وبّي�نت الدرا�سة اأن الإخوان امل�سلمني 
اأيديولوجيتهم  اإ�سفاء  اإىل  اجتهوا 
ال�سيا�سية على الن�ساط املدر�سي عرب 

حزمة من الإجراءات؛ اأهمها: اإلغاء 
املدار�س،  بع�س  يف  الوطني  الن�سيد 
ووق�����ف الأن�������س���ط���ة ال��ف��ن��ي��ة، وع���دم 
ال�سماح للفتيات مبمار�سة الريا�سة، 
ال�������زي الإ�����س����لم����ي على  وف����ر�����س 
ال��ف��ت��ي��ات، وح��ظ��ر ���س��ور الختلط 
واحلد  كافة،  التعليمية  املن�ساآت  يف 
امل�سلمني  الطلب  التفاعل بني  من 
وامل�����س��ي��ح��ي��ني، وع������دم ت��ن��ظ��ي��م اأي 
مكتبات  واإغ����راق  ثقافية،  فعاليات 
املدار�س بالكتب الدينية التي تقدم 
وج��ه��ة ن��ظ��ر الإخ������وان امل�����س��ل��م��ني يف 
الكتب  وا�ستبعاد  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��وؤون 

العلمية والأدبية.

مواجهة الأفكار
درا�سته  ت��ري��ن��دز يف  م��رك��ز  واأو����س���ح 
البحثية اأن اآليات احلكومة امل�سرية 
يف مواجهة تغلغل الإخوان امل�سلمني 
الثلثني  ط����وال  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ل��ف  يف 
“رد  ب��و���س��ع  ات�سمت  امل��ا���س��ي��ة  ع��ام��اً 
املتمثل يف مواجهة الأفكار  الفعل” 
يف  ال�����س��ل��ب��ي��ة  وال����ت����اأث����ريات  والآراء 
امل��ن��اه��ج والأن�����س��ط��ة امل��در���س��ي��ة من 
الذين  امل��در���س��ني  واإح���ال���ة  ن��اح��ي��ة، 
ثبت �سلوعهم يف ن�سر التطرف اإىل 

اأخرى،  ناحية  م��ن  اإداري����ة  وظ��ائ��ف 
ومل متتد اإىل اإر�ساء الرتبية املدنية 
البنية  مت���ث���ل  ال���ت���ي  امل�����دار������س،  يف 
الأ����س���ا����س���ي���ة مل���واج���ه���ة ال���ت���ط���رف يف 

املوؤ�س�سات التعليمية.

تدري�س حقوق الإن�سان
البحثية  “تريندز”  درا�سة  واأو�ست 
الإن�سان يف  ب�سرورة تدري�س حقوق 
اإ�سدار  �سوء  يف  ول�سيما  امل��دار���س، 
ال�سرتاتيجية  امل�����س��ري��ة  ال���دول���ة 
الوطنية حلقوق الإن�سان، ما ي�سهم 
بحقوق  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى  رف����ع  يف 

الإن�سان الأ�سا�سية، لأن تعليم حقوق 
الأطفال  يحُن�ّسئ  املدار�س  يف  الإن�سان 
حياتهم  م����ن  م���ب���ك���رة  م���رح���ل���ة  يف 
مثل:  املهمة؛  القيم  م��ن  ع��دد  على 
والت�سامح،  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��ت��ع��ددي��ة 
يف  ت�ستقر  يجعلها  م���ا  وامل�������س���اواة؛ 
ويعربون  و���س��م��ائ��ره��م،  وج��دان��ه��م 
ع��ن��ه��ا ك��ت��اب��ة وق�������وًل، اإ����س���اف���ة اإىل 
وعي  لت�سكيل  املواطنة  ثقافة  ن�سر 
العامة  للم�ساركة  واإع���داده  الطفل، 
يف امل�ستقبل، ليتعلم الطالب احلقوق 
القانون  اأهمية  وي��درك  والواجبات 

والعدالة والكرامة الإن�سانية.

•• باري�س-وكاالت

عّمقة  قّدمت ال�سحافة الفرن�سية حتليلت محُ
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  لت�سريحات 
اأث��ن��اء زي��ارت��ه الأخ����رية للجزائر،  م��اك��رون، 

�ستهدفة  محُ فرن�سا  اأّن  من  فيها  ح��ّذر  والتي 
ال�سيا�سي”  “الإ�سلم  ن��ا���س��ط��ي  ق��ب��ل  م���ن 
“�سيا�سة  ون�سر  مبمار�سة  اتهمهم  ال��ذي��ن 

عاداة فرن�سا«. محُ
ت�سويه  حلملة  تتعر�س  ب��لده  اأّن  ذك��ر  كما 

ت��رك��ي��ة ورو���س��ي��ة و�سينية  ���س��ب��ك��ات  ت��ق��وده��ا 
اإفريقيا، واتهمها  اإ�سعاف نفوذها يف  بهدف 
يف  جديدة  ا�ستعمارية  “اأجندات  لديها  ب��اأّن 
القارة ال�سمراء، واإيواء هذه الدول ل�سبكات 

تحُعادي فرن�سا يف اإفريقيا«.
واأبدت �سحيفة “لو موند” اهتماماً وا�سعاً 
اإىل  والأف��ارق��ة  اجلزائريني  ال�سباب  بدعوة 
“التلعب  حل��م��لت  الجنراف”  “عدم 
الهائل ب�ِ ال�سبكات الجتماعية التي تحُ�سيطر 
تحُقّدم  والتي  بحُعد،  عن  اأجنبية”  عليها قوى 
فرن�سا لهم على اأنها “العدو” خ�سو�ساً من 
بوابة ما يزعمونه بظاهرة الإ�سلموفوبيا، 
تطّرفة يف هذا ال�سدد. ّذرة من اأجندة محُ حمحُ

وكان ماكرون �سبق اأن اتهم اأنقرة من خلل 
فرن�سا  يف  الرتكية  اجلالية  على  �سيطرتها 
عرب مدار�س وم�ساجد وجمعيات دينية عّدة، 
با�ستخدام و�سائل اإعلم تقليدية واجتماعية 

لت�سويه موقفه من الإ�سلم.
اأفريك”  “جون  جملة  اأج���رت  جهتها،  م��ن 

تكافوؤ  تعزيز  وزي��ر  بقاق  ع��زوز  م��ع  مقابلة 
اأزمة  اأن  اع��ت��رب  وال����ذي  ال�����س��اب��ق،  ال��ف��ر���س 
ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��ه��دد ف��رن�����س��ا ه���ي م���ن بني 
اللعبة  ق���واع���د  ت��غ��ري  ق���د  ال���ت���ي  ال���ع���وام���ل 
وال�سلطة  لل�سعب  بالن�سبة  اجليو�سيا�سية 
براأيه  اليوم  متاحة  فالفر�سة  اجل��زائ��ر،  يف 
ح��ي��اة مليني  لتح�سني  اجل��زائ��ري��ني  اأم���ام 
م�ستقبلهم  بناء  يف  يرغبون  الذين  ال�سباب 
يف بلدهم.وحتدثت �سحيفة “لو جورنال دو 
املثقفني  ع��دد  التقاء  اأهمية  عن  دميان�س” 
للحديث  الفرن�سي  بالرئي�س  اجل��زائ��ري��ني 
��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��لق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة بني  ع��ن ���سحُ
على  والعمل  والفرن�سي  اجلزائري  ال�سباب 
بعيداً  بينهما  والثقة  ال�سداقة  ج�سور  بناء 
ال�سيا�سي. ويف حديث  الإ�سلم  اأجندات  عن 
اأكد  ال��ف��رن�����س��ي��ة الأ���س��ب��وع��ي��ة،  ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة 
اأّن  خ�����س��رة،  يا�سمينة  اجل���زائ���ري  ال���روائ���ي 
غالبية ال�سعب اجلزائري ل تهتم مبا يحُن�سر 
على و�سائل التوا�سل الجتماعي من دعوات 

العداء والكراهية جتاه الفرن�سيني ك�سعب.
فاعتربت  باريزيان”  “لو  ���س��ح��ي��ف��ة  اأم����ا 
البلدين  بني  امل�سرتكة  ال��ذاك��رة  ق�سايا  اأّن 
ناق�سها  ال����ت����ي  امل���ل���ف���ات  اأه�������م  م����ن  ك����ان����ت 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون ون���ظ���ريه اجل���زائ���ري 
الرئي�س  اأّن  م��و���س��ح��ة  ت��ب��ون،  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
الذي  امل��ا���س��ي  اأم����ام  نف�سه  وج���د  الفرن�سي 
اإع����لن ق�سر  رغ���م  امل��ت��و���س��ط  ج��م��ع �سفتي 
ب�سكل  خم�����س�����س��ة  ال����زي����ارة  اأن  الإل���ي���زي���ه 
جملة  وال�سباب.وكانت  للم�ستقبل  اأ�سا�سي 
“لو بوان” الفرن�سية قد حّذرت من متّكن 
ال�سعوب  وع��ق��ول  جيوب  اقتحام  م��ن  تركيا 
�سرية لت�ساعف  املغاربية باأ�سكال خمتلفة، محُ
حجم ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ج��اري��ة ال��رتك��ي��ة يف 
ال�سنوات  يف  ال��ع��رب��ي  امل��غ��رب  دول  منطقة 
الرتكية  الثقافة  غزو  عن  ف�سًل  الأخ��رية، 
امل�سل�سلت  ع���رب  امل���غ���ارب���ي���ة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
بهدف  ال�سياحية  وال��رح��لت  التلفزيونية 

زرع اأفكار الإ�سلم ال�سيا�سي.

•• طرابل�س-وكاالت

عاد �سبح احلرب الأهلية اإىل ليبيا من جديد 
�سهدتها  التي  الدامية  ال�ستباكات  اأعقاب  يف 
القليلة  الأي���ام  م��دار  على  طرابل�س  العا�سمة 
امل��ا���س��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب الأ�����س����واأ م��ن��ذ عامني 
ون�����س��ب��ت ب��ني ق����وات م��وال��ي��ة ل��رئ��ي�����س حكومة 
الوحدة الوطنية عبد احلميد الديبية ورئي�س 

احلكومة املكلفة من الربملان فتحي با�ساغا.
ويرى مراقبون اأن ليبيا عادت اإىل املربع الأول 
م��ن الأزم����ة، ولب���د م��ن ت��دخ��ل ع��اج��ل لإنقاذ 
املوقف ال�سيا�سي وح�سم الأمور، واإيقاف �سراع 
التوجه  خ��لل  من  ال�سلطة  على  احلكومتني 

اإىل النتخابات يف اأ�سرع وقت.
احلكيم  عبد  الليبي  ال�سيا�سي  املحلل  وق���ال 
يف  الت�سعيد  ي�ستمر  اأن  اأت�����س��ور  “ل  م��ع��ت��وق 
�ساعات  ال�ستباكات  ا�ستمرت  اأن  بعد  طرابل�س 
بوقف  اأوام���ر خارجية  ج��اءت  اأن  بعد  وه���داأت 
العا�سمة  داخ�����ل  م���ن  والن�������س���ح���اب  امل����ع����ارك 
اأنه  يوؤكد  “هذا  واأ���س��اف  طرابل�س”.  الليبية 
ول  �سيا�سية  ول  وطنية  اإرادة  ه��ن��اك  يعد  مل 

اأمنية ول اقت�سادية، واإن اأوراق اللعبة مل تعد 
اأيدي ال�سعب الليبي نف�سه، واإمنا الواجهة  يف 
يف  اأ�سبحت  القت�سادية  والأمنية  ال�سيا�سية 

جعبة الأيادي اخلارجية«.
التي  ال���س��ت��ب��اك��ات  اأن  ل�24  م��ع��ت��وق  واأو����س���ح 
الأخ��رية لأنه من  “�ستكون  �سهدتها طرابل�س 
اأن م�سروع فتحي با�ساغا �سقط، ومت  الوا�سح 
اإن  حيث  امل��درو���س��ة،  غ��ري  العملية  لهذه  دفعه 
وهناك  خاطئة،  ح�ساباتها  كانت  املعركة  اإدارة 
من اأراد اأن يورط رئي�س احلكومة املعينة من 
الربملان فتحي با�ساغا ويحرقه �سيا�سياً، وهذا 
ل يعني باأي حال من الأحوال اأن ي�ستمر عبد 
احلميد الديبية يف من�سبه رئي�ساً للحكومة«.

اتفاق  اأن يكون هناك  الليبي  ال�سيا�سي  وتوقع 
اقليمي ودويل على اأن يتم الجتاه اإىل ت�سمية 
رئي�س حكومة ثالثة و�سيتم من خلل التوافق 
امل�سري الرتكي والجتاه اإىل انتخابات مقبلة 
موؤ�س�سات  واإع��ادة  ال�ستقرار  تعزيز  يف  ت�ساهم 

الدولة الليبية مثلما كانت.
ويتفاقم النق�سام يف ليبيا مع وجود حكومتني 
من  انبثقت  طرابل�س  يف  الأوىل  متناف�ستني، 

اتفاق �سيا�سي قبل عام ون�سف يراأ�سها،
ت�سليم  ال����راف���������س  ال���دب���ي���ب���ة،  ع���ب���داحل���م���ي���د 
والثانية  منتخبة،  حكومة  اإىل  اإل  ال�سلطة 
يف  ال���ربمل���ان  عينها  ب��ا���س��اغ��ا،  فتحي  ب��رئ��ا���س��ة، 
ف��رباي��ر)���س��ب��اط( امل��ا���س��ي وم��ن��ح��ه��ا ث��ق��ت��ه يف 
مار�س وتتخذ من �سرت )و�سط البلد( مقراً 
طرابل�س  دخ��ول  من  نعت  محُ بعدما  لها  موؤقتاً 

على الرغم من حماولتها ذلك.
امل�سري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�����س��اع��د  دع���ا  فيما 
الأ�سبق ال�سفري اإبراهيم ال�سوميي اإىل �سرورة 
ال���ت���دخ���ل ال���ع���اج���ل م���ن ق��ب��ل م�����س��ر وال�����دول 
من  البلد  لإن��ق��اذ  الليبية  الأزم���ة  يف  الفاعلة 
الفرتة  خ���لل  ت�سهده  ال��ت��ي  امل�ستمر  ال��ع��ن��ف 

املا�سية وامل�ساهمة يف حقن الدماء.
“الدولة  اإن  ل�24  ال�����س��ومي��ي  ال�سفري  وق���ال 
ال�سيا�سي  ال��ت��واف��ق  م��ن  ت��ق��رتب  كلما  الليبية 
اإ�سعال  على  وتعمل  خارجية  اأط���راف  تتدخل 
الفتنة بني الأطراف املختلفة، وتعود اإىل املربع 
الأول من الأزم��ة، وهو ما يوؤدي اإىل ا�ستمرار 
للنتخابات  ال��ذه��اب  وع��دم  ال�سيا�سي  ال��ف��راغ 
طيلة الفرتة املا�سية، واأنه ل حل اإل بالجتاه 

التوافق  يتم  ثالثة  حكومة  رئي�س  ت�سمية  اإىل 
عليها يف اأقرب وقت«.

�سرورة  على  امل�سري  الدبلوما�سي  �سدد  كما 
امل�سالح  على  للدولة  العامة  امل�سالح  تغليب 
ال�سعب  اأجل  من  تنازلت  وتقدمي  ال�سخ�سية 
ال��ل��ي��ب��ي وح��ق��ن ال���دم���اء يف ال���ب���لد، ح��ي��ث ل 
يت�سور اأحد اأن تبقى دولة بل رئي�س وحكومة 

منتخبة متوافقة عليها ال�سعب منذ اأكرث من 
اأمنية  فو�سى  م��ن  ليبيا  ���س��ن��وات.وع��ان��ت   10
بنظام  الإط���اح���ة  م��ن��ذ  ال�سلطة  ع��ل��ى  و���س��راع 
اتفاق  توقيع  قبل   ،2011 يف  ال��ق��ذايف  معمر 
 ،2020 اأكتوبر م��ن   ال��ن��ار يف  اإط���لق  لوقف 
اأمور  اإدارة  م��وح��دة  تنفيذية  �سلطة  وت���وىل 

البلد يف فرباير)�سباط(  2021.

»�حلكومة �لثالثة«.. هل تنقذ ليبيا من حرب �أهلية ؟

فرن�سا تت�سّدى لنفوذ �لإخو�ن �لإرهابيني يف �أفريقيا
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عربي ودويل
بول�سونارو ولول تو�جها يف �أول مناظرة تلفزيونية 

•• �شاو باولو-اأ ف ب

املتطرف  اليميني  ال��ربازي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س  ت��ب��ادل 
لوي�س  الي�ساري  ومناف�سه  بول�سونارو  ج��اي��ري 
الأح��د خلل  التهامات  �سيلفا  دا  لول  اإينا�سيو 
م�ساركتهما يف اأوىل املناظرات التلفزيونية قبل 
النتخابات الرئا�سية املقررة يف ت�سرين الأول/
بني  علنية  م��واج��ه��ة  اأول  ه���ذه  اأك��ت��وب��ر.وك��ان��ت 
اأن  ال���راأي  ا�ستطلعات  تظهر  فيما  اخل�سمني 

لول هو الأوفر حظا للفوز.
املنتهية  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  وب������ادر 

حكومة  اإن  القول  اإىل  بول�سوناو  جايري  وليته 
تاريخ  يف  ف�����س��ادا  الأك���رث  “كانت  ال�سابقة  ل��ول 
املناظرة  بدء  دقائق من  قبل  وكان  الربازيل”. 
 76 البالغ  ال�سابق  الرئي�س  التلفزيونية و�سف 
عاما باأنه “ل�س” يف اإ�سارة اإىل ق�سية ف�ساد يف 

�سركة برتوبرا�س النفطية الربازيلية العامة.
-2003( حكومته  اأداء  عن  بالدفاع  لول  ورد 
الجتماعية  الإ�سلحات  �سعيد  على   )2010
“يدمر  عاما   67 البالغ  بول�سونارو  اأن  موؤكدا 
الربازيل«.وتبادل املر�سحان التهامات بالكذب.

وخلل اجلزء الأول من املناظرة التي ا�ستمرت 

ل��ول يف كلمه على الدفاع  ث��لث �ساعات، رك��ز 
عن البيئة ومنطقة الأمازون.

ويف اأح���د اأك���رث امل��واق��ف ت��وت��را خ��لل املناظرة، 
فريا  ال�سحفية  وليته  املنتهية  الرئي�س  هاجم 
ن�سر  اأن��ه  �سوؤال  خ��لل  اأك��دت  لأنها  ماغاليي�س 
امل�سادة  ال��ل��ق��اح��ات  ب�����س��اأن  خ��اط��ئ��ة  م��ع��ل��وم��ات 
لكوفيد-19.وقال “فريا تنامني واأنت تفكرين 
ن���ق���ا����س كهذا  ب����ي ل مي���ك���ن الن���ح���ي���از خ�����لل 
و�سمة  ت�سكلني  اإيل.  ك��اذب��ة  ات��ه��ام��ات  وت��وج��ي��ه 
مر�سحة  الربازيلية«.واتهمته  لل�سحافة  ع��ار 
اإل  الن�ساء  بكره  الرئا�سية  للنتخابات  اأخ��رى 

اأن بول�سونارو ا�ستخف بهذا التهام با�سارة من 
بن�سبة  ال���راأي  ا�ستطلعات  ل��ول  يده.ويت�سدر 
% ل��ب��ول�����س��ون��ارو وفق   32 % يف م��ق��اب��ل   47
راأي  ا�ستطلعات  وتظهر  “داتافوليا”.  معهد 

اخرى اأن الفارق بينهما اأقل.
واإىل جانب املر�سحني الأوفر حظا، دعا منظمو 
اآخرين  مر�سحني  اأرب��ع��ة  م�ساركة  اإىل  النقا�س 
بينهم وزير املال ال�سابق �سريو غوميز الي�ساري 
الو�سطية  ال�سيوخ  جمل�س  وع�����س��وة  الو�سطي 
���س��ي��م��ون ت��اب��ت ال���ل���ذان ي��ح��ت��لن امل��رك��ز الثالث 

والرابع يف ا�ستطلعات الراأي.

اأمر  “ماجي”     الدع��اء بهذا النتماء اإىل 
بلوغ  اإىل  ي��ه��دف  م��ن��ه لأي حم��اف��ظ  ب��د  ل 
القمة. لكن يف الواقع، من معّلمها، بوري�س 
جون�سون، الذي تدين له مبن�سبها احلايل، 
ف�ساتينها  ب��اأج��م��ل  ت���رو����س.  ل��ي��ز  ت�����س��ت��ل��ه��م 
بروفة  اإىل  ال���ذه���اب  ف�����س��ل��ت  ال���ربت���ق���ايل، 
اأوائل  يف  اإندوني�سيا  يف  الع�سرين  جمموعة 
“الحتفالية”  يف  امل�ساركة  من  ب��دًل  يوليو 
الأخ��رية �سد رئي�س ال��وزراء الأ�سعث، الذي 

اأ�سعفته الف�سائح. 
�سباق  ل��ت��ن��خ��رط يف  ع���ج���ل  ع���ل���ى  ع������ادت     
7 يوليو،  اخللفة، بعد ا�ستقالة الأخري يف 
ك�����ررت وزي���رت���ه اأن���ه���ا ���س��ت��ظ��ل دائ���ًم���ا وفية 
اأنها  درج����ة  اىل  ل��ل��غ��اي��ة  خمل�سة  ان��ه��ا  ل���ه. 
لندن  ع��م��دة  م��ن  ن�سويا  ا�ستن�ساخا  تعترب 
كر�سّيه،  ل��رتث  طريقها  يف  وتبدو  ال�سابق، 
نوايا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   66 ب����  ���س��ب��ت��م��رب.   5 يف 
ت�����س��وي��ت اأع�����س��اء ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني، تقود 
مناف�سها  على  متقدمة  ال�سباق  ترو�س  ليز 
الذي  ال�سابق،  املالية  وزي��ر  �سوناك،  ري�سي 
�سقوط  اإىل  احل��ك��وم��ة  م��ن  ان�����س��ح��اب��ه  اأدى 

جون�سون.

»براغماتية �سر�سة«
   اإىل ج��ان��ب ان��ه��م��ا ���س��ق��روان، ف����اإن اأوج���ه 
جامعة  من  اخلريجني  هذين  بني  الت�سابه 
 ،”2.0 “بوجو  اإن���ه���ا  م��ذه��ل��ة.  اأك�����س��ف��ورد 
م�ست�سارتها  ب���وك���ان���ان،  ك��ري�����س��ت��ي  ت�����س��ف��ه��ا 
اأي  اأع��رف  ل  بوري�س،  “با�ستثناء  ال�سابقة. 
اأكرث  �سيا�سية  بغريزة  يتمتع  اآخ��ر  �سيا�سي 
ع��م��ًق��ا م���ن ل���ي���ز. ي�����س��ك��ن��ه��ا ط���م���وح ج����ارف، 
�سر�سة”،  ب��راغ��م��ات��ي��ة  ت��ك��ون  ك��ي��ف  وت��ع��رف 

كتبت كري�ستي بوكانان يف �سحيفة التاميز 
يف دي�سمرب املا�سي، وتوقعت لها م�ستقبًل يف 

داونينغ �سرتيت.
    يف وزارة العدل، حتت قيادة ديفيد كامريون، 
عام  املت�سددين  الربيك�ست  اأن�����س��ار  ج��ذب��ت 
2016 من خ��لل ع��دم ال��دف��اع عن ثلثة 
م���ن ق�����س��اة حم��ك��م��ة ال���ع���دل ال��ع��ل��ي��ا الذين 
“اأعداء  ب����  م��ي��ل  دي��ل��ي  �سحيفة  و���س��ف��ت��ه��م 
وك��ان ه��وؤلء قد اعتربوا يف ذلك  ال�سعب”. 
ال��ربمل��ان على  ي�سادق  اأن  يحّبذ  اأن��ه  ال��وق��ت 
ال�سهرية   50 امل��ادة  باإطلق  ق��رار احلكومة 

ر�سميا وبالتايل عملية الربيك�سيت.
التجارة  وزي���رة  ب�سفتها  وق��ت لح���ق،     يف 
وا�سلت  ج��ون�����س��ون،  ل��ب��وري�����س  اخل���ارج���ي���ة 
التفاو�سية،  م���اآث���ره���ا  ت��ق��دي��ر  يف  امل��ب��ال��غ��ة 
ف�سًل عن “كل تلك الفر�س” التي يتيحها 
ثلث  با�ستثناء  ال���واق���ع،  يف  ال��ربي��ك�����س��ي��ت. 
واأ�سرتاليا  ال��ي��اب��ان  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات جت��اري��ة 
اتفاقية   67 بتمديد  ق��ام��ت  ون��ي��وزي��ل��ن��دا، 
الحتاد  داخ��ل  بريطانيا  بها  تتمتع  جتارية 

متيل  جون�سون،  بوري�س  وم��ث��ل  الأوروب�����ي. 
ليز ترو�س، املتحم�سة والعفوية، اإىل جتميل 

الواقع.
    نقطة اأخرى م�سرتكة، هي مو�سع تقدير 
من قبل القاعدة املحافظة، طبيعتها الطيبة 
النبيذ  حت��ب  “اإنها  للحتفالية.  وميلها 
الأبي�س، وت�سويه اأغاين البوب يف الثمانينات 
يف الكاريوكي، والرق�س يف وقت متاأخر من 

تقول كري�ستي بوكانان. الليل”، 
ك����ام����ريات  اأم��������ام  ت�������زال  امل����ق����اب����ل، ل     يف 
الكاملة  الثقة  تلك  اإىل  تفتقر  التليفزيون 
“لقد  مل���ن ف����از يف ا���س��ت��ف��ت��اء ال��ربي��ك�����س��ي��ت. 
جدية،  اأك��رث  جلعله  �سوتها،  على  ا�ستغلنا 
موؤ�س�سيا  ل��وك��ا  مننحها  اأن  ��ا  اأي�����سً وح��اول��ن��ا 
ل  ولكن  ال�سابقة.  امل�ست�سارة  تتابع  اأكرث”، 

يزال هناك عمل يجب القيام به ...

برنامج اقت�سادي »حمافظ حًقا«
   اإن فح�س ح�ساب املر�سحة على ان�ستغرام 
يكفي لتخاذ مقيا�س العناية املحمومة التي 

وزيرة  ك��ان��ت  عندما  لتوا�سلها.  ت�سّخرها 
التجارة اخلارجية، �سرعان ما اأعاد زملوؤها 
الن�ستغرام  وزارة  وزارتها…  ت�����س��م��ي��ة 
ترو�س. اإنها واحدة من الوزراء الربيطانيني 
القلئل الذين ي�سافرون مع م�سور ر�سمي 
يخلد كل رحلة ر�سمية ب�سور تظهرها وهي 

تعمل، وهي تبت�سم وقريبة من النا�س.
   ت��ق��ول ت��رو���س اإن��ه��ا ال��وح��ي��دة ال��ت��ي لديها 
توؤيد  حًقا”:  “حمافظة  اقت�سادية  اأجندة 
�سوقا غري مقّيدة، لكنها ل تخ�سى اأن تبدو 
ا مبحاربة عقيدة  اأي�سً متمردة. وقد وعدت 
م��ن خلل  اإجن���ل���رتا ووزارة اخل���زان���ة  ب��ن��ك 
تقدمي تخفي�سات �سريبية �ساملة انطلقا 
طريقة  وه��ي  ال�سيا�سية،  ال��ع��ودة  بداية  من 
ل�سمان الدعم الثابت للناخبني املحافظني، 
ولكن دون اأدنى �سك لي�س خلف�س الت�سخم. 
ق�����رارات  ات���خ���اذ  م��ن��ه��ا  ن��ت��وق��ع  اأن  “يجب 
ول  بها  يليق  ل  احل��ذر  باملخاطر،  حمفوفة 
مارك  �سديقها  ي��ق��ول  �سيء”،  يف  يعنيها 
القت�سادية،  ال�سوؤون  ليتلوود، مدير معهد 

وهي موؤ�س�سة بحثية.
ليز  تتم�سك  ج��ون�����س��ون،  ب��وري�����س  وم��ث��ل     
ت���رو����س دائ���ًم���ا مب���واق���ف ح����ازم����ة... اىل ان 
اأحياًنا  اخ���رى،  م��واق��ف  ع��ن  ل��ل��دف��اع  تنتقل 
تتعار�س وتتناق�س متاًما، وبنف�س ال�سغف. 
الليرباليني  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  م��ع  ن��ا���س��ط��ة 
)ال��و���س��ط��ي��ني(، غ���ريت م��واق��ف��ه��ا يف نهاية 
وكانت  املحافظني.  اإىل  لتن�سم  الت�سعينات، 
حينها توؤيد اإلغاء امللكية، وهي فكرة تنكرت 
لها متاًما منذئذ. انقلب اآخر، بعد ان قامت 
مع�سكر  احت�سنت  الربيك�سيت،  �سد  بحملة 
ثم  لل�ستفتاء،  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  الفائزين 

اأ�سبحت من اأ�سد املوؤيدين للربيك�ست.

ماكرون “�سديق اأم عدو”؟ مل حت�سم...
الطموحني،  ال�سيا�سيني  كل  غ��رار  وعلى     
اأ�سطورتها  ك��ت��اب��ة  ت��رو���س يف  ل��ي��ز  ت���رتدد  ل 
 ،1975 ع��ام  اأك�سفورد  يف  ول��دت  اخلا�سة. 
ابنة اأ�ستاذ جامعي للريا�سيات، تقدم نف�سها 
على اأنها طفلة من “اجلدار الأحمر”، وهي 

اأرا����س���ي ح���زب ال��ع��م��ال ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي مل 
ولكن  فقط  للربيك�ست  بالت�سويت  تكتفي 
يف  امل��ح��اف��ظ  للمع�سكر  م���رة،  ولأول  ��ا،  اأي�����سً

النتخابات الأخرية دي�سمرب 2019. 
العام  التعليم  ف�سل  من  عانت  اإنها  تقول     
والتمييز  العن�سرية  ماهية  “تعلمنا  حيث 
تخ�سي�س  مت  ح��ني  يف  اجلن�س  اأ���س��ا���س  على 
مثل  الأ�سا�سية،  للمواد  الوقت  من  القليل 
مراهقة،  كانت  عندما  والكتابة”.  ال��ق��راءة 
الف�سل  يف  زم�����لءه�����ا  راأت  اأن����ه����ا  ت���دع���ي 
التحفيز  اإىل  الف��ت��ق��ار  ب�سبب  “يف�سلون” 
انتظاراتهم  “كانت  ال��ذي��ن  املعلمني  وخ��ط��اأ 

منخف�سة حًقا«.
   يف ال����واق����ع، ل��ي��ز ت����رو�����س، ال���ت���ي وع���دت 
من  ت��اأت��ي  مل  ه��ذه،  الف�سل  ثقافة  مبعاجلة 
ار�س عّمالّية. فقد اأم�ست �سنوات مراهقتها 
وه��ي معقل حمافظ  اإي�ست،  ن��ورث  ليدز  يف 
والداها  كان  رمبا  عاًما.  اأربعني  من  لأك��رث 
راوندهاي،  يف  مدر�ستها  لكن  الي�سار،  على 
وال��ه��وك��ي والرجبي،  ال��ق��دم  ك���رة  مب��لع��ب 

باختيارها  لها  تدين  ممتازة  موؤ�س�سة  كانت 
يف جامعة اأك�سفورد. 

من  فتاة  باأنها  م��رة  ذات  نف�سها  »و�سفت     
ناخبيها  اع���ج���اب  ل��ت�����س��ت��ق��ط��ب  ي��ورك�����س��اي��ر 
الأثرياء والريفيني يف نورفولك. وهي تلعب 
بريطاين  “�سينمائي  لوت�س  كني  دور  الآن 
وول  رد  ع��ن  باحلديث  الي�سار”  اإىل  مييل 
ع��ل��ى اأم����ل اإر����س���اء ال���ن���واب امل��ح��اف��ظ��ني من 
يقول  ال�سابقة هذه”،  العمال  اأرا�سي حزب 
�ساخطا ال�سحفي مارتن بينجلي، زميلها يف 
اجلامعة �سابقا. ان حماولة اإر�ساء اجلميع، 
ن��ق��ي�����س��ه: ه���و بال�سبط  ث���م  ال�����س��يء  ب��ق��ول 

تكتيك بوري�س جون�سون.
   وخ�سو�سا، ل تن�سى ليز اأن تقول با�ستمرار 
اثارة  م��ع  الأف�سل”،  ه��ي  “بريطانيا  اإن 
باري�س  -تلعب  للفرن�سيني  املعادية  امل�ساعر 
ئلت  �سحُ ع��ن��دم��ا  امل��ن��ا���س��ب.  ال��ف��داء  كب�س  دور 
عما اإذا كان اإميانويل ماكرون “�سديًقا” اأم 
اأثار  مما  احل�سم،  موؤخًرا  رف�ست  “عدًوا”، 
بفقدان  ندد  “الذي  املعني  ال�سخ�س  ده�سة 

“املعامل«.
   ل��ن ت��غ��ري ه���ذه امل���واق���ف ���س��ي��ًئ��ا: بالن�سبة 
لغالبية الربيطانيني، فاإن العودة ال�سيا�سية 
املتكررة،  الإ�سرابات  �سعبة:  تكون  باأن  تعد 
الكهرباء  وفواتري  املنهار،  ال�سحي  والنظام 
والغاز التي �ستقفز اإىل 5000 يورو �سنوًيا 
14 باملائة  اأ�سرة، والت�سخم املتوقع يف  لكل 
اأن  متاأكدا من  ل�ست  امل��ي��لد...  بحلول عيد 
احلكومة  راأ���س  على  اآخ��ر  جون�سون  بوري�س 

هو احلل...
--------------------------------

عن لك�سربي�س

احلذر لي�س من عاداتها:

بريطانيا: ليز ترو�س، بوري�س جون�سون مكرر...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

 10 يف  بوجو  حمــل  �ستحل  اخلارجية  وزيـــرة  اأن  يبدو 
داونينغ �سرتيت. ومثل معّلمها، ميكنها تغيري موقفها ب�سكل 

ما  التوترات مع فرن�سا.   اإثارة  جذري، وهي ل ترتدد يف 
اأبــًدا  تخ�سى  ل  اأنها  هو  تــرو�ــس،  ليز  مع  دائــًمــا  يفاجئ 
املبالغة يف الفعل. هاج�س وزيرة اخلارجية الربيطانية؟ 
نف�س و�سعيات مارغريت تات�سر  التقاط �سورها متاًما يف 

ذراعيها،  بني  عجال  حتمل  وهي  جدا  �سعيدة  زمنها:  يف 
وتبدو  قبعة  تــرتــدي  دبــابــة،  بــرج  يف  خــوذة  مرتدية 
منت  على  مو�سكو،  يف  احلمراء  ال�ساحة  يف  تفكر  وكاأنها 
دراجة نارية من طراز تريومف اأو حتى -كال�سيكية اأكرث 

-امام مكتبها، مرتدية بلوزة بي�ساء اأنيقة مع ربطة عنق 
الإطار،  نف�س  الزاوية،  نف�س  بعقدتني.  ومرنة،  عري�سة 
اأنها  على  تقدميها  اإىل  يهدف  ال�سور  األبوم  املوقف.  نف�س 

ال�سيدة احلديدية القادمة يف 10 داونينغ �سرتيت.

- هاج�س الوزيرة، التقاط �سورها يف 
نف�س و�سعيات مارغريت تات�سر يف زمنها

- مثل كل ال�سيا�سيني الطموحني، ل ترتدد 
ليز ترو�س يف كتابة اأ�سطورتها اخلا�سة

ليز ترو�س ن�سخة طبق ال�سل من بوجو

خمت�سة يف اثارة امل�ساعر �سد الفرن�سيني

ليز ترو�س، وزيرة اخلارجية، تغادر منزلها اللندين

ري�سي �سوناك -ي�سار- وليز ترو�س ، املتناف�سان خللفة بوري�س جون�سون

- فح�س ح�ساب �ملر�سحة على �ن�ستغر�م يكفي لإدر�ك مدى �لعناية �ملحمومة �لتي ت�سّخرها لتو��سلها

- تعتمد نف�س تكتيك بوري�س جون�سون: قول ال�سيء ثم نقي�سه 

بورتريه
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   يف اأبريل 2027، �سيبلغ ميلين�سون 75 
اأبريل  57 ع��اًم��ا. و���س��ي��ك��ون  ع��اًم��ا ول��وب��ان 
النتخابات  م���ن  ج��ول��ت��ني  ���س��ه��ر   2027
مت  اإذا  اأك��ت��وب��ر،   30 يف  املقبلة.  الرئا�سية 
لوي�س  ف�سيكون  للربازيل،  رئي�ًسا  انتخابه 
با�سم لول،  املعروف  �سيلفا  دا  اإينا�سيو لول 
املتمردين  “رئي�س”  ل���  الأي��ق��وين  النموذج 
ال�����س��اب��ع��ة وال�سبعني  ب��ل��غ  ق��د  ال��ف��رن�����س��ي��ني، 
قبل ثلثة اأيام. ويف دي�سمرب 1965، كان 
عاًما   75 العمر  يبلغ من  ديغول  اجل��رنال 
للجمهورية.  رئي�ًسا  انتخابه  اأعيد  عندما 
اإىل جان  تتحدث  التي  امل��راج��ع  ه��ي  وه��ذه 

لوك ميلين�سون.

»دوري جوهري للحركة«
كان   ،2017 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ه  ع��ن��دم��ا مت     
اإميانويل ماكرون يبلغ من العمر 39 عاًما. 
وعندما اأعيد انتخابه يف اأبريل املا�سي، كان 
يبلغ من العمر 44 عاًما. يف اأبريل 2027، 
لن يكون قد بلغ اخلم�سني من عمره بعد، 
ل��ك��ن��ه ل��ن ي��ك��ون ق�����ادًرا ع��ل��ى الن���خ���راط يف 
الرئا�سة  توليه  بعد  الثالث  الليزيه  �سباق 
لفرتتني متتاليتني، على النحو املن�سو�س 
الفرن�سي.  الد�ستور  م��ن   6 امل���ادة  يف  عليه 
هي  ال��ق��ادم��ة  ال�سيا�سية  ال�����س��ورة  ه���ذه  اإن 
وكلهما  وميلين�سون،  لوبان  ت�سجع  التي 
على  للغاية،  الطويلة  احلملت  اأت��ب��اع  من 
اعتباًرا  الرئا�سية،  ا�سرتاتيجيتهما  و�سع 

من الآن.
-التي  الوطنية  اجلبهة  زعيمة  تعر�ست     
ال��ي��م��ي��ن��ي املتطرف  ت��رك��ت رئ��ا���س��ة احل����زب 
اجلولة  يف  -للهزمية  بارديل  ج��وردان  اإىل 
الأخرية  الرئا�سية  النتخابات  من  الثانية 
مرتني على يد موؤ�س�س حزب “اجلمهورية 

اىل الأمام” الذي اأ�سبح حزب النه�سة.
   عام 2017، ح�سلت على 33 فا�سل 90 
2022 ح�ّسنت  وعام  الأ�سوات،  باملائة من 
41 فا�سل  بن�سبة  ب�سكل ملحوظ  نتيجتها 
 ،2012 وع���ام  الأ����س���وات.  م��ن  باملائة   45
تتجاوز  مل  الأوىل،  مل�����س��ارك��ت��ه��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الثالث  امل��رك��ز  يف  وف�سلت  الأوىل،  اجل��ول��ة 
بن�سبة 17 فا�سل 90 باملائة من الأ�سوات 
-متقدمة على ميلين�سون الذي احتل املركز 

الرابع بن�سبة 11 فا�سل 10 باملائة.
اإل���ه���ام ج��م��اع��ة ف��رن�����س��ا املتمردة     م�����س��در 
-”دوري حموري للحركة”، قال ميلين�سون 

لعام  الأوروب��ي��ة  النتخابات  يف  الف�سل  بعد 
2019 )6 فا�سل 3 باملائة من الأ�سوات( 
يف م�سعى للق�ساء على اأي تلميح لحتجاج 
الداخلي -ما انفك يتقدم يف اجلولة الأوىل 
م�ساركة  اأول  منذ  الرئا�سية  النتخابات  يف 
الي�سار،  يافطة حزب  2012 حتت  له عام 
وبعد خم�س �سنوات، ممثًل ل� حركة فرن�سا 
املتمردة، وظل رابًعا دائما، لكنه قريب جًدا 
بن�سبة  فيون،  فران�سوا  الثالث،  املركز  من 
19 فا�سل 58 باملائة من الأ�سوات املدىل 
التتويج  من�سة  اأن��ه��ى   ،2022 وع���ام  ب��ه��ا. 
خلف مارين لوبان م�ستفيدا من 21 فا�سل 

95 باملائة من الأ�سوات.

ــدث  ح ـــورة  ـــس � يف  “اإل  ــح  ــس ــر� ت ل 
ا�ستثنائي«

    لذلك، ميكن اأن يعترب هي وهو، يف �سوء 
تطور الأرقام، اأنهما يف ديناميكية ميكن اأن 
ت�سبح مفيدة لهما يف النهاية. الأوىل، لأنها 
ك��ان��ت ح��ا���س��رة م��رت��ني يف اجل��ول��ة الثانية 
من جولة الإع��ادة الرئا�سية، والخ��ر، لأنه 
خ���لل القرتاعني  ���س��ك  ب��ل  اق���رتب منها 
الأخ���ريي���ن. ويف امل���رة ال��ق��ادم��ة، مل يعد يف 
عليهما  ت��ف��وق  ال���ذي  ال�سخ�س  طريقهما 

دائًما يف �سباق الإليزيه.
خمتلفتني،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ني  وب���ات���ب���اع      
نحو  يتجهان  وميلين�سون  ل��وب��ان  اأن  يبدو 
ال��رغ��م من  على   ... املتطابق  ال��ه��دف  ه��ذا 
 2022 اأن  اأو باآخر،  اأن كليهما قال، ب�سكل 
مع  مقابلة  يف  الأخ���رية.  م�ساركته  �ستكون 
نف�سها  م��ق��دم��ة  م��اي��و،   13 ف��ي��غ��ارو يف  ل��و 
اأعلنت زعيمة  على اأنها “املعار�سة الأوىل”، 
“نخبة  اإخ��راج  تريد  اأنها  املتطرف  اليمني 
واو�سحت   ،2027 ع��ام  بحلول  جديدة” 
“ال يف  امل��وع��د...  اأنها لن ترت�ّسح اىل ه��ذا 

�سورة حدث ا�ستثنائي«.

املتمردين  كان زعيم جماعة     من جانبه، 
قد توىل زمام املبادرة يف اأغ�سط�س 2021 
يف مقابلة مع دوفني ليربيه، حيث قال اإنه 
مهنية”،  م�سرية  ينظم  مل  الذي  “الوحيد 
م�سيًفا عن م�ساركته الثالثة يف النتخابات 
اأن  الوا�سح  “من   :2022 لعام  الرئا�سية 
لهذا  وك��ان  الأخرية”.  م�ساركتي  هي  ه��ذه 
الل���ت���زام ال��ق��ط��ع��ي ب��ال��ت��اأك��ي��د ق��ي��م��ة جدال 
من  اأ�سهر  ثمانية  قبل  وحا�سم،  ب��ل  واع���د، 
ترك  ح��ال،  اأي  على  النتخابية.  املعارك  اأم 
اأقل ملحاولة )اخرية(  الباب مفتوًحا ب�سكل 

من تنازل لوبان امل�سروط.

“احتاد  اإىل  ال�سعبي”  “الحتاد  من 
الي�سار«

   ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن ح��ق��ي��ق��ة اأن����ه يجب 
للقادة  النهائية  الت�سريحات  اأخ���ذ  دائ��ًم��ا 
الأحيان  بع�س  يف  اأي  هي،  كما  ال�سيا�سيني 
عقود �سريعة ال��زوال، فقد تبني اأن الو�سع 

ال�سيا�سي قد تطور قليًل )بعبارة ملطفة( 
بعد انتخابات الإليزيه.

ا�سرتاتيجيته     من جهة، غرّي ميلين�سون 
يف �سوء النتخابات الت�سريعية، ومن جهة 
كتلة  اأول  ت�سكيل  يف  لوبان  جنحت  اأخ���رى، 
معار�سة يف اجلمعية الوطنية يف نهاية هذه 
النتخابات ب� 89 نائباً، با�ستثناء جمموعة 
نواب الحتاد ال�سعبي والبيئي والجتماعي 
 75 151 مم���ث���ًل، م��ن��ه��ا  اجل���دي���د ي�����س��م 
ولرئي�س  املتمردة،  فرن�سا  حلركة  منتخبا 

اجلمهورية اأغلبية ن�سبية فقط.
املتمردة  فرن�سا  رئي�س  غ��رّي  ال��واق��ع،  يف     
ا�سرتاتيجيته ب�سكل جذري بني النتخابات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة. م��وؤي��د متحم�س 
اأي  ���س��ن��وات،  ل��ع��دة  ال�سعبي”  “الحتاد  ل��� 
ل�  ب�سدة  وامل��ع��ار���س  الحت���اد ح��ول �سخ�سه، 
ول  بانتظام،  ���ّدم  قحُ ال��ذي  الي�سار”  “احتاد 
كتجّمع  مدونته،  على  من�سوراته  يف  �سيما 
اأ�سبح  ل��ل��ت�����س��م��ي��ات احل���زب���ي���ة،  ف���ّع���ال  غ���ري 

ميلين�سون اأكرث الدعاة اإقناًعا وقناعة، على 
الأقل من حيث املظهر، باحتاد الي�سار هذا 
والبيئي  ال�سعبي  الحت��اد  اإن�ساء  خلل  من 
البادئ  كان هو  الذي  والجتماعي اجلديد 

يف طرحه -لفائدة بيته اخلا�س طبعا.
   مل يحقق هدفه الأ�سا�سي، املتمثل يف منح 
الأغلبية املطلقة لتجمع الي�سار هذا، وفتح 
اإمكانية تعيينه يف ماتينيون من قبل رئي�س 
اجلمهورية املعاد انتخابه حديًثا. كان �سعار 
“انتخبوين رئي�ساً للوزراء” هو ال�سعار غري 
املنا�سب الذي اختاره. ومع ذلك، فقد متكن 
اأع���داد   4.5 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  م��ن م�ساعفة 
والتي  بوربون،  ق�سر  يف  املتمردة  املجموعة 
كانت 17 وحدة قوية يف الهيئة الت�سريعية 
ال�سابقة. لقد تخلى هو نف�سه عن الرت�سح 
الهيمنة  اأج��ل  من  الت�سريعية  للنتخابات 
على امل�سهد ال�سيا�سي، وعلى اأمل اأن ي�سبح 
اإذا لزم  اأن ي�سع نف�سه،  اأو  رئي�ًسا للحكومة 

الأمر، يف احتياط اجلمهورية للم�ستقبل.

معار�سة »بناءة« و »م�سوؤولة«
احلدث  ا  اأي�سً لوبان  حتمل  جانبها،  من     
اأن يعيد اإىل امل�سار  ال�ستثنائي الذي ميكن 
ال�سحيح اإمكانية الرت�سح الرئا�سي الرابع: 
اأن تكون على راأ�س جمموعة من 89 نائًبا، 
وهذا مل يحدث اأبًدا لأق�سى اليمني يف ظل 
اجل��م��ه��وري��ة اخل��ام�����س��ة -خ��ا���س��ة م��ع نظام 
الفردية من جولتني.  بالأغلبية  الت�سويت 
ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة الربملان 
عام 1986 ب 35 نائبا بقيادة جان ماري 
الت�سويت  ن��ظ��ام  بف�سل  ذل���ك  ك���ان  ل��وب��ان، 
يف  الفرن�سي  الرئي�س  اأراده  ال��ذي  الن�سبي 
اأن  وميكننا  ميرتان.  فران�سوا  الوقت  ذلك 
اللوبانية يف  اإليه  ال��ذي و�سلت  امل��دى  ن��رى 

�ستة وثلثني عاًما!
را�سخة بقوة حتت قبة الربملان، اختارت     
�سورتها  تلميع  ال��وط��ن��ي،  التجمع  رئي�سة 
معار�سة  ت��ك��ون  اأن  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  خ���لل  م��ن 
للمجموعة  ي�سمح  م�سطلح  وهو  “بناءة”، 
ال��ي��م��ي��ن��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ب��ال��ت�����س��وي��ت م���ع اأو 
احلكومة.  قبل  م��ن  املقدمة  امل�ساريع  �سد 
وي��ت��ع��ار���س اأ���س��ل��وب ال��ع��م��ل ه���ذا مت��اًم��ا مع 
اأ���س��ل��وب جم��م��وع��ة ف��رن�����س��ا امل��ت��م��ردة، التي 
ت�سوت با�ستمرار �سد الن�سو�س احلكومية، 
�سركائها  بدعم  منهجي  ب�سكل  ال��ف��وز  دون 
والجتماعي  والبيئي  ال�سعبي  الحت���اد  يف 
ال�سرتاكية  املجموعة  �سيما  ول  اجل��دي��د، 

التي حددت ف�ساءها اخلا�س.
التي  املعار�سة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وباختيار     
“م�سوؤولة”،  باأنها  بالأمر  املعنية  و�سفتها 
املتمثلة يف  ا�سرتاتيجيتها  تتابع  لوبان  فاإن 
اليمينيني  للناخبني  التدريجي  ال�ستيعاب 
ن��ه��ائ��ي عن  ب��ع��د ب�سكل  ي��ت��خ��ل��وا  ال��ذي��ن مل 
�سريحة  قدمت  ولكن  اجلمهوريني،  ح��زب 
ال��ت��ع��ب يف اجلولة  ع���لم���ات  ب��ع�����س  م��ن��ه 
من  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات  م���ن  الأوىل 

ابنة  املفيد ل�سالح  الت�سويت  خلل اعتماد 
امليزة  الوطنية.  للجبهة  امل�سارك  املوؤ�س�س 
و�سع  ه��ي  ال�سيا�سي،  النهج  ل��ه��ذا  الثانية 
اإ�سراًقا  غطاء على بع�س الأ�سا�سيات الأقل 
تنتع�س على  املتطرف والتي  اليمني  حلزب 

فرتات منتظمة.

قائمة موحدة لالنتخابات الأوروبية 
ي��رى ميلين�سون  ذل��ك،  م��ن  العك�س     على 
اإنتاجية مل�سريته  اأكرث  املطلقة  املعار�سة  اأن 
ال��ذات��ي��ة. ���س��رق ال��ي�����س��ار ال��رادي��ك��ايل الذي 
ال�سرتاكي  احل����زب  م���ن  ال��زع��ام��ة  ي���ق���وده 
التي مار�سها ال�سرتاكيون الدميقراطيون 
ال�سيا�سي  ال��ط��ي��ف  ع��ل��ى ه���ذا اجل��ان��ب م��ن 
بداية  وح���ت���ى  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات  ن���ه���اي���ة  م���ن���ذ 
املت�سدد  احل���ايل.  ال��ق��رن  م��ن  الأول  العقد 
الذي  ال�سابق،  اللمربتي�ست  الرتوت�سكي 
هو ميلين�سون، قد و�سع لنف�سه هدًفا، منذ 
رحيله عن احلزب ال�سرتاكي عام 2008، 

وهو تقلي�س حزبه ال�سابق اإىل ل �سيء.
ال���ذي  امل��ف��ي��د  ال��ت�����س��وي��ت  اأن  ���س��ك  ول     
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  خ��لل  عليه  ح�سل 
ي�سري  ب��اأن��ه  الع��ت��ق��اد  اإىل  يدفعه  الأخ����رية 
اأهدافه.  لتحقيق  ال�سحيح  الطريق  على 
اإن رغبة حزب فرن�سا املتمردة و�سع قائمة 
ال�سعبي  ب�����الحت�����اد  خم���ت���وم���ة  م�������س���رتك���ة 
للنتخابات  اجلديد  والجتماعي  والبيئي 

الأوروبية 2024 هي مثال على ذلك.
ي��ري��د هذان     ك��ل على طريقته اخل��ا���س��ة، 
�ساخن.  ����س���رب احل���دي���د وه����و  ال��زع��ي��م��ان 
املحا�سرات  اأن  املوؤكد  لي�س من  ذل��ك،  وم��ع 
املتمردة  فرن�سا  حركة  ل�  القادمة  ال�سيفية 
واملوؤمتر  اأغ�سط�س”   27 اإىل   24 “من 
ال���ث���ام���ن ع�����س��ر ل���� ال��ت��ج��م��ع ال���وط���ن���ي “5 
�سيوفران عنا�سر ملمو�سة حول  نوفمرب” 
اأخ��رى عام  رغبتهما يف خو�س املعركة مرة 
2027 -رمب���ا ي��ك��ون م��ن ال�����س��اب��ق لأوان���ه 
اأن��ه يتعنّي على  ك�سف ذل���ك.   لكن امل��وؤك��د، 
ال�سرتاكي  واحل����زب  اجل��م��ه��وري��ني  ح���زب 
خلل  من  اجلمهور  انتباه  بجذب  ال�سراع 
اإذا كانا ل يرغبان  تاأ�سي�س براجمية  اإع��ادة 
يف موا�سلة تراجعهما امل�ستمر على ال�ساحة 
كقوى  التدريجي  واختفائهما  النتخابية 
لوبان  رغبة  املح�سلة،  يف  وه��ذه،  �سيا�سية. 
 ... غاياتهما  حتقيق  اجل  من  وميلين�سون 

يف غ�سون خم�س �سنوات.

- باتباع ا�سرتاتيجيتني خمتلفتني، يبدو اأن لوبان 
وميلين�سون يتجهان نحو هدف متطابق

- اأ�سبح ميلين�سون اأكرث الدعائيني اإقناًعا وقناعة، 
على الأقل ظاهرًيا، بوحدة الي�سار 

- �سيتعني على حزب اجلمهوريني واحلزب 
ال�سرتاكي النهو�س ب�سرعة قبل الغروب النهائي

- اختارت رئي�سة التجمع الوطني تلميع 
�سورتها، راغبة يف اأن تكون معار�سة »بناءة«

ميلين�سون وحلم الهيمنة على الي�سار

مارين لوبان وتلميع ال�سورة

احلزب ال�سرتاكي... النهو�س او الندثار

كتلة فرن�سا املتمردة كتلة وازنة يف الربملان

ماكرون �سيغيب عن ال�سباق الرابع

ببطء ولكن على الأرجح:

فرن�سا: لوبان وميلين�سون يتجهان �إىل رئا�سية 2027
•• الفجر -اأوليفر بيفود 
-ترجمة خرية ال�شيباين

الرئا�سية،  النتخابات  يف  فا�سلة  حماولت  ثالث  بعد     
اليمني  وزعيمة  املتمردة”  “فرن�سا  جماعة  ملهم  ي�ستعد 

ميلين�سون  لوك  جان  خالفة  اإن  رابــع.    لرت�سح  املتطرف 
كزعيم لـ “حركة فرن�سا املتمردة” لي�ست مفتوحة، ولي�ست 
كرئي�سة  لوبان  مارين  وا�ستبدال  تفتح.  ان  و�سك  على 
ا،  �سورية للتجمع الوطني لي�س على جدول العمال اأي�سً
ولي�س على و�سك اأن يكون. بطريقة خادعة وعابرة، رمبا 

باأنهما  العتقاد  اإىل  الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  اأدت 
ان�سحبا من ال�ساحة، لكن نتيجة النتخابات الت�سريعية 

التي اأعقبت ذلك اأعادتهما اإىل اللعبة.
املتطرف  اليمني  الراديكايل وزعيمة  الي�سار  اإن زعيم      
را�سخان بقوة يف موقعهما، حتى لو مل يرتاأ�سا حزبيهما، 

خا�س  لقد  الآخــر.  للطرف  ـــا  واإدارًي لأحدهما،  ر�سمًيا 
الثنان الرئا�سية ثالث مرات “2012، 2017، 2022” 
ورمبا يفكر كل منهما يف ال�سيء نف�سه  “دون التعبري عن 
ذلك حتى الآن” عام 2027: خو�س ال�سباق مرة اأخرى 

اإذا مل يخالفهما القدر.

- كل على طريقته �خلا�سة، يريد هذ�ن �لزعيمان �سرب �حلديد وهو �ساخن
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بهارتي للتكنولوجيا

رخ�سة رقم : CN 1177023 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ارون كومار موثات فينوجوبال %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف قائد �سيف احمد
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بهارتي للتكنولوجيا
BHARTI TECHNOLOGIES

اإىل/ بهارتي للتكنولوجيا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BHARTI TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اأباكو�س للمحا�سبة

رخ�سة رقم : CN 2439718 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جم�سري بابو كالبادان %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كونهالن كوتى ايفودامال كالكابارا %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف �سعيد بخيت ال�سالفه النيادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اأباكو�س للمحا�سبة
ABACUS ACCOUNTING

اإىل/ اباكو�س للمحا�سبة ذ.م.م
 ABACUS ACCOUNTING L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اكرتون لعمال البلط والرخام 

رخ�سة رقم : CN 2979875 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ر�سوان حممد منري احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه قران النوبى مزينه العامرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اكرتون لعمال البلط والرخام 
EKTRONE MARBLE AND TILE WORK 

اإىل /اكرتون لعمال البلط والرخام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
EKTRONE MARBLE AND TILE WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الفا�ستيل لعمال احلدادة واللحام 

CN - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم : 1137353 

قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفا�ستيل لعمال احلدادة واللحام - �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ م م

ALPHASTEEL FOR SMITHERY & WELDING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /الفا�ستيل جى ار بى - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALPHASTEEL G R P - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة الت�سالت التجارية  ذ م م - فرع 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ابوظبي رخ�سة رقم : 1033957 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عادل ح�سن حممد على النوي�س %51

تعديل مدير / اإ�سافة كوميبتور في�سنواناتن ناقراجن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الت�سالت التجارية �س ذ م م

BUSINESS COMMUNICATIONS L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دتكو-تينانت 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دتكو لل�ستثمار ذ م م 
DUTCO INVESTMENTS L L C

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة الت�سالت التجارية  ذ م م - فرع ابوظبي

BUSINESS COMMUNICATIONS COMPANY - L L C - ABU DHABI BRANCH 
اإىل/�سركة الت�سالت التجارية ذ.م.م

BUSINESS COMMUNICATIONS COMPANY L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الدقة الفائقة لعمال احلدادة 

والنجارة ذ.م.م
رخ�سة رقم : CN 1067188 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ب�سام عذاب الفجر %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان جمعه مهري غامن القبي�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عذاب الفجر
تعديل �سكل قانوين 

 من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأيام  �سبعة  خلل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اوكي كافيه ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العني- مزيد- بناية- �سركة نايل وبن حرمل لل�ستثمار ذ.م.م

CN 1174995 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   ، ذ.م.م  للتدقيق  القبي�سي  ال�سادة/فاطمة  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/07/05  لل�سركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205026790
تاريخ التعديل:2022/8/29

املعني  امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :رو 8 كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4000908 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سهيل �سامل حممد علي ال�سيعري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد �سامل حممد علي ال�سيعري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اغ�سط�س 

CN للعود  رخ�سة رقم:3738967 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اأبراج الديرة للمقاولت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 1170967 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فرزت يو�سف �سلهوب من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / فرزت يو�سف �سلهوب من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فرزت يو�سف �سلهوب من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / فرزت يو�سف �سلهوب من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�سعد حممد اللهبى احلربى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأبراج الديرة للمقاولت العامة ذ.م.م 

ABRAJ AL DIERA GENERALCONTRACTING - L L C 

اإىل /اأبراج الديرة للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م
ABRAJ AL DIERA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل  فعلى كل من له حق 
�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5243/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة بقيمة اجمالية وقدرها )38569( درهم ثمانية وثلثون 
الف وخم�سمائة وت�سعة و�ستون درهم وبياناتهم كالتايل:1- �سيك رقم 000001 وال�سادر عن بنك امل�سرق نيو 
بقيمة )16.442( 2-�سيك رقم 000012 وال�سادر عن بنك امل�سرق نيو بقيمة )13.127( 3- �سيك رقم 000021 
وال�سادر عن بنك امل�سرق نيو بقيمة )9.000(  مع منع املنفذ �سده من ال�سفر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : حممد �سيد احمد حممد لنب

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع جمال عبدالنا�سر - مبنى ابتكار 2 - �سقة 1006
املطلوب اإعلنه : 1- اجمد علي �ساه حيدر علي �ساه - �سفته : منفذ �سده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن  مو�سوع 
)40016( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  704/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2022/51 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )256.329( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نعيم �سبايطه
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع البراج - مبنى برج ت�سر�سيل 

- �سقة 2506
املطلوب اإعلنه : 1- ميدنايت بروبرتيز ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  الإع���لن : قد  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )256329.00( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70197

 اعالن بالن�شر
للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب ادارة الدعوى

يف اال�شتئناف رقم:2022/1186 مدين 
بناء على طلب امل�ستاأنف:جا�سم حممد ر�سا حممد نور املرزوقي

امل�ستانف �سده:�سعيد ابراهيم علي قا�سم املرزوقي - اماراتي اجلن�سية
ا�ستئناف  رقم 3 مبحكمة  الدعوى  ادارة  امام مكتب  باحل�سور  انت مكلف 
ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الربعاء املوافق:2022/9/7م 

يف الدعوى املرقمة اعله - بو�سفك م�ستانف �سده. 
مدير الدعوى  

االإمارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب اإدارة الدعوى
70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كافكو لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم BLOCK03 - 115 ملك بلدية دبي - را�س اخلور ال�سناعية 3 ،  ال�سكل 
القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�سة : 764641 
وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1576055  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م 
وذلك   ، اأع��له  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  يف 
2022/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/25  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام 
لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
للتجارة �ــس.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  ا�سواء املدينة  اأع��له لت�سفية 
 2022/8/25 2022/8/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:582/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )536.244( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
 -  9 رق��م  مكتب   - امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  املطار  �سارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعلنه :  1- زينب �سريف  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )536.244( 
التام و�سمول احلكم  ال�سداد  املطالبة وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/9/15  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7687/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

-000817-000850-000853-000818-008260( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
000787-000788( امل�سحوبني على بنك المارات ال�سلمي بقيمة )535201.21( درهم  .

طالب التنفيذ : وايت املنيوم ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع العمال - مبنى اوبروي تاور - �سقة 

العا�سر 1002
 : �سفته   - قطي�سات  ح�سن  ه��اين  الدين  ع��لء   -2 ذ.م.م  للملنيوم  تيم  بروفي�سينال   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

منفذ �سدهما
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن  مو�سوع 
)535201.21( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7685/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : اول:املوافقة على فتح ملف تنفيذ مبحاكم دبي - ثانيا:الزام املنفذ �سدهما بان يوؤدي لل�سركة طالبة التنفيذ مبلغ وقدره 
)500.000( درهم اماراتي خم�سمائة الف درهم اماراتي قيمة ال�سيك رقم 000049 امل�سحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني - ثالثا:ال�سري 
املدة  وانق�ساء  الع��لن  وبعد متام  بالوفاء  والتكليف  التنفيذي  بال�سند  املنفذ �سدهما  اعلن  التايل:1-  النحو  على  التنفيذ  اج��راءات  يف 
المارات  بنك   - امل�سرق  )بنك  التالية  البنوك  ومنها  املخت�سة  اجلهات  لدى  �سدهما  للمنفذ  العائدة  الم��وال  عن  ال�ستعلم   -2 املقرره 
دبي الوطني - بنك ابوظبي الوطني - بنك دبي التجاري - حبيب بنك - بنك المارات ال�سلمي - بنك راأ�س اخليمة الوطني( 3- توقيع 
احلجز على كافة الموال العائدة للمنفذ �سدهما طبقا للجراءات املقررة قانونا و�سرف املبلغ املنفذ به من ح�سيله البيع 4- يف حالة عدم 
وجود اموال ظاهرة للمنفذ �سدهما او عدم كفابة الموال املحجوز عليها اطلب القاء القب�س على املنفذ �سده الول وحب�سه لجباره على 

ال�سداد - رابعا:مع الزام املنفذ �سدهما بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : وايت املنيوم ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع العمال - مبنى اوبروي تاور - �سقة العا�سر 1002
 : - �سفته  ابو جنم  احمد منر م�سطفى   -2 ����س.ذ.م.م  وتركيبها  املعدنية  والنوافذ  الب��واب  ل�سغل  فين�سرت  دا���س   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

منفذ �سدهما
دره��م اىل طالب  وق��دره )500000(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن  مو�سوع 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4250/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:393/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )267933.90( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : عبداهلل نبيل احمد حممد فلكناز
عنوانه:المارات -امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع منطقة اخلليج التجاري - مبنى 

- �سارع ال�سيخ زايد - �سقة مبنى ملينيوم بلز - �سقة الطابق احلادي ع�سر
املطلوب اإعلنه : 1- ا�سرتيد اأوي�س�س للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع  مو�سوع الإع��لن : قد 
اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة  وقدره )267933.90( درهم اىل طالب التنفيذ 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70197

 اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف 2022/1134 تنفيذ جتاري 

بناء على طلب / املحكوم له / �سديق �سونز تني بليت ليمتد 

اىل املحكوم عليه / �سيد ازهر الدين �سيد ر�سا الدين - اجلن�سية / باك�ستان

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 0000/00/00 

�سامل  درهما   1048073.47 بدفع مبلغ وقدره  بالزامك  الق�سية )521/2022(  يف 

الر�سوم وامل�ساريف 

، فاأنت  اع��له  امل�سار  اع��له قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم  ان املحكوم له  ومبا 

مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��له خ��لل 15 ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك فان 

املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتبة عليك. 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )  2022/15248 (
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�سابقا( .

املنذر اإليه  :  ا�سامه ح�سني خز علي خنافر  .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )31،139.97( درهم نتيجة 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 13883 / خ�سو�سي /J/ دبي  ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر 
_  �سالون     ( موديل )2015( _ لون ) احمر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )  2022/15247 (
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�سابقا( .

املنذر اإليه  :  خليل �سامل ق�سي�س .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )20،002.24( درهم نتيجة 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ن��وع ) ميت�سوبي�سي  ( من  دب��ي    /J/ 73736 / خ�سو�سي  (  ( رق��م   ال�سيارة 
باجريو    _ ا�ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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عربي ودويل

•• لندن-وكاالت

“اإندبندنت”  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�����س��ف��ت 
ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الربيطاين الأ�سبق توين بلري حتدث 
يف �سل�سلة من الأحداث التي يديرها 
وقد  ال��ك��رم��ل��ني،  ي�سيطرعليه  ب��ن��ك 
واظب على بع�س منها بعدما فر�س 
الحتاد الأوروبي عقوبات عليه عقب 
���س��م رو���س��ي��ا ل�����س��ب��ه ج���زي���رة ال��ق��رم.
منا�سبات  خ��م�����س  يف  ب��ل��ري  وحت�����دث 

اأو هيئات تابعة  نظمها “�سبريبنك”، 
2012 و2020، مبا فيها  له، بني 
ثلث، بعدما فر�س الحتاد الأوروبي 
عقوبات عليه يف 2014، واثنان منها 
يف اأعقاب الهجوم بغاز الأع�سابب يف 
2018.وتعر�س  ع���ام  ���س��ال��زب��وري 
البنك لحقاً لعقوبات اأ�سد ق�سوة من 
قبل حكومة اململكة املتحدة، يف اأعقاب 

غزو فلدميري بوتني لأوكرانيا.
و�����س����ارك ب��ل��ري اأي�������س���اً ع����ام 2020 
التنفيذي  الرئي�س  م��ع  مناق�سة  يف 

وحُ�سف  ال��ذي  غريف  هريمان  للبنك 
الرو�سي  للرئي�س  وثيق  حليف  ب��اأن��ه 
املتحدة  اململكة  عليه  فر�ست  ال���ذي 
من  )اآذار(  م��ار���س  يف  اأي�ساً  عقوبات 

هذا العام.
وك��ج��زء م��ن مت��دي��د ال��ع��ق��وب��ات التي 
الرو�سي،  القت�ساد  قطع  اإىل  تهدف 
الربيطانية  اخلارجية  وزي��رة  اأعلنت 
ليز ترا�س يف اأواخر فرباير )�سباط( 
اأن “�سبريبنك” �سيمنع من ت�سفية 
امل���دف���وع���ات ب��اجل��ن��ي��ه ال���س��رتل��ي��ن��ي.

اأ�ساد بلري  يف منت�سف م��ار���س)اآذار(، 
بالغرب لوحدته “الرائعة” من اأجل 
العقوبات  وا�سعة من  تر�سانة  “جمع 
التي �ستوؤدي مبرور الوقت اإىل انهيار 
الزعيم  ال��رو���س��ي«.ول��ك��ن  الق��ت�����س��اد 
ال�����س��اب��ق حل����زب ال���ع���م���ال حت����دث يف 
“�سبريبنك”،  منا�سبات  من  �سل�سلة 
اأن ف��ر���س الحتاد  ب��ع��د  مب��ا يف ذل���ك 
الأوروب�������ي ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ال��ب��ن��ك يف 
اململكة  ك���ان���ت  ع���ن���دم���ا   -  2014
ب�سبب  ف��ي��ه،  ع�سواً  ت���زال  ل  املتحدة 

�سم �سبه جزيرة القرم.و�سرح ناطق 
اأي  ا�ستلم  يتم  “مل  باأنه  بلري  با�سم 
ر�سوم بعد… )منا�سبات 2013(”، 
ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  اأن  مفرت�ساً 
ت��ل��ق��ى م���ك���اف���اآت ع���ن م�����س��ارك��ات��ه يف 
تقدمي  يتم  ومل  و2012.   2013
اأي اأرقام تك�سف عن قيمة املدفوعات. 
وحتى الغزو، قال املتحدث الر�سمي: 
دولياً  رو���س��ًي��ا  بنًكا  �سبريبنك  “كان 
يحظى بتقدير كبري وله علقات يف 

جميع اأنحاء العامل«.

�سجن �سقيقة زوجة
 رئي�س �لبريو 30 �سهرً� 

•• ليما-اأ ف ب

حكم قا�س يف البريو على �سقيقة زوجة رئي�س البلد بيدرو 
كا�ستّيو باحلب�س الحتياطي ملدة ثلثني �سهرا يف اإطار ق�سية 

ف�ساد، على ما اأعلن املدعي العام من الق�سر احلكومي.
جنيفر  على  حكمه  بالبوا  غومي�س  ج��وين  القا�سي  اأ���س��در 
باريدي�س البالغة من العمر 26 عاًما بعد جل�سة ا�ستغرقت 
ق��راب��ة اأرب����ع ���س��اع��ات.وك��ان امل��دع��ي ال��ع��ام ق��د ط��ل��ب �سجنها 
للق�ساء  نف�سها  باريدي�س  �سهًرا.و�سلمت   36 احرتازيا مدة 
يف 10 اآب/اأغ�سط�س بعد عمليات دهم غري م�سبوقة اأجرتها 
ال�سرطة يف الق�سر الرئا�سي ويف ومنزل الرئي�س بحثاً عنها.

••اأبو ظبي-الفجر: 

مينيلبيكوف،  ماديار   : �سعادة  اأعلن 
لدى  كازاخ�ستان  جمهورية  �سفري 
اأن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
هو  امل��ق��ب��ل  �سبتمرب   15-14 ي���وم 
موعد اإطلق الدورة ال�سابعة ملوؤمتر 
والتقليدية  العاملية  الأدي���ان  زع��م��اء 
���س��ل��ط��ان، م�سريا  ن���ور  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
الد�ستور  بيوم  ب��لده  احتفالت  اىل 
ومذكرا  احل������ايل،  اأغ�����س��ط�����س   30
العاملي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��امل  ب��اح��ت��ف��الت 
 29 ي��وم  النووية  الأ�سلحة  ملكافحة 
تخلت  حيث  ع��ام،  كل  من  اأغ�سط�س 
تر�سانة  اأك��رث  راب��ع  ع��ن  كازاخ�ستان 

نووية تدمريية يف العامل.
خلل  م��ادي��ار  ال�سفري  �سعادة  واأك���د 
مقر  يف  الإع�����لم�����ي�����ة  الإح�������اط�������ة 
اأب�����و ظبي  ك���ازاخ�������س���ت���ان يف  ����س���ف���ارة 
املوؤمتر  ح�����س��ور  “الثنني”،  اأم�����س 
ال�������س���اب���ع ك����ل م����ن ف�����س��ي��ل��ة الإم������ام 
الأزهر  �سيخ  الطيب  اأح��م��د  الأك���رب 
فرن�سي�س  البابا  وق��دا���س��ة  ال�سريف 
 100 اإىل  الفاتيكان، بالإ�سافة  بابا 
وفد من 06 دولة، ميثلون الإ�سلم 
والبوذية  وال���ي���ه���ودي���ة  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 

والديانات  وال��ط��اوي��ة  وال�����س��ن��ت��وي��ة 
الأخ��رى، مو�سحا عنوان  التقليدية 
الدورة ب� “دور زعماء الأديان العاملية 
الروحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ما  ف��رتة  يف  للب�سرية  والجتماعية 

بعد اجلائحة«.
بوجود  م����ادي����ار  ال�����س��ف��ري  واأو�����س����ح 
الت�سامح  معايري  ب��ني  كبري  ت�سابه 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  ب����ني 
احت�سان  ح��ي��ث  م��ن  وك��ازاخ�����س��ت��ان، 
اجلن�سيات  م�����ن  ال���ك���ب���ري  ال�����ع�����دد 
والأع��راق، حيث حتت�س كازاخ�ستان 
وجمموعة  ج��ن�����س��ي��ة   130 ن���ح���و  
ع���رق���ي���ة، ف��ي��م��ا ي��ع��ي�����س ع��ل��ى اأر�����س 
200 جن�سية من  الإم����ارات ن��ح��و   
خمتلف دول العامل، يعي�سون يف تاآخ 

و�سلم وا�ستقرار.
:”تتميز  الكازاخي  ال�سفري  واأ�ساف 
ال�سرتاتيجية  يف  الت�سامح  ثقافة 
طويل  ���س��راع  نتاج  باأنها  الكازاخية 
م��ن اأج���ل ال��ب��ق��اء وال���س��ت��م��رار، منذ 
ال�سوفييتي  الإحت��اد  عن  ال�ستقلل 
ال�سابق، مما �ساهم يف اهتمام الدولة 
الكازاخية بهذا املفهوم لي�س �سيا�سيا 
ا.  فقط واإمنا ثقافًيا واجتماعًيا اأي�سً
“لقد  ال�����س��ف��ري م����ادي����ار:  واأو�����س����ح 

وا�سرتاتيجية  ب����رام����ج  ����س���اه���م���ت 
تر�سيخ  يف  ال���ك���ازاخ���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
م��ف��ه��وم ال��ت�����س��ام��ح الج��ت��م��اع��ي بني 
خمتلف الأع����راق، مم��ا ح��اف��ظ على 
ال�سيا�سي   – الجتماعي  ال�ستقرار 
لتنمية  م���وات���ي���ًة  ظ����روًف����ا  وت��ه��ي��ئ��ة 
الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة  ب��ني  الت�����س��ال 
واجهت  وق��د  ال��ث��ق��اف��ات،  ب��ني  وفيما 
احل���ك���وم���ة ال���ك���ازاخ���ي���ة ال��ك��ث��ري من 
الجتماعية  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ع��ق��ب��ات 
ب�����س��ب��ب ت��ع��دد ال��ط��وائ��ف والأع������راق 
املكونة للمجتمع الكازاخي املعا�سر، 
الأولويات  �سمن  اأ�سبح  الأم��ر  ه��ذا 
ال�سرتاتيجية  يف  الأ�سا�سية  واملهام 

الجتماعية والثقافية«.
واأ������������س�����������اف ��������س�������ع�������ادة ال���������س����ف����ري 
ال�سابع   املوؤمتر  الكازاخي:”�سيكون 
الرئي�سية  ال��دول��ي��ة  الأح�����داث  اأح���د 
لهذا العام، حيث �ستظهر كازاخ�ستان 
الت�سامح  ب��اأف��ك��ار  ال��ت��زام��ه��ا  ل��ل��ع��امل 
والنفتاح والحرتام املتبادل والثقة 
بني الدولة واملجتمع، والتاأكيد على 
اأ�سبحت  احل���وار  ثقافة  ت�سكيل  اأن 
الأ�سا�سية  القيمة  التوجهات  اأح��دى 
مواجهة  يف  وذل�������ك  ع�������س���رن���ا،  يف 
ع���امل م��ل��يء ب��ال��ت��ح��دي��ات، ح��ي��ث لن 

ت��ك��ون ال��ب�����س��ري��ة ق����ادرة ع��ل��ى البقاء 
الثقة  ثقافة  تطوير  خ��لل  م��ن  اإل 

واحلوار«.
اكت�سب  ماديا:” لقد  ال�سفري  وق��ال 
امل���وؤمت���ر ح��ًق��ا م��ك��ان��ة ال���رم���ز املميز 
من�سة  اأ�سبحت  التي  لكازاخ�ستان 
دول��ي��ة ف��ري��دة ل��ل��ح��وار ب��ني الأدي����ان 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، م�����س��ريا اإىل 
العرتاف الدويل بدور كازاخت�سان، 
منظمة  امل����ت����ح����دة،  الأمم  وم���ن���ه���ا 
اأوروب���ا وحتالف  والتعاون يف  الأم��ن 
احل�����������س�����ارات وم���ن���ظ���م���ة ال���ت���ع���اون 
الإ�سلمي ورابطة العامل الإ�سلمي 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
)اليون�سكو(  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ع���ل���م 
العاملية  ل��لأدي��ان  املوثوقني  وال��ق��ادة 

والتقليدية.
واأو��������س�������ح ال�������س���ف���ري م������ادي������ار ب�����اأن 
ا�سرتاتيجية التنمية يف بلده تهدف 
اإىل ���س��م��ان احل�����وار وال���ت���ع���اون بني 
اأ�سا�سي  كعمود  والأدي�����ان  ال��ث��ق��اف��ات 
ل��ل��ن��ظ��ام ال�������دويل، وذل�����ك لدراك���ه���ا 
اإ�سلحات  اإىل  املا�سة  التام باحلاجة 
الدولية  ال��ع��لق��ات  ن��ظ��ام  يف  عاجلة 
التهديدات  ق��م��ع  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ال��ت��ي واج��ه��ه��ا املجتمع  وال��ت��ح��دي��ات 

القرن  من  الثالث  العقد  يف  العاملي 
اأن  اإىل  م�سريا  والع�سرين،  احل��ادي 
موؤمتر زعماء الذي انعقد لأول مرة 
ا�ستجابة  تلقى  ق��د  ع��اًم��ا   19 م��ن��ذ 
اإيجابًيا  دوًرا  العامل ولعب  كبرية يف 
املجتمعات  بّناء بني  ح��وار  اإق��ام��ة  يف 

والأديان والثقافات والت�سامح.
ملوؤمتر  امل����ح����ددة  الأه��������دف  وح������ول 
اأبرزها  ال�سفري  الأدي��ان حدد  زعماء 

فيما يلي:
ت������ر�������س������ي������خ ال�����������س�����لم   -
وال���ت���ع���اي�������س، الح����������رتام امل���ت���ب���ادل 
والأمم  الأدي���������ان  ب����ني  وال���ت�������س���ام���ح 
واجلماعات العرقية، ومنع ا�ستخدام 

الدين لت�سعيد النزاعات.
ت��ع��زي��ز ت��ق��ال��ي��د احل���وار   -
بني الأديان والطوائف، والتعاون مع 
وتو�سيع  ال��دول��ي��ة،  املنظمات  جميع 
الأديان  احل��وار بني ممثلي خمتلف 
مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ي و���س��ائ��ل الإع����لم 
وجمعيات  وال���دي���ن���ي���ة  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة 

ال�سباب واملثقفني.
الت�سامح  ثقافة  تنمية   -
مواجهة  يف  امل���ت���ب���ادل  والح���������رتام 

الكراهية والتطرف.
واأ�ساف ال�سفري ماديات:”لقد عا�س 

ممثلو خمتلف ال�سعوب واملجموعات 
كازاخ�ستان  يف  مًعا  وعملوا  العرقية 
م��ن��ذ ق�����رون، ح��ي��ث اأق��ي��م��ت رواب����ط 
�ساهمت  ق��وي��ة  واق��ت�����س��ادي��ة  ثقافية 
امل���ت���ب���ادل، وع���ل���ى مدى  يف الإث�������راء 
متكنت  ا���س��ت��ق��لل  م���ن  ع���اًم���ا   30
كازاخ�ستان من �سق طريقها، لإن�ساء 
يت�سم  مل��ج��ت��م��ع  ال���ف���ري���د  من���وذج���ه���ا 
ب��ال��ت��ن��اغ��م ب���ني الأع������راق والأدي������ان، 
ممثلو  ب��لدن��ا  حتت�سن  ال��ي��وم  فيما 
وجمموعة  جن�سية   130 من  اأك��رث 
عرقية، وبلغ عدد اجلمعيات الدينية 

3808 متثل 18 طائفة دينية«.
وح���ول ي��وم ال��د���س��ت��ور  ق��ال ال�سفري 
اأغ�سط�س   30 يف  اإن�����ه  ال���ك���ازاخ���ي 
جديد  د����س���ت���ور  ت��ب��ن��ي  مت   1995
يف ا���س��ت��ف��ت��اء وط���ن���ي و ك����ل ع�����ام يف 
اجلمهورية يتم الحتفال بهذا اليوم 
الر�سمية  العطل  اأي��ام  اأحد  باعتباره 
الرئي�سية، وخلل �سنوات ال�ستقلل 
وتعديله  ال���د����س���ت���ور  ا���س��ت��ك��م��ال  مت 
م��راًرا وتكراًرا يف الأع��وام 1998 و 
2007 و 2011 و 2017، اإ�سافة 
الد�ستوري  ال���س��ت��ف��ت��اء  اإج�����راء  اإىل 
 ،2022 ي��ون��ي��و   5 ي���وم  ال��ت��اري��خ��ي 
كازاخ�ستان  د���س��ت��ور  ي��ع��ت��رب  وال���ي���وم 

عامًل قوياً يف توطيد املجتمع على 
املوؤ�س�سات  وتقوية  التحديث،  طريق 
رفاهية  وحت�����س��ني  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
املواطنني والن�سمام اإىل �سف اأكرب 

دول متقدمة يف العامل«.
الرت�سانة  ع��ن  ب���لده  تخلى  وح���ول 
ماديار:”  ال�����س��ف��ري  ق����ال  ال���ن���ووي���ة 
الرت�سانة  ع��ن  ك��ازاخ�����س��ت��ان  ت��خ��ل��ت 
ال���ن���ووي���ة ع���رب اأغ�����لق اأك����رب موقع 
للتجارب النووية يف مدينة “�سيمي” 
الكازاخية التي �سهدت خلل اأربعني 

نووية  جت��رب��ة   450 اإج�����راء  ع��ام��اً 
املليون  ون�����س��ف  م��ل��ي��ون  منها  ع��ان��ى 
اأقرت  ووق���د  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  يف  ن�سمة 
كازاخ�ستان  اق���رتاح  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اعتبار يوم 29 اأغ�سط�س يوماً عاملياً 
ملكافحة الأ�سلحة النووية، ويف نف�س 
اليوم من عام 2010 ومببادرة من 
م��ن اجلمعية  وب��دع��م  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
جرى  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العامة 
بهذه  عامليا  الأوىل  للمرة  الحتفال 

املنا�سبة«.

بلري حتّدث يف منا�سبات يديرها م�سرف رو�سي »ُمعاقب«

•• بغداد-وكاالت

م�����رت اأ����س���ه���ر ق��ل��ي��ل��ة ع���ل���ى راح������ة ب����غ����داد م����ن احل���واج���ز 
الكونكريتية، التي كانت تقطع اأو�سالها، حت�سبا للهجمات 
ال�سيا�سية  الأزم���ة  بفعل  احل��واج��ز  تلك  لتعود  الإره��اب��ي��ة، 

الراهنة.
اأتباع  م���ن  اآلف  اق��ت��ح��م  اجل������اري،  ال�����س��ه��ر  م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ 
واأقاموا  بغداد،  و�سط  اخل�سراء،  املنطقة  ال�سدر،  مقتدى 
اأن�سار  اعت�سم  فيما  الربملان،  مبنى  يف  مفتوحا  اعت�ساما 
الإطار التن�سيقي يف منطقة اجلادرية، �سمن اأزمة �سيا�سية 

طاحنة، متتد منذ 10 اأ�سهر.
واع���ت���ادت ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ا���س��ت��خ��دام احلواجز 
الكونكريتية، خلل ال�سنوات املا�سية، لقطع الطرق ومنع 
يف  ا�ستخدامها  عن  ف�سل  املتطرفة،  التنظيمات  هجمات 
يف  اإليها  املحتجني  دخ��ول  م��ن  حت�سبا  املناطق  بع�س  غلق 

عدة منا�سبات، مثل تظاهرات عام 2019.
امل��ن��ط��ق��ة اخل�سراء  ال��ب�����س��ري��ة يف  ال��ك��ث��اف��ة  وب��ف��ع��ل وج����ود 
ن�سر  اإىل  الع�سكرية  ال��ق��وات  جل���اأت  ب��ه��ا،  املحيطة  وامل���دن 
الأمانة  الكونكريتية، يف عدة مواقع، مثل  مئات احلواجز 
العامة ملجل�س الوزراء وقرب جمل�س الق�ساء الأعلى ومبنى 

جمل�س النواب.

اإجراء وقتي
ملوقع  ق��ال  العراقية،  امل�سرتكة  العمليات  قيادة  يف  م�سدر 
“�سكاي نيوز عربية” اإن “الغر�س من تلك احلواجز اإبعاد 
املتظاهرين عن بع�س املناطق احل�ّسا�سة التي ل ينبغي اأن 
يكونوا عندها، وقطع الطرق الوا�سلة اإىل مقار احلكومة 
تلك  بع�س  اإزال���ة  اإذ ميكن  وق��ت��ي،  اإج���راء  وه��و  الرئي�سية، 
احلواجز بعد انتهاء العت�سامات احلالية”، م�سريا اإىل اأن 

بتلك  تتاأثر  املنطقة اخل�سراء مل  داخ��ل  امل��رور يف  “حركة 
القطوعات، لأنها بعيدة عن ال�سوارع الرئي�سية«.

امل�����س��در، ال����ذي رف�����س ال��ك�����س��ف ع���ن ا���س��م��ه، اأك����د اأن����ه “ل 
الطرق،  بع�س  غلق  يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ا���س��ت��خ��دام  ميكن 
اإليه من دعم لوج�ستي، لذلك  ملا حتتاج  واإن�ساء مرابطات 
ي��ت��م ال��ل��ج��وء اإىل ه���ذا ال��ن��وع م��ن الإج��������راءات، اإذ اأع����ادت 
انطلق  الآن، مع  لغاية  الأمنية ع�سرات احلواجز  القوات 
ال��ت��ظ��اه��رات، وم���ن امل��ت��وق��ع خ���لل الأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة اتخاذ 

اإجراءات اأكرث احرتازية«.
املنطقة  يف  ال�����س��در،  مقتدى  اأن�����س��ار  اعت�سامات  وت��رك��زت 

اخل�سراء، 
�سديدة التح�سني، وهي تقع على ال�سفة الغربية من نهر 
 - الر�سافة  هما  جانبني؛  اإىل  ب��غ��داد  ي�سطر  ال��ذي  دجلة 
ال�سرقي، والكرخ - الغربي، ويف اجلهة الثانية للنهر اأحياء 

الباب ال�سرقي والبتاوين والكرادة ال�سرقية.

ا�ستياء �سعبي
يف ق��ب��ال��ة ذل���ك، ع��رب م��واط��ن��ون ع��راق��ي��ون ع��ن ا�ستيائهم 
وان��زع��اج��ه��م م��ن ع���ودة تلك احل��واج��ز اإىل ���س��وارع ومدن 
ال�سنتني  م����دار  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  تخل�ست  اأن  ب��ع��د  ال��ع��ا���س��م��ة، 
املا�سيتني، خا�سة مركز العا�سمة، مثل املنطقة اخل�سراء، 
وما حولها، لت�سيف عبئا اآخر على ال�ساكنني هناك وتفر�س 

عليهم خارطة طريق حمددة.
���س��اك��ن��ي املنطقة  ال��ع��ب��ي��دي )50 ع��ام��ا( م��ن  اأب����و حم��م��د 
مقلق،  “الو�سع  اأن  اأك���د  ب��غ��داد،  العا�سمة  يف  اخل�����س��راء، 
التفتي�س  الأمنية مت�سارعة، مع عودة حواجز  والتحركات 
الكونكريتية، ف�سل  احل��واج��ز  وع��ودة  ال�����س��وارع،  بع�س  يف 
عن الإجراءات امل�سددة ليل فيما يتعلق بالدخول واخلروج 

لبع�س ال�سوارع التي ت�سم من�ساآت حكومية اأو مقرات«.
قال  نيوز عربية”  “�سكاي  ملوقع  العبيدي وخ��لل حديثه 
اإن “حالة من الرتياب ت�سود اأجواء بغداد ب�سبب العدائية 

ال�سيا�سية وحالة املجهول التي نتجه اإليها وغياب احللول 
عن  ف�سًل  مبوقفهم،  الأط���راف  جميع  ومت�سك  الأف��ق  يف 
القدمية، وهو ما يعطي موؤ�سرا  الأمنية  الإج��راءات  عودة 

وا�سحا عن واقع املدينة التي تعبت كثريا«.
“داع�س”،  تنظيم  �سد  الع�سكرية  العمليات  توقف  ومنذ 
وا�سعة  العراقية حملة  القوات  ب��داأت   ،2017 العام  نهاية 
لفتح ال��ط��رق امل��غ��ل��ق��ة، واإزال�����ة ح��واج��ز ال��ك��ون��ك��ري��ت التي 
العا�سمة بغداد.وجلاأ بع�س �سكان  اأجواء  كانت تخيم على 
العا�سمة بغداد اإىل اإقليم كرد�ستان لق�ساء عطلة ال�سيف 
والهرب من واقع العا�سمة، يف ظل النقطاع املتكرر للتيار 

الكهربائي وت�ساعد اخللفات ال�سيا�سية.

من اأ�سعب القرارات
بدوره، يرى املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة منا الإعلمية، رحيم 
ال�سمري، يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية” اأن “عودة 
نف�سية  على  ال��ق��رارات  اأ�سعب  من  الكونكريتية  احل��واج��ز 
املواطن العراقي، وكذلك من اأ�سواأ القرارات التي تتخذها 
املوؤ�س�سة الع�سكرية، خا�سة اأن هذا الأ�سلوب من العمل مل 

يثبت جناحه، وميكن جتاوزه ب�سهولة«.
»واأ����س���اف: “ل مي��ك��ن م��واج��ه��ة امل��ت��ظ��اه��ري��ن، مب��ث��ل تلك 
امل�سوؤولني  ب���ني  ك���ب���رية  ل��ع��زل��ة  و���س��ت��وؤ���س�����س  احل����واج����ز، 
واملواطنني، بل و�ستوؤثر على نف�سية املواطن، وتعطي �سورة 

عن ظلمية احلياة، يف ظل الأو�ساع ال�سيا�سية املعقدة«.
ملركز  الوحيد،  املمثل  وه��ي  للأبحاث،  امل�ستقلة  املجموعة 
قبل  ن�سرته  ا�ستطلعا  اأج��رت  العراق،  ال��دويل، يف  غالوب 
اأيام، حتدث عن اأن 17 باملئة فقط من العراقيني يعتقدون 
ب����اأن ب��لده��م ي�����س��ري ب���الجت���اه ال�����س��ح��ي��ح، وه���و م��ا يعطي 
موؤ�سرا عن نظرة غري متفائلة ت�سود لدى العراقيني ب�ساأن 

م�ستقبل بلدهم.

حت�سبا للهجمات الإرهابية بفعل الأزمة الراهنة

�لعر�ق.. بغد�د تختنق باحلو�جز �لكونكريتية جمدد�

•• وا�شنطن-وكاالت

يتحدث حمرر ال�سوؤون الدفاعية يف جملة “نا�سونال اإنرت�ست” 
الأمريكية كري�س اأو�سبورن عن �سعوبة تف�سري عدم قدرة رو�سيا 
اأوكرانيا. فمع امتلك �سلح  �سماء  على حتقيق تفوق جوي يف 
اجلو الرو�سي 700 مقاتلة يف مقابل 64 مقاتلة لأوكرانيا، كان 
ب�سهولة  الأوكرانية  الأج���واء  على  مو�سكو  ت�سيطر  اأن  يفرت�س 

ن�سبية. لكن ملاذا مل يحدث ذلك؟
الأمريكيون  الع�سكريون  امل�سوؤولون  الأخ��رية، حتدث  الأ�سهر  يف 
يف البنتاغون عن الروح املعنوية العالية للطيارين الأوكرانيني 
ورغبة القادة الرو�س يف عدم تنكب املخاطر، وفاعلية الدفاعات 
اجل��وي��ة الأوك��ران��ي��ة. بيد اأن ك��ل ه��ذه ال��ع��وام��ل، ل تعطي براأي 
الكاتب جواباً �سافياً حول عدم قدرة رو�سيا على حتقيق التفوق 

اجلوي، على رغم مرور �ستة اأ�سهر على احلرب، يف ظل امتلكها 
مئات املقاتلت اأكرث مما متتلكه اأوكرانيا.

والغرب  اأوك��ران��ي��ا  تدفع  ق��د  ال��وق��ائ��ع،  ه��ذه  اأن  الكاتب  وي�سيف 
الرو�سية.  القوات  مقابل  يف  جوي”  “تفوق  حتقيق  يف  للتفكري 
للتخطيط  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  وكيل  يكرر  احلقيقة،  ويف 
اإىل  غربية  مقاتلت  اإر���س��ال  م�ساألة  اأن  كاهل،  كولن  ال�سيا�سي 
الدر�س.  قيد  واأن��ه��ا  ت�سوره”،  “ل ميكن  اأم���راً  لي�ست  اأوك��ران��ي��ا 
ويبدو اأن احتمال اإر�سال مقاتلت غربية من اجليل الرابع هي 
م�ساألة مطروحة، مع اأن امل�سوؤولني يف البنتاغون ي�سفونها على 

اأنها جهد بعيد املدى.
اإىل  بالن�سبة  احلالية  “اأولويتنا  اإن  لل�سحافيني  ك��اه��ل  وق���ال 
الطائرات هي �سمان اأن اأوكرانيا قادرة على ا�ستخدام املقاتلت 

التي يف حوزتها من اأجل التاأثري على جمريات امليدان«.

التي  ميغ-29  مقاتلت  تزويد  الآن  يتم  القريب،  امل��دى  وعلى 
باأ�سلحة غربية متطورة  ال�سوفياتي  العهد  اأوكرانيا من  متلكها 
مثل �سواريخ فائقة ال�سرعة م�سادة للإ�سعاع “هارم” امل�سممة 
ل���لإط���لق م��ن امل��ق��ات��لت ال��رو���س��ي��ة. واأ����س���ار ك��اه��ل اإىل اأن����ه يف 
“هارم”  ���س��واري��خ  الأوك��ران��ي��ون  ي�ستخدم  الأخ����رية،  الأ���س��اب��ي��ع 

لتدمري الرادارات الرو�سية.
واأ����س���اف ال��ك��ات��ب اأن ال��ق��درة امل��ت��زاي��دة ع��ل��ى م��لح��ق��ة وتدمري 
اأوك��ران��ي��ا وحلفاءها  اأن  ال��رو���س��ي��ة، تفرت�س  اجل��وي��ة  ال��دف��اع��ات 
احتمال حتقيق التفوق اجلوي على  “ل ي�ستبعدون”  الغربيني 
رو�سيا، على رغم الفارق يف عدد املقاتلت التي متلكها الدولتان. 
الفاعلية احلالية  خ��ل��ف  ت��ق��ف  ال��ت��ي  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ع��وام��ل  وم���ن 
ال�سواريخ  باأنظمة  تزويدها  هو  الأوكرانية،  اجلوية  للدفاعات 

الأمريكية اأر�س-جو املتطورة “نا�سامز«.

هل حتّقق �أوكر�نيا �لتفّوق �جلوي على رو�سيا؟

ال�سفري الكازاخي يوؤكد ح�سور �سيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وممثلني عن 60 دولة

كاز�خ�ستان حتت�سن موؤمتر زعماء �لأديان �لعاملية و�لتقليدية 14-15 �سبتمرب 
نور �سلطان حتتفل بيوم الد�ستور وذكرى 

التخلي عن الأ�سلحة النووية
ت�سابه كبري  يف معايري الت�سامح 

بني الإمارات وكازاخ�ستان

�مل�سري�ت �لإير�نية.. 
»م�سروقة« من �إ�سر�ئيل!

•• عوا�شم-وكاالت

ف��ج��ر ت��ق��ري��ر اأوك�����راين م��ف��اج��اأة غ��ري ���س��ارة لإي�����ران، وك�����س��ف ���س��راً حاولت 
طهران اإخفاءه، ملا له من دور يف �سرب دفاعاتها خا�سة اجلوية، والقائمة 
ال�سلطات  حماولة  بعد  جدل  مثار  اأ�سبحت  التي  امل�سرية،  الطائرات  على 
يف  للم�ساهمة  اخل���ارج  اإىل  ت�سدره  ع��امل��ي،  ���س��لح  اإىل  حتويلها  الإي��ران��ي��ة 
الإيرانية عكفت  “ال�سلطات  اإن  الأوك��راين،  التقرير  دموية احلروب.وقال 
على ا�ستن�ساخ �ساروخ اإ�سرائيلي م�ساد للدروع لتزويده بطائراتها امل�سرية 
لتعزيز قوتها وتفوقها”، وفقاً ملا ذكرته �سحيفة “جريوزامل بو�ست” اأم�س 
الأول الأحد.وبعد ا�ستعرا�س اإيران لقدراتها اجلوية يف مترين اأطلقته يف 
24 اأغ�سط�س )اآب( لرفع جاهزية وقدرات طائراتها امل�سرية، ك�سف موقع 
“اك�سرب�س ديفين�س” الأوكراين، اأن �سوراً عدة التقطت للعرو�س اجلوية، 
وك�سفت عن حمل طائرات اإيرانية م�سرية ل�سواريخ م�سادة للدروع �سبيهة 

بتلك التي طورها اجلي�س الإ�سرائيلي والتي تعرف با�سم “�سبايك«. 
و�سككت ال�سحيفة بتلك القدرات الإيرانية، قائلة: “ل ميكن اإثبات بع�س 
اإي��ران حول ق��درات طائراتها امل�سرية ولي�س من  الدع��اءات التي تطرحها 
اأخ���رى، من  “من ناحية  واأ���س��اف��ت  اأدائها”.  م��دى ج���ودة  دائ��م��اً  ال��وا���س��ح 
الوا�سح اأن الطائرات الإيرانية امل�سرية ت�ستخدم ب�سكل متزايد يف املنطقة 
تلك  ح�سور  بتعزيز  ب��داأت  طهران  اأن  كما  الإرهابية،  امليلي�سيات  قبل  من 

الطائرات يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية«.
اجلوية  بالقدرات  الأوك��راين  الهتمام  يكون  قد  اأي�ساً،  ال�سحيفة  وتقول 
الإيرانية جمرد حتليل ع�سكري من قبل موقع يهتم بتلك ال�سوؤون. لكن 
قد يحمل التحليل دوافع اأخرى، خا�سة واأن اجلي�س الأوكراين مييل اإىل 
احلرب  يف  ح�سوره  لتعزيز  الرتكية  ومنها  امل�سرية،  الطائرات  ا�ستخدام 
وردع اجلي�س الرو�سي، بعد اأن اأثبتت تلك الطائرات قدرتها على وقف تقدم 

اجلي�س الرو�سي يف مناطق عديدة.
 ،”6 “مهاجر  طائرة  على  حتديداً  ال�سوء  اك�سرب�س”  “ديفين�س  و�سلط 
وهو منوذج ت�سعى اإيران لت�سديره اإىل اخلارج. ومن �ساأن معرفة اجلي�س 
الأوك��راين باأن ذلك النموذج قادر على حمل روؤو�س متفجرة اأن يرفع من 

فر�س امتلكه لتلك الطائرات الإيرانية، بح�سب ال�سحيفة. 
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املال والأعمال
توقيع �تفاقية �سر�كة بني �سوق �أبوظبي �لعاملي ومكتب �أبوظبي للمقيمني

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل يف اأبوظبي، ومكتب اأبوظبي 
اتفاقية  توقيع  اأبوظبي،   – القت�سادية  التنمية  لدائرة  التابع  للمقيمني 
�سراكة بهدف دعم ازدهار املجتمع يف ال�سوق ومتكينه من حتقيق ال�ستقرار 

والندماج مع الثقافات املتنوعة التي حتت�سنها اإمارة اأبوظبي.
خلل  م��ن  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  توفري  اإىل  التفاقية  تهدف 
ACCESSADGM، مبا  اأبوظبي العاملي  البوابة الإلكرتونية ل�سوق 
للمتقدمني  اأبوظبي  يف  الذهبية  للإقامة  الرت�سيح  طلبات  تعزيز  ذل��ك  يف 

املوؤهلني، وا�ستك�ساف اآفاق جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفني.
الرت�سيح  ب����اإدارة  للمقيمني  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  �سيقوم  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 

�سوق  م��ن  وامل��وؤه��ل��ني  املر�ّسحني  للمتقدمني  اأبوظبي  يف  الذهبية  للإقامة 
اأبوظبي العاملي.

و�سيتعاون الطرفان يف دعم املبادرات ال�سرتاتيجية املحلية والدولية ملكتب 
اأبوظبي للمقيمني، مبا فيها الرتويج للإقامة الذهبية واأ�سلوب احلياة املميز 
وامل�ستثمرين  املواهب  الرامية ل�ستقطاب  املبادرات  اأبوظبي وغريها من  يف 
اأن�سطة  اإط��لق  ف�سًل عن  الإم���ارة،  ا�ستقرارهم يف  و�سمان  الأع��م��ال  ورواد 
ت�سويقية م�سرتكة عرب العديد من القنوات الرقمية واملبا�سرة، حيث ت�سع 
العاملي  ال�سوق  يف  اأبوظبي  لإم��ارة  للرتويج  وا�سحاً  منهجاً  التفاقية  ه��ذه 

والعمل على ا�ستقطاب اأهم القطاعات القت�سادية.
من  للمقيمني  اأبوظبي  مكتب  متكني  على  العاملي  اأبوظبي  �سوق  و�سيعمل 
الو�سول اإىل قائمة �ساملة من ال�سركات العاملية، ما يتيح للمكتب الفر�سة 

وت�سليط  اأبوظبي  يف  الذهبية  الإق��ام��ة  حلاملي  احل�سرية  امل��زاي��ا  لتقدمي 
ال�سوء على جودة احلياة يف الإمارة.

ويجمع �سوق اأبوظبي العاملي خمتلف ال�سركات من خمتلف الدول يف منطقة 
للمقيمني  اأبوظبي  ملكتب  الفر�سة  تعطي  حيث  اأبوظبي  مدينة  يف  مميزة 

لللتقاء بهم يف مكان واحد حتت مظلة �سوق اأبوظبي العاملي.
ولتعزيز مكانة اأبوظبي كوجهة مثالية للعي�س، �سيقدم �سوق اأبوظبي العاملي 
جمموعًة من اخلدمات والعرو�س احل�سرية جلميع حملة الإقامة الذهبية 

يف اأبوظبي من خلل مكتب اأبوظبي للمقيمني.
وقال �سعادة حارب مبارك املهريي، املدير التنفيذي ملكتب اأبوظبي للمقيمني: 
يفتح التعاون مع �سوق اأبوظبي العاملي الباب اأمام املكتب للو�سول اإىل قاعدة 
وا�سعة من ال�سركات العاملية واملجتمع املتنوع من املقيمني يف الإمارة، حيث 

�سيكون هذا التعاون مع ال�سوق فر�سة هامة لتعريف هذا املجتمع بالفر�س 
ت�سمن  بيئة  �سمن  والعمل  للعي�س  الإم��ارة  لهم  توفرها  التي  ال�ستثنائية 
م�ساعينا  مع  ين�سجم  مبا  ولعائلتهم،  لهم  وال�ستقرار  والزده���ار  الأم��ن 
ال��رام��ي��ة ل���س��ت��ق��ط��اب اأف�����س��ل امل���واه���ب م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل و�سمان 
تقدمي  على  جانبنا  من  و�سنحر�س  الإم���ارة؛  يف  الأم��د  طويل  ا�ستقرارهم 
اأف�سل اخلدمات الذكية والهادفة ملجتمع ال�سوق وتوفري كافة اأ�سكال الدعم 

لتعزيز م�ستويات حياتهم ورفاهيتهم.
خطوًة  للمقيمني  اأبوظبي  ومكتب  العاملي  اأبوظبي  �سوق  بني  التعاون  ويحُعّد 
هامة من �ساأنها تاأكيد التزام ال�سوق بتوفري حلول م�سممة خ�سي�ساً لتلبية 
املتعاملني  بتجربة  الرتقاء  ي�سمن  مبا  وذلك  الأعمال،  جمتمع  احتياجات 

وت�سهيل مزاولة الأعمال يف ال�سوق الذي يحُعد مركزاً مالياً دولياً.

اأكدن اأنه لول الدعم احلكومي للم�ساريع ال�سغرية ما كان هناك »واقع ملهم .. وم�ستقبل م�ستدام«

ر�ئد�ت �أعمال �إمار�تيات ُي�سدن بدور موؤ�س�سة �سعود بن �سقر ومبادر�تها لتحفيزهن
-ع�سوية املواطنات باملوؤ�س�سة بلغت 26 % و�سملت كافة الأن�سطة

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س  اإ�سماعيل  يو�سف  اأك��د 
انه  على  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود 
الإماراتية  امل��راأة  ن�سبة م�ساهمة  ارتفاع  بات وا�سحاً 
العمل، ومن �سمنها  و�سوق  القت�سادي  الن�ساط  يف 
ن�سبة  زادت  حيث  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع 
وتنوعت  املجال،  تعملن يف هذا  اللواتي   ال�سيدات 
وغري  تقليدية  خمتلفة  جم���الت  اإىل  م�ساريعهن 
ع��ل��ى ح���ر����س م��وؤ���س�����س��ة �سعود  ت��ق��ل��ي��دي��ة ، م����وؤك����داً 
ال�سغرية  الأع��م��ال  لقطاع  التناف�سية  تعزيز  على 
واملتو�سطة ، م�سرياً اىل اأن م�ساهمة املراأة الإماراتية 
�سقر  بن  �سعود  موؤ�س�سة  تتبناها  التي  امل�ساريع  يف 
ن�سبته  م��ا  تقريباً  بلغت  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية 
%26 تنوعت منها اأن�سطة جتارية ومنها املاأكولت 
وامل�سروبات والعناية والتجميل وامللبو�سات واملرافق 

الريا�سية والعديد من الأن�سطة الأخرى.
واأ�سار اىل ان  موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع 
ال�سباب ، ت�ستلهم مبادراتها ومنظومة العمل بها من 
ال�سديدة  القيادة احلكيمة وتوجيهاتها  روؤية  خلل 
رواد  ل��ق��درات  ال��داع��م��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  لتنفيذ   ،
ب�سكل  وال�سيدات  ع��ام  ب�سكل  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال 
خا�س ، لتمكني امل��راأة يف جم��ال ري��ادة الأع��م��ال اإىل 
جانب توفري احتياجات رواد ورائ��دات الأعمال من 
بيدهم   ل��لأخ��ذ  وال��ت��ق��ن��ي،  والإداري  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
واق��ع ملمو�س  ي�سمن منو  اإىل  اف��ك��اره��م  وحت��وي��ل 
واملتو�سطة”  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  وا�ستدامة 
القت�ساد  وزارة  اإح�سائيات  ووف��ق  ان��ه  اىل  لف��ت��اً   ،
موؤخراً ، ثبت اأن م�ساركة املراأة الإماراتية يف خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة ، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ق��ط��اع ريادة 
، ما ن�سبته  الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

%94 من اإجمايل ال�سركات بدولة الإمارات .
اأك������دت م����رمي م�����س��ب��ح ال��ك��ي��ب��ايل مديرة  ب����دوره����ا 
ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود  موؤ�س�سة 
الإماراتية  امل����راأة  تثبت  ي���وم  ب��ع��د  “..يوماً  ق��ائ��ل��ة: 
جدارتها بالثقة التي اأولتها اإياها قيادتنا احلكيمة، 
فعلى مدى خم�سة عقود ا�ستثمرت الدعم احلكومي 
ال�ستثنائي لها ب�سكل مثمر وفعال يف عملية البناء 
والتنمية وحتقيق الروؤى الطموحة لقيادة الإمارات 
العام  ه��ذا  يف  باإجنازاتها  نحتفي  وعليه  الر�سيدة، 
 “ م�ستدام  م�ستقبل  ملهم…  “ واق��ع  �سعار  حتت 
لنوؤكد على ح�سورها كملهمة يف العطاء يف ظل بيئة 
دائماً  و�ساعية  لقادتنا،  الأبوية  الرعاية  خ�سبة من 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  لتعزيز  واأب��داً 
ال�سيخة  �سمو  خطى  على  ت�سري  احلبيبة،  لدولتنا 
الن�سائي العام،  فاطمة بنت مبارك؛ رئي�سة الحتاد 
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة، الرئي�سة 
الإم����ارات«،  »اأم  الأ���س��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 

بع�ساً  “ ن�ساط  “ الفجر  اهلل.«وت�ستعر�س  حفظها 
م���ن رائ������دات الأع����م����ال ال���ل���وات���ي ح��ق��ق��ن اإجن������ازات 
واأثبنت ح�سورهن وكفاءتهن وو�سعن ب�سمتهن يف 
التميز والإبداع  م�ساريعهن فا�ستحقت وعن جدارة 
ال�سعي   : الزعابي  �سامل  �سعاد   : ومنهن  والب��ت��ك��ار 
مل��رح��ل��ة م��ا بعد  لتنويع م�����س��ادر ال��دخ��ل ا���س��ت��ع��داداً 
الزعابي مل يقف تفوق  التقاعد وتقول �سعاد �سامل 
املراأة الإماراتية يف املجال الدرا�سي وو�سولها لأعلى 
وظفت  ب��ل  ف��ح�����س��ب،  وال��درا���س��ي��ة  العلمية  امل���رات���ب 
امل���ج���ال ال��ع��م��ل��ي، وت�سيف  ب�����س��ك��ل ك��ام��ل يف  ع��ل��م��ه��ا 
ح�سلت على املاج�ستري يف اإدارة اجلودة ، وا�ستثمرت 
ح�سيلة درا�ساتي يف تطوير املهام والداء يف وظيفتي 
احلكومية كخبري اأداء موؤ�س�سي ، ومل اأقف عند هذا 
احلد بل �سعيت لتاأ�سي�س م�سروعي اخلا�س انطلقاً 

من اأهمية ال�سعي لتنويع م�سادر الدخل .
وت�سيف  “توجهت  يف العام 2020 ملوؤ�س�سة �سعود 
اإ�سافة  اأح��م��ل  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  ب��ن 
وال�سغف  الطموح  م��ن  الكثري  الت�سجيل  مل�ستندات 
لإط��لق  “ دوبامني �سبا” ليكون اأك��رث من جمرد 
ل��ل�����س��ي��دات، ح��ي��ث لحظت  م��رك��ز جت��م��ي��ل  تقليدي 
ارت��ي��ادي مراكز التجميل يف الإم���ارة، افتقار  خ��لل 
خدماتها  للتميز والتخ�س�س،  وبناء على خربتي يف 
جمال تقدمي اخلدمات  املتميزة يف احلكومة،  جاءت 
فكرة البتكار يف طريقة تقدمي اخلدمات التجميلية 
  بطابع ع�سري غري متكلف وال��ذي تبحث عنه كل 
�سيدة �سغوفة بق�ساء اأوقات هادئة ومميزة بعد يوم 
عمٍل �ساّق، حيث نوفر  يف دوبامني �سبا جتربة فوق 
العادة لل�سيدات مع خدمات مميزة وح�سرية وذات 
على  �سعاد  ومناف�سة.«وتوؤكد  منا�سبة  واأ�سعار  جودة 
�سرورة املتابعة املتوازنة للم�سروع من قبل �ساحبه 
فالتوازن  امل��ت��اب��ع��ة،  يف  ي��غ��ايل  ول  يهمله  ل  بحيث 
املتوا�سلة  ق��راءت��ي  م��ن  تعلمته  م��ا  وه���ذا  ���س��روري 
لكتب الأعمال وتطويرها، حيث كانت اأكرث ن�سيحة 
وبالذات لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية �سرورة حتديد 
دور �ساحب امل�سروع هل هو املدير املبا�سر؟ اأم موظف 
للم�سروع؟  ومطور  اأعمال  رائ��د  اأم  مالك  جم��رد  اأم 
فاإذا كان �ساحب امل�سروع يقوم مبعظم الأعمال فهذا 
يحتاج لوقت وجهد م�ساعف، وبهذا �سيبقى امل�سروع 
يتفرغ  اأن  !! وعليه يجب  اإن مل يف�سل  هذا  �سغرياً 
رائد الأعمال لتطوير م�سروعه من تو�ّسع وتطوير 

وابتكار باخلدمات ليجعل منه ق�سة جناح ».
وتوا�سل حديثها قائلة:” هذا الكلم ل يعني اإغفال 
ح�سب  تختلف  املتابعة  ه��ذه  ولكن  امل�سروع،  متابعة 
امل�سروع ففي مرحلة بداية  كل مرحلة من مراحل 
امل�سروع  �ساحب  على  يجب  والتنفيذ  التخطيط 
اللزمة،  وامل���وارد  واجلهد  الوقت  كل  يخ�س�س  اأن 
يحتاج  ال�����س��غ��ري  ك��ال��ط��ف��ل  ي��ك��ون حينها  ف��امل�����س��روع 
عناية فائقة ومتابعة م�ستمرة، كما اأن هناك الكثري 

من الأم��ور ل ميكن ل�سخ�س غري �ساحب امل�سروع 
اختيار  ومنها  اخل���ربة،  اأه���ل  م�����س��ورة  م��ع  متابعتها 
امل��ك��ان ونوعية اخل��دم��ات وال��دي��ك��ور وال��ت��اأث��ي��ث، ويف 
م���راح���ل اأخ�����رى مي��ك��ن ت��ك��ل��ي��ف امل��وظ��ف��ني املنتقني 
امل�سروع  ت��ق��دم  وم���ع  حم����ددة،  مب�����س��وؤول��ي��ات  بعناية 
وانطلقه تقل املراقبة وتتوزع املهام، ويجب ال�سعي 
الدائم لإيجاد اأ�ساليب ملعرفة هل امل�سروع ي�سري على 
الطريق ال�سحيح، ول نغفل �سرورة ال�ستفادة من 

الأ�ساليب التقنية احلديثة ملتابعة العمل عن بعد«.
اأي  لبدء  بال�سرورة  لي�س   “ بالقول:  �سعاد  وتتابع 
املهم  من  ولكن  الكبرية،  اخل��ربة  امتلك  م�سروع  
الكبري  والإمي����ان  بالعمل  ال�سغف  امل���رء  ميتلك  اأن 
ع��ل��ى �سقل  ي��ع��م��ل  واأن  ال��ن��ج��اح،  ب��ح��ت��م��ي��ة حت��ق��ي��ق 
ال�����س��ح��ي��ح، ويدر�س  ب���الجت���اه  خ���ربات���ه وي��وج��ه��ه��ا 
العلم  اأن  على  التاأكيد  مع  وحجمه،  ال�سوق  احتياج 
للنجاح،  اأك��رب  يحُك�سبه فر�ساً  ما  واخل��ربة يف جم��ال 
ويخت�سر عليه طريق حتقيق الأهداف كما يخت�سر 

عليك الوقت واجلهد واملال«.

على  �سجعتني  والدتي   .. اإبراهيم  عائ�سة 
اإطالق م�سروعي اخلا�س  

امل�ساريع  بع�س  ت��ب��دو  ق��د  اإب��راه��ي��م  عائ�سة  وت��ق��ول 
اخلو�س  اأح����د  لأي  ومي��ك��ن  �سهلة  الأوىل  ل��ل��وه��ل��ة 
الأمر  لكن  ال��زه��ور،  تن�سيق  حم��لت  ومنها  فيها، 
اإبراهيم  عائ�سة  ت��وؤك��د  حيث  الب�ساطة،  بهذه  لي�س 
التجارية وموظفة يف  العلوم  �سهادة يف  التي حتمل 
اإح��دى اجلهات احلكومية و�ساحبة حمل روز ميل 
الذي يعد من اأبرز حملت الزهور يف راأ�س اخليمة 

ال��ع��م��ل من  ه���ذا  اأن  يعتقد  م��ن  :” ي��خ��ط��ئ  ق��ائ��ل��ة 
اليوم  الزهور  تن�سيق  اأ�سبح  فقد  مبكان،  ال�سهولة 
عمَل يتطلب مهارات وتقنيات عالية تتعدى جمرد 
اأنيق،  تغليف باقة من الزهور بورق جذاب و�سريط 
واملمار�سة  املوهبة  ام��ت��لك  ال��ي��وم  ال�����س��روري  فمن 
اأحدث  على  ال��دائ��م  والط����لع  امل�ستمر  وال��ت��دري��ب 
التقنيات والو�سائل امل�ستخدمة وكيفية ا�ستخدامها 
وال�ستفادة منها ب�سكل جذاب والطلع على الرائج 
اأفكار ابتكارية خارج  يف ال�سوق مع العمل على خلق 
قائلة  عائ�سة  الآخرين«.وتتابع  عن  متيزك  املاألوف 
:” عندما فكرت بالعمل اخلا�س توجهت لل�ستثمار 
العام  يلبي �سغفي، وافتتحت يف  املجال لأن��ه  يف هذا 
2017 الفرع الأول مل�سروعي “ روز ميل “ للزهور 
التفا�سيل  اأدق  على  بنف�سي  واأ���س��رف��ت  وال�سوكول، 
ف��ي��ه ب����دًء  م��ن دي���ك���ورات امل��ح��ل واخ��ت��ي��ار املوردين 
مع  والتوا�سل  باحل�سابات  م��روراً  معهم  والتوا�سل 
طلبيات الزبائن. بداأ امل�سروع ببيع الزهور الطبيعية 
يف  تطورنا  وق��د  احل��ل��وي��ات،  اأ�سفت  ث��م  وال�سناعية 
تقدمي اأعمالنا وخدماتنا حيث نوفر اأنواعاً متعددة 
من الزهور الطبيعية من خمتلف الأ�سناف والألوان 
والزهور ال�سناعية من اأجود اأنواع اخلامات، وعلب 
الهدايا املبتكرة، و نقدم خدمة تغليف وتزين الورود، 
والفعاليات  املوؤمترات  قاعات  تزيني  اإ�سافة خلدمة 
مناف�سة،  واأ�سعار  باحرتافية  وال�سيارات  والأعرا�س 
كما اأننا املوزعون احل�سريون ل� جولدن براون علمة 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  م��ن  ال�سهرية  الكوكيز 
يف  املتجددة  والأذواق  املو�سة  خطوط  اآخر  وملواكبة 
اخلا�س  م�سنعنا  منتلك   واإك�����س�����س��وارات��ه��ا،  ال���ورود 

والإكريليك  واخل�سب  واجللد  احلديدية  باملنتجات 
اإمعاناً بتقدمي خدمة خمتلفة عّما هو معرو�س يف 
الأ�سواق، وبف�سل اهلل متكّنا من تاأ�سي�س ا�سم مميز 
اإم��ارة راأ���س اخليمة ولتلبية الطلب املتزايد على  يف 
لتغطية  اأخ��رى  ف��روع��اً  وافتتحنا  تو�سعنا  خدماتنا 
اليوم  وعليه منتلك  املختلفة،  راأ�س اخليمة  مناطق 
طلبات  خللها  م��ن  نلبي  ف��روع  ثلثة  اهلل  بف�سل 
من  لعملئنا  اإ�سافة  املناطق  خمتلف  يف  عملئنا 
علمة  لن�سر  ونتطلع  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر  ال�سعودية 

“روز ميل “يف باقي اإمارات الدولة  ».
روز  ح�ساب  بنف�سي  “ اأت��اب��ع  قائلة:  عائ�سة  وت��وؤك��د 
ميل على الإن�ستغرام، لن�سع املتابعني باأحدث واأبرزا 
والإك�س�سوارات  ال����ورود  اأن����واع  اأف�����س��ل  و  لت�ساميم 
والتن�سيقات املبتكرة، والتعرف عن كثب اإىل م�ستوى 
ر�ساهم وتوجهات اأذواقهم العامة، كما ن�سع اأجندة 
على مدار العام باأبرز املنا�سبات والفعاليات للم�ساركة 
مبتكرة،  اأف��ك��اراً  منا�سبة  لكل  ونهيئ  ودعمها،  فيها 
من  وخمتلفة  وا�سعة  ت�سكيلة  وج��ود  على  ونحر�س 
اأن���واع واأل���وان ال��زه��ور والإك�����س�����س��وارات التي تر�سي  
ونحر�س  كافة.  املنا�سبات  وتنا�سب  الأذواق  خمتلف 
ب����اأذواق عملئنا  دراي���ة  على  ن��ك��ون  اأن  على  ك��ذل��ك 
م��ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات واح��ت��ف��الت��ه��م ح��ي��ث لكل 
الزهور  يف�سل  م��ن  ف��ه��ن��اك  اخل��ا���س  طلبه  منهم 
الطبيعية وهناك من يف�سل ال�سناعي وذلك ح�سب 
ومل�سات  اإبداعية  اأف��ك��اراً  لهم  نقدم  وعليه  املنا�سبة، 
اإ���س��اف��ة بع�س  ل��ل��زه��ور، وذل���ك م��ن خ���لل  جمالية 
م�سكات  وجتهري  الفنية  والت�سكيلت  الإك�س�سوارات 
كادرنا  ويتمتع  الأف���راح،  حفلت  وتزيني  الأع��را���س 
الزهور  تن�سيق  عمليات  يف  فائقة  وم��ه��ارات  بخربة 

وتقنيات الت�سميم و املواد امل�ستخدمة.«

فاطمة يو�سف املال : ثقة تامة مب�ساريع املراأة 
الإماراتية

تبداأ فاطمة يو�سف املل، ا�ستعرا�س م�سروعها وهي 
الأعمال  اإدارة  يف  �سهادة  وحتمل  اأط��ف��ال  لثلثة  اأم 
لعملها  ع�سقها  مدى  فتوؤكد  املعلومات  وتكنولوجيا 
واعتزازها كونها �سيدة اإماراتية تعي�س يف كنف قيادة 
لكافة  الكرمية  احل��ي��اة  �سبل  بت�سخري  تهتم  اأب��وي��ة 
اأبنائها وكل من يقيم على اأرا�سيها، وتوؤكد بداية :” 
اأدخ��ر جهداَ )حتى  املعطاء ل  البلد  ابنة هذا  كوين 
�سخ�ساً  لأك����ون  ح��ك��وم��ي��ة(  بوظيفة  اأع��م��ل  مل  واإن 
منتجاً وفاعًل يف املجتمع ل �سخ�ساً م�ستهلكاً فقط، 
م�سروعي  امتلك  ب�سرورة  بالتفكري  ب��داأت  وعليه 
والإمكانات،  الطرق  اأب�سط  من  وانطلقت  اخلا�س 
مواقع  خ��لل  من   2014 العام  يف  ب��داأت  وبالفعل 

التوا�سل الجتماعي على الإن�ستغرام.«
م�سروعي  فكرة  ول��دت   ”: بالقول  فاطمة  وتتابع   
اخليمة،  راأ���س  يف  املحلي  ال�سوق  على  اطلعي  بعد 

العتناء  على  الإماراتية  الأم  حر�س  املعروف  فمن 
يف  مظهر  واأرق��ى  باأجمل  ظهورهم  وعلى  باأطفالها 
اإيجاد  يف  �سعوبة  اأج���د  كنت  وق��د  ك��اف��ة،  املنا�سبات 
م�ستفي�سٍة  درا���س��ٍة  وبعد  لأط��ف��ايل،  مميزة  ملب�س 
للمناف�سة  فر�ستي  اأن  وج��دت  يحتاجه  وما  لل�سوق 
امل�ساريع  م��ن  للمزيد  بحاجة  ال�����س��وق  اأن  م��ت��وف��رة، 
امل�����س��اب��ه��ة لف��ت��ق��اره ل��وج��ود م���ارك���ات األ��ب�����س��ة راقية 
ومريحة للأطفال وذات جودة عالية يف ذات الوقت، 
ومن هنا جاءت فكرة اإطلق بوتيك  بونيتا بالتعاون 
ال�سوق  ل��ه��ا ح�����س��وره��ا يف  اإ���س��ب��ان��ي��ة  م���ع ع���لم���ات 
الإماراتي،  ال��ذوق  تنا�سب  وذات جودة عالية  العاملي 
كبرياً  الإقبال  اأ�سبح  ن�سبياً   ق�سرية  فرتة  وخ��لل 
ونقله  امل�سروع  بتو�سيع  وفكرت  الألب�سة  ه��ذه  على 
م���ن ال���ع���امل الف���رتا����س���ي واف��ت��ت��اح ب��وت��ي��ك بونيتا 
واقعياً، ومل اأجد خرياً من موؤ�س�سة �سعود بن �سقر 
منها  اأحُطلق  حا�سنة  كجهة  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية 
م�����س��روع��ي ع��ل��ى الأر������س، وب��ال��ف��ع��ل ب����داأت م�سواري 
الفعلي من خللهم حيث ا�ستفدت من الت�سهيلت 
ال�سابة،  الوطنية  للم�ساريع  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي 
اأهل  يقدمها  اقت�سادية  ا�ست�سارات  من  توفره  وم��ا 
اخل���ربة والخ��ت�����س��ا���س اإىل ج��ان��ب الإع���ف���اءات من 
امل�ساركة  فر�س  وتوفري  التجارية،  الرخ�س  ر�سوم 
وخارجياً،  داخلياً  املختلفة  والفعاليات  املعار�س  يف  
لقد كان لدعمهم وم�ساعدتهم لنا وتقدمي امل�سورة 
والتخطيط  القت�سادية  اجل��دوى  درا�سة  اإع��داد  يف 
اليوم،  اأثر كبري يف جناحنا  امل�سروع  ال�سليم لإجناح 
اأ�سبح   لقد  والأه���ل.«  العائلة  دع��م  اإىل جانب  طبعاً 
واملتابعة  الرفيع  بف�سل احل�س  اليوم  بونيتا  بوتيك 
الراقية  اأبرز وجهات ملب�س الأطفال  املبا�سرة من 
بتجربة  للتمتع  العملء  يق�سده  اخليمة،  راأ���س  يف 
اإمارات  خمتلف  م��ن  لأطفالهم  الت�سوق  يف  ممتعة 
الدولة، وحتماً �ستدرك ال�سبب املبا�سر يف هذا الأمر 
حني تزور املكان حيث �ستلحظ هذه اللم�سة الأنيقة 
البوتيك  اأرك�����ان  م��ن  رك���ن  ك��ل  يف  ف��اط��م��ة  لل�سيدة 
باألوانه الدافئة وديكوراته ال�ساحرة وطريقة عر�س 
هناك. للموظفات  اللبق  والتعامل  املميزة  امللب�س 
واجمعن رائدات العمال على ان موؤ�س�سة �سعود بن 
�سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب تحُعد احلا�سنة املثالية 
لقتحام  بيدهم  فتاأخذ  الإماراتي،  ال�سباب  مل�ساريع 
م�ساريع  وتاأ�سي�س  ثقة  بكل  والأع���م���ال  امل���ال  ع��امل 
ناجحة تواكب تطلعات دولة الإم��ارات عامة واإمارة 
ا�سحاب  املوؤ�س�سة  دعمت  فقد  خا�سة،  اخليمة  راأ���س 
امل�ساريع بت�سهيلت واإعفاءات من الر�سوم اإىل جانب 
ال��دع��م امل��ع��ن��وي وال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، وق��د �ساهم 
امل�سروفات  توفري  يف  املحلية  الر�سوم  من  الإع��ف��اء 
وت��خ��ف��ي��ف ال��ع��بء امل�����ادي، وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا زادت 
اخلا�سة  م�ساريعهم  فتح  على  املواطنني  اإقبال  من 

وتنويعها مبا يخدم القت�ساد الوطني.

Date 30/ 8/ 2022  Issue No : 13633
Defendant’s Summon of Publication

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance In Case No. 0002329/AJCFICIPOR2022 / Commercial (Partial)
To the Defendant: SYED SHAHID MAHMOUD Unknown 
place of residence:
You are summoned to appear at the hearing30/08/2022 before 
the Case Management Office, Ajman Federal Court, Civil First 
Instance Court Office No. (Case Manager Office No. 5) in person 
or represented through an authorized advocate, to submit a reply 
memorandum to the case with all documents attached thereto, 
within a period not exceeding (10) Ten days as of the date of 
publication in order to consider the case mentioned above-in 
capacity as being a Defendant.
Judicial Services Office/Maryam Juma Al Kaabi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021 Date 30/ 8/ 2022  Issue No : 13633
Notification of Payment by Publication

File No.1134/2022 - Commercial Execution

Upon the request of the Prevailing Party: Sadiq Sunz Tin Blit Limited, Nationality

To the Losing Party: Syed Azhar Uddin Syed Raziuddin, Pakistan national

For your information. Ras Al-Khaimah Court issued a judgment against you 

on 00_00_0000 in Case no. 521/2022 to obligate you to pay an amount of 

AED 1048073.47 including the fees and charges, and since the aforementioned 

Prevailing Party applied for the execution of judgment and is registered under 

the number mentioned above, so you shall execute the above during the next 

15 days of notification. In case of failure to do so, the court will take the 

appropriate legal procedures against you to execute the judgment and the fees 

incurred by you.

Execution Department

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 30/ 8/ 2022  Issue No : 13633
NOTIFICATION OF CONCLUSION REQUESTS 

MODIFICATION LAWSUIT MANAGEMENT HEARING DATE 
NOTIFICATION BY PUBLICATION LAWSUIT #: 91/2022 

COMMERCIAL PLENARY
Upon the request of Plaintiff:Fayez Moutassem, Nationality: Canada

To Defendant: Arif Hyder Jamail Ghulam Hyder, Nationality: Pakistan

You are required to appear before Ras Al Khaimah Court, whether in person or 

through an authorized attorney for you, at 09:00, on Friday, 02-09-2022, to respond to 

the lawsuits and submit your defenses and information. In case of you fail to appear 

or send an attorney for you on the specified time, the Court will proceed with the 

lawsuit in absentia.

First: To accept the modification of requests, for being submitted on the time prescribed 

by Law. Second: To oblige the defendants to jointly pay to the plaintiff an amount of 

AED 593,500.00 (five hundred ninety-three thousand five hundred dirhams).Third: To 

oblige the defendants to pay the charges, expenses and fees.

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70408Date 30/ 8/ 2022  Issue No : 13633
Dubai Courts of First Instance          

Judgment Notification by Publication
In the Case No.: 18/2022/582-partial real estate

Considered at: 1" Partial Real Estate Department No. 91
Subject of Case ::claiming the defendant to pay an amount of (AED 536.244) including 
the fees, expenses, attorneys' fee and interest of 12% from the date of claim till full 
payment and the judgment shall immediately be self-executing with no bail allowed.
Plaintiff: Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport Street Port Saeed 
areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9 Tel: 0506767616] Email: 
info3@omalc.ael Makkani: 3244594826| IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee:1-Zainab Shareef, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you 
by claiming the defendants to pay an amount of (AED 536.244) in addition to fee, 
expenses and attorneys" fee and legal interest of 12% from the date of claim until full 
payment and the judgment shall immediately be self-executing with no bail allowed.
A session is set on Thursday corresponding to 15-09-2022 at 8:30 am in the litigation 
hall. Therefore, you are requested to attend in person or by attorney to submit your 
memos and documents to the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530



الثالثاء   30  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13633  
Tuesday    30    August    2022   -  Issue No   13633

15

املال والأعمال
�مل�سرف �ملركزي يطلق موقعه �لإلكرتوين بحلته �جلديدة وخدماته �ملتنوعة

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي 
الإلكرتوين بحلته اجلديدة وخدماته  موقعه 
مع  ليتما�سى  وامل��ت��ن��وع��ة،  التفاعلية  الرقمية 
روؤيته باأن يكون �سمن اأف�سل امل�سارف املركزية 
واملايل  النقدي  ال�ستقرار  تعزيز  يف  العامل  يف 
ودعم تناف�سية دولة الإم��ارات وليلبي تطلعات 

واحتياجات امل�ستهلكني وال�سركاء.
امل���وق���ع الل����ك����رتوين اجلديد  اإط������لق  ي���اأت���ي 

واإجراءات  التحول  �سل�سلة من مبادرات  �سمن 
املركزي،  امل�����س��رف  ينتهجها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ث 
التوا�سل  ع��ل��ى  ال���دائ���م  حل��ر���س��ه  وجت�����س��ي��داً 
الفاعل مع امل�ستهلكني وال�سركاء وامل�ستفيدين 

من اخلدمات
باخلطة  املركزي  امل�سرف  التزام  يعك�س  كما  ؛ 
القادمة،  ع��ام��اً  للخم�سني  ال�ساملة  التنموية 
واعتماد  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ت��ت�����س��م��ن  وال���ت���ي 
املالية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
بالإ�سافة اإىل تعزيز دوره التنظيمي والإ�سرايف، 

يف  املالية  اخل��دم��ات  قطاع  يف  الثقة  يعزز  مم��ا 
دولة الإمارات.

لأحدث  وفًقا  الل��ك��رتوين  املوقع  ت�سميم  ومت 
م�ستخدميه،  جتربة  لتعزيز  الدولية  املعايري 
تحُ�سِهل ت�سفحه وو�سول  ِمَم بطريقة  بحيث �سحُ
الزوار للمعلومات من خلل خا�سية الت�سفية 

والبحث املتقدم، 
املوقع  وي��ق��دم  التفاعلي.  التوا�سل  ول�سمان 
الل������ك������رتوين اأح���������دث الأخ������ب������ار وال���ب���ح���وث 
الدولة،  يف  وال��ن��ق��دي��ة  امل��ال��ي��ة  والإح�������س���اءات 

�����س��دره��ا امل�����س��رف املركزي؛  والأن��ظ��م��ة ال��ت��ي يحُ
امل����وق����ع  ي���ت�������س���م���ن  ذل���������ك،  اىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 
متحف  مثل  خم�س�سة  اأق�����س��اًم��ا  الل��ك��رتوين 
للأم������ن  التم������يز  ومرك�������ز  والعملت،  النقود 
للقطاع  اآمنة  حتتية  بنية  لتطوير  ال�سيرباين 
امل�ستهلك  تعليم  وم�����ركز  ال��دول��ة،  يف  امل�������ايل 
امل������ايل، اىل جانب  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى  ل��ت��ع��زي��ز 
خدمات الكرتونية متنوعة والتي ت�سمل �سراء 
امل�����س��ك��وك��ات ال��ت��ذك��اري��ة وح��ج��ز زي����ارة املتحف، 

وغريها من الأبواب التفاعلية.

�أ�سعار �لذهب ترت�جع عامليا باأكرث من 13 دولر�
•• اأبوظبي-وام: 

يف  دولراً   13 من  اأك��رث  لتخ�سر  اأم�����س،  ت���داولت  خ��لل  العاملية  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
م�ستهل التعاملت.

الفورية  املعاملت  يف  الأ�سفر  املعدن  اأ�سعار  انخف�ست  العاملية،  الأ���س��واق  لبيانات  ووفقا 
بن�سبة %0.76 اأو ما يعادل 13.2 دولر اإىل 1725.16 دولر للأون�سة، وذلك بحلول 

ال�ساعة “09:51 �سباحاً بتوقيت الإمارات«.
تعادل   0.79% بلغت  بن�سبة  دي�سمرب  �سهر  ت�سليم  للذهب  الآج��ل��ة  العقود  وتراجعت 

13.75 دولر لت�سل اإىل 1736.05 دولر للأون�سة.
18.4 دولر  اإىل   1.82% النفي�سة الأخ��رى، نزلت الف�سة بن�سبة  املعادن  وعلى �سعيد 
للأوقية، بينما انخف�س البلتني بن�سبة %1.16 اإىل 842.9 دولر، وهبط البلديوم 

بن�سبة %0.6 اإىل 2120 دولر.

تريليون درهم ود�ئع »فوق   1.16
20 مليونا« يف م�سارف �لإمار�ت

•• اأبوظبي-وام:

على  درهم”  مليون   20 م��ن  “اأكرث  الكبري  احلجم  ذات  ال��ودائ��ع  ا�ستحوذت 
احلجم الأكرب من اإجمايل الودائع يف القطاع امل�سريف يف الدولة والبالغ قيمتها 
ال��ع��ام اجل���اري، وذل��ك وفق  الأول م��ن  ال��رب��ع  2.006 تريليون دره��م بنهاية 
اإح�سائيات م�سرف الإمارات املركزي.واأظهرت اإح�سائيات امل�سرف املركزي، اأن 
الودائع باأكرث من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.164 تريليون درهم 
بنهاية مار�س املا�سي مبا يعادل %58.03 من اإجمايل ودائع القطاع امل�سريف 
يف الدولة.وبح�سب الإح�سائيات، فاإن الودائع باأكرث من 5 مليني وحتى 20 
مليوناً بلغت قيمتها نحو 248.58 مليار درهم اأو ما ن�سبته %12.39 من 
5 مليني على  اإجمايل الودائع، فيما حازت الودائع باأكرث من مليون وحتى 

نحو %12.88 من الإجمايل بقيمة 258.401 مليار درهم.
واأو�سح امل�سرف اأن ح�سيلة الودائع باأكرث من 500 األف وحتى مليون درهم 
و�سلت اإىل 97.52 مليار درهم بن�سبة %4.86 من اإجمايل الودائع بنهاية 
الربع الأول من العام اجلاري، فيما و�سلت ح�سة الودائع باأكرث من 250 األفاً 

وحتى 500 األف لنحو %4.52 اأو ما يعادل 90.6 مليار درهم.

»دبي للذهب و�ل�سلع« تتعاون مع FinMet لتو�سيع عرو�س منتجات �لبور�سة

•• دبي-وام: 

اتفاقية  وال�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة  وق��ع��ت 
�سياق  يف   Pte Ltd FinMet �سركة  م��ع 
جديدة،  ذه��ب  عقود  منتجات  اإط���لق  هدفها 
اإىل حمفظة منتجاتها احلالية  اإ�سافة  ت�سكل 

من عقود املعادن الثمينة.
FinMet الرائدة يف جمال  و�ستقوم �سركة 
ال���ت���دري���ب واخل����دم����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وت����داول 
التفاقية  ه����ذه  اإط������ار  يف  ال��ث��م��ي��ن��ة،  امل����ع����ادن 
مع  بالتعاون  امل��ادي��ة  ال�سبائك  �سوق  ب��درا���س��ة 
لتحديد  وذل��ك  وال�سلع،  للذهب  دب��ي  بور�سة 
ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ع��رب الأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة، كما 

ل��ت��ق��دمي هيكلية  ل��ل��ب��ور���س��ة  ال���دع���م  ���س��ت��وف��ر 
الذين  اجل���دد  والأع�����س��اء  للبنوك  منتجاتها 
يتداولونها  التي  املنتجات  تنويع  اإىل  ي�سعون 
اأع��م��ال��ه��م.وع��لوة على  مب��ا يلبي اح��ت��ي��اج��ات 
 FinMet تن�سيق اإطلق املنتجات �ست�ساعد
الوعي  وزي��ادة  ال�سوق  يف  امل�ساركني  تثقيف  يف 
دبي  بور�سة  م��ن  اجل��دي��دة  ال��ذه��ب  مبنتجات 
ال�سهر  اإطلقها  �سيتم  والتي  وال�سلع،  للذهب 
القادم؛ وتعتزم البور�سة اإطلق عقود جديدة 
للذهب امل���ادي وع��ق��ود ذه��ب ف��وري��ة، مب��ا يعزز 

من عرو�س منتجاتها احلالية.
ومي����ن����ح اإط��������لق ه�����ذه امل���ن���ت���ج���ات اجل����دي����دة 
راأ������س مال  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ق�����درة  امل���ت���داول���ني 

ق�سري الأجل، بينما �ستتلقى البنوك امل�ساركة 
الذهب ك�سمان للتمويلت املقدمة، مما يدفع 
كبرية،  بثقة  التمويلت  تقدمي  اإىل  البنوك 
دبي  ب��ور���س��ة  يف  امل��ق��ا���س��ة  ���س��رك��ة  تعمل  بينما 
للذهب وال�سلع كطرف مقابل مركزي جلميع 
املعاملت التي يتم تنفيذها.وقد وقع مذكرة 
التفاهم التي ت�ستمر ملدة خم�سة اأعوام، كل من 
لبور�سة  التنفيذي  الرئي�س  �سلّيم،  بن  اأحمد 
دبي للذهب وال�سلع، وبرامود موهان، الع�سو 

.FinMet املنتدب ل�سركة
ال��رئ��ي�����س التنفيذي  ���س��ل��ّي��م،  ب��ن  اأح��م��د  وق����ال 
ال�سراكة  اإن  وال�����س��ل��ع،  للذهب  دب��ي  لبور�سة 
منتجات  لبتكار  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 

ال�سوق من  بالتعاون مع م�ساركني يف  جديدة 
اأن خربة  اإىل  م�����س��ريا  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
وال�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة  �ستزود  ال�سركة 
بفهم اأعمق، و�ستعزز جهوزيتها لإ�سافة قيمة 
مهمة اإىل اأ�سواق ال�سبائك الذهبية من خلل 
الآجلة  املادي  الذهب  لعقود  املرتقب  اإطلقنا 
وع��ق��ود ال��ذه��ب ال��ف��وري��ة.م��ن ج��ان��ب��ه، اأعرب 
امل�����س��ارك والع�سو  امل��وؤ���س�����س  ب��رام��ود م��وه��ان، 
املنتدب ل�سركة FinMet، عن حما�سه للعب 
دور يف حتفيز تطور �سوق ال�سبائك الإماراتية، 
لإتاحة فر�س كبرية للم�ساركني يف ال�سوق من 
موؤ�س�سات و�سركات، مو�سحاً اأن العقد اجلديد 
والتحوط  للت�سعري  امل��ت��زاي��دة  احل��اج��ة  يلبي 

يف  ال��ذه��ب  �سبائك  ت�سليم  لقطاع  وال�سيولة 
دول��ة الإم���ارات، وميكن لبور�سة دب��ي للذهب 
القت�سادية  ال�سراكة  اتفاقية  ظل  يف  وال�سلع 
ال�����س��ام��ل��ة ب���ني الإم��������ارات وال��ه��ن��د وال���ت���ي مت 
توقيعها موؤخراً، اأن تلعب دوراً مهماً يف تعزيز 

اأحجام التداول بني البلدين.
جدير بالذكر اأن هذا التعاون بني بور�سة دبي 
FinMet �سي�ساعد  للذهب وال�سلع و�سركة 
يف اإطلق منتجات الذهب اجلديدة، و�سيدعم 
هدف الطرفني يف اإتاحة الفر�سة للمتداولني 
م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل ل��ت��داول جمموعة 
وا����س���ع���ة م���ن امل�����س��ت��ق��ات امل��ب��ت��ك��رة ال���ت���ي تلبي 

متطلبات اأعمالهم.

»�ستيت جريد« �ل�سينية تو�سع ح�سورها �لإقليمي عرب »دبي �ملايل �لعاملي« لدعم حتول �لطاقة
•• دبي-وام: 

احلكومية  ال�����س��ب��ك��ة  م���وؤ����س�������س���ة  ق���ام���ت 
اأكرب موؤ�س�سة  “�ستيت جريد”؛  ال�سينية 
العامل،  يف  العامة  الكهربائية  للمرافق 
خلل  من  املنطقة  يف  ح�سورها  بتو�سيع 
اف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب ل��ه��ا يف م��رك��ز دب���ي املايل 
ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز امل���ايل ال��ع��امل��ي ال���رائ���د يف 
اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
املرافق  موؤ�س�سة  تقوم  مكتب  اأول  ليكون 
ال�سني  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

باإن�سائه يف دولة الإمارات.
و�سيعمل املكتب اجلديد على دعم املنطقة 
الطاقة  حت�����ول  ب��ع��ج��ل��ة  ق����دم����اً  ل���ل���دف���ع 
ن��ق��ل الكهرباء  ت��رك��ي��زه ع��ل��ى  م��ن خ���لل 

اأعماله الأ�سا�سية  وتوزيعها عرب جمالت 
الطاقة  �سبكات  يف  بال�ستثمار  واملتمّثلة 

الكهربائية وبنائها وت�سغيلها.
احلكومية  ال�����س��ب��ك��ة  م��وؤ���س�����س��ة  وك����ان����ت 
ناجحة  ا�ستثمارات  حققت  ق��د  ال�سينية 
يف جمال تعزيز كفاءة املرافق الكهربائية 
مان ودولياً يف كل من  اإقليمياً يف �سلطنة عحُ
والفلبني،  وال��ي��ون��ان  وال��ربت��غ��ال  اإيطاليا 
بت�سغيل  ا���س��ط��لع��ه��ا  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الكهربائية  للطاقة  الأ�سا�سية  ال�سبكات 
وت�سيلي؛  واأ�سرتاليا  الربازيل  من  كل  يف 
اخلارجية  ال���س��ت��ث��م��ارات  اإج��م��ايل  ويبلغ 
اأم����ا  دولر  م���ل���ي���ار   23،2 ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
فيبلغ نحو  اخل��ارج  ال�سهمي يف  راأ�سمالها 
65 م��ل��ي��ار دولر.وق�������ال ع����ارف اأم����ريي، 

دبي  م��رك��ز  ل�سلطة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
املايل العاملي، اإن املركز يوا�سل ا�ستقطاب 
ال�سركات التي ميكنها امل�ساهمة يف منونا 
اأنحاء  جميع  من  امل�ستقبلي  القت�سادي 
ال�سركات موؤ�س�سة  العامل، ومن بني هذه 
اأر�ست  التي  ال�سينية  احلكومية  ال�سبكة 
املبادرة  وم��ن خ��لل  امل��رك��ز،  ح�سورها يف 
لتحقيق  الإم���ارات  لدولة  ال�سرتاتيجية 
ف���اإن   ،2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد 
الدولة تكثف من ا�ستثماراتها يف الطاقة 
امل���ت���ج���ددة حل��م��اي��ة م�����س��ت��ق��ب��ل الأج���ي���ال 
القادمة.من جانبه، قال ت�سنغ زونغ ليانغ، 
ال�سبكة  موؤ�س�سة  ملكتب  الرئي�سي  املمثل 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سينية  احلكومية 
ت��اأ���س��ي�����س م��ك��ت��ب يف م��رك��ز دب���ي املايل  اإن 

العاملي يحُعد اإجنازاً بالغ الأهمية ملوؤ�س�ستنا 
���س��وق ال�سرق  ت��و���س��ي��ع احل�����س��ور يف  ن��ح��و 
الأو�سط، ل�سيما يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، مثل الإمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية ال�سعودية، اللتني متران 
عرب مرحلة بارزة �سمن م�سرية التحول 

يف جمال الطاقة.
العام  الأم������ني  زو،  ج���واجن���ي���او  وت���وج���ه 
ملجل�س الأعمال ال�سيني يف دولة الإمارات 
احلكومية  ال�سبكة  موؤ�س�سة  اإىل  بالتهنئة 
مكتب  بتاأ�سي�س  جناحها  على  ال�سينية 
واح��دة من  وباعتبارها  الإم����ارات،  لها يف 
ال�سني وحول  ال��ط��اق��ة يف  ���س��رك��ات  اأك���رب 
العامل، حيث تتمتع املوؤ�س�سة ب�سجل حافل 
ال���س��ت��ث��م��ار يف منطقة  ب����الإجن����ازات م��ن 

اخلليج وعلى ال�سعيد الدويل.
احلكومية  ال�سبكة  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  ي��ذك��ر، 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ح��ل��ت يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث بعد 
قائمة  �سمن  و”اأمازون”  مارت”  “وول 
“فورت�سن 500” لعام 2022 لل�سركات 
وتتمتع  ل�����لإي�����رادات؛  حت��ق��ي��ق��اً  الأع����ل����ى 
ال�سينية  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
للت�سنيف  مم���اث���ل  ائ���ت���م���اين  ب��ت�����س��ن��ي��ف 
من   +A “ت�سنيف  ل��ل�����س��ني  ال�����س��ي��ادي 
 A1 ب��ورز، وت�سنيف  اآند  �ستاندرد  وكالة 
م���ن وك���ال���ة م���ودي���ز، وت�����س��ن��ي��ف A+ من 
وكالة فيت�س”، كما مت ت�سنيفها يف املرتبة 
الأوىل يف كل من قائمة اأف�سل 50 �سركة 
علمة   500 واأف�سل  كهربائية  مرافق 

جتارية قيمًة يف ال�سني.

�لقمة �لعاملية لالقت�ساد �لأخ�سر ت�سلط �ل�سوء على �أهمية �لبيئة �حل�سرية �خل�سر�ء
•• دبي -وام:

من  الثامنة  ال��دورة  نقا�سات  ت�سلط 
الأخ�سر  للقت�ساد  العاملية  القمة 
البيئة  م����و�����س����وع  ع����ل����ى  ال���������س����وء 
احل�سرية اخل�سراء واأهمية ت�سميم 
املدن لت�سبح اأكرث ا�ستدامة وذكاًء يف 
التعامل مع تداعيات التغري املناخي 
وتناف�سية  م��رون��ة  تعزيز  و���س��رورة 
املدن وحت�سني قدرتها على التعامل 
مع املخاطر املناخية للرتقاء بجودة 

احلياة ورفاهية ال�سكان و�سعادتهم.
للقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وت���ق���ام 
الأخ�سر 2022 حتت رعاية كرمية 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
هيئة  وتنظمها  اهلل”،  “رعاه  دب���ي 
العاملية  واملنظمة  دبي  كهرباء ومياه 
ل��لق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر ي��وم��ي 28 و 
دبي  2022 يف مركز  �سبتمرب   29

التجاري العاملي.
من  ع��دداً  �سنوياً  القمة  وت�ستقطب 
والعاملية  املحلية  ال�سخ�سيات  كبار 
مب���ا يف ذل���ك روؤ����س���اء دول وروؤ����س���اء 
من  كبري  عدد  اإىل  اإ�سافة  حكومات 
وامل�سوؤولني  ال��ع��امل��ي��ني  امل��ت��ح��دث��ني 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  ومم���ث���ل���ي 
ومم���ث���ل���ي ال����و�����س����ائ����ل الإع����لم����ي����ة 

واخلرباء والأكادمييني.
ال��ق��م��ة اإىل  امل�������س���ارك���ون يف  وي�����س��ري 
البيئة  م���ق���وم���ات  ت��ع��زي��ز  �����س����رورة 
اأ�س�س  وت��ر���س��ي��خ  امل�����دن  يف  ال���ذك���ي���ة 
املرونة  م�ستويات  ورف��ع  ال�ستدامة 
يف الأداء وذلك على �سوء التحولت 
العامل  ت�سهدها مدن  التي  ال�سريعة 
ب�سبب تغري الرتكيبة ال�سكانية و�سح 

املوارد ل �سيما واأن %55 من �سكان 
العامل يعي�سون يف املدن ومن املتوقع 
 70% اإىل  ال��رق��م  ه���ذا  ي��رت��ف��ع  اأن 
اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا   2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
2.5 مليار �سخ�س اإ�سايف �سيقيمون 

يف املناطق احل�سرية م�ستقبًل.
دبي فر�سة  القمة يف  انعقاد  وي�سّكل 
النموذج  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع���ن  ل���لط���لع 
التكيف  دب��ي يف  اأر���س��ت��ه  ال��ذي  امللهم 
اإع���لن���ه���ا عام  امل���ن���اخ ح��ي��ث مت  م���ع 
2021 امل��دي��ن��ة الأك����رث م��رون��ة يف 
“املدينة  بجائزة  وتتويجها  ال��ع��امل 
النموذجية يف جمال املرونة والذكاء 
مكتب  م��ن  امل��ق��دم��ة  وال�ستدامة” 
املخاطر  م��ن  ل��ل��ح��ّد  امل��ت��ح��دة  الأمم 
نح  التي متحُ وه��ي اجلائزة  وال��ك��وارث 
كفاءة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����دن  لأف�������س���ل 
الإج������راءات ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن املرونة 

واحلد من املخاطر.
الطاير  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
الأعلى للطاقة  املجل�س  نائب رئي�س 
بدبي رئي�س القمة العاملية للقت�ساد 
ال�سديدة  ال�����روؤي�����ة  اإن  الأخ���������س����ر 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ت�سدر  اأ�سهمت يف  “رعاه اهلل”  دبي 
دولة الإمارات للعديد من املوؤ�سرات 
العاملية؛ وبف�سل التخطيط ال�سليم 
الدقيق  ال���ت���ح���ل���ي���ل  ع���ل���ى  ال����ق����ائ����م 
للبيانات واملرونة الكاملة يف مواكبة 
اأعلى  املتغريات تتبواأ دولة الإم��ارات 
جميع  �سمن  عاملياً  ال��ري��ادة  م��رات��ب 

املجالت.
“خطة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����ار 

تر�سم   ”2040 احل�����س��ري��ة  دب����ي 
خريطة م�ستقبلية متكاملة للتنمية 
امل�ستدامة يكون حمورها  العمرانية 
بجودة  والرت��ق��اء  الإن�����س��ان  الرئي�س 
التناف�سية  وت��ع��زي��ز  دب���ي  يف  احل��ي��اة 
دبي  اإم����ارة  جلعل  ل��لإم��ارة  العاملية 

املدينة الأف�سل للحياة يف العامل.
اجلهات  خم��ت��ل��ف  ت���ت���ع���اون   : وق�����ال 
لدعم  دب��ي  يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
بتحقيق خف�س كبري  الإم��ارة  جناح 
حيث  ال���ك���رب���ون���ي���ة  الن���ب���ع���اث���ات  يف 
انخف�س �سايف انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون يف اإمارة دبي بن�سبة 22% 
يف عام 2019 و %33 خلل عام 
الن�سبة  ب��ذل��ك  ل��ت��ت��خ��ط��ى   2020
دبي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م���ن  ل��ل��ح��د 
ال�����س��ع��ف حيث  م��ن  ب��اأك��رث   2021
خف�س  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه��دف��ت 
بحلول   16% بن�سبة  الن��ب��ع��اث��ات 
عام  دب��ي  كما ح�سلت  2021؛  ع��ام 

البلتيني  الت�سنيف  على   2019
يف  ال��ري��ادة   - باملدن  اخلا�س  العاملي 
بح�سب  البيئي  والت�سميم  الطاقة 
املجل�س  م��ن  العاملية  امل���دن  ت�سنيف 
لتكون  اخل�سراء  للأبنية  الأمريكي 
العربي  العامل  اأول مدينة يف  بذلك 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ومنطقة 
ال�سهادة  ه��ذه  على  حت�سل  اإفريقيا 

املرموقة.
اإطار  ويف  دب���ي  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
ا�سرتاتيجيتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ع��ي��ه��ا 
 2050 ال����ن����ظ����ي����ف����ة  ل�����ل�����ط�����اق�����ة 
الكربوين  احل���ي���اد  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 100 لتوفري  دب��ي  لإم���ارة   2050
% من القدرة الإنتاجية للطاقة من 
م�سادر الطاقة النظيفة بحلول العام 
2050، متتلك م�ساريع رائدة عاملياً 
يف جمال الطاقة النظيفة واملتجددة 
ومن اأبرزها جمّمع حممد بن را�سد 
اأكرب  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 
موقع  يف  ال�سم�سية  للطاقة  جممع 

العامل وم�سروع  واحد على م�ستوى 
الهيدروجني الأخ�سر.

اأن دب��ي و�سمن خطة حتا  اإىل  ون��وه 
التنموية تعكف على تنفيذ م�سروعي 
“قمة دبي اجلبلية” و”�سللت حتا 
امل�ستدامة” القائمني على ا�ستخدام 
واأك���رثه���ا تطوراً  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث 
واأماناً لتلئم العوامل اجليولوجية 
املعايري  اأعلى  مراعاة  مع  للمنطقة 

البيئية العاملية.
وق���ال���ت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
التغري  وزي��رة  املهريي  ح��ارب  �سعيد 
تنمية  حتقيق  اإن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
و�سمان  م�������س���ت���دام���ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
احلالية  ل��لأج��ي��ال  اأف�سل  م�ستقبل 
ذا  ا�سرتاتيجيا  هدفا  ميثل  واملقبلة 
اأول��وي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات ل��ذا تعمل 
على حتقيقه عرب منظومة متكاملة 
والت�سريعات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن 
وامل�������س���اري���ع وال����ربام����ج وامل����ب����ادرات 
القت�ساد  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول  ومي���ث���ل 

حتقيق  ممكنات  اأه��م  اأح��د  الأخ�سر 
تداعيات  وم���واج���ه���ة  ال����س���ت���دام���ة 

حتدي تغري املناخ.
ممار�سات  ت��ب��ن��ي  ي���ع���د  واأ�����س����اف����ت: 
احل�سرية  ال���ب���ي���ئ���ة  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
اخل�سراء والت�سميم الأكرث ا�ستدامة 
احليوية  الأدوات  اأح�������د  ل���ل���م���دن 
مواجهة  ق��درات  تعزيز  يف  والفاعلة 
تداعياته  م��ع  والتكيف  امل��ن��اخ  تغري 
اأهداف مبادرة  و�سي�ساهم يف حتقيق 
لل�سعي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الإم�������ارات 
بحلول  امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

.2050
القمة  اختيار  على  معاليها  واأث��ن��ت 
لهذا  الأخ�����س��ر  للقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة 
املو�سوع كمحور رئي�س للنقا�سات يف 
النهج  يوؤكد على  ما  الثامنة  دورتها 
تتبناه  الذي  للم�ستقبل  ال�ست�سرايف 
دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ب����دوره ق���ال م��ع��ايل ع��ب��داهلل حممد 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ب�����س��ط��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب����ي: ن����درك اأن 
عاملياً  ت���ه���دي���داً  ت�����س��ك��ل  امل���ن���اخ  اأزم�����ة 
التعاون  اأن  فيه  �سك  ل  ومم��ا  ملحاً 

لتطوير  الأمثل  ال�سبيل  هو  الدويل 
الق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر وان��ط��لق��اً من 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
با�ست�سافة  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�������دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن من 
ال��دول الأط��راف يف اتفاقية  موؤمتر 
تغري  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 
“مدينة  يف   »COP28« امل���ن���اخ 
ال�سمو  وروؤي��ة �ساحب  دبي”  اإك�سبو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
عززت دولة الإمارات مكانتها العاملية 
حيث  الأخ�سر  للقت�ساد  كعا�سمة 
كانت �سّباقة باإعلنها ال�سرتاتيجي 
املناخي  احلياد  حتقيق  نحو  لل�سعي 
يجعل  مم����ا   2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
ال�سرق  يف  دول������ة  اأول  الإم�����������ارات 
عن  تعلن  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
ان�سمامها للجهود الدولية لتحقيق 

احلياد املناخي.
تتبنى  دب�����ي  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو������س�����ح 
متثل  حيث  منظماً  ح�سرياً  نهجاً 
من   31% ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ح��م��ي��ات 
الفر�س  تنتهز  كما  الإم��ارة  م�ساحة 
القطاعات  خمتلف  يف  لل�ستثمار 
بالقت�ساد  امل���رت���ب���ط���ة  احل���ي���وي���ة 
�سعادة  لتعزيز  وامل�����س��ت��دام  ال��دائ��ري 
التوجيهات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  ال�����س��ك��ان 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو  امل�ستمرة 
اآل م��ك��ت��وم ويل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
ب�سرورة تطوير منظومة اقت�سادية 
رائدة واتخاذ خطوات مهمة يف اجتاه 
توفري احللول املطلوبة واليوم تلعب 
الأخ�سر  للقت�ساد  العاملية  القمة 

املجال  ه���ذا  يف  ورائ�����داً  ح��ي��وي��اً  دوراً 
على امل�ستوى العاملي.

مدير  الهاجري  داوود  �سعادة  وق��ال 
ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي: تعمل ب��ل��دي��ة دبي 
ك���اإح���دى امل��وؤ���س�����س��ات ال����رائ����دة على 
ان�سجاماً  دب��ي  اإم����ارة  خطط  تنفيذ 
ال�سيخ  ال�سمو  مع توجيهات �ساحب 
م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأن تكون  يف  “رعاه اهلل”  دبي  حاكم 
للطاقة  ع��امل��ي��اً  دب���ي م���رك���زاً  اإم������ارة 
الأخ�سر  والق����ت���������س����اد  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
يف  والعي�س  للعمل  مدينة  واأف�����س��ل 
ا�سرتاتيجية  م��ع  ومتا�سياً  ال��ع��امل؛ 
التي   2050 النظيفة  للطاقة  دبي 
على  البلدية  تعمل  �سموه  اأطلقها 
تنفيذ امل�ساريع النوعية يف جمالتها 
ب�سكٍل دائٍم اإن كانت بيئية اأو عمرانية 
للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  متبنيًة 
البنية  م�ساريع  جميع  يف  النظيفة 
ا�ستخدامات  تطوير  منها  التحتية 
بالإ�سافة  اخل�سراء  املباين  اأنظمة 
يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  اإىل 
البناء  ومنتجات  م��واد  ج��ودة  قطاع 

والت�سييد.
واأ�ساف : نحن ملتزمون يف تخ�سري 
وت�سجري دبي تنفيذاً لروؤية �ساحب 
ال�سمو حيث مت تنفيذ 13 م�سروعاً 
نوعياً خلل العام اجلاري بالزراعة 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة يف ط������رق وم���ي���ادي���ن 
ومب�ساحة  الإم�����������ارة  وت���ق���اط���ع���ات 
 10 و�ست�سمل  م��رب��ع  م��رت  مليوين 
م�ساريع خلطوط الري الآيل والتي 
الرئي�سية  خطوطها  اأط���وال  �ستبلغ 
1،300 مرت يف حني تبلغ خطوط 
مرت   621،000 ال��ف��رع��ي��ة  ال����ري 

بحلول عام 2023.



الثالثاء   30  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13633  
Tuesday    30    August    2022   -  Issue No   13633

جمموعة بن حم تبحث فر�سًا ��ستثمارية يف �سلطنة عمان
•• م�شقط -الفجر

 تفقد ال�سيخ م�سلم بن حم العامري ع�سو 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة اأبوظبي رئي�س 
يرافقه  ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة   جمل�س 
ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم 
املدير  ح��م  ب��ن  م�سلم  ب��ن  اأح��م��د  وال�سيخ 
التنفيذي ملجموعة بن حم وال�سيخ مبارك 
حم”  “بن  م�����س��اري��ع  ح��م  ب��ن  م�سلم  ب��ن 
تفقد  ال��زي��ارة  و�سملت  ع��م��ان  �سلطنة  يف 

مراحل الإجناز بامل�ساريع والطلع على 
اأبرز التحديات التي واجهت “م�ساريع بن 

حم” خلل جائحة كورونا.
تاأتي  ب����ن ح�����م:  ال�������س���ي���خ م�����س��ل��م  وق������ال 
ملتابعة  ال�سقيقة  عمان  ل�سلطنة  زيارتنا 
حم”  “بن  ا���س��ت��ث��م��ارات  ت���ط���ورات  اآخ�����ر 
وا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة جديدة 
التعاون  زي����ادة  اإىل  خ��لل��ه��ا  م��ن  ن�سعى 

امل�سرتك مع الأ�سقاء يف ال�سلطنة .
وتابع بن حم: تت�سم العلقات القت�سادية 

مان،  الإم��ارات و�سلطنة عحُ والتجارية بني 
بال�سراكة  ع��ق��ود،  خم�سة  م��ن  اأك���رث  منذ 
ال��وا���س��ح يف روؤى  والزده�������ار وال��ت��ن��اغ��م 
البلدين ال�سقيقني بالجتاه نحو التنويع 
دفة  معاً  ليقودا  الق��ت�����س��ادي،  والن��ف��ت��اح 

النمو يف دول املنطقة .
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وث���م���ن 
اتخذتها  ال����ت����ي  الإج��������������راءات  ح����م  ب����ن 
جائحة  م��ن  للتعايف  العمانية  احل��ك��وم��ة 
لتعزيز  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�����ب�����ادرات  ك����ورون����ا 

القت�سادي  وال��ت��ع��ايف  احل��ك��وم��ي،  الأداء 
اجلائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  والجتم�������اعي 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف تخطي  ���س��اه��م��ت  ال���ت���ي 

الأزمة .
ب���ن ح���م ب�سرورة  ال�����س��ي��خ م�����س��ل��م  ووج����ه 
�سري  ومتابعة  الإن�ساء  مراحل  ا�ستكمال 
يواجهها  التي  ال�سعوبات  وتذليل  العمل 
ال���ف���ري���ق مب���ا ي�����س��م��ن خ��ل��ق اآل���ي���ة عمل 
بالوقت  امل�ساريع  اإجن��از  ويكفل  م�ستمرة 

املحدد .

خدمة متويل رقمية بالكامل و�سهلة و�سريعة تدعم منظومة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة 

�أيام �لإمار�ت للتنمية يقدم لل�سركات خدمة طلب متويل حتى 5 ماليني درهم و�لبت خالل 5 
•• اأبوظبي-الفجر: 

املايل  امل��ح��رك  للتنمية،  الإم����ارات  اأع��ل��ن م�سرف 
والتحول  القت�سادي  التنويع  لأجندة  الرئي�سي 
الإم���ارات، عن خدمة جديدة  دول��ة  ال�سناعي يف 
والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  تتيح 
اإىل  ي�سل  متويل  على  للح�سول  بطلب  التقدم 
دره��م مبا�سرة على تطبيق اخلدمات  5 مليني 
امل�سرفية الرقمية اخلا�س به، وتلقي املوافقة اأو 

الرد يف غ�سون خم�سة اأيام. 
دولة  نوعها يف  الأوىل من  ه��ذه اخلدمة  وتعترب 
للتنمية  الإم����ارات  م�سرف  ويقدمها  الإم����ارات، 
للتكنولوجيا  “بيهايف”  من�سة  م��ع  بال�سراكة 
ومتثل  اجل��م��اع��ي،  بالتمويل  متخ�س�سة  املالية 
ع���لم���ة ف���ارق���ة يف خ���دم���ات م�����س��رف الإم������ارات 
ال�سركات  ق��درة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  للتنمية 
ال���و����س���ول مل�سادر  ع��ل��ى  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
ممار�سة  �سهولة  مب�ستويات  والرت��ق��اء  التمويل 

الأعمال يف الدولة.
لل�سركات  م��ت��اح��ة  ال��ت��م��وي��ل  خ���دم���ة  و���س��ت��ك��ون 
من  تتخذ  التي  والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ل��ه��ا، وال��ت��ي تعمل يف اأحد  دول���ة الإم�����ارات م��ق��راً 
القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية مل�سرف الإمارات 
للتنمية وهي ال�سناعة والرعاية ال�سحية والأمن 
الغذائي والتكنولوجيا املتقدمة والبنية التحتية، 

التمويل  على  حت�سل  التي  ال�سركات  وت�ستفيد 
60 �سهًرا.  وت�سيف  من فرتات �سداد ت�سل اإىل 
اخلدمة بحُعًدا جديًدا مهًما اإىل تطبيق اخلدمات 
امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ال��ت��اب��ع مل�����س��رف الإم������ارات 
�سركة  ب��وا���س��ط��ة  ت�سغيله  ي��ت��م  وال����ذي  للتنمية، 
املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��رائ��دة   YAP
ال�سركات  ومي��ّك��ن  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  يف 
من  النا�سئة  وال�����س��رك��ات  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
توفري ح�ساب م�سريف  اأعمالها من خلل  تعزيز 

جتاري ورقم IBAN يف غ�سون 48 �ساعة ومن 
ثم احل�سول على جمموعة �ساملة من اخلدمات 

امل�سرفية ال�سريعة والآمنة على مدار ال�ساعة.
وتعليًقا على ال�سراكة، قال اأحمد حممد النقبي، 
الرئي�س التنفيذي مل�سرف الإمارات للتنمية: “ل 
اأحد  هو  التمويل  اإىل  ال�سريع  الو�سول  اأن  �سك 
ال�سغرية  ال�سركات  تواجه  التي  التحديات  اأك��رب 
مع  �سراكتنا  خ��لل  وم��ن  والنا�سئة.  واملتو�سطة 
التي  الفريدة  التمويل  خدمة  �ستوفر  بيهايف، 

نقدمها لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وال�سركات 
النا�سئة و�سوًل �سريًعا وفعاًل اإىل متويلت ت�سل 
قيمتها اإىل 5 مليني درهم عرب تطبيقنا امل�سريف 
الرقمي، ي�سد م�سرف الإمارات للتنمية فجوة يف 
على  احل�سول  عملية  تب�سيط  خلل  من  ال�سوق 

متويل وجعلها �ساملة«.
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  “ت�سكل  واأ�ساف: 
وهي  الإم����ارات،  دول��ة  لقت�ساد  الفقري  العمود 
من املحركات ال�سرتاتيجية لل�سناعات يف جميع 
تر�سيخ  يف  رئي�سًيا  دوًرا  وتلعب  ال��دول��ة،  اأن��ح��اء 
تعمل  لل�ستثمار.  عاملي  كمركز  الإم���ارات  مكانة 
خدمة التمويل التي نقدمها على متكني ال�سركات 
يف  الكاملة  امل�ساهمة  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وميثل  القت�سادي.  للتنويع  الوطنية  الأج��ن��دة 
ا اإجنازاً مهما مل�سرف الإمارات للتنمية  هذا اأي�سً
ال�سركات  ل��دع��م  ا�سرتاتيجيتنا  م��ع  وي��ت��م��ا���س��ى 
ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����س��غ��رية 
تنموي  اأث��ر  لديها  التي  الأول��وي��ة  ذات  الرئي�سية 

على اقت�ساد الدولة«.
املوؤ�س�س  م�����ور،  ك���ري���ج  ق����ال  ع��ي��ن��ه،  الإط�������ار  ويف 
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ب��ي��ه��اي��ف: “تتيح 
زيادة  للتنمية  الإم�����ارات  م�����س��رف  م��ع  �سراكتنا 
ق���درة ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف دولة 
التمويل  م�����س��ادر  اإىل  ال��و���س��ول  ع��ل��ى  الإم������ارات 
اأع���م���ال جديدة،  وت��ع��زي��ز من��وه��ا وخ��ل��ق ف��ر���س 

وت�ساهم هذه ال�سراكة – بالإ�سافة اإىل منتجاتنا 
التمويل  اأعباء  تخفيف  – يف  املتميزة  التمويلية 
اأ�����س����ح����اب الأع�����م�����ال ومتكني  ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
الزدهار القت�سادي ال�سامل لل�سركات ال�سغرية 
اأكد  جانبه،  الإم���ارات.«م���ن  دول���ة  يف  واملتو�سطة 
 YAP ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  م�سعود خان، 
ال�سوء على تطور  اإن اخلدمة �سلطت  الإم��ارات، 
الإم������ارات للتنمية  ال��ت��م��وي��ل يف م�����س��رف  اآل���ي���ات 
الإم���ارات  م�سرف  م��ع  �سراكتنا  “تو�سح  ق��ائ��ل: 

عرو�س  وتطوير  ت�سور  اإع���ادة  يف  دورن��ا  للتنمية 
ال��ت��م��وي��ل اخل��ا���س��ة ب��ال�����س��رك��ات، وت��وف��ري فر�س 
وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  ج��دي��دة 
الإم��������ارات  وم�������س���رف   YAP امل����رب����ح.  من���وه���ا 
للتنمية يقدمان من خلل هذه اخلدمة خدمات 
ال�سركات  تدعم منظومة  بالكامل  رقمية  متويل 
على  الرتكيز  مع  باأكملها،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
للمنتجات  املبتكرة  وامل��ي��زات  العملء  احتياجات 
وي�سعدنا  �سريعة.  نتائج  حتقيق  على  وق��درت��ه��ا 
التمويل من خلل  اأعمال  اأن نقود تطور منوذج 
التمويل  لعملية  ال�����س��ام��ل��ة  والأمت���ت���ة  ال��رق��م��ن��ة 
ي��ت��ج��اوز اخلدمات  ع��ر���س متكامل مت��اًم��ا  وب��ن��اء 
ا�سرتاتيجيته،  من  التقليدية«.�سمن  امل�سرفية 
يكّر�س م�سرف الإمارات للتنمية جهوده لتمكني 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من خلل التمويل 
برنامج  ذل���ك  امل��ب��ا���س��ر، مب���ا يف  غ���ري  اأو  امل��ب��ا���س��ر 
بال�سراكة مع ت�سعة بنوك  املقدم  التمويل  �سمان 
332 مليون درهم  اأكرث من  اأقر  جتارية والذي 
ل��ل�����س��رك��ات ال�سغرية  ال��راأ���س��م��ايل  ال��ت��م��وي��ل  م��ن 
 ،2022 واأبريل   2021 اأبريل  بني  واملتو�سطة 
 5 ائتمانية بقيمة  ا�ستهداف توفري �سمانات  مع 
ت�سمن  كما   .2026 عام  بحلول  دره��م  مليارات 
للتنمية  الإم��������ارات  مل�����س��رف  ال��رق��م��ي��ة  احل���ل���ول 
الو�سول اإىل خدمات اآمنة و�ساملة تدعم عمليات 

رواد الأعمال واأ�سحاب ال�سركات.

مدينة �إك�سبو دبي ت�ستقبل �لزو�ر يف »تري�«
 و »�ألف« و»حديقة �لرثيا« �خلمي�س

•• دبي-وام:

اأعلنت مدينة اإك�سبو دبي عن بدء ا�ستقبال الزوار 
جناح  “اأِلف”  ه��ي:  امل��م��ي��زة  وجهاتها  م��ن   3 يف 
وحديقة  ال���س��ت��دام��ة،  ج��ن��اح  و”ترّيا”  ال��ت��ن��ق��ل، 
من  الأول  املقبل  اخلمي�س  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ��ا،  يَّ َ ال��رثحُ
�سبتمرب، وذلك �سمن ا�ستعداد املدينة ل�ستقبال 
الزوار يف العديد من الوجهات املتميزة يف الأول 
 2020 اإك�سبو  حققه  م��ا  لتوا�سل  اأك��ت��وب��ر،  م��ن 

دبي يف اإلهام اأجيال امل�ستقبل.
عاملي  ال�ستدامة من��وذج��ا  – جناح  ت��رّيا  وي��ق��دم 
امل�ستدامة  وامل��م��ار���س��ات  املعايري  لأع��ل��ى  امل�ستوى 
الزائرين  وي�سجع  والعمارة،  الت�سميم  جمال  يف 
رحلة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة يف  ع��لق��ت��ه��م  تقييم  اإع�����ادة  ع��ل��ى 
بينما  الغابات..  واأعماق  املحيطات  غامرة يف قاع 
الزمن  ال��زوار عرب  التنقل  – جناح  األ��ف  �سينقل 
واإىل امل�ستقبل لكت�ساف الدور املحوري للتنقل يف 
م�سرية التقدم الب�سري، وكيف اأن لكل منا دوراً يف 

�سنع م�ستقبل اأف�سل عرب خياراتنا.
وتبلغ قيمة تذكرة الدخول لكل جناح 50 درهماً، 
التذاكر  و�ستكون  ال��رثي��ا،  حلديقة  دره��م��اً  و30 
www. م��ت��اح��ة ل��ل�����س��راء ع��رب الإن���رتن���ت ع��ل��ى
�ستكون  ك��م��ا   ،expocitydubai.com
موزعة  ال��ت��ذاك��ر  لبيع  منافذ  اأرب��ع��ة  يف  م��ت��وف��رة 
�سمن مدينة اإك�سبو دبي اعتباراً من 1 �سبتمرب. 
ال���دخ���ول جم��ان��ي��اً لأ����س���ح���اب الهمم  و���س��ي��ك��ون 
وللأطفال الذين تبلغ اأعمارهم 12 عاماً اأو اأقل.
و�سيفتح كل من تريا- جناح ال�ستدامة واأل��ف - 
جناح التنقل اأبوابهما يومياً من العا�سرة �سباحاً 

اإىل ال�ساد�سة م�ساًء بينما ت�ستقبل حديقة الرثيا 
بانورامية  اإطللة  وتتيح  مرتاً   55 ترتفع  التي 
اإىل  ع�سراً  الثالثة  من  املدينة  معامل  على  اآ�سرة 
القادم  ال�سهر  منت�سف  وم���ن  م�����س��اًء  ال�����س��اد���س��ة 
�ست�سبح �ساعات العمل فيها من العا�سرة �سباحاً 

اإىل ال�ساد�سة م�ساًء.
كان  اأخ���رى  معامل  افتتاح  يتم  اأن  املرتقب  وم��ن 
– مبا  دبي   2020 اإك�سبو  �سعبية كبرية يف  لها 
يف ذل���ك ���س��اح��ة ال��و���س��ل، وج��ن��اح ال���روؤي���ة وجناح 
األعاب  امل�����راأة وال�����س��للت ال�����س��ري��ال��ي��ة وم��ن��اط��ق 
اأك��ت��وب��ر املقبل، ويف وق��ت لح��ق من  الأط��ف��ال يف 
متحف  اإىل  الفر�س  ج��ن��اح  �سيتحول  ال��ع��ام  ه��ذا 
اإك�سبو 2020 دبي ليكون اإ�سافة جديدة ت�سلط 
ال�سوء على تاريخ اإك�سبو الدويل واأثره، ويحتفي 

اإك�سبو  مدينة  ال��دويل.وت��ت��ط��ل��ع  احل���دث  بنجاح 
اأعد  امل��دار���س، حيث  اإىل ع���ودة طلبة  اأي�����س��اً  دب��ي 
www.schools. للمدار�س  اإك�سبو  برنامج 

جمموعة   expocitydubai.com
مبهرة وملهمة من التجارب التعليمية واملعار�س 
وور�س العمل التفاعلية يف اأجنحة مدينة اإك�سبو 
وامل�سممة لتقدم جتربة تعليمية وترفيهية غنية 

تتمحور حول موا�سيع الأجنحة.
الدخول اإىل مدينة اإك�سبو دبي جماين و�سيكون 
للتنزه  مفتوحاً  العامة  امل�ساحات  من  كبري  جزء 
دون اأي ر�سوم. وميكن للزوار ا�ستخدام اخلدمات 
اإك�سبو  م�ستك�سف  وق��ط��ار  العربات  مثل  املتاحة 
الكهربائية  وال���دراج���ات  الكهربائي  وال�سكوتر 

مقابل ر�سوم.

موؤ�سر�ت �لأ�سهم �لأوروبية ترت�جع 
بعد مكا�سب جل�ستني متتاليتني

•• عوا�شم- وام: 

تراجعت موؤ�سرات الأ�سهم الأوروبية خلل تداولت اأم�س، لتتخلى عن 
جانب من مكا�سبها املحققة خلل اجلل�ستني املا�سيتني.

موؤ�سر  انخف�س  الإم����ارات،  بتوقيت  م�ساء   01:14 ال�ساعة  وبحلول 
“�ستوك�س 600” الأوروبي بن�سبة %1.09 اأو ما يعادل 4.65 نقطة 

لي�سل عند م�ستوى 421.44 نقطة.
 ”50 �ستوك�س  “يورو  موؤ�سر  ن��زل  الأوروب��ي��ة،  الأ���س��واق  لبيانات  ووفقا 
بن�سبة %1.69 ما يعادل 60.78 نقطة ليبلغ م�ستوى 3542.27 

نقطة.
ونزل موؤ�سر “داك�س” الأملاين بن�سبة %1.52 اأو ما يوازي 197.44 
نقطة لي�سل اإىل 12774.03 نقطة، فيما هبط موؤ�سر “كاك 40” 
اإىل  لي�سل   1.68% ن�سبته  م��ا  اأو  نقطة   105.67 نحو  الفرن�سي 

6171.23 نقطة.
وانخف�س موؤ�سر “فوت�سي 100” الربيطاين بنحو 52.4 نقطة اأو ما 

ن�سبته %0.7 لي�سل اإىل م�ستوى 7427.31 نقطة.

�لأ�سهم �ليابانية ترت�جع وتباين 
�أد�ء �ل�سينية يف م�ستهل �لأ�سبوع

•• طوكيو-وام: 

بعد  اأم�����س،  تعاملت  خ��ت��ام  يف  اليابانية  الأ���س��ه��م  م��وؤ���س��رات  تراجع������ت 
الأ�سواق  اأداء  تباين  فيما  املا�سيتني،  اجلل�ستني  م��دار  على  �سعودها 

ال�سينية.
واأغ��ل��ق م��وؤ���س��ر ن��ي��ك��اي يف ب��ور���س��ة ط��وك��ي��و ل�����لأوراق امل��ال��ي��ة منخف�ساً 
م�ستوى  عند  ليغلق  نقطة   762.42 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   2.66% بن�سبة 

27878.96 نقطة..

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

ُفقدت �سهادتي اأ�سهم با�سم /ال�سيد : زاهر �سامل حممد 
)امارات اجلن�سية( ، �سادرتان عن �سركة الواحة كابيتال

 )رقم امل�ساهم: 11327318(: 
�سهما  3252 بعدد   11103583 ال�سهادة:  رقم   -1
�سهما  272 بعدد   11106852 ال�سهادة:   رقم   -2

او  اعــاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمهما  يجدهما  ممن  الرجاء 
الت�سال على تليفون رقم 0506123088 م�سكورا. 

ف������ق������د امل���������دع���������و /رب������ي������ع 
فل�سطني     ، احل������اج  حم���م���د 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)0147673PR(  رق���م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

.0502346660

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو /عبدالعزيز خان 
عبداحلكيم خان ، افغان�ستان   
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P02665650(  رق����م 

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

.0505811795

فقد�ن جو�ز �سفر

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ال���������س����ي����د 
م�سر     ، دراز  جن��ي��ب  اح��م��د 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)a18680897(  رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

.0527084203

فقد�ن جو�ز �سفر
حممد  /ابوبكر  املدعو  فقد 
ممدوح حممد الراعي ، م�سر   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)A 2 5 2 8 5 3 6 8 ( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

.0561820134

فقد�ن جو�ز �سفر

ف���ق���د امل����دع����و /����س���ام���ي اهلل 
باك�ستان     ، ع�������زام  حم���م���د 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)2740713GP(  رق���م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

.0566195871

فقد�ن جو�ز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و /ك����ي����م����ي ان 
الفلبني     ، ري��ي�����س  ك��اب��و���س��و 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)A3667519P(  رق���م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

.0568681140

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  2536/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم:185 

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  جت��اري   2018/1780 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)13146682.76 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع - عنوانه :امارة دبي- �سارع بور�سعيد- بجوار ديرة �سيتي �سنرت- بناية بنك دبي 
التجاري بوكالة املحاميني را�سد بوج�سيم وعبا�س املالكي 

وميثله :عبا�س م�ستت فندي املالكي 
املطلوب اإعلنه : �سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار ذ.م.م - عنوانه :امارة دبي- ديره- املطينة مكتب 512-513 ملك �سركة 
mail@ascon. :الغرير لل�ستثمار مقابل الريف مول �س.ب: 5238 دبي هاتف رقم 045118999 بريد الكرتوين

mail@ascon.uae.com -0097147073156 -00971504511983 uae.com مكاين 3072396004- 
مو�سوع الإعلن : املنفذ �سدهم: خالد عبدهلل اأحمد الغرير- �سيد حممد �سلح الدين- عارف بخاري رحمن- �سركة المارات 
للوكالت التجارية ذ.م.م- ابراهيم عبدهلل احمد الغرير- مريا قا�سم كليم اهلل اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/7 ال�ساعة 
05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين  الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  بها 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم  اي��داع تاأمني ليقل عن  ال�سراء 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار�س ف�ساء- املنطقة: �سيح �سعيب 2- رقم الر�س 91- رقم البلدية 379-531 امل�ساحة 6346.58 مرت مربع التقييم 

8197674 درهم لعلى عطاء ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  7238/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم:185 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  جت��اري   2019/1130 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)379329550.99 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع واخرون- عنوانه : المارات-امارة دبي- بردبي- دبي- �سارع برج خليفة- مبنى 

ا�سبكت تاور- �سقة الطابق الرابع 
وميثله :نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 

املطلوب اإعلنه : فندق جراند مريكيور �س.ذ.م.م - عنوانه :المارات- امارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- مبنى فندق 
alyaquob@gmail.com -0097143400330 -009715216670077 مريكيور

مو�سوع الإعلن : املنفذ �سدهم: داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب- عبدامللك داوود �سيف الدين اليعقوب- عبدالعزيز 
داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب- اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/7 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار�س وما عليها من بناء- املنطقة: املركز التجاري الثانية- رقم الر�س: 19- رقم البلدية: 206-336- امل�ساحة 929.03 

مرت مربع- القيمة الكلية: 420.000.000 ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70498

 اإعـــالن �شطب قيد
�سوي�س  يوروبول�س  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
جي ام بي ات�س )فرع دبي( )اجلن�سية: �سوي�سرا( قد تقدمت 
)العنوان:  دبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
�س.ب:  ال�سويدي،  النابوده  �سعيد  جمعه  حممد  الحتاد- 
ال�سركات  �سجل  يف   )5031( رقم  حتت  واملقيدة   )238204
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعديلتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج 
احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�سر على  تاريخ  ل يتجاوز �سهر من 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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•• دبي :الفجر

الأربعة  الإم����ارات  منتخبات  اأن��ه��ت 
وال�سباب  "الرجال  ل���ل���ج���ول���ف 
من  اأول  وال�سيدات"،  وال��ن��ا���س��ئ��ني 
اأم�س، مع�سكرها اخلارجي املغربي، 
 13 اأقيم خ��لل الفرتة من  ال��ذي 
يف  اجل���اري  اأغ�سط�س   27 ول��غ��اي��ة 
للجولف  امللكي  ال�سلم  دار  ملعب 
اأن  بعد  املغربية،  ال��رب��اط  مبدينة 
الرجال  الأربعة  خا�ست منتخباتنا 
وال�سيدات،  18 و15 عاماً،  وحتت 
دورة تدريبية مكثفة، مع املنتخبات 
�سمن  مراحلها،  مبختلف  املغربية 
ا�ستعداداتها لل�ستحقاقات املقبلة، 
امل�����س��ارك��ة يف بطولة  اأب���رزه���ا  وم���ن 
خلل  فرن�سا  يف  "ايزنهاور"  كاأ�س 
الفرتة من 31 اأغ�سط�س ولغاية 3 
العربية  والبطولة  املقبل،  �سبتمرب 
التي  وال�سيدات  ال�سنية  للمراحل 
التون�سية  اجل��م��ه��وري��ة  حتت�سنها 
اأك��ت��وب��ر مبدينة   9 3 ول��غ��اي��ة  م��ن 
 41 العربية  احلمامات، والبطولة 
اجلمهورية  وحتت�سنها  ل��ل��رج��ال 
 06 اإىل  اأكتوبر   30 التون�سية من 
قولف  مب��ل��ع��ب   2022 ن��وف��م��رب 

ل�سيقال مبدينة طربقة.

بعثة املنتخبات
املع�سكر  يف  الإم�����ارات  بعثة  وك��ان��ت 
املغربي، والتي تراأ�سها اللواء الطيار 
"م" عبد اهلل ال�سيد الها�سمي نائب 
ال�سام�سي  وخ��ال��د  الحت����اد  رئ��ي�����س 
الأمني العام للحتاد واكرم �سكيك 

مدير عام الحتاد واملدربني �سمري 
وفلورا  ف�����ريون  واإب����ري����ل  ال�����ولين 
 20 ب���ي���وث وك����ام����ريون ���س��ال��ك و 
املراحل  جميع  م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب��ا 

وال�سيدات.
ال�سباب  م��ن��ت��خ��ب��ات  ع�������ادت  وق�����د 
والأجهزة  وال�����س��ي��دات  وال��ن��ا���س��ئ��ني 
لأر������س  اأم���������س  م����ن  اأول  ال���ف���ن���ي���ة 
تدريباتها  ل���ت���وا����س���ل  ال������دول������ة، 
اعتباراً  مفتوحة  جديدة  بتجمعات 
املقبل،  �سبتمرب  �سهر  مطلع  م��ن 
�سي�سهد  ال�����ذي  الأخ������ري  ل��ل��ت��ج��م��ع 
م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���ا ب�����داأ يف 
م�ساركتهم  وقبيل  املغرب،  مع�سكر 

يف ال�ستحقاقات املقبلة. 
رجالنا اىل فرن�سا

اأم�س منتخب  اأول من  بينما انتقل 
اللعبني  م���ن  وامل����ك����ون  ال����رج����ال 

عاملياً   63 امل�سنف  �سكيك  اأح��م��د 
اجل�سمي  وخ��ال��د  امل�سرخ  وع��ب��داهلل 
تدريباتهم  مل��وا���س��ل��ة  ف��رن�����س��ا  اإىل 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ب����اأج����واء  وال����دخ����ول 
ايزنهاور مبكراً والتي �ستقام خلل 
الفرتة من 31 اأغ�سط�س ولغاية 3 

�سبتمرب املقبل.

مراحل العداد 
املحطة  امل���غ���رب���ي  امل��ع�����س��ك��ر  وي���ع���د 
للمنتخبات  ال��ث��ال��ث��ة  الع�����دادي�����ة 
الوطنية، بعد اأن بداأت حت�سرياتها 
مطلع  منذ  املقبلة  لل�ستحقاقات 
ت�ستكمل  اأن  ق��ب��ل  اجل�����اري،  ال���ع���ام 
يف  امل���ا����س���ي  ي���ول���ي���و  م����ن  الأول  يف 
تدريبات  ع����رب  حم���ط���ات���ه���ا  ث�����اين 
ملعب  ع����ل����ى  جم���م���ع���ة  حم���ل���ي���ة 
اإ�سراف  ال��دول��ة حت��ت  اجل��ول��ف يف 

م��درب��ي امل��ن��ت��خ��ب��ات، ومب��ت��اب��ع��ة من 
ال�سيد  اهلل  "م" عبد  الطيار  اللواء 
ال��ه��ا���س��م��ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س الحت����اد 
الأمني  ال�سام�سي  م��ب��ارك  وخ��ال��د 
اأع�ساء  واإخ����وان����ه  ل���لحت���اد  ال���ع���ام 
اإدارة الحتاد واكرم �سكيك  جمل�س 
مدير عام الحت��اد ووفق توجيهات 
ومتابعات مكثفة من معايل ال�سيخ 
رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم 

الحتاد.

حمطة افران 
ووفق خطة الحتاد خ�سع منتخب 
الرجال على مدار اأ�سبوع يف مدينة 
اف����ران امل��غ��رب��ي��ة ل��ت��دري��ب��ات مكثفة 
عمل  وور�����س  تناف�سية  وم��ب��اري��ات 
املغربي  امل��ن��ت��خ��ب  م����ع  م�����س��رتك��ة 
نيوجري�سي  ج���ام���ع���ة  وم���ن���ت���خ���ب 

مبحطة  املع�سكر  مب��ك��ان  امل��ت��واج��د 
يف  امل�ساركة  قبل  الأخ���رية  الإع����داد 
 La ب��ط��ول��ة )ك��اأ���س اأي���زن���ه���اور( يف
فرن�سا  يف   Golf National
يف الفرتة من 31 اأغ�سط�س اإىل 3 

�سبتمرب.

جتارب مفيدة
العمل  م��ن  ي��وم��اً   14 م���دار  فعلى 
على  الفني،  اجلهاز  حر�س  اجل��اد، 
تعزيز عامل الثقة يف النف�س للعبي 
ولعبات املنتخب، اإىل جانب العمل 
البدين  اجل��ه��د  اأدارة  كيفية  ع��ل��ى 
اللياقة  م�ستوى  ل��رف��ع  وال��ن��ف�����س��ي 
البدنية، وجل�سات حتليل ميكانيكيا 
احليوية للعبي، التي تعتمد على 
اأحدث و�سائل التكنلوجيا يف حتليل 
اأداء اللعبني، والعمل على تطوير 

اللعب  م���راح���ل  م��ه��ارات��ه��م خ����لل 
ا�ستعداداً خلو�س البطولت املقبلة 
الفوائد من  واملرتقبة، م�ستثمرين 
التي  ال�سرفية  التناف�سية  املباريات 

اأقيمت مع املنتخبات املغربية. 

جمه  فــــوائــــد   : الــهــا�ــســمــي 
وامل�ستقبل يبعث على التفاوؤل 

"م" عبد اهلل  ال��ل��واء الطيار  اأع��رب 
ال�سيد الها�سمي نائب رئي�س الحتاد 
الإماراتية  اجل��ول��ف  ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س 
ارتياحه  ع��ن  اخل���ارج���ي  باملع�سكر 
خلل  اللعبون  حققه  ملا  ال�سديد 
املع�سكر من جميع جوانبه النف�سية 
جميع  وو���س��ول  والفنية  والبدنية 
امل�ساركني يف املع�سكر لأعلى درجات 

ال�ستعداد للم�ساركات املقبلة.
ي��ب��ع��ث على  اأن م���ا حت��ق��ق  م����وؤك����داً 

للإمارات  م�سرف  لتمثيل  التفاوؤل 
و�سع  ان  بعد  خا�سة  فيها  واللعبة 
من�سات  ع��ل��ى  اق���دام���ه���م  لع��ب��ون��ا 
التتويج واأ�سبحت امل�ساركة من اأجل 
الفوز وحتقيق مزيد من الإجنازات 
التي حققتها ريا�سة اجلولف على 
الأوىل  واملراكز  املنتخبات  م�ستوى 

على امل�ستوى الفردي.
وث���م���ن ال����ل����واء ال��ه��ا���س��م��ي ال�����روح 
اجلميع  اظ���ه���ره���ا  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة 
الربنامج  وتنفيذ  املع�سكر  خ���لل 
حيث  للمع�سكر  وال�����س��ام��ل  ال���ع���ام 
عمل اجلميع بروح الفريق الواحد 
5 �ساعات يومياً، ال�سكر  على مدار 
معايل  الحت���اد  لرئي�س  والتقدير 
القا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ 
واخ���وان���ه اأع�����س��اء جم��ل�����س ال����دارة 
والطمئنان  ال��ي��وم��ي��ة  مل��ت��اب��ع��ات��ه��م 

على �سري العمل خلل املع�سكر.

�سكر وتقدير 
ال��ه��ا���س��م��ي يف ختام  ال���ل���واء  ووج����ه 
والتقدير  ال�����س��ك��ر  ج��زي��ل  ح��دي��ث��ة 
امللكية  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
الكبري  لتعاونه  للجولف  املغربية 
متطلبات  ج��م��ي��ع  ب��ت��وف��ري  وامل��م��ي��ز 
ال���ن���ج���اح ل��ل��م��ع�����س��ك��ر وم�����ن خلل 
التن�سيق الكامل مع الأخ م�سطفى 
ومتابعات  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال���زي���ن 
ال���ع���ل���وي مدير  اإب���راه���ي���م  ال�����س��ي��د 
املنا�سب  امل��ن��اخ  وت��وف��ري  اجل��ام��ع��ة، 
ل��ت��دري��ب��ات ودرو�����س وور�����س عملية 
م�سرتكة، بالإ�سافة لإقامة العديد 
من املباريات بني لعبينا واإخوانهم 
املغربية  اململكة  يف  اجلولف  لعبي 

ال�سقيقة.

•• عجمان-الفجر

على  ا�ستمرت  التي  تن�س«  للبادل  عجمان  »بطولة  مناف�سات  اأم�س  اختتمت 
مدار اأ�سبوع، واأقيمت يف جمموعة ملعب متخ�س�سة يف عجمان �سملت بادل 

�سكوير، وبادل لوجن، وجو بادل، بهدف تقدمي  الدعم لهذه الريا�سة وتوفري 
�سبل النمو والتطور لها، حيث اأ�سبحت ريا�سة البادل تن�س الأكرث انت�ساراً 
م�ساهمة  ت��ربز  كما  واجلن�سيات،  الأع��م��ار  وملختلف  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
�سياحة عجمان يف حتقيق الروؤى والربامج وامل�ساريع واملبادرات التي تهدف 

اإىل تر�سيخ مكانة الإمارة الريا�سية، وتعزيز جودة احلياة فيها.
ال�ستة  بفئاتها  البطولة  يف  الأوىل  الثلث  املراكز  يف  الفائزين  تتويج  ومت 
وهي، فئتي C و D رجال مفتوح، وفئة C �سيدات مفتوح، وفئة املخ�سرمني 
"فوق 40 عاماً"، وفئة الأب والإبن، وفئة املبتدئني، حيث و�سل عدد الفرق 

املتاأهلة للت�سفيات النهائية اىل 111 فريقاً.
و���س��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال��ري��ا���س��ي��ني م��ن اجلن�سني، 
البطولة  يف  �سارك  حيث  الريا�سة،  من  النوع  بهذا  املهتمني  اىل  بالإ�سافة 

اأكرث من 400 لعب.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

اأعلنت اإدارة نادي اجلزيرة احلمراء 
تنظيم بطولة رباعية ودية مبلعب 
وت�ستمر  اخليمة  راأ����س  يف  ال��ن��ادي 
ل���ي���وم واح������د " الأح�������د امل���ق���ب���ل  "  
وجت���م���ع  اجل���زي���رة احل���م���راء اإىل 
جانب اأندية �سيتي وبينونة وروايل 
للفرق  جت��رب��ة  البطولة  وتعترب   ،
مباريات  ان��ط��لق��ة  قبيل  الأرب��ع��ة 
العا�سر  يف  الأوىل  ال��درج��ة  دوري 

من �سبتمرب القادم. 
اجل����زي����رة  اإدارة  جم���ل�������س  وق�������رر 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��ي��ف ح��م��د ب���ن ق�سيب 
للدورة  جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  ال���زع���اب���ي 
الودية برئا�سة عبد النا�سر عمران 
ال�����س��ام�����س��ي وت�����س��م اح��م��د حممد 

الزعابي  را���س��د  وحم��م��د  العلكيم 
وخالد  ال����ب����اين  م���و����س���ى  واأح����م����د 
حم��م��د اخل��رب��ي��ج وال���ب���ادي حممد 

املنظمة  اللجنة  ق���ررت  كما   ، اح��م 
كاأ�س  الفائز  الفريق  منح  ل��ل��دورة 
البطولة  اىل جانب توزيع  جوائز 

ف����ردي����ة  لأف�������س���ل ح���ار����س مرمى 
تذكارية  وم���ي���دال���ي���ات  وال����ه����داف 

للفرق امل�ساركة. 

اإدارة  وق���ف���ت  اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ا�ستعدادات  على  اجلزيرة احلمراء 
ال��ق��دم وع��ق��د املجل�س  ف��ري��ق ك���رة 
اللعبني واجلهازين  مع  اجتماعاً 
الفني والإداري للفريق الأول ، ومت 
خ���لل ال��ل��ق��اء الط����لع ع��ل��ى اآخر 
دوري  ملباريات  الفريق  ا�ستعدادات 
الأوىل التي ي�ستهلها الفريق بلقاء 
�سبتمرب   11 ي��وم  م�سفوت  فريق 
رئي�س  ومت��ن��ى  ال��ن��ادي  ملعب  على 
التوفيق  ال��زع��اب��ي  ���س��ي��ف  ال���ن���ادي 
نتيجة  وحت��ق��ي��ق  الأول  ل��ل��ف��ري��ق 
وطموحات  اأه���داف  تعزز  اإيجابية 
حيث  ال���ن���ادي،  وج��م��اه��ري  الإدارة 
الأطقم  ع��ر���س  ال��ل��ق��اء  خ���لل  مت 
���س��ي��خ��و���س بها  ال���ت���ي  اجل�����دي�����دة 

الفريق مبارياته هذا املو�سم.

املغرب ح�سرت منتخباتنا لال�ستحقاقات العربية والقارية والدولية 

»جولف منتخبات �لإمار�ت« تنهي مع�سكرها بنجاح وحتقق نتائج �إيجابية

د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية تختتم �لن�سخة �لثانية من »بطولة عجمان للبادل تن�س« 

�جلزيرة �حلمر�ء ينظم بطولة ودية �لأحد �ملقبل 
تاأهبا للمو�سم �جلديد يف دوري �لأوىل 

•• الذيد -الفجر

تفقد اإدارة نادي الذيد مع�سكر لعبيه من فريق ال�سباحة 
اخليمة  براأ�س  احلمراء  اجلزيرة  يف  حاليا  ينعقد  وال��ذي 
وا�ستفادة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  احل�����س�����س  ���س��ري  ع��ل��ى  واط���م���اأن���ت 

اللعبني من الربنامج التدريبي املكثف .
ج���اء ذل���ك خ���لل زي����ارة ك��ل م��ن را���س��د �سعيد الطنيجي 
الكتبي  اجل���اري  �سيف  ���س��امل  و  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  م�سرف 
املدير التنفيذي لنادي الذيد ظهر اأم�س الأول لل�سباحني 
واللقاء باجلهاز الإداري والفني ومتابعة احل�س�س املقدمة 
اأن  املقرر  من  التي  املقبلة  للمناف�سات  ال�ستعداد  اإط��ار  يف 

الطنيجي  وال��ت��ق��ى   . املقبل  �سبتمرب  �سهر  خ��لل  تنطلق 
والكتبي خلل زيارة مع�سكر فريق نادي الذيد لل�سباحة يف 
اجلزيرة احلمراء ال�سباحني واطلعوا على برنامج التدريب 
الكابنت  بح�سور  اللعبني  لكافة  متارين  من  يقدم  وم��ا 
خالد املر�سدي مدرب فريق ال�سباحة بنادي الذيد. وجرى 
ال��ت��دري��ب وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى حر�س  ال��وق��وف ع��ل��ى م�ستوى 
الفردية  الأل��ع��اب  ك��اف��ة  ل��دع��م  ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
واجل��م��اع��ي��ة وال���س��ت��ع��داد امل��ت��ك��ام��ل ل��ل��م��ن��اف�����س��ات ملختلف 
اللعبني يف اإطار حر�س اإدارة النادي واجلهاز الفني على 
الإعداد املبكر للعبني و�سقل مهاراتهم البدنية ا�ستعداداً 

خلو�س املناف�سات يف املو�سم الريا�سي القادم.

�إد�رة نادي �لذيد تتفقد مع�سكر فريقها لل�سباحة ��ستعد�د� للمناف�سات 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- وام:

من  الثانية  اجل��ول��ة  نتائج  �سهدت 
املفتوحة  ال���دول���ي���ة  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
ال�22،  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف  ل��ل�����س��ط��رجن 
اأبرزها  امل���ف���اج���اآت،  م���ن  جم��م��وع��ة 
الأوائل  امل�سنفني  من  ع��دد  خ�سارة 
اأم��������ام لع����ب����ني اأق�������ل ت�����س��ن��ي��ف��اً يف 
مب�ساركة  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
بينهم  م���ن  ولع���ب���ة  لع��ب��ا   170
الدولية. الألقاب  حملة  من   100

اجلولة  م���ف���اج���اآت  اأب������رز  ومت��ث��ل��ت 
اخلام�س  امل�سنف  تعرث  يف  الثانية 
يف البطولة الأ�ستاذ الدويل الكبري 
اأمام  ماريكو  ���س��ان��درو  الأرجنتيني 
مناف�سه الإيراين �سيد بور مو�سوي 
الكبري  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ي  ال���ف���ارق  رغ����م 
ب��ي��ن��ه��م��ا وال������ذي ي���زي���د ع���ن 250 

نقطة.
ك��م��ا ف���ر����س ال���ت���ع���ادل ن��ف�����س��ه على 
البطولة  يف  ال��ث��ال��ث  امل�سنف  ل��ق��اء 
اأم���ني طبطبائي  الإي�����راين حم��م��د 
ال�ساعد  الأوزب���ك���ي  ال��لع��ب  اأم����ام 
حم����ي ال����دي����ن م���ادام���ي���ن���وف، بعد 
مباراة امتدت لأكرث من 60 نقلة، 
الذي  الأوزب��ك��ي  النا�سئ  فيها  تاألق 

كاد يفوز باملباراة.
الطاولت  على  امل��ب��اري��ات  باقي  ويف 
الأول  امل�������س���ن���ف  ت����ف����وق  الأوىل، 
ال��رو���س��ي األ��ك�����س��ن��در ب��ري��دك��ي على 
ال���ي���م���ن���ي ب�����س��ري ال����ق����دمي����ي، وف����از 
ال��ه��ن��دي اأرج������ون اإري��ج��ي�����س��ي على 

مواطنه نيتي�س بيلوركار.
وا�سل  ال���راب���ع���ة،  ال���ط���اول���ة  وع���ل���ى 

وفاز  م�سريته  براجاناندا  الهندي 
على مواطنه �سارما دو�سيانت، فيما 

ني�سيبيانو  الأمل����اين  امل��خ�����س��رم  ف���از 
بطل الن�سخة الرابعة من البطولة 

البنجلدي�سي  ع��ل��ى   2002 ع���ام 
حممد فهد رحمن.

وانتهى الديربي العربي بني الأ�ستاذ 
الدويل الكبري امل�سري اأحمد عديل 
والأ���س��ت��اذ ال����دويل امل��غ��رب��ي حممد 
تي�سري بالتعادل، فيما خ�سر الأ�ستاذ 
اأمام  الدويل القطري ح�سني عزيز 

الهندي اأرافيند �سيتامبارام.
وعلى �سعيد اللعبني الإماراتيني، 
فاز عمران احلو�سني على الفلبيني 
ر�سيده  لريفع  دمياكليند  اأوليفر 
الكاملة  ب��ال��ع��لم��ة  ن��ق��ط��ت��ني  اىل 
نف�سه من  بالر�سيد  28 لعبا  مع 
اإ�سحاق  �سعيد  خ�سر  فيما  النقاط، 

من ال�سربي اإجنيج األك�سندر.
حر�ست  امل��ن��اف�����س��ات،  هام�س  وع��ل��ى 
نادي  يف  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
دب�����ي ل��ل�����س��ط��رجن وال���ث���ق���اف���ة على 
الإماراتية  امل�����راأة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��اء 
بح�سور فوزية فريدون مدير ق�سم 
امل������راأة يف جمل�س  ري��ا���س��ة  ت��ط��وي��ر 
اإ�سارة  اأعطت  والتي  الريا�سي،  دبي 
بح�سور  الثانية،  اجل��ول��ة  ان��ط��لق 
اإدارة  اأم����ل ال���ع���ارف ع�����س��و جم��ل�����س 

النادي.
األقاها  ك��ل��م��ة  يف  ال����ن����ادي،  واأع������رب 
�سعيد يو�سف �سكري مدير البطولة 
ق��ب��ل اف��ت��ت��اح اجل��ول��ة، ع��ن اعتزازه 
الإم������ارات وتقدير  ب��ن��ت  ب���اإجن���ازات 
املجالت  ك��اف��ة  احل��ي��وي يف  دوره����ا 
يف  املتميزة  وم�ساهمتها  والأ�سعدة 

نه�سة الدولة وتقدمها امل�ستدام.

•• اأبوظبي-وام:

تاألقهم  الإم����������ارات  اأب����ط����ال  وا�����س����ل 
وح�����س��ده��م ل��ل��م��ي��دال��ي��ات امل���ل���ون���ة يف 
"جراند  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ج�����ولت 
ورفع  اجلوجيت�سو،  مل��ح��رتيف  �سلم" 
ميدالية   18 اإىل  ر�سيدهم  اأبطالنا 
و3  ف�سيات  و6  ذهبيات   9" متنوعة 
برونزيات" يف جولة ميامي للبطولة.

من  ك��ب��ريا  ت��األ��ق��ا  املناف�سات  و���س��ه��دت 
وح�سد  الإم������ارات������ي������ني،  ال���لع���ب���ني 
كانت  ذهبية؛  ميداليات   9 اللعبون 
وحممد  ال�سام�سي،  زاي��د  ن�سيب  من 
القبي�سي،  و���س��ع��ي��د  ال��ك��ت��ب��ي،  ���س��ع��ي��د 
حممد،  وه����زاع  القبي�سي،  وع���ب���داهلل 
الكثريي،  وزاي�����د  ال��ن��ع��ي��م��ي،  وذي�����اب 

و�سم�سة العامري، و�سما الكلباين.
الظاهري  ���س��امل  اأب��ط��ال��ن��ا  ح�سد  كما 
احلو�سني  و�سلطان  ال��را���س��دي  وعلي 
احلو�سني  وي��و���س��ف  العولقي،  وف���راج 
وب�ساير املطرو�سي 6 ميداليات ف�سية 

وف���از ك��ل م��ن را���س��د امل���رزوق���ي، وعلي 
بامليدالية  ال�����س��ح��ي  وخ���ال���د  امل��ق��ب��ايل 
املركز  الإم���ارات  واحتلت  ال��ربون��زي��ة. 
بجولة  ال�������دول  ت���رت���ي���ب  يف  ال����ث����اين 
األفا   44 ب��ر���س��ي��د  وذل������ك  م���ي���ام���ي، 
اآلف   109 م��ق��اب��ل  ن��ق��ط��ة  و200 
و200 نقطة للربازيل اليت ت�سدرت 

البطولة، فيما جاءت الوليات املتحدة 
بر�سيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  الأمريكية 

نقطة.  30400
وعلى �سعيد الأكادمييات، ت�سدر جي 
 31600 بر�سيد  الرتتيب  تيم  اإف 
الوحدة  ن��ادي  اأكادميية  وتلتها  نقطة 
 27600 بر�سيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

فعاليات  على  ال�ستار  واأ���س��دل  نقطة. 
 2022- مل���و����س���م  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة 
ميامي  يف  ال���ب���ط���ول���ة  م����ن   2023
بولية فلوريدا الأمريكية، بعدما قدم 
نخبة من اللعبني املحرتفني اأف�سل 

اأداء على اأب�سطة �سالة "وات�سكو".
البنف�سجي  احل�����زام  اأب���ط���ال  ون��اف�����س 

األقاب  الأ���س��ود على  وال��ب��ن��ي واحل����زام 
وم��ي��دال��ي��ات ج���دي���دة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ت�سنيف  اإىل  ت�ساف  نقطة   2000
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو.

البطولة  م���ن  ال���ث���اين  ال���ي���وم  و���س��ه��د 
�سعادة  مثل  ال�سخ�سيات  كبار  ح�سور 
رئي�س  نائب  كرم�ستجي،  عمر حممد 

العامة،  للخدمات  اأدن����وك  جمموعة 
الذي توج احلائزين على امليداليات.

الكثريي  الإماراتي زايد  البطل  وتوج 
وزن  للرجال  الأ���س��ود  احل��زام  بذهبية 
بعد  كجم"   56" ال��ري�����س��ة  خ��ف��ي��ف 
الأمريكي جا�سنت  4 على   -  7 الفوز 
املك�سيكي  على  التغلب  ثم  اأورديناريو 

فرانك �سي�سبيدي�س يف النهائي، فيما 
املركز  فروتا  اإيتالو  الربازيلي  اأح��رز 
الثالث. واأكد الكثريي لعب منتخب 
الإم����������ارات اأن������ه ا����س���ت���ف���اد ك���ث���ريا من 
خا�سها  التي  النزالت  ومن  امل�ساركة 
يف م��ن��اف�����س��ات احل����زام الأ����س���ود معربا 
عن �سعادته بهذه امل�ساركة وما حتقق 

البطولة  اأن  اإىل  واأ����س���ار  اإجن����از.  م��ن 
���س��ه��دت م��ن��اف�����س��ة ق��وي��ة م���ن خمتلف 
الربازيليني  خ��ا���س��ة  ال���ع���امل  لع��ب��ي 

والأمريكيني يف خمتلف الأوزان.
لرابطة  وامتنانه  واأعرب عن تقديره 
التي  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  ظبي  اأب��و 
العامل  ت��ن��ظ��م ه����ذه اجل������ولت ح����ول 
اأم��ام لعبي منتخب  الفر�سة  لإتاحة 
من  بنظرائهم  للحتكاك  الإم�����ارات 
خمتلف دول العامل وال�ستعداد اجليد 

مل�ساركاتهم القارية والعاملية.
الوزن  بذهبية  اأمل��ي��دا  الربازيلي  وف��از 
وح����ل   ، كجم"   -69" اخل����ف����ي����ف 
واأليك�س  األ��ف��ي�����س  م�����ريان  م���واط���ن���اه 
والثالث  ال��ث��اين  املركزين  يف  ���س��ودري 

على الرتتيب.
 95" ال��ث��ق��ي��ل  ال�����وزن  ويف م��ن��اف�����س��ات 
جابرييلي  ف����ازت  ل��ل�����س��ي��دات،  كجم" 
بي�سانها باملركز الأول وحلت جيوفانا 
الربازيل  اأمليدا من  دي  جارا ولري�سا 

اأي�سا يف املركزين الثاين والثالث.

•• دبي- وام:

رفعت اأندية دوري اأدنوك للمحرتفني، 
تاأهبا  ا�����س����ت����ع����دادات����ه����ا،  درج�������ة  م����ن 
لن��ط��لق��ة ف��ع��ال��ي��ات امل��و���س��م اجلديد 
والذي  للم�سابقة،   2023-2022
اجلمعة  ي��وم��ي  الأوىل  ج��ول��ت��ه  ت��ق��ام 

وال�سبت املقبلني.
ففي نادي العني، حامل لقب امل�سابقة، 
���س��ي��ط��رت امل���ع���ن���وي���ات ال���ع���ال���ي���ة على 
ا�ستعدادات الفريق قبل بدء مناف�سات 
الن�سخة اجلديدة، بف�سل تاألق لعبيه 
امل��ل��ح��وظ و���س��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى معظم 
للمو�سم  امل��ح��رتف��ني  راب���ط���ة  ج���وائ���ز 

املا�سي 2021 – 2022.
اجلوائز،  معظم  على  ال��ع��ني  وح�سل 
الأحبابي  ب���ن���در  لع���ب���وه  ت����وج  ح��ي��ث 
وحار�س  ك���ودج���و،  لب����ا  وال���ت���وج���ويل 
�سفيان  واملغربي  عي�سى،  خالد  املرمى 
جورجينيز،  و"املقيم" اإري��ك  رحيمي، 
واملدرب الأوكراين �سريجي ريربوف، 
احلفل،  م��ت��ن��وع��ة يف  ج���وائ���ز   8 ع��ل��ى 
باعتباره  ل��ل��ن��ادي  ج��ائ��زة  على  ع���لوة 

الأعلى ح�سوراً جماهريياً.

الفريق  م��ب��اري��ات  لأوىل  وا���س��ت��ع��دادا 
ب���امل���و����س���م اجل����دي����د ل�������دوري اأدن������وك 
حامل  ي�ستهله  وال���ذي  للمحرتفني، 
اللقب مبواجهة فريق عجمان، حر�س 
اجلهاز الفني على اإقامة مباراة ودية 

اأمام الن�سر �سارك فيها لعبو ال�سف 
الثاين، وانتهت بفوز العني 0-2.

الفني  اجل���ه���از  ك��ث��ف  ال�������س���ارق���ة،  ويف 
ل��ل��ف��ري��ق ب��ق��ي��ادة ال���روم���اين اأولري�����و 
ك��وزم��ني ا���س��ت��ع��دادات��ه مل��واج��ه��ة �سباب 

الأهلي يف اجلولة الفتتاحية، واطماأن 
املدرب على جاهزية لعبيه من خلل 
مباراة جتريبية اأمام فريق دبا انتهت 

بالتعادل 1-1.
لدعم  جماهريية  حملت  وانطلقت 

وم�����وؤازرة ال��ف��ري��ق يف م��ب��ارات��ه الأوىل 
ال�سبت  وامل��ق��ررة  الأه��ل��ي  �سباب  اأم���ام 

املقبل على ا�ستاد را�سد بدبي.
تدريباته  الوحدة  كثف  اأبوظبي،  ويف 
الربتغايل  م���درب���ه  ب��ق��ي��ادة  ال��ي��وم��ي��ة 

اجلديد كارلو�س كارفالهال، ا�ستعداداً 
الفريق  افتتاحية  يف  الو�سل  ملواجهة 
ب����ال����دوري، وذل�����ك ب��ع��د ال���ف���وز 0-3 
ع��ل��ى اجل���زي���رة يف اآخ����ر م���ب���اراة ودية 
 3 قبل انطلق املو�سم، والتي �سهدت 

اأ�سواط ملدة 120 دقيقة.
النادي  ف��ري��ق  ي�ستعد  اجل���زي���رة،  ويف 
الحرتاف  يف  "التميز  بجائزة  الفائز 
والرتاخي�س" من رابطة املحرتفني، 
املو�سم  يف  م��ب��اري��ات��ه  اأوىل  خل���و����س 

اجلديد، اأمام دبا الفجرية يوم ال�سبت 
ال�ستقرار  م��ن  ح��ال��ة  و���س��ط  امل��ق��ب��ل، 
الهولندي  مدربه  ا�ستمرار  مع  الفني 
الفنية  ال��ق��ي��ادة  يف  ك���اي���زر،  م��ار���س��ي��ل 
للفريق للمو�سم الثالث على التوايل، 
ت��األ��ق��وا يف  ال��ذي��ن  وبجاهزية جن��وم��ه 
املو�سم املا�سي، ويف مقدمتهم الهداف 
التاريخي للدوري واملنتخب الإماراتي 
املدعمة  و����س���ف���وف���ه  م���ب���خ���وت،  ع���ل���ي 
الروماين  ه��م��ا  م��ت��م��ي��زي��ن  ب��لع��ب��ني 
بن  اأ�سرف  واملغربي  تانا�سي،  فلورين 

�سرقي.
الأه�����ل�����ي  �����س����ب����اب  ك����ث����ف  دب���������ي،  ويف 
بقيادة  اجلديد  للمو�سم  ا�ستعداداته 
ال���ربت���غ���ايل اجلديد  ال��ف��ن��ي  م���دي���ره 
الربتغايل ليوناردو جاردمي، ملواجهة 

ال�سارقة يف اجلولة الأوىل.
وبعد مع�سكر خارجي متميز ب�سربيا، 
القوية  ال��ت��دع��ي��م��ات  م��ن  وجم��م��وع��ة 
الفريق  ت��ع��ر���س  ال��ف��ري��ق،  ل�����س��ف��وف 
املو�سم  ان���ط���لق  ق��ب��ل  مل��وق��ف ���س��ع��ب 
ال�سربي  اإ�سابة مدافعه اجلديد  بعد 
بوجدان بلنيت�س، قبل مباراة الو�سل 
الودية والتي انتهت بالتعادل ال�سلبي.

•• دبي -وام:

اأعرب الأرجنتيني رودولفو اأروابارينا، املدير الفني ملنتخب 
الإم��ارات لكرة القدم، عن اأمله يف اأن ينعك�س تطور الأداء 
خ����لل مع�سكرات  ال�������دوري،  ل��ف��رق  ال���ب���دين واخل��ط��ط��ي 
الإع�����داد يف ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ب��اري��ات يف 
ي�سب يف  ما  للمحرتفني،  اأدن��وك  ل��دوري  املو�سم اجلديد 
اأروابارينا حر�س على  ب�سكل عام. وكان  املنتخب  م�سلحة 
الإماراتي،  املحرتفني  دوري  اأندية  بع�س مع�سكرات  زيارة 
والتي  والعني،  الوحدة  واجلزيرة  وال�سارقة  الو�سل  مثل 
الكروي  للمو�سم  الإع����داد  ف��رتة  خ��لل  اأوروب����ا  يف  اأقيمت 
ا�ستعدادات  اآخ��ر  على  واطلع   ،2023  -  2022 اجلديد 
خلل  التجريبية  مبارياتها  من  ع��ددا  وتابع  الفرق،  هذه 

هذه املع�سكرات.
الأندية  لعدد من مع�سكرات  زي��ارات��ه  اأن  اأرواب��اري��ن��ا  واأك��د 
وجاهزية  ا�ستعدادات  على  الط��لع  بهدف  كانت  املحلية 
ال���لع���ب���ني، ق��ب��ل ان���ط���لق م��و���س��م ك�����روي ج���دي���د حافل 

بامل�ساركات للمنتخب.
واأو���س��ح م��درب منتخب الإم���ارات - يف ت�سريحات خا�سة 
اأن��ه حر�س على الطلع  "وام" -  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
املو�سم، و�ساهد  انطلق  للفرق قبل  الإع��داد  برنامج  على 
عددا من املباريات الودية، والتطورات البدنية واخلططية 
امل�ساحبة لهذه الفرتة من الإعداد، ولحظ اجلهد الكبري 
املبذول، ويتمنى اأن ينعك�س على اأداء الفرق خلل املو�سم، 
الفرتة  يف  املنتخب  اأداء  على  كبري  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيكون  م��ا 

املقبلة.
امل�ساركات  من  حافل  مو�سما  الإم���ارات  منتخب  وينتظر 
اخلليج  كاأ�س  بطولة  يف  امل�ساركة  تت�سمن  وال�ستحقاقات، 
ال��ع��رب��ي امل��ق��ررة يف ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل، ث��م ب��ط��ول��ة غ���رب اآ�سيا 
2023، وبعدها  اأبريل   2 اإىل  20 مار�س  ب��الإم��ارات من 

بطولة كاأ�س اآ�سيا 2023 يف منت�سف العام املقبل.
التجمعات  م��ن  جمموعة  اإق��ام��ة  امل�ساركات  ه��ذه  وتتخلل 

الإمارات؛  ملنتخب  الودية  واملباريات  الإع��داد  ومع�سكرات 
خارجي  مبع�سكر  املقبل  �سبتمرب  يف  البداية  �ستكون  حيث 
الفريق  خ��لل��ه  يخو�س  النم�سا،  يف  ال��دول��ي��ني  للعبني 
م���ب���ارات���ني ودي���ت���ني اأم������ام ب�����ارج�����واي، واجل�����اب�����ون، فيما 
نوفمرب  خ��لل  باأبوظبي  ث��ان  مع�سكر  يف  املنتخب  ينتظم 
الأرجنتني  منتخبي  اأم���ام  ودي��ت��ان  اأي�ساً  وتتخلله  املقبل، 
وك��ازاخ�����س��ت��ان. واأك����د اأرواب���اري���ن���ا اأن ه���ذا امل��و���س��م احلافل 
من  والأن���دي���ة  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ني  م��ت��وا���س��ل  تن�سيقا  يتطلب 
�سم  على  والتن�سيق  التوقف،  ف��رتات  على  التفاهم  اأج��ل 
خلو�س  اأو  الإع���داد  ملع�سكرات  �سواء  الدوليني،  اللعبني 
امل��ن��اف�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة. وق����ال : ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة �سهدت 
معهم  للتن�سيق  الأندية  م�سوؤويل  مع  م�ستمرة  اجتماعات 
من اأجل اإعداد برنامج ينا�سب كل من املنتخب والأندية، 
يف نف�س الوقت، خا�سة اأن املو�سم احلايل �سهد ان�سمام عدد 
الأندية،  ل�سفوف  اجل��دد  وامل��درب��ني  اللعبني  م��ن  كبري 
وهو ما كان ي�ستوجب �سرورة التوا�سل مع الأندية وفتح 
من  ن�سطيع  م�سرتكة  اأر�سية  لإيجاد  املدربني  مع  قنوات 
اإجحاف  املنتخب دون  النهاية حتقيق م�سلحة  خللها يف 
يف حق الأندية. وعرب مدرب منتخب الإمارات عن تقديره 
اأن  املا�سي، موؤكداّ  املو�سم  والأندية خلل  اللعبني  لأداء 
اجلميع بذل جهودا جت�سدت يف حفل توزيع جوائز رابطة 
 2021 م��و���س��م  يف  ل�"الأف�سل"  الإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رتف��ني 
اجلديد،  املو�سم  انطلق  من  قليلة  اأي��ام  قبل   ،2022  -
اللعبني  ت��ت��وي��ج  وق����ال:  امل��ق��ب��ل.  �سبتمرب   2 يف  وامل���ق���رر 
والأندية بجوائز الأف�سل يف املو�سم املا�سي عك�ست جهوداً 
اللعبني  �سعيد  ع��ل��ى  لي�س  اجل��م��ي��ع،  م��ن  ب��ذل��ت  ك��ب��رية 
فقط، ولكن على �سعيد الأندية واملدربني اأي�سا. واأ�ساف: 
من الوارد اأن يختلف البع�س حول تقييم الأف�سل اأو يكون 
حتتفي  م�ستحقة  جوائز  تبقى  لكنها  متباينة،  اآراء  لديه 
املنق�سي،  امل��و���س��م  خ��لل  ال��وا���س��ح��ة  الب�سمات  ب��اأ���س��ح��اب 
الأف�سل يف  لتحقيق  املزيد  وب��ذل  مل�ساعفة اجلهد  وحتفز 

املو�سم اجلديد، وهو ما يحقق م�سلحة املنتخب اأي�سا.

�أبطال �لإمار�ت يرفعون ر�سيدهم �إىل 18 ميد�لية ملونة يف ختام جولة �أبوظبي جر�ند �سالم للجوجيت�سو مبيامي

�أندية �ملحرتفني ترفع درجة ��ستعد�د�تها لنطالق �لدوري

�أرو�بارينا : هدفنا �إيجاد »�أر�سية م�سرتكة« 
مع �لأندية مل�سلحة منتخب �لإمار�ت

�ملفاجاآت عنو�ن �جلولة �لثانية لبطولة دبي �لدولية �ملفتوحة لل�سطرجن
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اأم��ام لت�سيو  القا�سية  تعوي�س خ�سارته  اإن��رت عن  يبحث 
يف اجلولة املا�سية عندما ي�ستقبل كرميونيزي املتوا�سع 
ال��دوري الإيطايل  اليوم الثلثاء يف املرحلة الرابعة من 
لكرة القدم، فيما ت�سعى �ستة اأندية مت�ساوية ب�سبع نقاط 

اإىل ف�س ال�سراكة يف ال�سدارة.
املو�سم  و�سيف  اإن��رت،  �سقط  املو�سم،  مطلع  فوزين  وبعد 
اأر����س لت�سيو  على  م��ي��لن،  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  املا�سي 

املا�سي. اجلمعة   3-1
وطالب  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س  اإي��ن��زاغ��ي  �سيموين  م��درب��ه  دّق 
غازيتا  ل  �سحيفة  بح�سب  الرتكيز،  من  مبزيد  لعبيه 
ديلو �سبورت. رّكز املدرب ال�سابق للت�سيو على عدم تلقي 
اأهداف ت�سبه اخرتاق الربازيلي فيليبي اأندر�سون منطقة 

فريقه يف الهدف الأول.
كما طالب لعبيه بتمالك اأع�سابهم، بعد ظهور بع�سهم 

متوتراً ومنتقداً زملئه يف مبارتي ليت�سي ولت�سيو.
وتبدو بداية هذا املو�سم من "�سريي اأ" مثرية للهتمام، 
مع امتلك �ستة اأندية 7 نقاط يف ال�سدارة، هي نابويل، 

ميلن، لت�سيو، اأتالنتا، تورينو وروما.
بعد  الثلثاء،  الثالث ع�سر  �سا�سوولو  ويحّل ميلن على 
لياو  راف��اي��ل  ال��ربت��غ��ايل  ب��ه��ديف  ال�سبت  بولونيا  تخطيه 

والفرن�سي املخ�سرم اأوليفييه جريو.
ونظراً لتقارب املبارتني، �سيلجاأ مدرب الفريق اللومباردي 
�ستيفانو بيويل لإراحة بع�س اأ�سا�سيه واإجراء �سل�سلة من 

التغيريات.
بح�سب �سحيفة "كوريريي ديلو �سبورت"، �سيمنح فر�سة 
بوبيغا،  تومازو  فلورنت�سي،  األي�ساندرو  لأمثال  اأ�سا�سية 
ريبيت�س  اأن��ت��ي  ال��ك��روات��ي  ���س��امل��اك��رز،  األيك�سي  البلجيكي 

والبلجيكي ديفوك اأوريغي.
وترتّكز الأنظار الثلثاء اأي�ساً على روما، �ساحب البداية 
رجال  ي�ستقبل  يوفنتو�س.  م��ع  وت��ع��ادل  بفوزين  اجل��ي��دة 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو مونت�سا الأخري الذي 

خ�سر مبارياته الثلث بعد �سعوده اإىل الدرجة الأوىل.
يوفنتو�س،  م�سيفه  اأم���ام  ت��اأخ��ره  روم��ا  تعوي�س  وب��رغ��م 
بهدف تعادل للإنكليزي تامي اأبراهام، عرّب مورينيو عن 

انزعاجه من جنوم فريق العا�سمة.
"حمظوظني  ك���ان���وا  ان لع��ب��ي��ه  امل�����درب اجل����ديل  ���س��ع��ر 
بهدف  فقط  متاأخرين  ال���س��رتاح��ة  اىل  للدخول  جداً" 
بني  للعبي  "قلت  فلهوفيت�س  دو���س��ان  لل�سربي  رائ��ع 

ال�سوطني اإين خجلت منهم. مل يكن اأمراً تكتيكياً، كانت 
بهذه  وال��ل��ع��ب  ه��ن��ا  اإىل  ال��ق��دوم  ميكننا  ل  �سخ�سيتهم. 

الطريقة".
النتيجة  لِّ لتبقى  "قلت ل�سالفاتوري )م�ساعده( �سَ تابع 
-1�سفر. مل نقم باأي �سيء، كنا حمظوظني" نظراً لداء 
تبدلت  الثاين  يف  لكن  الأول.  ال�سوط  يف  ال�سيئ  فريقه 
الهولندي  غ��ي��اب  م��ع  ال�سيقة  خ��ي��ارات��ه  ب��رغ��م  الأم�����ور 

جورجينيو فينالدوم ونيكولو زانيولو.
ال�سابق باولو دي كانيو،  وبرغم الغيابني، اعترب املهاجم 
"ا�ستثمروا  مورينيو  ب��اإ���س��راف  للهوية  يفتقد  روم���ا  ان 
يوفنتو�س  كان  فيما  بنجومهم  لعبوا  ال�سبت  لكن  كثرياً، 

يفتقد خم�سة اأو �ستة لعبني".
مورينيو  لكن  الذهني.  العامل  عن  دوم��اً  "نتحدث  تابع 
يدرك ان اداء ال�سبت كان �سيئاً. كان روما يف موقف اأف�سل 
من يوفنتو�س ولعب بهذا ال�سوء؟ جاء مورينيو اإىل روما 

قبل �سنة، ول زلنا ننتظر هوية وا�سحة".
"املدرب  ي��ج��ري  اأن  ��ت��وق��ع  يحُ �سحافية،  ت��ق��اري��ر  وبح�سب 
بالظهري  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال��دف��ع  ت�سهد  املمّيز" ت��غ��ي��ريات 
الفرن�سي  ليل  من  القادم  ت�سيليك  زك��ي  الرتكي  الأمي��ن 
زاليف�سكي،  نيكول  ال�ساب  البولندي  الي�سر  والظهري 

وذلك بعد دخولهما يف ال�سوط الثاين اأمام يوفنتو�س.
الأوىل.  نقطته  ع��ن  يبحث  مونت�سا  ي���زال  ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
�سم  حم��اول��ة  غالياين  اأدري��ان��و  املخ�سرم  م��دي��ره  ك�سف 
باري�س  من  املنتقل  ماريا  دي  اأنخل  الأرجنتيني  اجلناح 
حماولة  ن��اف��ي��اً  يوفنتو�س،  اإىل  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان 
التعاقد مع املهاجم الأرجنتيني ماورو اإيكاردي من �سان 
"بحثنا عن ديبال ولي�س اإيكاردي... دعوت  جرمان اأي�ساً 
اللعب  اأراد  النهاية،  يف  لكن  م��ن��زيل،  اإىل  دي��ب��ال  وكيل 

فريقاً يناف�س على الألقاب الأوروبية".
وي�����س��ع��ى ي��وف��ن��ت��و���س، امل���ت���وج ت�����س��ع م�����رات ب���ني 2012 
و2020، قبل ان يجذب فريقا ميلنو لقب ال�سكوديتو 
يف اآخر مو�سمني، عن وقف �سل�سلة من تعادلني اأنزلته اإىل 
الثاين  �سبيت�سيا  الأربعاء  ي�ستقبل  عندما  الثامن،  املركز 

ع�سر.
�سمبدوريا �ساحب نقطة  الثالث فيحل على  اأما لت�سيو 
املت�سدر ليت�سي اخلام�س ع�سر،  يتيمة، وي�ستقبل نابويل 
تورينو  اأم���ام �سيفه  ثالث  ف��وز  ع��ن  اأت��الن��ت��ا  يبحث  فيما 

اخلمي�س.

على م�سيفه  بالفوز  اأن�سيلوتي  كارلو  الإيطايل  ومدربه  بنزمية  الفرن�سي كرمي  بهدافه  اللقب  ريال مدريد حامل  احتفى 
برباعية  الوليد  بلد  �سيفه  على ح�ساب  توالياً  الثاين  فوزه  القوية وحقق  بر�سلونة عرو�سه  وا�سل  فيما   ،1-3 اإ�سبانيول 
الإ�سباين لكرة  الدوري  الثالثة من  املرحلة  البولندي روبرت ليفاندوف�سكي، �سمن مناف�سات  نظيفة بينها ثنائية للنجم 

القدم .
ودخل ريال املباراة منت�سياً باختيار هدافه بنزمية اأف�سل لعب يف اأوروبا واأن�سيلوتي اأف�سل مدرب.

و�سّجل الفرن�سي ثنائية يف املباراة )80 و90+10(، بعدما افتتح زميله الربازيلي فيني�سيو�س جونيور الت�سجيل )12(، 
فيما اأحرز جو�سيلو هدف اإ�سبانيول الوحيد )43(.

وبهذه النتيجة، ح�سد الريال العلمة الكاملة بو�سوله للنقطة التا�سعة، ليرتبع على عر�س الرتتيب، مت�ساوياً مع 
ريال بيتي�س، فيما جتمد ر�سيد اإ�سبانيول عند نقطة واحدة يف املركز ال�ساد�س ع�سر.

وفر�س "امللكي" �سيطرته منذ بداية املباراة، ومن اأوىل الفر�س �سجل فيني�سيو�س هدف التقدم 
اأوريليان ت�سواميني، ليقابلها بلم�سة مبا�سرة يف  بعدما تلقى متريرة بينية من الفرن�سي 

ال�سباك )12(.
احلار�س  لت�سديدته  ت�سدى  ال��ذي  جو�سيلو  عرب  التعادل  اإدراك  من  اإ�سبانيول  ومتّكن 

ال�سباك  يف  وي�سكنها  ج��دي��د  م��ن  اإل��ي��ه  ال��ك��رة  ت��رت��د  اأن  قبل  ك��ورت��وا،  تيبو  البلجيكي 
.)43(

ووا���س��ل ري��ال حم��اولت��ه يف ال�سوط ال��ث��اين، وج��اء ال��ه��دف ال��ث��اين ع��رب عر�سية 
اإىل  الكرة  ووج��ه  بقدمه  ارتقى  ال��ذي  بنزمية  نحو  رودريغو  الربازيلي  اأر�سلها 

داخل ال�سباك )80(.
وتعر�س حار�س مرمى اإ�سبانيول الفرن�سي بنجامان لوكونت للطرد )6+90(، 

وا�سطر املدافع الأوروغوياين لياندرو كابريرا لرتداء القفازين، وف�سل 
يف التعامل مع ركلة حرة اأ�سكنها بنزمية ال�سباك )10+90(.

وويف كاتالونيا اأي�ساً، كان النت�سار بر�سلونياً. فاإ�سافة اإىل هديف "ليفا" 
)24 و65(، اأحرز اأي�ساً ال�ساب بيدري هدفاً يف الدقيقة 43 و�سريجيو 

روبرتو )90+2(، لريفع بر�سلونة ر�سيده اإىل �سبع نقاط يف املركز الثالث 
خلف ريال بيتي�س )9 نقاط(.

يف املقابل، بقي بلد الوليد مع نقطة يتيمة اأحرزها من تعادل مع اإ�سبيلية يف املرحلة املا�سية، وبات 
يقبع يف املركز التا�سع ع�سر ما قبل الأخري.

عرب  املباراة،  بداية  منذ  بقوة  ال�"بلوغرانا"  انطلق  بر�سلونة،  نو" معقل  "كامب  ملعب  وعلى 
يف  رافينيا  الربازيلي  من  كبري  تاألق  و�سط  وليفاندوف�سكي،  دميبيليه  عثمان  للفرن�سي  فر�س 

الرواق الأمين ومع م�ساركة اأوىل للوافد اجلديد الفرن�سي جول كونديه.
وجنح اأ�سحاب الأر�س بال�سغط يف افتتاح الت�سجيل يف الدقيقة 24، حيث تلقى ليفاندوف�سكي كرة 

عر�سية داخل املنطقة من رافينيا وحّولها بطرف قدمه يف ال�سباك.
اأكرب  لي�سبح  اأوباميانغ،  بيار-اإميرييك  الغابوين  زميله  على  ليفاندوف�سكي  تفّوق  الهدف،  وبهذا 
لعب �سناً يحرز ثلثة اأهداف يف اأول ثلث مباريات يخو�سها يف ال�"ليغا" خلل القرن احلادي 
والع�سرين، وذلك عن عمر 34 عاماً و7 اأيام )اأوباميانغ يف املو�سم املا�سي 32 عاماً و247 يوماً"، 

الريا�سية. وفق �سبكة "اأوبتا" للإح�سائيات 
ت�سديدة  اأبرزها  ع��دة،  لفر�س  الت�سدي  الوليد يف  بلد  تاألق ج��وردي ما�سيب حار�س مرمى  ورغ��م 
دميبيليه )36(، كان بر�سلونة يف طريقه اإىل ت�سجيل الهدف الثاين عن طريق بيدري الذي تلقى 

متريرة من دميبيليه، و�سددها متقنة بيمناه اإىل ي�سار ما�سيب )43(.
بينية من  تلقى مت��ري��رة  ح��ني   ،65 الدقيقة  امل��ب��اراة يف  يف  ال��ث��اين  ليفاندوف�سكي هدفه  واأ���س��اف 

دميبيليه، و�سدد بكعب قدمه اإىل ميني احلار�س.
وجنح روبرتو يف اإ�سافة الهدف الرابع يف الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن �سائع، عندما �سدد 
ليفاندوف�سكي كرة ت�سدى لها احلار�س، لت�سطدم بالعار�سة وترتد اأمام الإ�سباين الذي و�سعها يف 

ال�سباك ب�سهولة )2+90(.
الكاملة عندما فر�س عليه  العلمة  فياريال وحرمه من حتقيق  انطلقة  املقابل، فرمل خيتايف  يف 

التعادل ال�سلبي الأحد.
ّمني  بعدما  الأخ��ري  قبل  ما  ع�سر  التا�سع  املركز  يف  املو�سم  ه��ذا  نقاطه  اأوىل  خيتايف  خطف  وبالتايل، 

بخ�سارتني يف املرحلتني املا�سيتني اأمام اأتلتيكو مدريد وجريونا.
موؤقتاً. الثالث  املركز  يف  نقاط  �سبع  اإىل  ر�سيده  فرفع  اأما فريق "الغوا�سات ال�سفراء"، 

•• اأبوظبي-وام:

 The" اأط��ل��ق جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ب��رن��ام��ج
الرتبية  وزارة  ال�سركاء  مع  بالتعاون   ،  "Coach
واللجنة  املبكرة،  للطفولة  اأبوظبي  وهيئة  والتعليم، 
اإىل  الوطني،  والإ�سعاف  املن�سطات،  ملكافحة  الوطنية 

جانب الحتادات الريا�سية.
يف  جديدة  تدريبية  قاعدة  لإع��داد  الربنامج  ويهدف 
 400 وت��خ��ري��ج  ت��اأه��ي��ل  يف  وامل�ساهمة  ري��ا���س��ة   12
اأبو  م���ب���ادرات جمل�س  وذل���ك �سمن  وم���درب���ة،  م���درب 
ظبي الريا�سي الطموحة لتمكني الكوادر التدريبية يف 
الإمارة، وتاأهيلهم للح�سول على الرخ�س وال�سهادات 

املعتمدة، وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية.
وت�سمل كوادر الريا�سات امل�ستهدفة كرة القدم، والكرة 
املائية،  ال�سلة، وكرة اليد، والريا�سات  الطائرة، وكرة 
ورفع  واملبارزة،  القوى،  واألعاب  الهوائية،  والدراجات 
الأثقال، واألعاب امل�سرب، والقو�س وال�سهم، واجلودو.

بح�سول  ت���ب���داأ  م���راح���ل؛   4 ال���ربن���ام���ج  وي��ت�����س��م��ن 
من  تتكون  التي  الأ�سا�سية  ال����دورات  على  امل�ساركني 
الأولية  والإ�سعافات  الطفل  حماية  هي  دورات،   3
الختيارية  ال���دورات  من  وع��دد  املن�سطات،  ومكافحة 
التغذية.،  وع��ل��م  ال���ب���دين  والإع�������داد  احل���رك���ة  ك��ع��ل��م 
وت�سمل املرحلة الثانية الدورات التخ�س�سية املعتمدة 
م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، ف��ي��م��ا ت��ت�����س��م امل��رح��ل��ة الثالثة 

املعرفة  واإث����راء  التن�سيطية  ال����دورات  مرحلة  ب��اأن��ه��ا 
وا�ستمرارية التعلم.

يف  للمتميزين  الفر�سة  كوت�س"  "ذا  برنامج  ويتيح 
الربنامج بق�ساء فرتات معاي�سة للطلع على اأف�سل 
الأندية  م��ن  ع���دد  يف  املطبقة  وال��ت��ج��ارب  امل��م��ار���س��ات 

الأوروبية يف املرحلة الرابعة والأخرية.
وق�����ال ط����لل ال��ه��ا���س��م��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
الريا�سي:  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  يف  ال��ري��ا���س��ي  التطوير 
اإطلق برنامج The Coach، بالتعاون  "ي�سعدنا 
مع ال�سركاء �سمن حماور وبرامج التطوير والرتقاء 
الحرتافية  بالتجارب  ورفدها  التدريبية  باملنظومة 
فنية خمت�سة وحا�سلة  ك��وادر  اإع��داد  ت�ساهم يف  التي 
مزاولة  م��ن  ميكنها  معتمدة  ورخ�����س  ���س��ه��ادات  على 
وفقا  والأكادمييات  اأبوظبي  اأندية  يف  التدريب  مهنة 

لربنامج الريا�سات املعتمد".
املجل�س  ال��ربن��ام��ج �سمن خ��ط��ط  " ي��اأت��ي   : واأ����س���اف 
قاعدة  وتعزيز  التدريبية  الكوادر  لتطوير  املتوا�سلة 
اأبوظبي،  واأك���ادمي���ي���ات  اأن���دي���ة  الح�����رتايف يف  ال��ع��م��ل 
املبادرات  وتبني  ت��ق��دمي  على  حر�سنا  م��ن  ان��ط��لق��ا 
الهادفة لتحقيق املزيد من املكت�سبات لريا�سة اأبوظبي 
وامل�ساهمة يف رفع م�ستويات اأداء الكوادر التدريبية يف 
تاأهيل  ي�ستهدف  الربنامج  اأن  خا�سة  ريا�سة،   12
مدرب ومدربة، ما يقودنا لرتجمة الكثري من   400

الأهداف واملخرجات الإيجابية من الربنامج".

ت�سعى الأندية الكربى اإىل البناء على انت�ساراتها نهاية الأ�سبوع 
ال��ف��ائ��ت واخل����روج ب��ال��ن��ق��اط جم����دًدا يف امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة من 
الدوري النكليزي لكرة القدم التي تنطلق اليوم الثلثاء، و�سط 
ت��رق��ب و���س��ول وج���وه ج��دي��دة ورح��ي��ل البع�س الآخ���ر يف الأيام 

الخرية من �سوق النتقالت.
جن��ح��ت ال��ف��رق ال��ك��ربى يف اخل����روج ب��الن��ت�����س��ار م��ن مبارياتها 
�سعبة،  بطريقة  معظمها  ك��ان  ول��و  ال�سبوع،  نهاية  يف  الخ��رية 

با�ستثناء الفوز الكا�سح لليفربول.
يف اليام وال�ساعات الخرية من �سوق النتقالت ال�سيفية الذي 
يغلق اخلمي�س، تخو�س الندية �سباًقا مع الوقت لإبرام �سفقات 
مع  رون��ال��دو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  مل�سري  ترقٍب  و�سط 

مان�س�سرت يونايتد.
العلمة  يح�سد  الوحيد  كان  اأن  بعد  الرتتيب  اأر�سنال  يت�سدر 
بهدف  فولهام  على   1-2 �سعب  ف��وز  اإث��ر  املو�سم،  ه��ذا  الكاملة 
الربازيلي غابريال ماغالي�س قبل اأربع دقائق من نهاية املباراة.

وهذه املرة الوىل يحقق فيها الفريق اللندين الفوز يف مبارياته 
2004-2005 باإ�سراف  الربع الوىل يف الدوري منذ مو�سم 

املدرب الفرن�سي اأر�سني فينغر.
وي�ستقبل "املدفعجية" اأ�ستون فيل الربعاء على ملعب الإمارات 
متطلًعا لتعميق جراح فريق املدرب �ستيفن جريارد الذي عانى 
من ثلث هزائم، اثنتان منها يف اآخر مرحلتني، مقابل فوز واحد 

هذا املو�سم.
ال��ذي و�سل  ال��ربازي��ل��ي غ��اب��ري��ال جيزو�س  املهاجم  ت��األ��ق  ورغ��م 
هذا ال�سيف من مان�س�سرت �سيتي، برز �سانع اللعاب الرنوجي 
مارتن اأوديغارد الذي بات هّداف الفريق بر�سيده ثلثة اأهداف 

يف الدوري.

هذا وحتتم على مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب العودة من تاأخر 
رائع  بال�س اىل فوز  اأر�سه �سد كري�ستال  رد على  دون  بهدفني 
هالند  اإرلينغ  الرنوجي  اجلديد  جنمه  ثلثية  بف�سل   ،2-4

الذي انفرد ب�سدارة هدايف الدوري ب�ستة اأهداف.
ي�سل  اأغوير  �سريخيو  الرجنتيني  اىل جانب  ثاين لعب  وب��ات 
اأرب��ع مباريات مع �سيتي يف  اأول  اىل هذا العدد من اله��داف يف 

الدوري.
و�سيحاول زيادة غلته والبتعاد يف ال�سدارة عندما ي�ستقبل فريق 
املدرب ال�سباين بيب غواديول الذي يحتل املركز الثاين بع�سر 
�سحية  �سقط  ال��ذي  الرب��ع��اء  فوري�ست  نوتنغهام  نظريه  نقاط 

توتنهام الثالث -2�سفر الحد.
وحقق ليفربول اأكرب فوز له يف تاريخ م�ساركاته يف ال�"برمريليغ" 
ان��ت�����س��ارات يف  اأك���رب  م��ع��ادل  -9�سفر،  ب��ورمن��وث  �سحق  اأن  بعد 
الدوري املمتاز )بداأ يف 1993( بعد اأن حقق مان�س�سرت يونايتد 

ذلك مرتني ومرة لي�سرت �سيتي.
لكن يف واقعة غريبة اإذا �سح القول، مل حتمل اأي من الهداف 
متريرة  حتى  اأو  �سلح  حممد  امل�سري  النجم  توقيع  الت�سعة 
حا�سمة، حيث �سجل كل من فريمينو والكولومبي لوي�س ديا�س 

ثنائية بال�سافة اىل ثلث متريرات حا�سمة للربازيلي.
اأن يحُطلق هذا الفوز الكبري �سرارته يف الدوري  وياأمل ليفربول 
بعد بداية �سيئة تعادل فيها يف اأول مباراتني قبل اأن ي�سقط �سد 

الغرمي مان�س�سرت يونايتد يف املرحلة الثالثة.
الذي  نيوكا�سل  �سيفه  اأم���ام  �سهلة  تكون  ل��ن  املهمة  اأن  وي���درك 
قبل  ما  املرحلة  يف  �سيتي  مان�س�سرت  على   3-3 التعادل  فر�س 
ولفرهامبتون  �سد  ا  اأي�سً قاتل  بتعادل  يخرج  اأن  قبل  املا�سية 

الحد بهدف مذهل للفرن�سي األن �سان ماك�سيمان.

اأما مان�س�سرت يونايتد الذي عّو�س بدايته الكارثية للدوري اإثر 
هزميتني، بانت�سارين توالًيا على ليفربول و�ساوثمبتون، فتحُلقي 
احلركة يف �سوق النتقالت بظللها على مباراته �سد م�سيفه 

لي�سرت �سيتي يف ختام املرحلة اخلمي�س.
اجلناح  ل�سم  ات��ف��اق  اىل  ت��و���س��ل  اأن���ه  اىل  ال��ت��ق��اري��ر  اأ����س���ارت  اإذ 
 85 مقابل  الهولندي  اأم�سرتدام  اأياك�س  من  اأنتوين  الربازيلي 

مليون جنيه اإ�سرتليني )99 مليون دولر(.
يف املقلب الآخر، هناك ترقب كبري مل�ستقبل رونالدو الراغب يف 
تكرار  رغ��م  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  يف  يناف�س  فريق  اىل  النتقال 

املدرب الهولندي اإريك تن هاغ رغبته يف بقاء الربتغايل.
اإذ يتذيل  ب��داي��ات��ه،  اأ���س��واأ  اإح���دى  م��ن  �سيتي فيعاين  اأم��ا لي�سرت 
اآخرها �سد ت�سل�سي، وتعادل يف املرحلة  الرتتيب بثلث هزائم، 

الوىل.
بعد  الثلثاء  املرحلة  افتتاح  �ساوثمبتون يف  ت�سل�سي على  ويحل 
اأن حقق فوًزا لفًتا على لي�سرت رغم اإكماله اللقاء بع�سرة لعبني 
خ�سارته  ليعّو�س  غالغري،  كونور  طرد  بعد   28 الدقيقة  منذ 
ليدز  �سد  ال�سابقة  املرحلة  يف  نظيفة  اأه���داف  بثلثة  املفاجئة 

يونايتد.
وي�سلي  الفرن�سي  امل��داف��ع  م��ع  ال�"بلوز"  يوقع  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   70 مقابل  �سيتي  لي�سرت  من  فوفانا 
اأثلتيك" الثنني ان اللعب �سافر اىل  "ذي  اأ�سار موقع  اأن  بعد 
الوليات املتحدة للخ�سوع للفح�س الطبي وذلك بناء على طلب 
املالك المريكي اجلديد تود بوهلي للطمئنان، بعد اأن غاب عن 

غالبية املو�سم املا�سي بداعي ك�سر يف القدم.
كما يلعب توتنهام الثالث الربعاء مع م�سيفه و�ست هام متطلًعا 

للحفاظ على �سجله خالًيا من الهزائم.

 »The Coach« أبوظبي �لريا�سي« يطلق برنامج�«
لإعد�د كو�در تدريبية يف 12 ريا�سة

يف ال�ساعات الأخرية من �سوق النتقالت 

�لأندية �لإنكليزية �لكربى ت�سعى ملو��سلة �نت�سار�تها

�إنرت ياأمل �لتعوي�س ومناف�سة 
�سد��سية على �سد�رة �لكالت�سيو 

ليفاندوف�سكي يرتبع على عر�س الهدافني       

بنزمية يعود بريال �إىل �ل�سد�رة ورباعية ثانية لرب�سلونة 

•• دبي-وام: 

نادي  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
 ،2022 ل�سنة   /3/ رق��م  الإداري  ال��ق��رار  الريا�سي  الو�سل 
يتوىل  الريا�سي  الو�سل  لنادي  جديد  اإدارة  جمل�س  بت�سكيل 

العمل ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد.
رئا�سة  �سعفار  بن  حممد  اأحمد  يتوىل  اأن  على  ال��ق��رار  ون�س 
املر  حريز  م��ن  ك��ل  ع�سويته  يف  ي�سم  ال��ذي  الإدارة،  جمل�س 
ال�سحي،  �سعيد  وط���ارق  ال�سيباين،  حممد  وول��ي��د  ح��ري��ز،  ب��ن 
الطنيجي،  الرحمن  عبد  واأح��م��د  احل���داد،  �سلطان  واإب��راه��ي��م 

وحممد عمر الطاير.

ويف ال�سياق نف�سه، مت ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة الو�سل لكرة 
القدم برئا�سة اأحمد حممد بن �سعفار، ووليد حممد ال�سيباين 
نائباً للرئي�س، وع�سوية كل من اأحمد عبد الرحمن الطنيجي، 

وماجد حممد عبيد اهلل، وعمر �سلطان امل�سمار.
نادي  يف  ال�ستثمار  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئا�سة  اأ�سندت  فيما 
�سلطان  واإبراهيم  بن حريز،  املر  اإىل حريز  الريا�سي  الو�سل 
احلداد نائباً للرئي�س، وع�سوية كل من حممد عزير ال�سعفار، 

وخالد ماجد بن ثنية، وحميد حامد بن لحج.
اجلماعية  الأل���ع���اب  ق��ط��اع  اإدارة  جم��ل�����س  ت�سكيل  ج���اء  ف��ي��م��ا 
والفردية يف نادي الو�سل الريا�سي على النحو التايل: طارق 
للرئي�س،  نائباً  الطاير  عمر  وحممد  رئي�ساً،  ال�سحي  �سعيد 

العزيز  عبد  وخيام  الفل�سي،  الكرمي  عبد  نبيل  والأع�����س��اء: 
فلكناز، وعبد اهلل عتيق بورقيبة.

ومن جهته، توجه اأحمد حممد بن �سعفار رئي�س جمل�س اإدارة 
اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  اآي���ات  باأ�سمى  الريا�سي،  الو�سل  ن��ادي 
الو�سل،  ن��ادي  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
الإدارة  جمل�س  ولأع�ساء  له  منحها  التي  الغالية  الثقة  على 
الدائمة  وم�ساندته  �سموه  رع��اي��ة  اأن  على  م�����س��دداً  اجل��دي��د، 
ودعمه اللحمدود مل�سرية النادي تعد حافزاً لبذل املزيد من 
املحلي  ال�سعيدين  الو�سل عالية على  راية  لكي تظل  اجلهود 
وع�ساق  جماهري  طموحات  حتقيق  لأج��ل  والعمل  واخلارجي، 

الفريق يف املرحلة املقبلة.

»�ملحرتفني« تطرح تذ�كر مباريات �أحمد بن ر��سد ي�سدر قر�ر� بت�سكيل جمل�س �إد�رة نادي �لو�سل �لريا�سي
�جلولة �لأوىل مل�سابقة �لدوري

•• اأبوظبي -وام:

ملو�سم  للمحرتفني  اأدن��وك  ل��دوري  الأوىل،  اجلولة  مباريات  تذاكر  الإماراتية  املحرتفني  رابطة  طرحت 
www. الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  لرابطة  الر�سمي  واملوقع  التطبيق  عرب  للجمهور   2023  -  2022

uaeproleague.ae وعرب موقع بلتينيوم لي�ست.
وحر�ست رابطة املحرتفني، على ت�سهيل �سراء تذاكر املباريات رقميا من خلل خطوات �سهلة وب�سيطة، 
عن طريق املوقع الإلكرتوين للرابطة، اأو من خلل التطبيق، اأو من خلل م�سح الرمز " كيو اآر" املتوفر 
يف جميع امللعب. وتنطلق مناف�سات الدوري يومي 2 و3 �سبتمرب املقبل؛ و�سط ترقب كبري من كل الفرق 

وم�سجعي الأندية.



يك�سب 82 �ألف دولر �سهريًا بف�سل �ل�سر�ويل 
اجلامعية  درا�سته  ترك  بعدما  باهراً  جناحاً  اأ�سرتايل  �ساب  حقق 
وتوجه للعمل بتجارة وبيع �سراويل لتدفئة ال�ساقني، حيث ك�سب 

ع�سرات الآلف من الدولرات يف �سهر واحد.
الريا�سية  التمرينات  ع��ل��وم  ي��در���س  ع��ام��اً   24 ل���وري  اأن���دي  ك��ان 
واإدارة الريا�سة يف جامعة ديكني مبلبورن عندما خطرت له فكرة 
�سناعة �سروال "كومفيت" الريا�سي للحفاظ على دفء ال�ساقني 
يف الربد. واأنفق لوري جميع مدخراته على ت�سنيع بنطال ريا�سي 

مبطن بال�سوف يحافظ على دفء ال�ساقني.
ناعم  طويل  ب�سوف  مبطن  "البنطال  املنتج:  عن  متحدثاً  وق��ال 
وفاخر، يحافظ على دفء ال�ساقني، ويتميز  باإمكانية غ�سله دون 

اأن يتاأثر ودون تكتل ال�سوف داخله".
وحقق 82 األف دولر يف الأ�سابيع الأوىل بعد اإطلقه. ويعزو لوري 
هذا النجاح، اإىل مقاطع الفيديو  التي �سوقت ملنتجه على من�ستي 

تيك توك واإن�ستغرام، وفق ديلي ميل الربيطانية.

يك�سبان ماليني �لدولر�ت بف�سل مالء�ت �سرير
بف�سل  ال����دولرات،  مبليني  اأرب��اح��اً  اأ���س��رتال��ي��ان،  �سقيقان  حقق 

ابتكارهما ملءات ت�ساعد يف ترتيب ال�سرير دون عناء.
يف  م�سرتك  منزل  اإىل  اأوف��ن��دن  وبيل  اإد  ال�سقيقان  انتقل  عندما 
ك��وي��ن��زلن��د، ق���ررا اب��ت��ك��ار م����لءات ���س��ري��ر حت��ت��وي ع��ل��ى علمات 

اإر�سادية على كل طرف، لت�سهيل ترتيب ال�سرير.
كوليكتيف"،  لد  "ذا  با�سم   2020 يف  منتجهما  ال�سابان  واأط��ل��ق 
و���س��رع��ان م���ا ح��ق��ق��ت ���س��رك��ت��ه��م��ا اأك����رث م���ن 2 م��ل��ي��ون دولر من 
الأرب��اح.  وبعد اإطلق ال�سركة، قرر الأخ��وان ترك وظيفتيهما يف 
جتارتهما  على  والرتكيز  اللوج�ستية،  وال�سناعة  الت�سال  مركز 

اجلديدة.
وتتميز امللءات باحتوائها على %60 من اخليزران املتني وامل�ساد 
على  للحفاظ  القطن  م��ن  و40%  الكريهة،  وال��روائ��ح  للبكرتيا 
برودة اجل�سم يف ال�سيف. وبعد عام 2021، اأطلقا ال�سابان ملءات 
جديدة بخا�سية مغناطي�سية ت�سهل تغيريها وا�ستبدالها باأخرى 
نظيفة، مع علمات اإر�سادية على كل طرف لت�سهيل مطابقتها مع 

زوايا مرتبة ال�سرير.

قتلته �ساعقة يوم زو�جه
حتول زفاف اإىل ماأ�ساة يوم الأربعاء املا�سي، عندما �سرب الربق 
َمعلم  م��ع خطيبته يف  ال��زف��اف،  قبل  التقاطه �سور  اأث��ن��اء  رج���ًل، 

�سيني �سهري، ما اأدى اإىل وفاته على الفور.
منطقة  يف  خطيبته  م��ع  ت�سوير  جل�سة  يف  ي�سارك  ال��رج��ل  وك��ان 

�سربو�س ميدو، ال�سينية.
ورغم الطق�س املتقلب، قرر الرجل وخطيبته ال�ستمرار يف التقاط 

ال�سور، ولكنه اأ�سيب  ب�ساعقة اأودت بحياته.
باللون  اإن���ذاراً  اأ���س��درت  املحلية قد  الأر���س��اد اجلوية  وكانت هيئة 
الإنذار  اأعلى م�ستوى يف نظام  ال�سواعق، وهو ثالث  الأ�سفر من 

ال�سيني املكون من اأربعة م�ستويات، قبل حوايل 30 دقيقة.
من اجلدير بالذكر باأن حوايل 1200 �سخ�س حول العامل ميوتون 

بال�سواعق كل عام، وفق ديلي �ستار الربيطانية. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يك�سف �سر بلوغه 110 �أعو�م.. بكلمة
احتفل الربيطاين جون األفريد تيني�سوود بعيد ميلده العا�سر بعد املائة، م�سددا على اأن العتدال قد يكون مفتاح 

احلياة الطويلة.
واأ�سبح امل�سن املقيم يف �ساوثبورت ر�سميا اأكرب معمر يف اململكة املتحدة، بعد تلقيه بطاقة عيد ميلده العا�سر من 

امللكة منذ بلوغه �سن املائة عام 2012.
وعلى الرغم من كونه اأحد الأ�سخا�س القلئل الذين و�سلوا اإىل هذا الإجناز، اإل اأن ال�سيد تيني�سوود ي�سر على 

اأنه ل ي�سعر بال�سيخوخة.
من  امل�سي  وكان   ."COVID-19" 1912 وعا�سر حربني عامليتني، والإنفلونزا الإ�سبانية ووباء  لد املعمر عام  وحُ

اأن�سطته املف�سلة يف �سبابه، وهو ل يزال ميار�سه على الرغم من عدم قدرته على التحرك بحرية.
"تاأرجح  ويقول  به  اخلا�سة  الت�سوق  عربة  من  بدعم  بها  يقيم  التي  الرعاية  دار  يف  بالتجول  تيني�سوود  ي�ستمتع 

�ساقيك هو مترين جيد".
وبعد اأن عمل كمحا�سب يف اإمرباطورية النفط والغاز "�سل"، اأ�سار ال�سيد تيني�سوود اإىل اأنه تقاعد الآن لفرتة اأطول 
مما كان يف عمله. ويعزو املعمر طول عمره اإىل عدة عوامل ولكن اأول وقبل كل �سيء، ي�سدد على اأهمية القيام بكل 

الأ�سياء باعتدال.
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جل�سة �سلح تتحول �إىل مذبحة
على  مذبحة  القاهرة،  امل�سرية  بالعا�سمة  القبة  حدائق  منطقة  �سهدت 
اإثر م�ساجرة ن�سبت خلل جل�سة عقدت يف الأ�سا�س لل�سلح بني العائلتني 
املت�ساجرتني، بح�سب ما اأكده �سهود عيان وم�سدر اأمني ملوقع "�سكاي نيوز 
عربية". حيث قال م�سدر اأمني اإن ال�سرطة تلقت اإخطارا بن�سوب م�ساجرة 

بني عائلتني يف منطقة حدائق القبة و�سقوط قتلى وجرحى.
واأ�ساف اأنه بالنتقال تبني �سقوط 3 قتلى واإ�سابة �سخ�سني اآخرين خلل 

جل�سة �سلح عرفية، ومت القب�س على عدد من املتهمني يف الواقعة.
املجزرة مبنطقة  �سهد  ال��ذي  �سارع عز  �سكان  اأح��د  �سامح عرفة،  قال  فيما 
اإحدى  وجن��ح��ت  �سابق،  خ��لف  بينمهما  ك��ان��ا  عائلتني  اإن  القبة،  ح��دائ��ق 
العائلتني يف احل�سول على حكم ق�سائي �سد العائلة الأخرى، فتدخل اأهل 

املنطقة و�سكان ال�سارع لعقد �سلح بينهما والتنازل عن الق�سية.
واأ�ساف عمرو ناجح، اأحد �سكان املنطقة، اإنه خلل اجلل�سة ن�سبت م�سادة 
بني الطرفني فقام اأحد اأفراد عائلة باإخراج �سلح ناري وقتل به �سقيقني 

من العائلة الأخرى، فقام �سقيق ال�سحيتني بذبح قاتلهما وفر هاربا.
الأجهزة الأمنية طوقت املنطقة و�سكلت فريق بحث ل�سبط الهاربني، فيما 
مت نقل امل�سابني للم�ست�سفى، وحتفظت النيابة على جثث القتلى الثلثة 

بامل�سرحة للت�سريح واتخاذ اللزم قانونا.

حفل �سو�ء ينتهي بفاجعة
اأعلنت ال�سرطة الهولندية يوم الأحد املا�سي مقتل �ستة اأ�سخا�س اإثر اقتحام 
�ساحنة حلفل �سواء يف منطقة بالقرب من مدينة روت��ردام بعد انحرافها 
املفاجئ عن الطريق لأ�سباب غري معروفة حتى الآن. وا�ستخدمت طواقم 
دفنتهم  الذين  وال�سحايا  ال�ساحنة  لنت�سال  رافعة  الليل  خ��لل  الغاثة 

ال�ساحنة.
اأ�سخا�س  " ايه ان بي" اأن �سبعة  اأنباء  " ان او ا�س" ووكالة  وذك��رت �سبكة 
قد  الأولية  التقارير  وكانت  ال�سبت.  م�ساء  وقع  ال��ذي  احل��ادث  اأ�سيبوا يف 
ال�ساحنة  ا�سطدمت  بعدما  الأق���ل  على  اأ���س��خ��ا���س  ث��لث��ة  مبقتل  اأف����ادت 
كان  حيث  روت���ردام،  من  بالقرب  بيچريلند  نيو  قرية  واقتحمت  بحاجز، 

يقيم اأ�سخا�س حفل �سواء.
واألقي القب�س على �سائق ال�ساحنة البالغ 46 عاماً الذي مل ي�سب باأذى يف 
احلادث ومل يكن خمموراً. وجتري ال�سرطة حتقيقاً معه لتهامه بالت�سبب 
بحادث مميت. وتخ�س ال�ساحنة �سركة نقل اإ�سبانية، ولكن وفقاً ل�سحيفة 
ال�ساحنة  اإن �سائق  الإ�سبانية قالت  النقل  الإ�سبانية، فاإن �سركة  ل فريداد 
�سركة  وتتوا�سل  ف��ان.  �سيارة  جتنب  حماولته  اأثناء  الطريق  عن  انحرف 
النقل مع ال�سلطات الهولندية للم�ساعدة يف معرفة �سبب احلادث، وفقاً ملا 

قالته ال�سحيفة الإ�سبانية.

»�لدعوة« يت�سدر 
�سباك �ل�سينما 

بداأ عر�س ثلثة اأفلم جديدة يف 
دور ال�سينما بالوليات املتحدة هذا 
اهتماما  ت��رث  مل  لكنها  الأ���س��ب��وع، 
اأن ف��ي��ل��م الإث������ارة  ل���درج���ة  ي���ذك���ر 
والرعب )ذا انفيتي�سن( "الدعوة" 
باإيرادات  ال��ت��ذاك��ر  ���س��ب��اك  ت�����س��در 
�سئيلة مل تتجاوز ال�سبعة مليني 

دولر.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، ل��ن ميثل 
هذا ن�سرا ل�سناع الفيلم، فاإيراداته 
هي الأ�سعف لفيلم يف املركز الأول 
اأبقت  ع��ن��دم��ا   ،2021 م��اي��و  م��ن��ذ 
جائحة كوفيد19- النا�س حبي�سي 

منازلهم.
لكن الآن، لي�ست اجلائحة هي من 
اإىل  املتفرجني  ذه���اب  دون  حت��ول 
اخليارات  �سح  واإمن��ا  العر�س،  دور 
اجلذابة. وب�سكل عام، جمع �سباك 
دولر  مليون   54 املحلي  التذاكر 
فقط خلل عطلة نهاية الأ�سبوع، 
اإي����رادات جماعية منذ  اأ���س��واأ  وه��ي 
ي�ستمر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ���س��ه��ور. 
���س��ع��ف الإي�����������رادات ح���ت���ى اأواخ������ر 
على  اأك���ت���وب���ر  اأوائ������ل  اأو  ���س��ب��ت��م��رب 
الأقل، عندما تحُطرح اأفلم )دونت 
تقلق حبيبي"  "ل  دارلينج(  ووري 
اإندز(  و)ه��ال��وي��ن  �سبتمرب   23 يف 
اأكتوبر   14 يف  الهالوين"  "نهاية 
كتاب  ع��ن  امل���اأخ���وذ  اآدم(  و)ب����لك 
اأكتوبر.   21 يف  م�����س��ورة  ق�س�س 
نهاية  الإي����������رادات  ه����ذه  وت�����س��ك��ل 
خميبة للآمال ملو�سم �سيفي قوي 
���س��ه��د ط����رح ال��ك��ث��ري م���ن الأف����لم 
)ت��وب جان:  بينها  وم��ن  الناجحة 
مافريك( و)مينيونز: ذا رايز اأوف 

جورو( و)اإلفي�س(.

ن�سطاء �أمازون ينعون 
وفاة رجل �حلفرة

ت����ويف رج����ل جم���ه���ول ال��ه��وي��ة من 
كان  اأن��ه  يعتقد  الأ�سليني  ال�سكان 
الأم���ازون  منطقة  يف  قبيلته  اآخ��ر 
بالذعر  ت�سبب  مم��ا  ال��ربازي��ل��ي��ة، 
يحذرون  ال���ذي���ن  ال��ن�����س��ط��اء  ب���ني 
وثقافة  لغة  فقدان  من  با�ستمرار 

عرقية اأخرى.
الن����ف����رادي  ال���رج���ل  ���ع���رف  يحُ ومل 
والغام�س اإل با�سم "رجل احلفرة 
الأ�سلي"، لأنه ق�سى معظم فرتة 
بحفرة حفرها يف  وج��وده خمتبئا 

الأر�س.
اأر�سه  تعر�ست  وعلى مدى عقود، 
وعائلته،  اأ�سدقاوؤه  وقتل  للهجوم 
ق���اوم ك��ل حم����اولت الت�����س��ال به، 
ون�سب الفخاخ واأطلق ال�سهام على 

اأي �سخ�س اقرتب منه.
���س��ارة �سنكر،  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت 
"�سريفايفال  منظمة  يف  النا�سطة 
بال�سعوب  املعنية  اإنرتنا�سينوال"، 
للمجازر  تعر�سه  "بعد  القبلية: 
ال��وح�����س��ي��ة وغ����زو الأرا�����س����ي، كان 
رف�����س الت�����س��ال م��ع ال��غ��رب��اء هو 
قيد  على  للبقاء  له  فر�سة  اأف�سل 
احلياة". واأ�سافت: "لقد كان اآخر 
قبيلته، وبالتايل فاإن قبيلة اأخرى 
الغارديان"،  وبح�سب  انقر�ست". 
فالرجل ليعرف عنه الكثري، لكنه 
خ��ل��ق ل��غ��ز غ��ام�����س ا���س��ت��ح��وذ على 
الإعلم  وو�سائل  الن�سطاء  انتباه 
ال��ربازي��ل وحول  اأن��ح��اء  يف جميع 
العامل. بدوره، قال مار�سيلو دو�س 
املتقاعد:  امل�ستك�سف   ، �سانتو�س 
"مل يثق رجل احلفرة باأي �سخ�س، 
ال�����س��ك��ان غري  م��ع  ب�سبب جت��ارب��ه 

الأ�سليني".

و�لدة �أغنى �أغنياء 
�لعامل تنام يف مر�آب

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  �سخ�س  اأغ��ن��ى  وال����دة  ك�سفت 
اإيلون ما�سك عن �سر خطري يحدث عندما  والعامل 

تذهب لزيارة ابنها.
اإيلون  وق��ال��ت م��اي م�سك، ع��ار���س��ة الأزي����اء ووال����دة 
تزور  ع��ن��دم��ا  املراآب"  يف  "النوم  عليها  اإن  م��ا���س��ك، 
اإطلق  اإك�س" وموقع  "�سبي�س  �سركة  اإيلون يف مقر 

Starbase يف ولية تك�سا�س الأمريكية.
"�سغري  م��ن��زل  اإي��ل��ون يعي�س يف  اأن  واأو���س��ح��ت م��اي 
ت�سيكا بولية  ب��وك��ا  ن��وم يف  غ��رف  ث��لث  جًدا" م��ن 

تك�سا�س، تبلغ قيمته 45 األف دولر.
74 عاًما  العمر  البالغة من  الأزي��اء  وب��ررت عار�سة 
قائلة:  ي��ح��دث  م��ا   The Times UK ل�سحيفة 
لديك  يكون  اأن  املراآب، فل ميكن  اأنام يف  اأن  "يجب 

منزل فخم بالقرب من موقع �ساروخ".
كان  "اإذا  ب�ساأن  ���س��وؤال  امللياردير عن  وال��دة  واأج��اب��ت 
لي�س  "ل،  قائلة:  املادية"،  باملمتلكات  مهتًما  اإي��ل��ون 

على الإطلق بهذا املعنى".

ملت�سول تعوي�س  دولر  مليون   100
اأن�����س��ف��ت حمكمة رج���ل م��ت�����س��ول اأ���س��ي��ب ب��ال�����س��ل��ل، بعد 
تعوي�سا  ومنحته  ع��ل��ي��ه،  الأم��ريك��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اع��ت��داء 
هيئة  وم��ن��ح��ت  دولر.  م��ل��ي��ون   100 بقيمة  "�سخما" 
حملفني فيدرالية يف اأتلنتا بولية جورجيا الأمريكية 
اأن  بعد  عنقه  وك�سر  �سقط  ملت�سول  دولر  مليون   100
مطاردة  خ��لل  �ساعق  مب�سد�س  �سرطة  �سابط  �سعقه 
على الأقدام، ح�سبما اأفادت وكالت اأنباء. وتعود الواقعة 
اإىل عام 2018، عندما وجد ال�سرطي جون غرابز رجل 
فقام  ب��ال��ت�����س��ول،  ي��ق��وم  وه���و  بل�سينغيم  ج���ريي  ي��دع��ى 
له  ت�سبب  مما  ظهره،  يف  بالكهرباء  و�سعقه  مبلحقته 
�سرب  ال�سابط  اإن  بل�سينغيم  حمامي  وق��ال  بال�سلل. 
كان  حيث  ظهره  يف  عاما   69 العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل 
على بعد حوايل 10 اأقدام. وقال املحامي فني جون�سون: 
"نظرا لأنه لي�س قيد العتقال، ميكنه اجلري اأو القيام 
بكل ما يريد. �سقط جريي بعد �سعقه، ووجهه للأمام، 
مما ت�سبب بك�سور متعددة يف الوجه، واإ�سابة يف الدماغ 
وك�سر يف العنق". وك�سفت الكامريا املثبتة بزي ال�سرطي 
بعد  حركة  دون  للوعي  ج��ريي  وفقدان  الواقعة،  حلظة 
اأتلنتا  مدينة  من  كل  املحلفني  هيئة  ووج��دت  �سعقه. 
وال�سابط مذنبني بانتهاك احلقوق املدنية لبل�سينغيم. 
وقرروا منح 60 مليون دولر له من �سرطة اأتلنتا، و40 

مليون دولر من ال�سرطي غرابز.

 ي�ستقيالن من عملهما لل�سفر حول �أوروبا
عمل الزوجان الربيطانيان كريان فيلد، 27 عاماً، واألي�س 
املعلومات طيلة  لتكنولوجيا  م�ست�سارين  عاماً،   26 ب��الرد، 
اأن يقررا ترك وظيفتيهما، وال�سفر عرب القارة  اأعوام قبل 
�ساحنة  ال���زوج���ان  ا���س��رتى  ا�ستقالتهما،  ب��ع��د  الأوروب���ي���ة. 
يف  منزلهما  واأج����را  ا���س��رتل��ي��ن��ي،  جنيه  اآلف  ب�7  ���س��غ��رية 
اأك�سفورد لتمويل رحلتهما. وبعد حتويل ال�ساحنة اإىل منزل 
على عجلت، ب�سرير مزدوج، ومطبخ من مرت مربع واحد، 
ود�س خارجي، يف 2020، ا�سطحبا كلبيهما يف مغامرة كربى 
حول اأوروبا بداأت من �سمال فرن�سا. حتتوي ال�ساحنة على 
اآلة  الأ�سا�سيات، مثل  اإىل جنب مع  الرفاهيات جنباً  بع�س 
�سنع القهوة، واملقلة الهوائية، و�سواحن الهواتف، و�سوت 
�سترييو حميطي، وكلها مدعومة باألواح �سم�سية على �سقف 
ال�ساحنة وثلث بطاريات عالية الأداء. وقال الزوجان اإنهما 
كانا يرتادان املقاهي ال�سغرية ل�ستخدام احلمام يف الأ�سهر 
ال�ساحنة.  يف  مرحا�س  بناء  ق��ررا  لكنهما  الأوىل،  القليلة 
اأ�سهر من التاأجيل ب�سبب كورونا انطلق الزوجان يف  وبعد 

رحلتهما التي زارا فيها معظم بلدان اأوروبا.

غز�ل يقتحم متجر� 
التوا�سل  م���واق���ع  رواد  ت���داول���ه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  اأظ���ه���ر 
الواقعة  املتاجر  واحد من  يتجول يف  الجتماعي، غزال 
بولية مي�سيغان الأمريكية. وح�سبما ذكرت وكالة "يو بي 
اآي" للأنباء فقد �سّور املقطع مبتجر "دولر جينريال" 
التي  املت�سوقات  اإحدى  الوكالة عن  يف مي�سيغان. ونقلت 
�سجيجا  ي�سدر  ك��ان  الغزال  اإن  قولها،  الفيديو  �سّورت 
وهو يتحرك يف املتجر. وقالت كوين ماكجيني�س: "لقد 
ول  مرتبكا  بدا  اأمامي.  الغزال  �ساهدت  عندما  تفاجاأت 

يعرف كيف يخرج من املتجر".

عودة لعبة حتدي �ل�سربة �لقا�سية �إىل نيويورك
ال�سبت،  دي��ف��ي��د،  ج��اه��امي  على  القب�س  األ��ق��ي 
للت�سوق  م��رك��ز  رج��ل يف  على  الع��ت��داء  بتهمة 
مب��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك ب��ال�����س��رب، ل��درج��ة فقدان 

الوعي.
التقطتها  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  اأح����د  وي��ظ��ه��ر 
كامريات للمراقبة، كيف اأقدم ديفيد على لكم 
الرجل البالغ من العمر 36 عاما من اخللف، 

واأ�سقطه اأر�سا.
م�ست�سفى  مركز  اإىل  ال�سحية  امل�سعفون  نقل 
بروكديل الطبي، حيث ت�سبب الهجوم باإ�سابة 
بحالة  امل�ست�سفى  غ��ادر  اأن��ه  اإل  ح��ادة،  ج�سدية 

م�ستقرة.
وتقول ال�سرطة اإن ال�سحية ل يعرف املعتدي، 
اأن يلكمه  بينهما قبل  تبادل احلديث  ومل يتم 
العنف  بتهمة  الرجل. واعتقل ديفيد من قبل 
ال��ب��ال��غ��ة من  ل��ك��م �سديقته  اأن  ب��ع��د  الأ����س���ري، 
العمر 20 عاما يف وجهها، مما اأدى اإىل ت�سرر 

و�سط  الهجوم  وي��اأت��ي  لل�سرطة.  وفقا  �سفتها 
ت�ساعد كبري يف معدلت اجلرمية يف منطقة 

بيغ اآبل.
وب�سكل عام، ارتفعت اجلرمية بن�سبة 36 باملئة 
ع��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وف��ق��ا لإح�����س��اءات �سرطة 
ن��ي��وي��ورك، م��ع ارت��ف��اع الع���ت���داءات اجلنائية 
الوقت قبل  نف�س  باملئة تقريبا عن   20 بن�سبة 
القا�سية"  ال�سربة  "حتدي  كانت  واح��د.  ع��ام 
الوا�سح  من  ولكن   - جزئيا  اأو  لفرتة  توقفت 
هجمات  اأرب���ع  اأ���س��ارت  نهائيا.  تتوقف  مل  اأن��ه��ا 
نيويورك،  اأنحاء مدينة  م��ربرة يف جميع  غري 
كان اآخرها على امراأة تبلغ من العمر 74 عاًما، 
وه��ي حتد مثري  "اللعبة" اخلبيثة،  ع��ودة  اإىل 
للمتعا�س يف ال�سارع حيث يحاول البلطجية 
ا بريًئا مطمئًنا فاقًدا للوعي  اأن يجعلوا �سخ�سً
القانون  تطبيق  يف  خبري  ق��ال  واح���دة،  �سربة 

ل�سحيفة نيويورك بو�ست.

املمثلة �سونويا ميزونو خالل ح�سورها العر�س الأول للمملكة املتحدة لفيلم بيت التنني يف لندن، بريطانيا. )رويرتز(

تايلور �سويفت تفوز بجائزة »�إم تي يف«
"اإم.تي.يف"  جوائز  لتوزيع  ال�سنوي  احلفل  جوائز  باأكرب  �سويفت  تايلور  ف��ازت 

للأغاين امل�سورة يوم الأحد.
مدته  ق�سري  بفيلم  اأ�سبه  جديدة  ن�سخة  عن  اجلائزة  �سويفت  تايلور  وح�سدت 
ع�سر دقائق من اأغنيتها "اأول تو ويل" ال�سادرة يف عام 2012 والتي حتكي ق�سة 

انف�سال بني حبيبني.
واأعلنت ب�سكل مفاجئ عن اعتزامها اإ�سدار األبوم جديد يف اأكتوبر، ح�سبما ذكرت 

"رويرتز".
يف  ب��رودن�����س��ي��ال  م��رك��ز  يف  امل�����س��رح  ع��ل��ى  م��ن  للمعجبني  ال�سكر  املغنية  ووج��ه��ت 

نيوجري�سي لدى ت�سلمها اجلائزة.
اأعادت  التي  ال�سابقة  الناجحة  الأغ���اين  من  ويل" واح��دة  تو  "اأول  اأغنية  وتعد 

�سويفت ت�سجيلها بعد خلف مع �سركة الت�سجيلت ال�سابقة.
"مل نكن لنتمكن من �سنع هذا الفيلم الق�سري ما مل يكن من  وقالت �سويفت 

اأجلكم" يف اإ�سارة اإىل املعجبني.
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ما تفعله واأنت جال�س ي�ؤثر على احتمال اخلرف
وجدت درا�سة جديدة لل�سلوك اخلامل اأن الأن�سطة العقلية ال�سلبية 
بينما  باخلرف،  الإ�سابة  احتمال  تزيد من  التلفزيون  م�ساهدة  مثل 

يقلل منها ا�ستخدام الكمبيوتر مثاًل اأثناء اجللو�س.
���س��اوث كاليفورنيا بني  اأج��ري��ت يف ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ورب��ط��ت 
اجللو�س ال�سلبي وبني زيادة خماطر تطور اخلرف يف مرحلة لحقة 
الذهني  الن�ساط  حالة  يف  اإيجابياً  ت��اأث��راً  وج��دت  بينما  الُعمر،  من 

الإيجابي، مثل القراءة وا�ستخدام الكومبيوتر.
اأثناء  الإن�سان  يفعله  ال��ذي  ال�سلوك  اأن  فر�سية  الدرا�سة  واقرتحت 
الن�ساط  لنق�س  ال�سلبية  التاأثرات  بع�س  يعّو�س  اأن  ميكن  جلو�سه 

البدين، فيما يتعّلق بعوامل تطّور اخلرف.
ووفقاً ملوقع "ميديكال نيوز توداي"، اعتمدت الدرا�سة على ال�سجالت 
اأي  ل��دى  اخل��رف  ت�سخي�س  يتم  مل  �سخ�ساً   146651 ل�  ال�سحية 
عاماً،   11 ملدة  ال�سجالت  متابعة  ومتت  الدرا�سة،  بداية  وقت  منهم 

ووقتها اأ�سيب 3507 منهم باخلرف.
الن�ساط  اأن  الدرا�سة  على  امل�سرف  راي�سالن  ديفيد  الدكتور  ولح��ظ 
امل��وؤث��ر ع��ل��ى ع��وام��ل الإ�سابة  ال��ن�����س��اط  ال��ب��دين لي�س وح���ده ع��ام��ل 

باخلرف، واإمنا ما يفعله الإن�سان خالل فرتات �سلوكه امل�ستقر.
خمتلف  ب�سكل  اجللوكوز  ي�ستخدم  "الدماغ  اأن  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت 
ع��ن��دم��ا ن��ك��ون ن�سطني ع��ق��ل��ي��اً م��ن خ���الل: ال���ق���راءة، اأو ح��ل ل��غ��ز اأو 
ال�سلبي. وهناك  التلفزيون  اإىل ذلك، مقارنة مب�ساهدة  م�سكلة، وما 
عوامل اأخرى ذات �سلة كا�ستخدام الكمبيوتر، والذي ي�سمل اأن�سطة 
اجتماعية توؤثر على ال�سحة املعرفية والعقلية". وقالت الدرا�سة اإنه 
التي ي�ستهلكها اجل�سم  على الرغم من م�ستويات الطاقة املنخف�سة 

اأثناء اجللو�س اإل اأن ما تفعله اأدمغتنا يختلف ب�سكل كبر.

ن�شائح فرن�شية لتجنب الب�شرة اجلافة وال�شاحبة
حتدثت طبيبة فرن�سية ل�سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية عن العتناء 

بب�سرتها لتقليل التجاعيد قبل ف�سلي اخلريف وال�ستاء.
الدكتورة مارين فين�سنت طبيبة �سيدلة فرن�سية يف لندن، وي�ستهر 

الفرن�سيون ب�سراء كل �سيء لب�سرتهم من ال�سيدليات. 
وقالت الطبيبة "ب�سرف النظر عن عامل احلماية من ال�سم�س الذي 
ل يقل اأهمية عن �سرب املاء يف الأي��ام احل��ارة، يعاين اجللد يف اأ�سهر 
ال�سيف وبعدها. الطق�س احلار والتعرق والتكييف وال�سم�س والرياح 

لي�ست لطيفة مع الب�سرة".
وبالن�سبة للعناية بلج�سم، قالت الطبيبة: "رمبا ل يكون التق�سر هو 
ولكن  �سيفا،  باجللد  العناية  يف  التفكر  عند  ببالك  يخطر  ما  اأول 
مع تراكم واقي ال�سم�س والعرق والبكتريا، يجب التق�سر مرتني يف 

الأ�سبوع مبق�سر لطيف ومرطب".
اإزالة  على  القدرة  اإىل  بالإ�سافة  يحتوي،  مق�سراً  "اختاري  واأ�سافت 
�ست�ساعد هذه اخلطوة  زيت للرتطيب ولطيف.  امليتة، على  اخلاليا 

الب�سيطة اأي�ساً يف احلفاظ على لون الب�سرة و�سيدوم اأطول".
كمية  تفقد  لل�سم�س،  الب�سرة  تعر�س  "عند  فن�سنت  الدكتورة  وقالت 
ب�سرة جافة وباهتة، لذلك  اإىل  ي��وؤدي  ينبغي، ما  اأك��ر مما  امل��اء  من 
من املهم حقاً ا�ستخدام غ�سول يومي لتجديد الرطوبة وامل�ساعدة يف 

اإ�سالح اجللد ومنع تق�سره".

ج�رب ذكي لتتبع ن�م الطفل و�شربات قلبه
 S340 Smart الذكي  الأطفال اجل��ورب  "اأنكر" ملنتجات  اأطلقت 
330 دولراً مع  Sock، لتتبع �سحة الطفل. ويبلغ �سعر اجلورب 

كامرا بدقة 2k و�ساحن، وتطبيق، دون ر�سوم ا�سرتاك �سهرية. 
ويعمل اجلورب على تتبع بيانات نوم الطفل مبا فيها معدل �سربات 
القلب وح��ال��ة ال��ن��وم واحل��رك��ات.  اجل���ورب ال��ذك��ي م�سنوع م��ن مادة 
الطفل،  ب�سرة  على  ولطيفة  للغ�سل  وقابلة  ومرنة  لالأو�ساخ  مقاومة 
ب��ج��ه��از مراقبة  ال��ذك��ي م���زود  اأح��ج��ام خمتلفة. واجل����ورب  وب��ث��الث��ة 
و110  درجة   330 الدقة، مع عد�سة  عالية  بف�سل كامرا  الطفل 
درجة اإمالة. و�سا�سة للروؤية ليلية وخا�سية تكبر 4xويعمل اجلهاز 
بقاعدة ت�ستخدم تقنية بلوتوث طويلة املدى. واإذا كان الطفلك على 
الفح�س،  اإىل  واإذا كان يف حاجة  بالأخ�سر  القاعدة  ي��رام، ت�سيء  ما 
يتمتع  الكامل  ال�سحن  وعند  مميزاً.  �سوتاً  وت�سدر  بالأحمر  تتوهج 

اجلهاز ببطارية تعمل 24 �ساعة.
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ملاذا ي�شارك النا�س املن�ش�رات 
على و�شائل الت�ا�شل؟

حلل باحثان من جامعة بن�سلفانيا �سلوك اأكر من 3 اآلف �سخ�س ملعرفة 
اجلوانب النف�سية يف م�ساركة "معلومات" على الإنرتنت.

وكانت الإجابة وا�سحة، ي�ساركون املعلومات التي ي�سعرون اأنها ذات مغزى 
لهم اأو ملن يعرفونهم.

واأظهرت نتائج البحث اأن النا�س يهتمون اأكر باملعلومات التي يرون اأنها 
مرتبطة باأنف�سهم، لأن م�ساركة املعلومات تعمل على تن�سيط مراكز املكافاأة 
الع�سبية يف الدماغ، وعندما نتوا�سل مع اآخرين ناأخذ يف اعتبارنا ما يفكر 

فيه الغر اأو يريد �سماعه، وهي ميزة ت�سّمى "املالءمة الجتماعية".
النتائج  وُن�سرت  فالك،  واإميلي  كوزمي  دانييل  الباحثان  الدرا�سة  واأج��رى 
امل�ساركني  تعر�س  التجربة  وت�سمنت  اإك�سربي�س"،  "ميديكال  موقع  على 
ملن�سورات عن ال�سحة، وتغر املناخ، والت�سويت يف النتخابات، وُطلب منهم 

ت�سنيف احتمال م�ساركة كل ر�سالة ومدى مالءمة كل منها.
عرب  ال��ر���س��ال��ة،  و�سيط  اأو  امل��و���س��وع  ع��ن  النظر  بغ�س  اأن���ه  البحث  ووج���د 
امل�ساركون عن �سبب ارتباط الر�سالة بهم اأو بالذين يعرفونهم، وكانوا اأكر 

عر�سة مل�ساركتها من جمرد التفكر يف املو�سوع.
لفهم  املغناطي�سي  بالرنني  ال��دم��اغ  ت�سوير  اأج��ه��زة  الباحثان  وا�ستخدم 
ت�سكيل مناطق معينة من املخ ت�سورات عن الذات والأهمية الجتماعية. 
وياأمل الفريق اأن ت�سمح نتائج الدرا�سة للذين يرغبون يف تغير اجتماعي، 

الأدوات الفّعالة الالزمة لذلك.

ال�ش�رت اجلينز.. جنم 
م��شة �شيف 2022

املو�سة  اجل��ي��ن��ز جن���م  ال�������س���ورت  مي��ث��ل 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ه����ذا ال�����س��ي��ف ل��ي��م��ن��ح امل����راأة 

اإطاللة اأنيقة مفعمة بالأنوثة.
املعنية   "Elle" جم���ل���ة   واأو�����س����ح����ت 
اجلينز  ال�����س��ورت  اأن  واجل��م��ال  باملو�سة 
بق�سة  وي��اأت��ي  داك��ن،  اأزرق  بلون  يكت�سي 

وا�سعة وطويلة بع�س ال�سيء.
وت���ت���األ���ق ب��ع�����س امل�����ودي�����الت ب���ط���ّي���ة، يف 
اأخ�����رى بطبعة  ح���ني ت��ت��األ��ق م���ودي���الت 

مونوجرام.
اإمكانيات  بتنوع  اجلينز  ال�سورت  وميتاز 
تانك  مع  تن�سيقه  ميكن  حيث  تن�سيقه؛ 
كا�سف  ت���وب  اأو  م�����س��ط��ح  و���س��ن��دل  ت���وب 
اأكر  ريا�سي. ولإطاللة  للبطن وحذاء 
ال�سورت مع قمي�س  اأناقة ميكن تن�سيق 

جينز بنف�س اللون.
ك��م��ا مي��ك��ن ارت�����داء ال�����س��ورت اجل��ي��ن��ز يف 
اأواخ������ر ال�����س��ي��ف وب���داي���ة اخل���ري���ف مع 

بلوفر خفيف.

يجب  باخلطر  تنذر  عالمات   6
اأال تتجاهلها اأبداً على اأظافرك �ص 23

تناوله مع بذوره
على  العنب  اح�����تواء  "بف�س�������ل  اأن��ه  اأ�ساف�������ت  ك������ذلك 
الكولي�سرتول  م�ستوى  يخف�س  البوليفينول،  م����ادة 
وي��ق��ل خ��ط��ر ت���راك���م ل��وي��ح��ات ال��ك��ول��ي�����س��رتول. لذلك 
ت�سلب  من  للوقاية  جيدة  و�سيلة  العنب  اعتبار  ميكن 

ال�سرايني".
واأردفت ديانوفا اأنه يف بع�س الأحيان ميكن تناول العنب 
مع بذوره، حيث بعد م�سغها جيداً يح�سل اجل�سم على 
من  اأن  على  ���س��ددت  لكنها  اأك���ر،  مفيدة  مغذية  م���واد 
يعاين من مر�س ال�سكري ومر�س الكبد الدهني جتنب 

تناول العنب.
العنب  اأن  يف  تكمن  "امل�سكلة  اإن  قائلة  ختمت  ح��ني  يف 
يحتوي على ن�سبة عالية من الفركتوز، لذلك ل ين�سح 
بتناول اأكر من 100 غرام يف املرة الواحدة. ويف�سل 
ت��ن��اول ال��ع��ن��ب ك��وج��ب��ة خفيفة. ك��م��ا مي��ك��ن ت��ن��اول��ه مع 
ال��ق��ري�����س، م��ا مينع ارت��ف��اع م�ستوى  اأو ج��ن  امل��ك�����س��رات 

ال�سكر يف الدم ب�سورة حادة".

حبات لذيذة متنع النوبات القلبية 
من  يقلل  العنب  تناول  اأن  اإىل  جديدة  درا���س��ة  تو�سلت 
م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم مما قد ي�ساعد يف منع 
ن�سرته  ملا  وفقا  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية  النوبات 
الربيطانية   Daily Mail ميل"  "ديلي  �سحيفة 

.Nutrients "نقاًل عن دورية "نيوترينت�س
واأعطى باحثون يف "جامعة كاليفورنيا" للم�ساركني 46 
اأي ما يعادل  غراما يومًيا من م�سحوق العنب الكامل، 
ح�ستني من عنب املائدة، واكت�سفوا اأن تناول العنب زاد 
ب�سكل كبر من تنوع البكتريا يف الأمعاء، والتي تعترب 

�سرورية لنظام املناعة القوي.

خف�ض الكولي�سرتول
م�ستويات  يف  كبر  انخفا�س  اإىل  العنب  ت��ن��اول  اأدى  كما 
الإن�سان  الكولي�سرتول، وهي مادة �سبيهة بالدهون يف دم 
باأمرا�س  والإ���س��اب��ة  ال�سرايني  �سد  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن 

القلب.
وتو�سل الباحثون اإىل اأن تناول العنب يقلل من م�ستويات 
اأ���س��ا���س��ًي��ا يف  دوًرا  تلعب  وال��ت��ي  ال�����س��ف��راوي��ة،  الأح��م��ا���س 

ا�ستقالب اأو معاجلة الكولي�سرتول.

م�سادات اأك�سدة
والفواكه  ال��ع��ن��ب  اأن  ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  امل���ع���روف  وم���ن 
اأك�سدة ت�سمى  التفاح حتتوي على م�سادات  الأخ��رى مثل 
موجودة  ع�سوية  مركبات  عن  عبارة  وهي  البوليفينول، 
الدموية  الأوعية  النباتات حتافظ على  ب�سكل طبيعي يف 

�سحية ومرنة وبالتايل ت�سمن دورة دموية جيدة.
من  وغ��ره��ا  البوليفينول،  م���ادة  تقلل  اأن  ��ا  اأي�����سً ومي��ك��ن 
م�ستويات  يف  التحكم  على  النباتية"،  الكيميائية  "املواد 
اللتهاب  وتقليل  ال��دم  �سغط  وم�ستويات  ال��دم  يف  ال�سكر 

املزمن، وهو عامل خطر اآخر لأمرا�س القلب.

فوائد �سحية للقلب
بروفي�سور  اجلديدة،  الدرا�سة  يف  الرئي�سي  الباحث  وقال 
الطب  واأ����س���ت���اذ  ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ي  ت�����س��اوب��ي��ن��غ يل، 
"تعمق هذه  اأجن���ل���و����س:  ل��و���س  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف  ب��ج��ام��ع��ة 
الدرا�سة معرفتنا وتو�سع نطاق الفوائد ال�سحية للعنب، 
ن�سبة  خ��الل خف�س  م��ن  للقلب  ال�سحية  ف��وائ��ده  وت��ربز 

الكولي�سرتول يف الدم".
واأ�سار الباحثون يف نتائج الدرا�سة اإىل اأنه بعد اأربعة اأ�سابيع 
من ا�ستهالك العنب، كانت هناك زيادة يف تنوع ميكروبيوم 

اأداة  وهو  �سانون،  موؤ�سر  بوا�سطة  لقيا�سات  وفقا  الأمعاء 
�سائعة ال�ستخدام لقيا�س تنوع الأنواع.

"اأكرمان�سيا"،  هي  زادت  التي  املفيدة  البكتريا  بني  ومن 
وه���ي ب��ك��ت��ري��ا ذات اأه��م��ي��ة ك��ب��رة ل��ت��اأث��ره��ا امل��ف��ي��د على 
ا�ستقالب الغلوكوز والدهون، وكذلك على �سالمة بطانة 

الأمعاء.

الأحما�ض ال�سفراوية
كما لوحظ انخفا�س يف ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم، مبا 
 5.9% %6.1 من الكولي�سرتول الكلي وبن�سبة  ي�سمل 
ال��ده��ن��ي منخف�س  ال�����س��ار )ال���ربوت���ني  ل��ل��ك��ول��ي�����س��رتول 

.LDL )الكثافة
ك��م��ا ت��ب��ني ان��خ��ف��ا���س الأح��م��ا���س ال�����س��ف��راوي��ة، اأحما�س 
ال�������س���ت���روي���د امل���رت���ب���ط���ة ب��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���م���ث���ي���ل ال���غ���ذائ���ي 

للكولي�سرتول، بن�سبة 40.9%.
ووفًقا لفريق الباحثني، ت�سر النتائج اإىل دور جديد واعد 
للعنب يف �سحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب على �سحة 

القلب.

�سغط الدم
اأملانيا  م��ن  باحثون  اأج��راه��ا  درا���س��ة،  ك�سفت  اأن  �سبق  كما 
الكيميائية  امل���واد  م��ن  اآخ��ر  ن��وًع��ا  اأن  ال�سمالية،  واأي��رل��ن��دا 
النباتية ي�سمى الفالفونويد، وهو من العنا�سر الغذائية 
والأطعمة  وال�����س��اي  واخل�������س���روات  ال��ف��واك��ه  ال���وف���رة يف 
النباتية الأخرى، له تاأثر اإيجابي على م�ستويات �سغط 

الدم.
ب��وا���س��ط��ة جمتمع  ال��ف��الف��ون��وي��د  م��رك��ب��ات  تك�سر  وي��ت��م 
اأمعاء  يف  الدقيقة  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م��ن  ق��وي  تريليوين 

الإن�سان، واملعروفة با�سم اجلراثيم.

تط�ير عالج غري جراحي 
للمياه البي�شاء يف العني

التجارب  اإن  جديدة  درا���س��ة  قالت 
املرتاكم  ال��ربوت��ني  لإذاب���ة  الأوىل 
ي�سبب  ال���ذي  ال��ع��ني  داخ���ل عد�سة 
الكتاراكت،  اأو  ال��ب��ي�����س��اء،  امل���ي���اه 
اأظهرت جناحاً واع��داً، واأن العالج 
اأ�سبح  للم�سكلة  اجل���راح���ي  غ��ر 

قريب املنال.
وح�سب موقع "ذا كونفر�سي�سن"، 
ينتج اإعتام عد�سة العني عن تراكم 
داخلها،  مك�سورة  ب��روت��ني  �سظايا 
ويقلل تكتل �سظايا هذا الربوتني 
العني،  �سبكية  اإىل  ال�سوء  انتقال 

فتكون الروؤية �سبابية.
وي��ع��ت��رب اإع���ت���ام ع��د���س��ة ال���ع���ني اأو 
املياه البي�ساء م�سوؤوًل عن حوايل 
بالعمى. ول  الإ�سبات  %43 من 
العد�سة  لإزال������ة  اجل���راح���ة  ت����زال 
العالج  با�سطناعية  وتعوي�سها 

الوحيد املتاح حالياً.
ماليني   10 ح�������وايل  وجت�������رى   
حول  ع���ام  ك��ل  ل��ل��ك��ت��اراك��ت  عملية 

العامل.
وح���������س����ب الأب��������ح��������اث اجل�����دي�����دة 
باربرا بر�سيونيك،  للربوفي�سورة 
لق�سم  ال���ع���م���ي���د  ون����ائ����ب  اأ�����س����ت����اذ 
جامعة  يف  والب����ت����ك����ار  الأب�����ح�����اث 
الربيطانية،  رو����س���ك���ني  اأجن���ل���ي���ا 
اأمكن عالج 26 فاأراً م�ساباً باإعتام 

عد�سة العني.
وجن����ح����ت ق����ط����رة ال�������س���ت���رول يف 
من   61% يف  ال����ربوت����ني  اإذاب�������ة 
ال��ع��د���س��ات، ح��ي��ث حت�����س��ن معامل 
للكثافة  م��ق��ي��ا���س  اأي  الن��ك�����س��ار، 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ع��ن�����س��ر احل��ي��وي يف 
جودة ال�سورة، وبلغ جناح القطرة 

يف تقليل ال�سبابية 46%.

كايلي جيرن تك�شف عن 
ا�شم م�ل�دها اجلديد 

عالمتها  ب���اإط���الق���ه���ا  اح����ت����ف����اًل 
 Kylie" ال����������ت����������ج����������اري����������ة 
 Cosmetics Ulta
جنمة  اأق������ام������ت   ،"Beauty
المركية  كايلي  الواقع  تلفزيون 
مدينة  يف  ���س��خ��م��اً  ح���ف���اًل  جيرن  
املعروف  وم����ن  اأجن���ل���و����س.  ل���و����س 
اأجنبت  ق��د  ك��ان��ت  جيرن  كايلي  اأن 
اإ�سم  عليه  واأطلقت  م��وؤخ��راً  طفاًل 
"وولف" اإل اأنها قامت بتغيره من 
بعدها فوراً دون الك�سف عن الإ�سم 
اجلديد، ال اأنها ررت خالل احلفل 
اأن تعلن عن الأمر، ولكن بطريقة 
اأحد  اإختارت  حيث  للغاية،  غريبة 
احل�����س��ور وقامت  م���ن  امل��ع��ج��ب��ني 
اأذن��ه وب��دت عليه  بهم�س ال�سم يف 
عالمات الده�سة، بينما قامت هي 
 Rise And" اغ��ن��ي��ة  ب��دن��دن��ة 
التلميح  م���ن  ك���ن���وع   "Shine

حاول اجلمهور فهمه.

العنب الداكن اأم الفاحت.. اأيهما 
اأكرث فائدة؟ خبرية تغذية جتيب
ل �سك اأن للعنب فوائد عديدة ومتنوعة، منها خف�ض الكولي�سرتول و�سغط الدم، 

واحلفاظ على �سحة الدماغ وغريها.
ديانوفا،  نوريا  الرو�سية،  التغذية  خبرية  ك�سفت  ال�سياق  ه��ذا  يف 

بالعنب  مقارنة  اأك��ر  مفيدة  م��واد  على  يحتوي  الداكن  العنب  اأن 
الأخ�سر.

العنب  اأن  اإىل  حملية،  اإع��ام  و�سائل  مع  مقابلة  يف  واأ���س��ارت 
الداكن اللون يحتوي على ن�سبة عالية من م�سادات الأك�سدة 

والفافونويد، التي حتمي اجل�سم من العواقب 
�سوء  عن  الناجمة  ال�سلبية 

التغذية.
تناول  اأن  اأو�سحت  فيما 
على  ي�ساعد  ل  العنب 

الأمرا�ض  خمتلف  عاج 
على  ق��ادر  اأن��ه  بيد  املزمنة، 

دعم احلالة ال�سحية للج�سم، لفتة اإىل اأن اأنواع 
التي  الأك�سدة،  م�سادات  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  الداكنة  العنب 

ت�ساعد على اإطالة �سبابية اجل�سم وتبطء عمليات اللتهاب.

وظيفة  توفر  وال��ده��ون  للكول�سرتول  اخلاف�سة  الأدوي���ة  اأن  عن  جديدة  درا���س��ة  ك�سفت 
بن�سبة  عر�سة  "�ستاتني" اأق��ل  دواء  تناولن  الالتي  الن�ساء  واأن  لالإناث،  وقائية  مناعية 

تتناولنه. مل  الالتي  من   ANA للنواة  امل�سادة  بالأج�سام  لالإ�سابة   75%
وكانت درا�سات �سابقة قد اأ�سارت اإىل وجود عالقة ارتباط بني ارتفاع م�ستوى الدهون يف 

الدم وبني وظائف املناعة.
لكن وفقاً للدرا�سة التي ن�سرتها جملة "فرونترز اإن ميدي�سن"، مل جتد الربوفي�سورة 
كاثرين اأندر�سن من جامعة كونيكتكت اأن ارتفاع م�ستوى الدهون ميكن اأن يحّفز خاليا 
للنواة  امل�سادة  والأج�سام  ال��دم  يف  الدهون  م�ستوى  بني  قوي  ارتباط  يوجد  ول  املناعة، 

.ANA
ووجدت اأندر�سن اأن ا�ستخدام دواء "�ستاتني" اخلاف�س للكول�سرتول كان له 

تاأثر مناعي مفيد للن�ساء، ولكن لي�س للرجال.
وقالت اأندر�سن: "اإن هذا الكت�ساف هام لأنه تاريخياً ا�ستخدمت جتارب 

فعل  ردود  لديهن  الن�ساء  ولأن  الغالب،  يف  ذك��ور  م�ساركني  الأدوي���ة 
اأك��ر من �ستاتني، ويف كثر من الأح��ي��ان، قد ل يكون  �سلبية 

الآثار  من  ملزيد  يتعر�سن  لأنهن  قوياً  بالدواء  التزامهن 
اجلانبية".

اأدوية الك�ل�شرتول قد 
ت�فر وقاية مناعية للن�شاء
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�ش�ؤون حملية

لاإبل، وال�سقور، وللخيول..

والفرو�شية لل�شيد  الدويل  اأب�ظبي  معر�س  ُينّظمها  ن�عها  من  فريدة  مزادات   3

تزامنًا مع يوم املراأة الإماراتية

جامعة الإمارات تنظم منتدى اأبحاث املراأة الثاين

•• اأبوظبي-الفجر

املُ�����س��ارك��ة يف امل�����زادات ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا خ���الل معر�س 
لالإبل   ،2022 وال��ف��رو���س��ي��ة  ل��ل�����س��ي��د  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
على  ُق��رب  عن  للتعّرف  ثمينة  فر�سة  وللخيول،  وال�سقور 
بع�ٍس من اأهم ركائز الرتاث الإماراتي والعربي والتقاليد 
الأ�سيلة، وذلك يف اإطار فعاليات احلدث الأ�سخم من نوعه 
نادي �سّقاري  ُينّظمه  والذي  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  يف 
الإمارات خالل الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر. 
ويتمّيز املعر�س بقوة �سرائية عالية وحتقيق مبيعات كبرة 
املزادات،  يف  وللُم�ساركني   ،11 ال�  القطاعات  يف  للعار�سني 
وذل���ك ب��الإ���س��اف��ة ل����دوره املُ��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال����رتاث الثقايف 

واملحافظة عليه.

مزاد الهجن العربية
املعر�س  يف  ُم�ساركتها  املُتقّدمة  العلمية  املجموعة  ُتوا�سل 
واملُنتجات  التقنيات  العام، حيث تعر�س جمموعة من  هذا 
�سّيقاً  م����زاداً  وُت��ن��ّظ��م  كما  امل��ت��ق��دم��ة،  العلمية  والب��ت��ك��ارات 
لالإبل، كفعالية مميزة يتم من خاللها عر�س �سغار الإبل 
ال�ساللت، والتي  اأف�سل  املُنحدرة من  الذكور والإن��اث  من 
الهجن،  �سباقات  يف  قوية  ُمناف�سة  لُت�سبح  القدرة  متتلك 
حيث يتناف��س املُزايدون من مالك الهجن من جميع اأنحاء 
�سعبية  العربية  الهجن  ول�سباقات  اقتنائها.  على  ال��ع��امل، 

وا�سعة يف دولة الإمارات ملا فيها من اإحياء للرتاث الأ�سيل، 
والريا�سات  ال��ه��واي��ات  اإح����دى  وُت��ع��ت��رب  وت�����س��وي��ق،  واإث�����ارة 

املتوارثة منذ القدم.
املجموعة  ن��ّظ��م��ت��ه  للهجن  م����زاد  اأّول  ان��ط��الق  اأّن  ُي��ذك��ر 
معر�س  م��ن   2005 ال��ع��ام  دورة  �سمن  ك��ان  ر�سمي  ب�سكل 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل لل�سيد وال��ف��رو���س��ي��ة، وم��ن��ذ ذل��ك احلني 
�سمن  �سنوي  ب�سكل  امل��زادات  تنظيم  على  املجموعة  وتعمل 
املزادات  ه��ذه  امل�ساركة يف  الإب��ل  وخ��ارج��ه. وجميع  املعر�س 
من اإنتاج "املجموعة العلمية املتقدمة"، عن طريق عمليات 
اأب��اً عن جد، ومنها  الأجنة من �ساللت قوية وموثقة  زرع 
���س��اللت ج��ب��ار وط��ي��اري و���س��اه��ني. وم��ا مُي��ّي��ز ك��ل اإب���ل عن 
الآخر هو الأ�سل ونتائج الأب والأم، مبعنى اأن تكون جذور 
الأب والأم معلومة ومعروفة، وكذلك اإجنازاتهم يف ميادين 

ال�سباق، وهو ما ُيحّدد �سعرها ب�سكل رئي�س.
بتوجيهات   ،1990 العام  يف  املجموعة  اإنتاج  بداية  وكانت 
"طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  م��ن 
اهلل ثراه"، ومنذ ذلك احلني مّت احلفاظ ب�سكل كبر على 
هذه ال�ساللت من الندثار، واإكثار ال�ساللت املتميزة التي 
حققت نتائج كبرة يف �سباقات الهجن، حيث تنتج املجموعة 

�سنوياً ما ُيقارب 250 راأ�ساً من الإبل.
وُت�����زّود امل��ج��م��وع��ة املُ�����س��رتي��ن وم���الك الإب����ل ال��ت��ي تنتجها 
كافة  عليها  لالإبل م�سجل  عبارة عن هوية  ر�سمية  بوثيقة 
بيانات الأب والأم تفيد املالك عندما يود البيع اأو نقل امللكية 

هذه  م��ن  بن�سخة  املجموعة  حتتفظ  حيث  اآخ���ر،  ل�سخ�س 
البيانات يف �سجالتها ت�سديقاً على وثيقة املالك. واجتهت 
املواليد  جميع  توثيق  اإىل   1993 ال��ع��ام  منذ  املجموعة 
كافة  عليها  خم��زن��ة  بج�سمها  اإل��ك��رتون��ي��ة  �سرائح  وتثبيت 
املعلومات لكل مولود وتاريخ امليالد واأ�سول الأب والأم، ليتم 
بعدها عر�س املواليد يف ال�سباقات ومتابعتها، اإىل اأن جاءت 

فكرة املزادات يف العام 2005، وتطورت عاماً بعد عام.

مزاد ال�سقور
مزاد  م��ن  مميزة  ن�سخة  اأي�ساً  املعر�س  ُيطلق  ال��ع��ام  وه��ذا 
ال�سقور التناف�سي، اإحدى اأكر الفعاليات جذباً للجمهور، 
مزارع  اأ�سحاب  لكافة  ال��دع��وة  املعر�س  اإدارة  وّجهت  حيث 
وال��ع��ام��ل��ني يف جتارتها  الأ���س��ر  ال�سقور يف  اإك��ث��ار  وم��راك��ز 
اأف�سل  ت��ق��دمي  ل��ل��ُم�����س��ارك��ة ع��رب  ال���ع���امل،  يف خم��ت��ل��ف دول 
2022(. ويهدف املزاد لدعم  اإنتاجها يف )اأبوظبي  واأجود 
وت�سجيع اإنتاج اأجود ال�سقور املُكاثرة يف الأ�سر، وتعزيز دور 
معر�س اأبوظبي لل�سيد يف �سناعة مزارع ال�سقور وال�سيد 

املُ�ستدام.
للح�سول  باملُزايدة  والقيام  املُ�ساركة  ال��زوار  ومُيكن جلميع 
على �سقور مّت اإكثارها يف الأ�سر، قادرة على اإثبات مقدرتها 
ال��ع��ال��ي��ة يف ال�����س��ي��د ومت��ّي��زه��ا يف ال��ب��ط��ولت ال��ك��رب، حيث 
املقنا�س من  املزاد واملعر�س مع بدء مو�سم  يتزامن موعد 
جهة، وانطالق مو�سم بطولت ال�سيد بال�سقور من جهة 

اأخرى. ويت�سمن مزاد ال�سقور يف دورة )اأبوظبي 2022( 
حر  ه��ي:  وال���دويل،  املحلي  لالإنتاجني  متنوعة  فئات   7
جر  �ساهني،  قرمو�سة،  بيور  خال�س،  جر  بيور  خال�س، 

�ساهني، جر تبع، وجر وكري.
الرائد  العلمي  ال��دور  اإب���راز  اإىل  ال�سقور  م��زاد  ي�سعى  كما 
الطيور  على  واحلفاظ  الطيور،  اإكثار  بحوث  يف  لالإمارات 
الربية، ت�سجيع اإنتاج �سقور ذات موا�سفات عالية وباأ�سعار 
اجلن�سيات  جلميع  الفر�سة  اإت��اح��ة  لل�سقارين.  منا�سبة 
ال�سيد  يف  مم��ي��ز  واأداء  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  ���س��ق��ور  لق��ت��ن��اء 
واملناف�سات، وت�سجيع رّواد الأعمال على ال�ستثمار يف جمال 

اإكثار ال�سقور يف الأ�سر.

مزاد اخليول العربية
يف  العربية  للخيول  الإم���ارات  جمعية  ُت�سارك  جهتها،  من 
رئي�ساً  �سريكاً  ُتعترب  �سنوياً، حيث  لل�سيد  اأبوظبي  معر�س 
ُم�ساركتها  وت�سمل  املُ��ه��م،  القطاع  ه��ذا  فعاليات  يف  وف��اع��اًل 
ه���ذا ال��ع��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي ���س��ق��اري الإم�����ارات تنظيم 
"مزاد معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2022 
للخيول العربية- �سباقات ال�سرعة"، حيث �سيتم عر�س من 
قبل  من  عليها  املُزايدة  ليجري  تقريبا  خيل   30 اإىل   20
من  خيل  باقتناء  واملُهتّمني  العربية  اخليل  وم��الك  مربي 

.)flat race( نخبة خيول �سباقات ال�سرعة
ولعبت اخليول دوراً ُمهّماً عرب تاريخ الب�سرية يف جميع اأنحاء 

العامل، وُتعّد الفرو�سية اإحدى اأقدم واأجمل الريا�سات التي 
اأ�سا�سي وحموري ُمنذ تاأ�سي�س  عرفها الإن�سان، وهي قطاع 
العام  يف  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
2003، مبا مُيّثل ترجمة جلهود �سون الريا�سات الرتاثية 
والتقاليد العريقة، وتعريف �سعوب العامل باأهمية اخليول 
للخيول  الإم�����ارات  جمعية  ُت��ن��ّظ��م  كما  الأ���س��ي��ل��ة.  العربية 
تثقيفية  حما�سرات  عّدة  املعر�س،  فعاليات  خالل  العربية 
ة قطاع الفرو�سية، وذلك حول خدمات الت�سجيل يف  يف من�سّ
ت�سجيل اخليل  �سروط  التغذية لالأفرا�س،  اجلمعية، نظام 

العربية، وخ�سائ�س اخليل العربية ال�سحراوية.
وُتقام الدورة اجلديدة من معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية ال� )19(، بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات، 
وبرعاية ر�سمية من هيئة البيئة- اأبوظبي، ال�سندوق الدويل 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  للحفاظ على احلبارى، مركز 
ال�سيد" �سركة  "اأ�سلحة  قطاع  وراع��ي  احل��دث،  ُيقام  حيث 
"كيو" للعقارات،  �سركة  الف�سي  الراعي  الدولية،  كاراكال 
و���س��رك��اء ت��ع��زي��ز جت��رب��ة ال����زوار ك��ل م��ن اأك��ادمي��ي��ة فاطمة 
للُمعّدات  بولري�س  �سركة  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك  بنت 
وراعي  الفاخرة،  العربة  وجمموعة  �سة،  املُتخ�سّ الريا�سية 
الفعاليات كل من �سركة "�سمارت ديزاين" و�سركة "اخليمة 
الإمارات"،  بي  اأر  "اإيه  ال�سيارات  �سناعة  و�سريك  امللكية"، 
اأب��وظ��ب��ي ون���ادي تراث  وب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 

الإمارات.

•• العني - الفجر

ن��ظ��م م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب امل�����س��ارك للبحث 
العربية  الإم���������ارات  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ل��م��ي 
الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  "منتدى  امل���ت���ح���دة  
لأبحاث املراأة" يف دورته الثانية، والذي 
بيوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامناً  ياأتي 

املراأة الإماراتية.
الأ�ستاذ  اأ����س���ار  ال��رتح��ي��ب��ي��ة  كلمته  ويف 
-النائب  م�����راد  ع��ل��ي  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
املراأة  يوم  باأن  العلمي-  للبحث  امل�سارك 

الإماراتية والذي ي�سادف 28 اأغ�سط�س 
من كل عام هو يوم من الأيام اخلالدة يف 
تاريخ الإمارات، وجامعة الإمارات توىل 
ت�ساعد  التي  باملمكنات  الكبر  الهتمام 
املراأة الإماراتية باأن تكون عن�سراً فعاًل 
يف املجتمع من خالل تعليم عايل اجلودة 
البتكار،  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ب��ح��ث��ي��ة  وب��ي��ئ��ة 
ح��ي��ث ت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ة امل�������راأة الإم���ارات���ي���ة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  جم��م��وع  م���ن 
ن�سبة  تقدر  بينما   .28،9% ب���  الإن���اث 
هيئة  اأع�ساء  جمموع  م��ن  الإم��ارات��ي��ات 

والذي   47،3% ب�  املواطنني  التدري�س 
بالإماراتية  اجل��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  ي���وؤك���د 
يف  ي�سهم  ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  لت�سبح 
وح�سلت  كما  والنماء.  التنمية  حتقيق 
هيئة  اأع�ساء  من  اإماراتية.  باحثة   17
ال��ت��دري�����س وال��ط��ل��ب��ة الإم���ارات���ي���ني على 

براءات اخرتاع. 
واأو�سح الدكتور اأحمد مراد باأن منتدى 
جامعة الإمارات لأبحاث املراأة يف دورته 
البحثية  الإجن����ازات  ي�ستعر�س  الثانية 
يف  �سارك  حيث  الإم��ارات��ي��ات،  للباحثات 

املنتدى نخبة من الباحثات الإماراتيات 
علمية  تخ�س�سات  من  بحثياً  املتميزات 
خمتلفة، واللواتي قدمن نتائج الأبحاث 
ن�سر  حيث  عليها،  يعملن  التي  العلمية 
ال���ب���اح���ث���ون يف ج��ام��ع��ة الإم���������ارات 59 
اخلام�س  بالهدف  مت�سلة  بحثية  ورق��ة 
واملعني  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  من 
ب��ال��ت��وازن ب��ني اجل��ن�����س��ني. وق���د ن�سرت 
ب��ح��ث��ي��ة خالل  ورق����ة   928 ال��ب��اح��ث��ات 
الفرتة من 2017-2022 كما وو�سل 
عدد القتبا�سات لهذه الأبحاث املن�سورة 

على  ي��وؤك��د  وال���ذي  اقتبا�س   14430
للباحثات.  البحثية  امل��خ��رج��ات  ج���ودة 
وت���ق���دم ج��ام��ع��ة الإم���������ارات م���ن خالل 
العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب  مكتب 
العديد من منح التمويل البحثية وذلك 
لتمكني الباحثات من امل�ساهمة بفعالية 

يف مناء وتطور الدولة.
ال�سام�سي  دلل  الدكتورة  وا�ستعر�ست 
والطاقة  للمياه  الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر 
ورقة بحثية بعنوان:"تطبيقات الإ�سعاع 
الهيدرجيولوجي  للتقييم  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

وال���ب���ي���ئ���ي ل��ل��م��ي��اه اجل���وف���ي���ة يف دول����ة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ورق���ة  ويف  الإمارات"، 
جوعان  ن��ورة  الطالبة  قدمت  امل��ن��ت��دى، 
تدوير  بعنوان:"اإعادة  ورق���ة  امل��زروع��ي 
مع  الأب��ع��اد  ثالثية  الطابعات  خملفات 
ت��رب��ة ال�����س��ي��ل��ك��ا امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
يف  ال���راب���ع���ة  ال���ورق���ة  وج�����اءت  البيئة"، 
م��ن��ت��دى اأب���ح���اث امل�����راأة ب��ع��ن��وان "طالء 
ك��ل من  الطائرات" ���س��ارك فيها  اأج���زاء 
الطالبة: اآمنة الرا�سدي، واآمنة ال�سحي، 

واأ�سماء خليل، و�سباح احلداد.

برعاية �سامل بن ركا�ض العامري

»�شكرًا لعطائك« تر�شم ال�شعادة على وج�ه الأطفال من  مدر�شية  حقيبة   800
حتت رعاية ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س العامري، اختتم 
مبادرة  من  الرابعة  الن�سخة  التطوعي،  لعطائك  �سكراً  فريق 
خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  يف   ،" لهم  ع��ون  املدر�سية  "حقيبتي 
م�ستحقيها من  على  800 حقيبة مدر�سية  لتوزيع  الإ�سعاف 
تراحم اخلرية،  بالتعاون مع موؤ�س�سة  املتعففة، وذلك  الأ�سر 
منار  موؤ�س�سة  التطوعي،  الم���ارات  مبدعي  فريق  وال�سركاء 

الإميان اخلرية ونادي املدام الثقايف الريا�سي. 
اإىل  املرزوقي  يو�سف  اأ�سرة  التي قدمت فكرتها  املبادرة  تهدف 
الأطفال قبيل  واإ�سعاد  املجتمع،  اأفراد  التكافل بني  تعزيز روح 
بدء العام الدرا�سي اجلديد، مبا ي�ساهم يف ر�سم ال�سعادة على 
وجوههم، ومتكينهم من جميع املعطيات التي تعزز ح�سورهم 
التي تغر�س يف  املدار�س وتهيئة الأج��واء الإيجابية  امل�سرف يف 

نفو�سهم ال�سغف بالتعلم.
وو�سف ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س العامري املبادرة باأنها 
املجتمع  اأف��راد  بني  والتعاون  والتعا�سد  الرتاحم  قيم  تعك�س 
النفو�س،  يف  اجلميل  الغر�س  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  جميع  يف 
وذلك باحلر�س على كل ما ير�سم ال�سعادة على وجوه الأفراد 
وامل�ساهمة مع الأ�سر املتعففة يف توفر الحتياجات ال�سرورية 

يف اجلوانب التعليمية لأبنائهم.
وام��ت��دح ال�سيخ ال��دك��ت��ور ال��ع��ام��ري اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت من 
التي  املعطيات  جميع  على  واحل��ر���س  الأم���ر،  على  القائمني 
متهد الطريق لنجاحها انطالقاً من الثوابت التي كانت �سبباً 
يف تر�سيخ قيمة املبادرات املجتمعية خا�سة اأن هذه املبادرة نالت 
�سمن  اأنها  كما  التطوعي،  للعمل  ال�سارقة  جائزة  ال�سابق  يف 
اأف�سل مبادرة على م�ستوى الدولة يف جائزة جمعية الإمارات 
للتنمية الجتماعية يف راأ�س اخليمة، بجانب ا�ستدامة الفكرة 

لل�سنة الرابعة على التوايل.

من جهته امتدح �سيف الرحمن اأمر رئي�س جمل�س اإدارة فريق 
والبيئة  املناخي  التغر  ل��وزارة  املتعاظم  ال��دور  �سكرا لعطائك 
املبادرة،  املتميزة يف  ال��وزارة على م�ساركتهم  وجميع متطوعي 
ثمن  كما  امل��در���س��ي��ة،  احلقائب  ت��ق��دمي  يف  الكبرة  وامل�ساهمة 

مبادرة اأ�سرة يو�سف املرزوقي.
ب���دوره���ا ت��وج��ه��ت الأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة حم��م��د احل���م���ادي ع�سو 
فريق  يف  وامل��راأة  الطفل  جلنة  رئي�س  ونائبة  بالفريق  موؤ�س�س 
لدعمهم  الفريق  اأ�سرة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  لعطائك  �سكراً 
فكرة اأ�سرة يو�سف ح�سن املرزوقي يف طرح املبادرة التي �سهدت 
ال��الف��ت يف جهود  التميز  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ك��ب��رة،  م�ساركة 

اأ�سباب  جميع  تهيئة  يف  العمل  وف��ري��ق  واملتطوعني  ال�سركاء 
النجاح للمبادرة، واحلر�س على ا�ستمرار متيزها وجناحها.

كما اأ�سارت اإىل التعاون الإيجابي مع اجلمعيات اخلرية وهي 
لتوزيع  اخل��ري��ة  ت��راح��م  وموؤ�س�سة  اخل��ري��ة،  الإمي����ان  م��ن��ار 
نابعة  املبادرات  اإن مثل هذه  اإىل م�ستحقيها، وقالت  احلقائب 
يعزز  ما  كل  يف  املجتمعي  الل��ت��زام  تكر�س  را�سخة  مبادئ  من 
اأمام  املالئمة  ال��ظ��روف  لتوفر  اأف����راده،  جميع  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
الأ�سر املتعففة مل�ساعدة اأبنائهم الطالب على ال�ستعداد اجليد 
للعام الدرا�سي اجلديد بالهمة والن�ساط حتى تكون املح�سلة 

جيدة ملوا�سلة م�سوار التفوق الدرا�سي.

»الرخ« تنظم ملتقى املراأة الإماراتية.. الريادة والتمكني
•• الفجرية ـ الفجر

اجلائزة  مع  بالتعاون  "الرخ" الإماراتية  موؤ�س�سة  نظمت 
عرب  الأح���د،  الأول  اأم�����س  م�ساء  امللهمة،  للمراأة  العربية 
الإماراتية..  "املراأة  الفرتا�سي  امللتقى  "زووم"،  تطبيق 
الريادة والتمكني"، احتفاًل بيوم املراأة الإماراتية، بح�سور 
الرخ،  موؤ�س�سة  رئي�س  الظنحاين  خ��ال��د  الثقايف  اخل��ب��ر 
ال�سخ�سيات  من  وع��دد  للجائزة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

الن�سائية الإماراتية والعربية.
�سارك يف امللتقى املهند�سة عزة بنت �سليمان ع�سو �سابق يف 
اأمناء اجلائزة  املجل�س الوطني الحت��ادي، رئي�سة جمل�س 
عميد  النقبي  �سماء  وال��دك��ت��ورة  امللهمة،  للمراأة  العربية 
اإميان  والدكتورة  باأبوظبي،  رب��دان  اأكادميية  يف  م�سارك 
غ�سني رئي�سة املجل�س الإمنائي للمراأة والأعمال يف لبنان، 
اجلائزة،  حتكيم  جلنة  ع�سو  املو�سوي  �ساجدة  وال�ساعرة 
وعذراء غازي في�سل مديرة موؤ�س�سة الرخ، واأدارت احلوار 
اأمناء اجلائزة.  العواي�سة ع�سو جمل�س  الإعالمية �سياء 
منوذجاً  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  "تعد  الظنحاين:  خالد  وق��ال 
متاألقاً لالإلهام واجل��دارة، وقد بلغت هذه املكانة الرائدة 
العطاء  على  وق��درت��ه��ا  لوطنها  وحبها  طموحها  بف�سل 
من  ب��ه  حظيت  ال���ذي  التمكني  بف�سل  وك��ذل��ك  وال��ب��ذل، 
القيادة الر�سيدة للدولة، ومن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك   "اأم الإمارات"، فهي منبع للقوة والتاألق والكفاءة، 
ف��ق��د اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي والعربي 

والدويل".
وا�ستهلت الإعالمية �سياء العواي�سة امللتقى بتهنئة املراأة 
خمتلف  يف  املعطاء  وح�سورها  اإجنازاتها  على  الإماراتية 
اعتزاز  ع��ن��وان  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  "يوم  ق��ائ��ل��ة:  امل��ي��ادي��ن 
امل��راأة الإماراتية من اإجنازات  ر�سمي و�سعبي  مبا حققته 

كانت  ب�سمات  تركته من  وم��ا  وم��ا ح�سدته من جناحات 
الو�سط   م��ن  فقط  لي�س   وت��ق��دي��ر  اإب��ه��ار  حم��ط  و�ستظل 
الإماراتية  فاملراأة  العاملي،  ال�سعيد  على  حتى  بل  املحلي، 
اأي��ن��م��ا ح��ل��ت ك��ان��ت م���وؤث���رة وم��ل��ه��م��ة وواع������دة وطموحة 
عذراء  األ��ق��ت  جهتها،  م��ن  والثناء".  بالتقدير  وج��دي��رة 
غازي في�سل كلمة الفتتاح حيث قالت: "اإن هذه املنا�سبة 
بالفخر  قلوبنا  مت��الأ  ال��ي��وم  بها  نحتفل  التي  التاريخية 
املراأة  حققتها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات  بالنجاحات  والع���ت���زاز 
الإماراتية.. فاأنِت نور و�سياء النه�سة املباركة لالإمارات.. 
يف  ا�ستمري  اهتمامنا..  حم��ور  ورخ���اوؤك  غايتنا  �سعادتك 
ت�سطر جناح تلو الآخر يف خمتلف املجالت.. نحن نوؤمن 
التفوق  اآف��اق  يف  لتحلقي  بجانبك  و�سنظل  وندعمك  ب��ِك 
اأن  �سليمان  ب��ن��ت  ع���زة  امل��ه��ن��د���س��ة  واأو���س��ح��ت  والريادة". 
اختيار �سعار يوم املراأة الإماراتية "واقع ملهم.. م�ستقبل 
جمتمعنا  يف  امل����راأة  دور  لفل�سفة  ان��ع��ك��ا���س  ه��و  م�ستدام" 
الإماراتي، م�سرة اإىل اأن دولة الإم��ارات ُبنيت وفق روؤية 
قيادتنا احلكيمة التي جعلت الريادة اأ�سلوب حياة للجميع 
ا�سرتاتيجي  فاعل  ك�سريك  للمراأة  ممكنة  بيئة  واأوج��دت 
زايد  بنات  ف��ال��ري��ادة طبع يف  احل��ي��اة.  مناحي  يف خمتلف 
والتمكني هو حق كفلته لهم قيادتنا فانتقلنا اليوم لنعي�س 
العك�س.  ولي�س  امل��راأة  طريق  عن  املجتمع  متكني  حلظات 
الإماراتية  امل��راأة  "اإن يوم  النقبي:  الدكتورة �سماء  وقالت 
بالإجنازات  ل��الح��ت��ف��اء  ومم��ي��زة  مهمة  وط��ن��ي��ة  منا�سبة 
وم�ساهمتها  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  حققتها  التي  والنجاحات 
التنموية  وامل�������س���رة  احل�����س��اري��ة  ال��ن��ه�����س��ة  يف  امل��ت��م��ي��زة 
“ن�ستذكر يف هذا اليوم بكل  امل�ستدامة للدولة. م�سيفة: 
زاي��د رحمه  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  واج��الل  وامتنان  حب 
اهلل باين النه�سة والداعم الأكرب لتمكني املراأة الإماراتية 

يف جميع املجالت منذ تاأ�سي�س الدولة.
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ذلك  يكون  فقد  التغري،  يف  الأظافر  مظهر  يبداأ  عندما 
مبثابة عامة منذرة �سحية يجب النتباه اإليها.

لكنها  اجل�سم،  من  ن�سبيا  �سئيل  جزء  الأظافر  اأن  ورغم 
يف احلقيقة كنز دفني من املعلومات، ميكن اأن توؤدي اإىل 
الت�سخي�ض من نق�ض الفيتامينات اإىل الأمرا�ض اجللدية 

والأمرا�ض املزمنة، حتى ال�سرطان.

ا�سفرار
طالء  لرت���داء  نتيجة  بب�ساطة  الأظ��اف��ر  ا�سفرار  يكون  ق��د 

الأظافر لفرتة طويلة.
حول  الأخ���رى  التغيرات  عن  البحث  ال�سروري  من  ولكن 
ال��ظ��ف��ر، ف��ق��د ي��ك��ون ت��غ��ر ال��ل��ون يف ال��ظ��ف��ر ع��الم��ة حتذير 

مبكرة ملر�س الغدة الدرقية.
وتوؤدي الغدة الدرقية، وهي غدة تقع داخل الرقبة، اإىل اإنتاج 

عدد من الهرمونات الالزمة ملختلف جوانب ال�سحة.
وعندما تكون غر ن�سطة، فاإنها ت�سبب التعب، واحل�سا�سية 

من الربد، والإم�ساك، وجفاف اجللد وزيادة الوزن.
وعندما يكون الن�ساط مفرطا، قد يعاين ال�سخ�س من فقدان 

الوزن والقلق و�سعوبة النوم والتعب واحل�سا�سية للحرارة.
م�ساكل  اإن  اجللدية  لالأمرا�س  الأمريكية  اجلمعية  وتقول 
الغدة الدرقية ميكن اأن ت�سبب ظهور الأظافر �سميكة وجافة 

وه�سة اأو ناعمة ولمعة ومتفتتة.
وت�سر التقارير اإىل اأن: "اأطراف الأ�سابع املتورمة والأظافر 
املنحنية واجللد ال�سميك فوق الظفر غالبا ما تكون عالمات 

على مر�س الغدة الدرقية".
اأ�سفل  امل��وج��ود  اجللد  ل��ون  تغر  يف  ال�سدفية  تت�سبب  وق��د 
البني - ما يت�سبب يف  اأو  ال��وردي  اإىل  الظفر - من الأ�سفر 

ظهور بقع من اللون على الظفر.

اخلط
التحذير  عالمات  اأخطر  من  الظفر  يف  املوجود  اخلط  يعد 

ال�سحية.
الأظافر.  اإىل �سرطان اجللد حتت  اأن ي�سر ظهوره  وميكن 
ال��ي��دي��ن وال��ق��دم��ني وي�سعب  اأ���س��اب��ع  ي��وؤث��ر على  اأن  ومي��ك��ن 

حتديده وعالجه مبكرا.
وقد يعتقد النا�س خطاأً اأنهم اأ�سيبوا بكدمات يف الظفر فقط، 

اأو حتى ل يالحظوا اأي تغير على الإطالق.
عن  منف�سال  بنيا،  اأو  اأ�سود  خطا  الظفر  يحتوي  اأن  وميكن 
به  اأو  مت�سدعا،  اأو  رقيقا  يكون  اأو  ينزف،  اأو  الظفر،  فرا�س 

كدمة ل تزول بالرغم من منو الظفر.
ي�سر  قد  ما  اأي�سا،  داكنا  بالظفر  املحيط  اجللد  ي�سبح  قد 
اأنواع �سرطان اجللد، وعادة  اأخطر  اإىل �سرطان اجللد، وهو 
)اأ�سعة  البنف�سجية  فوق  لالأ�سعة  التعر�س  نتيجة  يكون  ما 

ال�سم�س اأو اأ�سرة الت�سمر(.
لكن، يف معظم الأحيان، ل داعي للقلق ب�ساأن اخلط الداكن، 

الذي ُيطلق عليه اأي�سا ا�سم امليالني�سيا.

التعجر
ميكن اأن يكون تعجر الأظافر اأو الأ�سابع نتيجة للعديد من 
احلالت، مثل التليف الكي�سي، واأمرا�س القلب، وداء كرون، 

واأنواع اأخرى من ال�سرطان - اأو وراثيا.

لكن �سرطان الرئة م�سوؤول عن نحو %80 اإىل %90 من 
حالت تعجر الأ�سابع.

الظفر  فرا�س  بجوار  واجللد  ناعمة،  الظفر  قاعدة  وت�سبح 
لمعا قبل اأن تبداأ الأظافر يف النحناء اأكر من املعتاد. وقد 

تكون اأطراف الأ�سابع اأكرب من املعتاد.
ويوجد اختبار �سهل ملعرفة ما اإذا كان لديك تعجر الأ�سابع 

باخلطوات التالية:
- �سع اأظافر اإ�سبعي ال�سبابة معا، ظهرا لظهر.

ب�سرتك،  بني  املا�س  �سكل  على  �سغرة  م�ساحة  عن  ابحث   -
حيث ياأتي ال�سوء.

- اإذا مل يكن هناك م�ساحة، وكان فرا�س الأظافر متالم�سا، 
فهذه عالمة على تعجر الأ�سابع.

تنقر-تاآكل-خدو�ض
حت��دث اخل��دو���س يف الأظ��اف��ر م��ن حجم دب��و���س الإب����رة اإىل 
طرف قلم التلوين. ووفقا لعيادة كليفالند، قد يكون هناك 
تنقر يف الأظافر اأو التاآكل اأو اخلدو�س اإذا اأ�سيب �سخ�س ما 

بال�سدفية، وهي حالة جلدية مزمنة.
والعالمات الرئي�سية للحالة هي اجللد املتق�سر واحلر�سفي 
ع��ل��ى اأج����زاء م��ن اجل�����س��م م��ث��ل امل��رف��ق��ني وال��رك��ب��ت��ني وفروة 

الراأ�س.

احلروف-النتوءات
متتد  عميقة  اأخ��ادي��د  اأو  نتوءات  بو" باأنها  "خطوط  تعرف 
على عر�س الظفر، قد تبدو مثل التالل يف �سفيحة الظفر.

ومي��ك��ن اأن ت��ك��ون ه���ذه اخل���ط���وط ب��ب�����س��اط��ة ن��ت��ي��ج��ة ق�سم 
اإ�سابة  اأو  �سيئ  اأظ��اف��ر  ط���الء  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأو  اأظ���اف���رك 

اإ�سبعك يف الباب.
ولكن اإذا كانت لديك هذه اخلطوط عرب اأكر من ظفر، فاإن 
موقع Healthline ين�س على اأن "ال�سبب على الأرجح 

هو مر�س جهازي" مثل م�ساكل الكلى اأو الغدة الدرقية.
احلمى  الأظ��اف��ر  يف  اأخ��ادي��د  ت�سبب  ال��ت��ي  ال��ع��دوى  وت�سمل 
ال�سديدة، اأو كوفيد، اأو احل�سبة، اأو اللتهاب الرئوي - ولكن 
من املحتمل اأن تكون على دراية بالأعرا�س الأخرى قبل اأن 

تالحظ تغرات يف الأظافر.
ويف بع�س الأحيان ، ي�ساب الأ�سخا�س الذين ل يتناولون ما 
يكفي من الربوتني اأو الزنك يف نظامهم الغذائي بخطوط 

بو.
ولكن قد يكون هذا جمرد عار�س جانبي حلالة تعامل معها 

�سخ�س ما لفرتة طويلة، مثل الأكزميا اأو ال�سدفية.

اأ�سفر و�سميك
تعد الأظافر ال�سفراء وال�سميكة عالمة على مر�س ال�سكري 
طويل الأمد، ولكن من املحتمل اأن تظهر يف وقت مبكر من 
جهاز  ي�سعف  عندما  والفطريات  البكتريا  املر�س.وتزدهر 

املناعة والدورة الدموية لدى ال�سخ�س، وهو ما يحدث غالبا 
اأكر عر�سة  ال�سكري  ال�سكري.وامل�سابون بداء  عند مر�سى 
يف  ع��ادة  الظفري،  الفطار  ت�سمى  فطرية  بعدوى  لالإ�سابة 

اأظافر القدم.

رغم اأنها جزء �سئيل ن�سبيا من اجل�سم، لكنها كنز دفني من املعلومات

اأظافرك على  اأبدًا  تتجاهلها  األ  يجب  باخلطر  تنذر  عالمات   6

الفلفل احلار طعم يحرق الل�شان وف�ائد مذهلة للج�شم

والذي  الفلفل  يف  املوجود  املكون  والكاب�سي�سني 
ي�سبب تلك احلرارة املميزة، هو مركب كيميائي 
على  الأمل  مب�ستقبالت  يرتبط  بالزيت  �سبيه 
اإنه  اله�سمي،  اجلهاز  اأنحاء  ويف جميع  الل�سان 
ت�سعر  عقلك  جت��ع��ل  ال��ت��ي  الكاب�سي�سني  م���ادة 

وكاأنك حترتق عندما تق�سم فلفل هالبينو.
اأو�����س����ح����ت اأخ�������س���ائ���ي���ة ال���ت���غ���ذي���ة يف 

"لكن  م�ست�سفيات اجلامعة، جينا ميتالوني�س: 
من  ب��دل  ال��واق��ع،  يف  يحرقك  ل  الكاب�سي�سني 

فاإنه يخدع عقلك ليجعله ذل��������������ك ، 
درج�������ة يعتقد  ت�����غ�����ر  اأن 

الإح�سا�س  اإىل  اأدى  مم���ا  ح���دث  ق���د  احل�����رارة 
جمرد  :" اإن��ه��ا  واأ���س��اف��ت  والأمل".  ب���احل���رارة 
حم���اول���ة جل�����س��م��ك ل��ل��ت��ه��دئ��ة وال��ت��خ��ل�����س من 
تن�سى،  ل  التي  التوابل  ت�سببها  التي  الأعرا�س 
الدامعة  والعينني  والتعرق  الأنف  �سيالن  مثل 

وحتى �سيالن اللعاب".
الطعام احلار،  تناول  اأثناء  اأنه  الدرا�سة  وجدت 
ترتفع درجة حرارة اجل�سم يف الواقع يف حماولة 

لتربيد اجل�سم.
م�ستقبالت  عن  الكاب�سي�سني  ينف�سل  ما  ع��ادة 

الأمل يف الفم بعد حوايل 20 دقيقة،
 ولكن بعد ذلك تبداأ جمموعة جديدة كاملة من 
الأعرا�س مبجرد اأن يبداأ يف النتقال 
ع������رب اجل������ه������از ال���ه�������س���م���ي، 
اإح�سا�سا  ي�سبب  اأن  ميكن 
ال�سدر،  يف  ب��احل��رق��ة 
والفواق، وتورم احللق، 
وال���غ���ث���ي���ان، وال����ق����يء، 
وحركات الأمعاء املوؤملة 

وحتى الإ�سهال.
لكن اخلرباء يعتقدون 
املدى  على  ال�سراع  اأن 
ي�ستحق  ق�����د  ال���ق�������س���ر 

العناء على املدى الطويل.

اأولئك  اأن  الأب��ح��اث  اأظ��ه��رت  مليتالوني�س،  وفقا 
ال���ذي���ن ت���ن���اول���وا ط��ع��ام��ا ح�����ارا ���س��ت م�����رات يف 
املبكرة  للوفاة  اأق��ل  خطر  لديهم  ك��ان  الأ�سبوع 
مقارنة بالأ�سخا�س الذين تناولوا طعاما حارا 

اأقل من مرة واحدة يف الأ�سبوع.
الكولي�سرتول،  خ��ف�����س  ال���ف���وائ���د  و���س��م��ل��ت 
القلب،  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة  فر�سة  وانخفا�س 

وحت�سني �سحة املعدة والأمعاء،
بينما وج��دت هذه  ال���وزن، لكن  ف��ق��دان   وحتى 
تثبت عالقة  اأن��ه��ا مل  اإل  ارت��ب��اط��ا،  ال��درا���س��ات 

ال�سبب والنتيجة.
يف  رئي�سيا  م��ك��ون��ا  اأي�����س��ا  الكاب�سي�سني  يعترب 
امل�ستخدمة  الآلم  ت��خ��ف��ي��ف  اأدوي������ة  م���ن  ع����دد 
لعالج الأمرا�س من التهاب املفا�سل اإىل الأمل 

الع�سلي الليفي اإىل ال�سداع.
وبح�سب ميتالوني�س،

 اخلرب ال�سار هو اأنه بالن�سبة ملعظم الأ�سخا�س 
الأ�سحاء،

ي�����س��ارك��ون يف التحديات  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك   ح��ت��ى 
الفلفل  ا�ستهالك  على  تنطوي  التي  ال�سديدة 
تناول  ف��اإن  القيا�سية،  الأرق���ام  لت�سجيل  احل��ار 
اأي خماطر  ي�سكل  بالتوابل ل  الغنية  الأطعمة 
ج�سيمة اأو دائمة على �سحتك ول يتطلب عادة 

عالجا طبيا.

اأثارت حتديات تناول الفلفل احلار على "تيك توك" الكثري من الت�ساوؤلت حول الأذى الذي قد يت�سبب به 
تناول الطعام وال�سل�سات احلارة، فهل يت�سبب الفلفل احلار باأذى حقيقي للج�سم؟.

يقرتح اأحد خرباء التغذية من م�ست�سفيات جامعة كليفاند ميديكال �سنرت يف اأوهايو اأنه يف حني اأنه قد 
يحرق الفلفل احلار الل�سان ويوؤدي اإىل بع�ض ال�سيق املعدي املعوي اأثناء انتقاله عرب القناة اله�سمية، اإل 

اأنه ميكن اأن ي�ساعد يف الواقع على حت�سني ال�سحة مدى احلياة.
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حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:569/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )344164.10( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12%من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع
ام��ارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زم��ردة - �سقة اخلام�س مكتب بي  عنوانه:المارات - 

53 - خمترب دبي املركزي - وميثله:دانه �سباح حممد
املطلوب اإعالنه :  1- حممد �سليمان ابراهيم  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/2/15 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ البنك التجاري الدويل �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )329.563.93( درهم ثالثمائة 
من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�س  وت�سعون  وثالثة  درهما  و�ستون  وثالثة  وخم�سمائة  الفا  وع�سرون  وت�سعة 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/9/30 وحتى ال�سداد التام ومبلغ خم�سة الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
وبالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5761/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1199/2019 ا�ستئناف جتاري ، و�سداد املبلغ املنفذ 
به يف الدعوتني وقدره )11878.00( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : را�سد �سيف احمد حممد بن خريدة ال�سبو�سي
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد

املطلوب اإعالنهما : 1- عمرو حممد عبدال�سيد احمد النجار 2- امليثاق الذهبي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م 
- �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31898( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1376/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة رقم 413

مو�سوع الدعوى :اول قبول الدعوى والت�سريح باعالن املدعي عليهم - ثانيا:الزام املدعي عليه الثاين بتنفيذ التعاقد ال�سفوي 
املربم بينهما وذلك بالتنازل وت�سجيل ال�سيارة من نوع )�سيفروليه كورفيت ، لونها ابي�س ، ا�سود ، موديل 2016 - لوحة رقم جي 
31455 دبي( با�سم املدعي ت�سجيل نهائي لدى اجلهات املعنية - ثالثا:الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )20000( 
درهم ع�سرون الف درهم وذلك كتعوي�س عن ما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب بال�سافة اىل الفوائد القانونية التاخرية 
ح�سب ال�سول القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - رابعا:الزام املدعي عليهم بت�سامن 

والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:عالء ع�سام الفندي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ال�سالمات - العني - �سارع �سارع ال�سالم - مبنى �سارع 22 - �سقة فيال 05
املطلوب اإعالنهما :  1- طارق را�سد حممد عبداهلل البادي 2- ابراهيم حممد علي املهايل الظحناين  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول قبول الدعوى والت�سريح باعالن املدعي عليهم - ثانيا:الزام املدعي 
عليه الثاين بتنفيذ التعاقد ال�سفوي املربم بينهما وذلك بالتنازل وت�سجيل ال�سيارة من نوع )�سيفروليه كورفيت ، لونها ابي�س 
، ا�سود ، موديل 2016 - لوحة رقم جي 31455 دبي( با�سم املدعي ت�سجيل نهائي لدى اجلهات املعنية - ثالثا:الزام املدعي عليهما 
بالت�سامن ب�سداد مبلغ وق��دره )20000( درهم ع�سرون الف درهم وذلك كتعوي�س عن ما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  ال�سول  ح�سب  التاخرية  القانونية  الفوائد  اىل  بال�سافة 
املوافق   الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - وامل�ساريف  بالر�سوم  والت�سامم  بت�سامن  عليهم  املدعي  رابعا:الزام   - ال�سداد  متام 
2022/8/31  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70536

MOJAU_2022- 0084821 رقم املعاملة
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد:مهدي خليل عبداهلل خليل نوح بحريني اجلن�سية واحمل 
بطاقة هوية رقم:784195885798199 ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي 
بامارة  تاأ�س�ست  والتي  للحالقة(  ال�سايف  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة 
، بحريني اجلن�سية  ال�سيد/جا�سم احمد ح�سن حممد  566498 اىل  ال�سارقة حتت رقم 
تنازل   - %100 ن�سبته  لت�سبح  رقم:784195892096298  هوية  بطاقة  ويحمل 

�ساحب الرخ�سة لخر.
 2013 القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
MOJAU_2022- 0085166 رقم املعاملة

تنازل /بيع
باك�ستان يرغب يف  ، اجلن�سية  بني  احمد حافظ غالم  نزير  ال�سيد:حافظ  بان  للجميع  ليكن معلوما 
خلفان  ال�سيد:�سعيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  51% من  ن�سبة  عن  والتنازل  البيع 
كامل  49% من  ن�سبة  والتنازل عن  البيع  ويرغب يف  المارات  اجلن�سية   - الكتبي  �سرور  بن  مبارك 
ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:جميل احمد حافظ غالم نبي ، يف الرخ�سة )منجرة النظر( 
والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:616567 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر تغر ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة ذ.م.م - تعديل ال�سم التجاري لي�سبح )منجرة النظر ذ.م.م(.
�سان  2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
MOJAU_2022- 0085203 رقم املعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبداهلل حبيب اهلل ، باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 
باك�ستاين اجلن�سية  ال�سيد:خان �سريف حبيب اهلل خان -  100% وذلك اىل  البالغه  33% من ح�سته 
ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 33% من ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:حممد ا�سحاق 
 %100 البالغة  1% من ح�سته  حبيب خان - باك�ستاين اجلن�سية ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اماراتي   - الزرعوين  علي  عبداهلل  عبدالرحمن  ال�سيد:حممد  اىل  وذلك 
)عبداهلل بن حبيب لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
امل�سماه رقم 600781 ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى دخول �سركاء 
، تغير ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة لت�سبح )عبداهلل بن حبيب 

لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م( خروج وكيل خدمات.
.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
MOJAU_2022- 0085207 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�سر
بنغالدي�س  اجلن�سية   ، موندى  زينال  ح�سن  بالل  ال�سيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 %40 عن  والتنازل  البيع  يرغب يف   784198587979265 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اجلن�سية   ، موندى  جينل  ح�سني  منر  ال�سيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  من 
لكي  املدينة  )برج  امل�سماه  الرخ�سه  رقم:EH0170188 يف  �سفر  بنغالدي�س ويحمل جواز 
دائرة  من  ال�سادرة   550437 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  املالب�س( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر دخول �سريك.
 2013 ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  وعمالبن�س 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ابراج ال�سقر لالن�ساءات ذ.م.م
عري�سة على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003228/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراج ال�سقر لالن�ساءات ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:عبداهلل 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، باك�ستان  ان�ساري،اجلن�سية  م�ستقيم  ان�ساري 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :824
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002303 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم الع�سور العربية �س.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
اىل املدعي عليه/مطعم الع�سور العربية �س.ذ.م.م - فرع

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/9/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
 ) 4 الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/28  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
نوف عمر الدوخي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
     املو�سوع: االأ�سماء

 ، ب��ان املدعو/ علي احمد ح�سن   تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة 
وا�سماء  ل�سمه  )اجل�سمي(  القبيلة  م�سمى  ا���س��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم 
اولده )عمر ، مانع ، �سهيب واليازية( ليكون ا�سمه بعد ال�سافة/
، �سهيب  ، مانع  اولده )عمر  وا�سماء  علي احمد ح�سن اجل�سمي 
واليازية اأبناء/علي احمد ح�سن اجل�سمي( - وان من له م�سلحة يف 
العرتا�س على ذلك ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

العالن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة را�س اخليمة البتدائية.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70349

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فهيم يو�سف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003267/ 

اإىل املحكوم عليه : فهيم يو�سف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
العنوان:ال�سارقة - ال�سناعية 17 - حوط مينة حمنا �سهيل العامري - �سارع مليحة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:مينة حمنا �سهيل 
حممد العامري ، اجلن�سية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :29930.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة 
يوم - املوافق:ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
يف الدع�ى رقم:2022/598 نزاع تعيني خربة

يدعو اخلبر احل�سابي/حممد فرحات املتنازع �سدهما يف النزاع اعاله:بي اي 
�سي ا�سى بي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م ، في�ستو�س بيكيرب اجبيينادن بوربيني 
او  ب�سخ�سهما  �سواء  بعد  عن  وال�سورة  بال�سوت  اخل��ربة  اجتماع  حل�سور   ،
بوا�سطة وكيال قانونيا عنهما واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق:2022/9/1 
ال�ساعة الثانية ظهرا او يف غ�سون ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن ايهما 
�سر  اأمينة  مع  التوا�سل  �سدهما  املتنازع  من  يطلب  احلالة  تلك  ويف  اق��رب 
اخلربة الآن�سه/منال على هاتف رقم:042500251 - او متحرك:0507862887 

. suha@farahatco.com:وات�س اب ، او على المييل
اخلبري احل�سابي
حممد فرحات

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة االأول

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
يف الدع�ى رقم:2022/1170 جتاري جزئي - دبي

املعلن اليهم:1- الق�سر لتاأجر بيوت العطالت �س.ذ.م.م
2- زيد الرحمن خان ليق الرحمن

اع��اله فقد  ال��دع��وى  امل��وق��رة لعمال اخل��ربة يف  دب��ي  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
حددنا يوم الربعاء امل��واف��ق:2022/8/31 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع 
الول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين 

التالية:Email:expert@alsharid.com - تليفون:042555155
كافة  ار���س��ال  م��ع  امل��ذك��ور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يطلب  ل��ذا 
ا�ستف�سارات  اأي��ة  ب�ساأن  ب��اول  اول  اخلبر  مراجعة  وعليكم  بالدعوى  املتعلقة  امل�ستندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها .
اخلبري/عبيد حممد ال�سارد
رقم القيد مبحاكم دبي 152
رقم القيد بوزارة العدل 492

دعوة حل�سور االجتماع االأول للخربة

70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
الق�شية رقم:2022/417 جتاري جزئي - حماكم راأ�س اخليمة

التاريخ:2022/8/29
املدعية/غرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة

املدعي عليها الوىل/�سركة القدرة لتنظيم املعار�س
او بوا�سطة وكيل معتمد من قبلكم وذلك عن  يتعني ح�سور الجتماع �سخ�سيا 
امل�ستندات  املذكور واح�سار كافة  CISCO مع اخلبر  طريق برنامج �سي�سكو 
الق�سية رقم 2022/417 جتاري جزئي حماكم  توؤيد موقفكم يف  التي  والوثائق 
امل��واف��ق:2022/9/7 كما  ال�ساعة 9:30 �سباحا من يوم الربعاء  راأ���س اخليمة يف 

. jad.d@courts.rak.ae:ميكنكم التوا�سل على الربيد اللكرتوين للخبر
مكتب اإدارة اخلرباء
اخلبري امل�سريف واملايل
جاد دواليبي

دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلرباء
اعالن للح�سور اأمام اخلبري احل�سابي

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  330 ل�سنة 2009    
اىل املحكوم عليه / 1- مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي 2- البيت احلديث للعقارات

ليكن معلوما ما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
ل�سالح  الفوائد  اىل  بال�سافة  دره��م   )670.400( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما 
املحكوم له/هدى احللبي  - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل 
برقم امل�سار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم 
املحكمة  ف��ان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للن�سر.  التايل 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
70363

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5999/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3983 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1517965( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سروكو دي دبليو �سي �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سيخ زايد - �سنجيل بيزن�س تاور - الطابق 39 - مكتب رقم 

3902 هاتف رقم:043804141 - رقم مكاين:2450786923 
املطلوب اإعالنه : 1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�س - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1517965( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70408

اعالن بالن�سر        
 109/2022/26 عقاري كلي 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- تامي جروب )ال�سرق الو�سط( املحدودة - فرع  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جمموعة ميدان �س.ذ.م.م )ميدان �س.ذ.م.م( �سابقا 

املوقعة  الت�سوية  اتفاقية  ونفاذ  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
التنفيذي  ال�سند  املرفق وجعلها مبثابة   1 رقم  امل�ستند  بتاريخ:2009/12/19 مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2022/9/6 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
         يف التنفيذ رقم  3751/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم:184 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/477 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3.353.133.00( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
طالب التنفيذ:ات�س .كيه.ا�س.انك - فرع دبي )�سابقا اإت�س .كيه.ا�س.اركيتكت�س انك ابوظبي( 

ال��ع��ق��اري��ة �س.ب:112229 رقم  ب����روج  م��ل��ك   2706 رق����م  م��ك��ت��ب   27 ال��ط��اب��ق  ب����الزا  م��اري��ن��ا  دب����ي  ب���ردب���ي م��ر���س��ى  دب����ي  :ام������ارة  ع��ن��وان��ه 
مكاين:2450786923 - هاتف رقم:04245000 - فاك�س:044558556 بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي  

 وميثله :عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 
املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كر �سيتي �س.ذ.م.م  - عنوانه :امارة دبي - ديرة - القرهود - البناية رقم 2 - بجانب حمطة مرتو جيجيكو - 
الكرتوين:042825115  بريد   - مكاين:3283693641  رقم   - فاك�س:042825115   - هاتف:042821191   - �س.ب:3555 

info@mobhgroup.com - 0506254844 - info@mobhgroup.com -
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  على 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على  التالية لر�سوم املزاد ب�سرط  على الثمن خالل اليام الع�سرة 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س ف�ساء - املنطقة معي�سم الول - رقم الر�س 2296 - رقم البلدية 685-1 

- امل�ساحة 4825.01 مرت مربع - التقييم:15580777 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

         يف التنفيذ رقم  12/2017/204 تنفيذ �سرعي 
رقم الإعالن:2022/138083 - رقم املهمة:2022/224801

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم:218 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/1784 احوال نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف رقم:2016/515+496 
ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )130774( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف مع 

اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق .
طالب التنفيذ:ليليا مزهود  - عنوانه :امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق الع�سرين �سقة 

وميثله :خالد حممد �سعيد بوج�سيم    -    2002
املطلوب اإعالنه : كرمي بلقا�سم نايت عبدالعزيز  - عنوانه :امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق 

naitkarim@yahoo.fr - 0526633359 - 2002 الع�سرين �سقة
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  اأي��ام  اي��داع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :ح�سة يف وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 198 - م�ساحة 
ويباع لعلى  دره��م   1056136.7 - قيمة احل�سة   103 الوحدة  - رقم   1 ين�سون  املبنى  ا�سم   -  8 املبنى  - رقم  59.04 مرت مربع  احل�سة 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده

         يف التنفيذ رقم  3751/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم:184 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/477 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3.353.133.00( درهم 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف والتعاب.

طالب التنفيذ:ات�س .كيه.ا�س.انك - فرع دبي )�سابقا اإت�س .كيه.ا�س.اركيتكت�س انك ابوظبي( 
ال��ع��ق��اري��ة �س.ب:112229 رقم  ب����روج  م��ل��ك   2706 رق����م  م��ك��ت��ب   27 ال��ط��اب��ق  ب����الزا  م��اري��ن��ا  دب����ي  ب���ردب���ي م��ر���س��ى  دب����ي  :ام������ارة  ع��ن��وان��ه 

مكاين:2450786923 - هاتف رقم:04245000 - فاك�س:044558556 بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي  
 وميثله :عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي 

املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كر �سيتي �س.ذ.م.م  - عنوانه :امارة دبي - ديرة - القرهود - البناية رقم 2 - بجانب حمطة مرتو جيجيكو - 
الكرتوين:042825115  بريد   - مكاين:3283693641  رقم   - فاك�س:042825115   - هاتف:042821191   - �س.ب:3555 

info@mobhgroup.com - 0506254844 - info@mobhgroup.com -
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  على 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد 
باإيداع كامل الثمن املعرو�س  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على  التالية لر�سوم املزاد ب�سرط  على الثمن خالل اليام الع�سرة 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س ف�ساء - املنطقة معي�سم الول - رقم الر�س 2296 - رقم البلدية 685-1 

- امل�ساحة 4825.01 مرت مربع - التقييم:15580777 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اعالن بتعديل الطلبات اخلتامية

اعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر
رقم الدعوى 2022/91 جتاري كلي 

بناء على طلب مدعي/فايز معت�سم - اجلن�سية كندا
اىل مدعي عليه/عارف حيدر جمايل غالم حيدر جمايل - اجلن�سية باك�ستان 

عنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  اخليمة  را���س  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت 
الدعوى وتقدمي ما لديك  املوافق:2022/9/2 لالجابة على  ال�ساعة:09:00 من يوم اجلمعة  يف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�سال  او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�سور  بيانات  من 
ثانيا:احلكم   - قانونا  املقرر  املوعد  لتقدميه يف  الطلبات  تعديل  اول:قبول   - الدعوى غيابيا  �ستبا�سر 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )593.500.00( درهم خم�سة 
وثالثة وت�سعون الف وخم�سمائة درهم والفائدة التاأخرية من تاريخ رفع الدعوى بواقع 12% وحتى 

تاريخ ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
 مكتب اإدارة الدعاوي 

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70408 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  اال�ستئناف رقم:84/2022/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

مو�سوع ال�ستئناف : احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 153-2021 عقاري كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
املدعي:برنت انف�ستمنت�س ليمتد

 - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  اهلل  القانوين خر  وكيلها  الدولة مكتب  لها يف  عنوانه:واملتخذة موطنا خمتار 
والكائن يف امارة دبي - اخلليج التجاري

املطلوب اإعالنهما :  1- تيمور عماروف 2- اماجنيالدى ماك�سوف  -  �سفتهما : م�ستانف �سدهما 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/29 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
امل�ستاأنف  احلكم  بالغاء  املو�سوع  ويف  �سكال  ال�ستئناف  بقبول  املحكمة  بحكمت  ليمتد  انف�ستمنت�س  برنت  ل�سالح/ 
والق�ساء جمددا بعدم نفاذ ت�سرف امل�ستاأنف �سدها الوىل بالوحدة رقم PH12 الكائنة يف البناية رقم 1 احلتيمي 
B5 امل�سيدة على قطعة الر�س رقم 1124 يف نخله جمرا بامارة دبي عن طريق الهبة اىل امل�ستاأنف �سدها الثانية 
وما تالها من ت�سرفات بني امل�ستاأنف �سدهم  يف حق امل�ستانفة مع اخطار دائرة الرا�سي والمالك بذلك ورف�ست 
امل�ستانف �سدهم بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�سادره مبلغ  ماعدا ذلك من طلبات والزمت 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما  التامني 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

االإمارات للمزادات 
تق�سيم تركة رقم 12 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(  
املتويف:حممد عبيد الهفوف ال�سام�سي

تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية للجميع بانه �سيعقد مزاد علني وذلك على 
موقع المارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر 
ظهرا يوم اخلمي�س املوافق:2022/9/8 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واو�ساف العقار على 
 1.080.000 التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  بامارة  القوز  مبنطقة  ملك   1204 رقم  التايل:العقار   النحو 
�سيك  مبوجب  يتقدم  ان  باملزايدة  بال�سرتاك  الراغب  على  يتوجب   ، درهم  الف  وثمانون  مليون  درهم 
م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار فعلى من يرغب يف بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة 
قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae  : للمزادات  لالمارات  اللكرتوين  املوقع 
موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد 

املحدد للبيع بثالثة ايام على القل 
االإمارات للمزادات - ذ م م  

الثالثاء   30  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13633  
Tuesday    30    August    2022   -  Issue No   13633



25

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  769/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ المر ال�سادر بتاريخ:2022/5/31 يف الدعوى رقم 02/2021 امر على عري�سة 
متييز ب�سداد املبلغ املق�سي به والبالغ قدره )10.725( درهم ع�سرة الف و�سبعمائة وخم�سة وع�سرون درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :ريا�س عبد املجيد حممود الكبان - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ممثلي الكبان م�ساركوه 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - واخرون
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع امل�ستقبل - برج بريزم - بجانب برج ون باي امنيات - 

مقابل فندق JW ماريوت - ماركي - الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906
املطلوب اإعالنه : 1- �سوبها�س داموديرا�سار - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10725( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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MOJAU_2022- 0085290 رقم املعاملة

تنازل /بيع- اعالن
الرخ�سة  ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - ال�سويدي  بوخطامني  ربيع  را�سد  ال�سيد:�سامل  ان  حيث 
رخ�سة  مبوجب  بال�سارقة  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  للخياطة(  الذيد  )ربوع  التجارية 
اجلن�سية  اماراتي   - ال�سويدي  بوخطامني  ربيع  را�سد  ال�سيد:�سامل  ان  رقم:531088 حيث 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )ربوع الذيد للخياطة( البالغة 
100% اىل ال�سيد:لجو راديكر�سنان بادمينى راجفان رايدكر �سنان - هندي اجلن�سية - تنازل 

�ساحب الرخ�سة لخر - تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

         يف التنفيذ رقم  12/2017/204 تنفيذ �سرعي 
رقم الإعالن:2022/138082 - رقم املهمة:2022/224800

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم:218 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/1784 احوال نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف رقم:2016/515+496 
ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )130774( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف مع 

اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق .
طالب التنفيذ:ليليا مزهود  - عنوانه :امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق الع�سرين �سقة 

وميثله :خالد حممد �سعيد بوج�سيم    -    2002
املطلوب اإعالنه : كرمي بلقا�سم نايت عبدالعزيز  - عنوانه :امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة اخلليج التجاري طريق البراج كورال تاور الطابق 

naitkarim@yahoo.fr - 0526633359 - 2002 الع�سرين �سقة
بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار 

لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  اأي��ام  اي��داع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :ح�سة يف وحدة عقارية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 198 - م�ساحة 
ويباع لعلى  دره��م   1056136.7 - قيمة احل�سة   103 الوحدة  - رقم   1 ين�سون  املبنى  ا�سم   -  8 املبنى  - رقم  59.04 مرت مربع  احل�سة 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : ليد لند فريت اند لوجي�ستك�ض �ض.ذ.م.م 

التجاري  امل��رك��ز   - �����س.ذ.م.م  ال��ع��ق��ارات  ال�سقر لدارة  ملك   0501 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
الوىل ،  ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 653622 رقم 
وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1075878  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2016/2/21 بتاريخ  دبي 
الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد  املعني 
برج   - ر�سول حممد -بردبي  805 ملك يو�سف حممد  : مكتب رقم  العنوان   ، �ض.ذ.م.م 
خليفة - هاتف:044341111 - فاك�س:044341112 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ال�سخ�ض  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد   : امل�سفي  ا�سم 
الواحد �ض.ذ.م.م ، العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�سف حممد ر�سول حممد -بردبي - 

برج خليفة - هاتف:044341111 - فاك�س:044341112   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ���ض.ذ.م.م  لوجي�ستك�ض  اند  فريت  لند  ليد  لت�سفية  اأع��اله 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/8/24 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2016/2/21 وعلى من لديه 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002578 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فوؤاد فليوى - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/29  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ساجاهان �ساكارا عبداهلل حاجي
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005320/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساجاهان �ساكارا عبداهلل حاجي 
املنفذ:مالك  املدعي  ل�سالح  املرفق �سوره عنه �سدك  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
عبداللطيف مناع  - اجلن�سية �سوري ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :110510
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 يف الدعوى  رقم 0000581/ 
 - ديفاكاران  مانغاث  كران   ، اجلن�سية  هندي   - �س.م.ح  فورت  عليه:�ستيل  املدعي  اىل 

هندي اجلن�سية ، جيمي جو�سيف بالرتا فارغي�س بابي - هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:بنك امل�سرق �س.م.ع

املحكمة  حكمت  احلكم  التي  احلكم  و�سدر  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
مبلغ )187.457.46( درهم مائة و�سبع وثمانون الفا واربعمائة و�سبعة وخم�سون درهما 
و�ستو اربعون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
الفائدة  تتجاوز  ال  درهم وعلى  واملقدر مببلغ )115.714.12(  الدين  اأ�سل  ال�سداد على 

املبلغ املق�سي به والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3648/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 6853/2021 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)153092.91( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م - فرع
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - مبنى توين تاور - �سقة طابق 2104-21 

بجوار فندق راد�سون بلو - وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ
املطلوب اإعالنه : 1- القمي�س الوطنية للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )153092.91( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4510/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 393/2021 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.825.165.66( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :م�سرف الهالل �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة
املطلوب اإعالنه : 1- �سعاع احمد �سعيد املطرو�سي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1825165.66(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 70392

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  228/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/811 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )66299.48( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م

 - 1AA عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - ابراج بحرات اجلمرا اأبراج مزايا بزن�س اأفينو - برج
مقابل كال�سرت ا الطابق 45 - رقم مكاين:1284773765 

املطلوب اإعالنهما : 1- اياد فكري حاج بكري 2- فكري ا�سماعيل حاج بكري - �سفتهما : منفذ �سدهما
ال�سفا  وادي  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )منطقة  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
2 - الوحدة 110 - ا�سم املبنى مزايا 11 - رقم املبنى 1 - رقم البلدية 643-7671 - رقم الر�س 1422( وفاء 

للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:363/2022/486 تعيني خربة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه  ال��زام  املطالبة بندب خبر متخ�س�س مع   : املنازعة  مو�سوع 

املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:�سلطان حممد بطي علي العبدويل

عنوانه:المارات - امارة عجمان - النعيمية - �سارع خليفه بن زايد - مبنى �سكاي تاور - �سقة 304
وميثله:نوال �سامل �سعيد �سامل باطويح 

املطلوب اإعالنهما :  1- ال��وادي الخ�سر للعقارات ذ.م.م 2- �سركة ال��وادي الخ�سر اي ال ام امل�ساهمة 
لالن�ساءات لل�سناعة والتجارة  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 

الزام  م��ع  متخ�س�س  خبر  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
وحددت  كفالة-  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي 
فاأنت  التقا�سي عن بعد لذا  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا  امل��واف��ق:2022/9/6  الثالثاء  لها جل�سة يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:2171/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة مببلغ )49.383.31(  . 
املتنازع:دولر ال�سرق الو�سط لتاجر ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة 
الثاين - ثريفتي لتاأجر ال�سيارات 

املطلوب اإعالنه :  1- اوبك�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )49.383.31( - وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/8/31 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 207/2022/5340 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- الفاتهينجال موتيكال لوي�س توين  -   جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( الم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�سرق الو�سط( 
�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )45044.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 207/2022/1504 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ابراهيم علي كلنرت  -   جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( الم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�سرق الو�سط( 
�سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )�سابقا(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )51714.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1553/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )271.294.77( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:�سركة البحرة الوطنية للتامني - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي- ملك وقف حممد عبداهلل القاز - مكتب رقم 1- بجانب دوار ال�ساعة 
 info@alowaislaw.com - 0556343388 - 3158394681:مكاين -

 وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه :  1- اوري�س لل�سقق الفندقية - ديرة  -  �سفته : مدعي عليه 

املدعي عليه مببلغ وق��دره )271.294.77( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2022/8/30  ال�ساعة 09.00 �س ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي 
عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات 
الق�سايا ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 7711/2022/253 تنفيذ �سيكات 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- حممد عبداحلميد �سعيد حممد  
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/خالد ها�سم حممد حممد عبداملطلب
بتاريخ:2022/8/29 قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )450.795( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005437 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : طارق م�سعد احمد بخيت - جمهول حمل الإقامة 

بناء على طلب املدعية:اجكت لتاأجر ال�سيارات قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب����:الزام 
املدعي عليه بدفع مبلغ 1799 درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ قيد الدعوى - 
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات - اعالن املدعي عليه بجل�سة ولئحة الدعاء -�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 299 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ  2022/8/29  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املال 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
اإعالن مدعي عليه  بالن�سر 

جزئي جتاري   AJCFICIPOR2022 يف الدعوى  رقم 0002335/ 

اىل املدعي عليه:تك اجنيرنيج ذ.م.م
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/7/25 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اعاله املدعي:طائر النور�س )ات�س يف ايه �سي( لل�سناعة �س.ذ.م.م
 )75595.01( مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام  املحكمة  بالتايل:قررت 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2022/6/13 وحتى 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات - حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ . 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0080738
املخطرة:�سمارت لل�سفريات ذ.م.م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برقم 19804

العنوان: ال�سارقة- ام الطرافة- �سارع ابراهيم حممد املدفع- �سقة رقم 106 طابق رقم 1 ملك امل�سعود ت: 
0521999576- 0504644100 بوكالة/ امر ميدين ميدين فابو ميدين

املخطر اليه:عبدالقادر باليكال- اجلن�سية: الهند
العنوان: ال�سارقة- الرولة- ام الطرافة )بالقرب من كي ام للتجارة( ت: 0558328678- 065676516

مو�سوع الخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره 50.000 خم�سون األف درهم
الوقائع: حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم )000003( بقيمة )50.000( خم�سون 
مت  ال�سيك  ان  حيث   2022/07/14 بتاريخ  واملحرر  امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب  لغر  فقط  درهم  األف 

اعادته لغالق احل�ساب.
حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً لكن دون جدوى.

بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ 
ا�ستالمه الخطار وال �سوف يقدم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك.

وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة كاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0080214
املخطرة:�سمارت لل�سفريات ذ.م.م العنوان: ال�سارقة- ام الطرافة- �سارع ابراهيم حممد املدفع- �سقة رقم 106 

طابق رقم 1 ملك امل�سعود ت: 0521999576- 0504644100 بوكالة/ امر ميدين ميدين فابو ميدين
املخطر اليه الول:زمرد لل�سياحة �س.ذ.م.م  العنوان: دبي الكرامة - بناية ال�سريفي- الطابق الول- مكتب 

رقم 8- ت:0551083253- 043977813
املخطر اليه الول: عبا�س علي دهقاين اجلن�سية:جمهورية ايران ال�سالمية العنوان: دبي الكرامة - بناية ال�سريفي- 

الطابق الول- مكتب رقم 8- ت:0551083253- 043977813
مو�سوع الخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره 50.000 خم�سون األف درهم

الوقائع: حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم )001905( بقيمة )50.000( خم�سون 
مت  ال�سيك  ان  حيث   2022/06/07 بتاريخ  واملحرر  امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب  لغر  فقط  درهم  األف 
اعادته لغالق احل�ساب. حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً 
لكن دون جدوى. بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة 

ايام من تاريخ ا�ستالمه الخطار وال �سوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة كاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2021/0071698
املخطر:طاهر ر�سول عبداملحمود- باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198585132685

العنوان: ال�سارقة- املدام- هاتف: 0551774852
املخطر اليها الوىل:�سعيده عبيد ربيع ا�سماعيل- اماراتية اجلن�سية 

العنوان:ال�سارقة القرائن- بالقرب من مطار ال�سارقة هاتف رقم: 0544000541 
مو�سوع الخطار اخطار بدفع قيمة ال�سيك وقيمة التحويل املايل

بقيمة   )000086( رقم  �سيك  املخطر  ل�سالح  حررت  قد  الوىل  اليها  املخطر  ان  حيث  الوقائع: 
)10.000( درهم )ع�سرة اللف درهم فقط لغر( م�سحوب على )بنك الحتاد الوطني( م�ستحق الدفع 
بتاريخ 2021/09/01 حيث ان ال�سيك مت ا�سرتجاعه ب�سبب تعديل يف ال�سيك بدون توقيع �سليم عليه 
وان احل�ساب مغلق. حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً لكن 
دون جدوى وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من 
تاريخ ا�ستالم الخطار وال �سوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة 

الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سمية.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ا�سواء املدينة للتجارة �ض.ذ.م.م 
العنوان : حمل رقم 5-6 ملك عليا عبيد حميد �سويره - ديرة البطني ،  ال�سكل القانوين :�سركة  
 65149 551465 رقم القيد بال�سجل التجاري :  ،  رقم الرخ�سة :  ذات م�سوؤولية حم��دودة 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/24 واملوثق 
اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2022/8/24  وعلى من لديه  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
914 ملك  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم  التقدم اإىل امل�سفي املعني 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف:042973060 - 
 )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س:042973071 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13633 بتاريخ 2022/8/30 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
���ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  للتجارة  ا�سواء املدينة  اأع��اله لت�سفية 
 2022/8/24 2022/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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وحتدثت الكاتبات خالل ا�ست�سافة الهيئة لهن، عن املراأة الإماراتية، 
وما متثله من رمزية يف الأدب، والفن، وعن اأثر ما حققته يف الكتابة 
منذ  الدولة  يف  والإبداعية  الثقافية  النه�سة  م�سرة  على  والتاأليف 

تاأ�سي�س الحتاد اإىل اليوم.

�سجرة الغاف
اأن املراأة ت�سبه اإىل حد كبر �سجرة الغاف، فهي  ترى اإميان اليو�سف 

اأن جذورها  اإل  الأر����س،  تربة  ف��وق  اأخ��وات��ه��ا  ع��ن  متباعدة  كانت  واإن 
اأن  وامل��اء، موؤكدًة  الغذاء  مرتابطة ومتما�سكة، ومتد بع�سها مب�سادر 
هذا الرتابط والتعا�سد الن�سوي يف الإمارات بدا وا�سحاً عندما حملت 
باأعباء  وتكفلت  املا�سي،  يف  املجتمع  رعاية  م�سوؤولية  الإم���ارات  ن�ساء 
احلياة والرتبية والعطاء حني كان الرجال يذهبون يف رحلة الغو�س.

وحول جتارب املراأة الثقافية والأدبية قالت اإميان: "املراأة هي القا�سة 
الأوىل التي اأتقنت ال�سرد بفطرتها، فالإبداع الأدبي ي�سري فيها، وقد 
حملت املراأة على عاتقها تعليم الأبناء وتنمية ثقافتهم، فهي تولد من 

جديد يف كل يوم، وتتفاعل مع حميطها وتوؤثر فيه". 
الكتابة من كل �سيء حولها، حتى من  ت�ستلهم  اأنها  اإمي��ان  واأو�سحت 
حيث  الكلمات"،  "مهند�س  ب��اأن��ه  الكاتب  ت�سف  وه��ي  النا�س،  ن��ظ��رات 
ي�سنع بكتابته عاملاً متكاماًل، يبداأ ب�سفحة بي�ساء، وما تلبث اأن تنهمر 
الكلمات عليه، لتنتهي يف نهاية املطاف يف �سكل �سخ�سيات وعامل وزمان 
ومكان، لذلك فاإنها توؤمن باأن الكاتب يجب اأن يكون ملماً بكل �سيء، 

وا�سع الطالع والثقافة. 

م�سدر اإلهام
اأ�سبه ما تكون  امل��راأة الإماراتية  "اإن  من جهتها، قالت �ساحلة عبيد: 
لي�س  ال�ساطئ، وحتى وقت  يراقب كل ما يحدث على  ال��ذي  بالبحر، 
بالبعيد، كان البحر يف الإمارات هو م�سدر كل التحولت التي حتدث 
على ال�سفة، من خر و�سر وطماأنينة وقلق، لذلك فاإين اأرى اأن املراأة 
الإماراتية ت�سبه هذا العامل الثائر يف اأحيان وال�ساكن يف اأحيان، والذي 
كتاباتها،  يف  امل���راأة  ح�سور  الكثر".وحول  لها  وي��ق��دم  ال�سفة  يلهم 
اأكدت �ساحلة اأنها ل تكتفي باأن ت�سور املراأة يف كتابتها ب�سكل تقليدي، 
يف  دوره���ا حم��وري��اً  الق�سة، وج��ع��ل  ت��اأث��ره��ا يف  تعمل على عك�س  ب��ل 
اإحداث التغير. ويف معر�س حديثها عن املقارنة بني طموحات املراأة 
اأن طموحات  اإىل  لفتت �ساحلة  واحلا�سر،  املا�سي  ما بني  الإماراتية 
التي  ال��ع��امل، واحل��ري��ة  ت��ط��ورات  وت��واك��ب  با�ستمرار،  الإن�����س��ان تتبدل 
اإىل  ت��ذه��ب  اأن  م�سوؤولية  لها  وال��ت��ي حتمِّ الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  اأت��ي��ح��ت 

مناطق خمتلفة يف التعبر. 

حجر الأ�سا�ض
اأما �سفية ال�سحي، فاأكدت اأنها ت�ستلهم ق�س�س الأطفال التي تكتبها 
من مواقف حياتية مير بها اأبناوؤها، فهي تلهمها اأفكاراً ميكن اأن ت�سكل 

للطفل  الكتابة  ف��ن  اأن  اإىل  م�سرًة  ق�س�سية،  لأح���داث  اأ�سا�س  حجر 
�ساعدها على ممار�سة اأمومتها ب�سكل اأف�سل، فقد عززت املواقف التي 
تكتب عنها يف نف�س اأبنائها امل�سوؤولية لبتكار احللول للتحديات التي 
تواجههم. وحول الظروف التي تف�سل فيها الكتابة، لفتت �سفية اإىل 
اأنها ل تعتمد على طقو�س معينة للدخول يف عامل الكتابة، بل جتدها 
تكتب يف اأ�سد اأوقات ال�سغط والأعباء احلياتية، ومتار�س الكتابة يف اأي 

مكان واأي زمان. 

ا�ستعر�ست جتارب معا�سرة  لكاتبات من الأدب الإماراتي 

»ال�شارقة للكتاب« حتتفي باملراأة �شريكًا
 يف �شناعة امل�شهد الثقايف الإماراتي

برنامج اأمري ال�شعراء
تليفزيوين  برنامج  2007 وهو  ال�سعراء يف عام  اأم��ر  برنامج  ب��داأ 
والربامج  املهرجانات  تنظمه جلنة  اإدارة  الف�سيح  العربي  ال�سعر  يف 
الثقافية والرتاثية يف اأبو ظبي واأُطلق على الربنامج اأمر ال�سعراء 
والربنامج  �سوقي،  اأحمد  وامل��ع��روف  الكبر  لل�ساعر  امل�سري  ن�سبة 
ُيعر�س كل عامني مرة على خ�سبة م�سرح �ساطئ  الراحة باأبوظبي، 
حيث يتبارى ال�سعراء بجزالة �سعرهم الف�سيح اأمام جلنة التحكيم 

اجلماهر  وت�سويت 
التناف�س  يف  جو من 
للح�سول  ال�سريف 
ُب��ردة الربنامج  على 

يف ختام امل�سابقة. 
ت���������س����ت����ق����ب����ل جل���ن���ة 
التحكيم العديد من 
امل�ساركة  ال��ط��ل��ب��ات 
دول  ك�������اف�������ة  م��������ن 
الوطن العربي ومن 
دول ل تتحدث  اللغة 
مثل  اأي�ساً  العربية 
الأفريقية  ال������دول 
كال�سنغال ونيجريا 
الدول،  وغرها من 

جلنة  ت����ق����وم  ح����ي����ث 
لكل  ال�سخ�سية  امل��ق��اب��الت  خ���الل  م��ن  املت�سابقني  ب��ف��رز   التحكيم 
�سُي�ساركون  الذين  الع�سرين  �ساعرا  �ساعر على حدة و�سوًل لقائمة 
يف حلقات الربنامج التلفزيوين على م�سرح �ساطي الراحة. فيهدف 
باللغة  والهتمام  الف�سيح  العربي  بال�سعر  الرت��ق��اء  اإىل  الربنامج 
ال�سعراء  دور  وتعزيز  العربي  نفو�س  ال�سباب  يف  وتكري�سها  العربية 
يف  الربنامج،  خالل  من  لهم  والرتويج  ال�سعرية  مواهبهم  ورعاية 
اإىل احلفاظ على لغتنا العربية، وعليه  اأم�س احلاجة  زمن  نحن يف 
لغتنا  على  امل��ب��ادرات  للمحافظة  م��ن  العديد  الإم����ارات  دول���ة  تبنت 
اأمر  وبرنامج  ال��ق��راءة  وحت��دي  العربية  اللغة  مركز  مثل  العربية 
الإط��ار هم  امل�ستهدفة يف هذا  الفئة  اأن  الكثر  اإل  ال�سعراء وغرها 
اأ�سبح  احلديثة  التكنولوجيا  وبحكم  اجليل  ه��ذا  لأن  الأط��ف��ال  فئة 
اللغة  اأطفالنا يتحدثون  اأن نرى  الإجنليزية وهذا جيد  للغة   مييل 
من  فكم  العربية،  م��ع  لغتنا  ب��ال��ت��وازي  يكون  اأن  ولكن  الإجنليزية 
الدرا�سة  مقاعد  يف  ون��ح��ن  ال�سغر  منذ  نفو�سنا  يف  اأث���رت  ق�سائد 
بن  املتنبي وطرفة  ق�سائد  العربية  من خاللها مثل  اللغة  واأحببنا 
اأم��ر  ال�سعراء  برنامج  لدينا  يكون  ل  فلم  �سداد،  بن  العبد وعنرتة 
فئة  ي�ستهدف  ولكن  الف�سيح  العربي  لل�سعر  برنامج  لالأطفال وهو 
الأطفال واإن مل يكن الطفل  هو من يكتب الق�سيدة فبمجرد اأن يقوم 
الطفل باإلقاء ق�سيدة باللغة العربية الف�سحى وبالت�سكيل  ال�سحيح 

فقد و�سل الربنامج اإىل هدفه ومغزاه. 
�سعيد الزعابي

قائمة  على  ب�سوهاج  اأب��ي��دو���س  معبد  يحتوي 
امللوك ال�سهرة التي ت�سم اأ�سماء حكام م�سر 
حتى  القطرين  موحد  مينا  امللك  م��ن  ب��داي��ة 
امللك �سيتى الأول ويتكون من �سبعة مقا�سر 
ذات  الأم��ام��ي��ة  وال�سالة  ل��الأع��م��دة  و�سالتني 

نقو�س غائرة والداخلية نقو�سها بارزة.
واأنهي فريق العمل من مرممي واأثري املجل�س 
الإله  اأع��م��ال ترميم مق�سورة  ل��الآث��ار  الأع��ل��ى 
املوجودة  ال�����س��ب��ع  امل��ق��ا���س��ر  اإح����دى  رع  اآم����ون 

مبعبد �ستي الأول باأبيدو�س مبحافظة �سوهاج، 
م�سطفى  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح  م�����س��ر،  ب�سعيد 
العام للمجل�س الأعلى لالآثار  الأم��ني  وزي��ري 
�ستى  معبد  ي�سهدها  التي  الرتميم  اأعمال  اأن 
املعابد  م��ن  وغ���ره  احلالية  ال��ف��رتة  يف  الأول 
اجلمهورية  اأنحاء  مبختلف  الأثرية  واملواقع 
والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  خطة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
الأثرية مبا يعمل على جذب  املواقع  لتطوير 
وال�سائحني وت�سجيع  امل�سريني  الزائرين من 

م�سر،  اإىل  ال��واف��دة  الثقافية  ال�سياحة  منتج 
اأنه من املقرر ترميم جميع مقا�سر  م�سيًفا 
املعبد تباعا، حيث مت البدء موؤخًرا يف ترميم 

مق�سورة الإله رع حور اآختى.
"بوابة  اآم��ون رع، وال��ذي تن�سر  ويعترب املعبود 
الر�سمى  املعبود  هو  عنه،  معلومات  الأهرام"، 
مل�سر  القدمية يف معظم الفرتات التاريخية، 
امل�����س��ري��ني القدماء  ���س��ي��د الآل���ه���ة ع��ن��د  وه���و 
اآمون  كلمة  وك��ان��ت  وال�سماء،  الأر����س  وخ��ال��ق 

ت��ع��ن��ى اخلفى،  ال��ق��دمي��ة  امل�����س��ري��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
وجميعها  الغيب.  ال�سر،  ال��ب��اط��ن،  املحتجب، 

ترجمات لكلمة اآمون.
وي���ق���ول اخل���ب���ر الأث�������ري ن�����س��ر ���س��الم��ة فى 
هو  اآم��ون  اأن  الأهرام"،  "بوابة  ل�  ت�سريحات  
قرنني  بال�سم�س بني  اإليه  ورم��ز  ال�سم�س،  رب 
الكب�س الذى اأخذ �سفات املعبود »رع«، وهو رب 
اخل�سوبة واأخذ �سفات املعبود »مني«، وهو رب 
»�سو«،  املعبود  �سفات  اأخ��ذ  حيث  ا؛  اأي�سً الريح 

ورب احلروب كذلك متخًذا بذلك هيئة املعبود 
»منتو« معبود مدينة اأرمنت، والذى اأخذ منه 
املعبودة  واأم���ه  احل��رب��ي��ة،  �سفاته  ك��ل  »اآم����ون« 
اأحيانا  يتم ت�سويره  ال�سماء، وكان  ربة  »نوت« 

براأ�س كب�س.
للمعبود  ي��وج��د  ك���ان   ب��اأن��ه  ���س��الم��ة،  وي�سيف 
اآم����ون رع، م��ق��ر ع��ب��ادة م�����س��ه��ور ع��ل��ى جزيرة 
اأ�سوان التي مت الك�سف بها عن جبانه للكبا�س 
ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ر م���ن الكبا�س 
النوبة،  مبتحف  معرو�س  اأحدهما  املحنطة، 
كما اأن طريق الكبا�س الذي ي�سل بني معبدي 
ال��ك��رن��ك والأق�������س���ر م���ا ه���و اإل ت��ق��دي�����س من 

امل�سري القدمي لهذا املعبود.
اأب���ي���دو����س  ب�"معبد  ���س��ي��ت��ي  م��ع��ب��د  وي����ع����رف 
التابعة  اأبيدو�س  متثل  كانت  حيث  العظيم"؛ 
اأهمية  احلا�سر،  الوقت  فى  �سوهاج  ملحافظة 
امللك  بناه  امل�سريني، وقد  ُك��ربى لدى قدماء 
جنله  ب���ن���اءه  واأك���م���ل  الأول،  ���س��ي��ت��ى  امل�����س��ري 
حممد  اأو���س��ح  جانبه،  ال��ث��اين.وم��ن  رم�سي�س 
عبد البديع رئي�س الإدارة املركزية لآثار م�سر 
اإن  والآث�����ار،  ال�سياحة  وزارة  ب��ي��ان  يف  ال��ع��ل��ي��ا، 
مق�سورة الإل��ه اآم��ون رع هي اإح��دى املقا�سر 
باأبيدو�س  الأول  �ستي  املوجودة مبعبد  ال�سبعة 
اآمون  الإل���ه  لعباده  خ�س�ست  مق�سورة  وه��ي 
باب وهمي من  املق�سورة  نهاية  ويوجد يف  رع 
املق�سورة  ج���دران  وحت��م��ل  الغربية،  الناحية 
املقد�س  ال���زورق  رحلة  املناظر متثل  ع��دد من 
الدينية  ال��ط��ق��و���س  وب��ع�����س  الآخ������ر  ل��ل��ع��امل 

وتقدمي القرابني لالإله اآمون رع.
اآثار  ترميم  ع��ام  م��دي��ر  ذك��ي  �سعدي  واأ���س��اف��ة 
اأعمال ترميم مق�سورة الإله  اأن  م�سر العليا، 
اأ�سهر و�سملت  ا�ستغرقت نحو ثالثة  اآم��ون رع 
اإزالة الت�ساخات وال�سناج بالتنظيف امليكانيكي 
الأتربة  لإزال���ة  املختلفة  الفر�س  وبا�ستخدام 
طبقات  لإزال��ة  الكيميائي  التنظيف  تبعها  ثم 
ثم  املق�سورة  وج��دران  �سقف  على  ال�سناج من 
اأعمال ا�ستكمال الأجزاء املفقودة من اجلدران 
النهائية  الأل��وان ثم املرحلة  وال�سقف وتقوية 

وهي مرحلة العزل.

ا�ستغرقت ثاثة اأ�سهر..

 ترميم مق�ش�رة اآم�ن رع املعب�د الأ�شهر يف م�شر القدمية 

•• ال�شارقة-الفجر:

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية، احتفت "هيئة ال�سارقة للكتاب" بتجارب الكاتبات واملبدعات الإماراتيات، 
حيث اأ�ساءت على م�سروعهن الإبداعي، وم�سريتهن يف الكتابة، على ح�ساباتها الر�سمية على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، لتقدم لاأجيال اجلديدة مناذج من املبدعات الإماراتيات، وتك�سف ح�سورهن وحجم م�ساركتهن 
اإىل  الحتاد  تاأ�سي�ض  من  عامًا  خم�سني  خال  الدولة  �سهدتها  التي  الثقافية  النه�سة  م�سرية  ا�ستكمال  يف 

اليوم.
مواقع  على  جمهورها  اإىل  ر�سالًة  اإماراتيات،  كاتبات  ثاث  مع  م�سورة  مقابات  خال  من  الهيئة  ووجهت 
التوا�سل الجتماعي، اأكدت فيها اأن نه�سة البلدان تبداأ من ال�ستثمار يف املعرفة وبناء اأجيال من القراء، 
والقا�سة  اليو�سف،  اإميان  الروائية  من  كًا  املقابات  ا�ست�سافت  حيث  بلدانهم،  جتاه  م�سوؤوليتهم  يدركون 
�ساحلة عبيد، والإعامية والكاتبة �سفية ال�سحي، للحديث عن روؤيتهن للقراءة، وعاقتهن بالكتب، وما 

يطمحن لتحقيقه يف الكتابة.
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ت�سارك يف م�سل�سل )الجتاه اخلاطئ(

ديان اأبي عالم: اأقدم �شخ�شية 
جديدة معقدة و�شعبة جدًا

• �ست�ساركني يف م�سل�سل )الجتاه 
اخل������اط������ئ( ك����م����ا ان���ت���ه���ي���ت من 
�سينمائيني،  ف��ي��ل��م��ني  ت�����س��وي��ر 
هاتني  ع�����ن  ت���ت���ح���دث���ني  ك���ي���ف 

التجربتني؟
م�سل�سل  يف  ���س��اأط��ل  ب��ال��ف��ع��ل   -
)الجت����اه اخل���اط���ئ(، وه���و قيد 
عملني  يف  �ساركت  كما  الت�سوير، 
كبرة(  )ك��ذب��ة  ب��ع��ن��وان  الأول  �سينمائيني، 
ت�سويره  انتهينا من  وكنا  مهنا  ندمي  للمخرج 
العام املا�سي، ولكنه مل ُيعر�س حتى الآن، ودوري 
فيه جميل جداً، وي�سارك فيه فوؤاد ميني وهبة نور 

وغرهما.
فيلمي  ت�سوير  من  وجيزة  فرتة  قبل  انتهيت  كما 
اإخراج  ومن  بلجيكية  �سركة  اإنتاج  من  وهو  الثاين 
على  قريباً  �سُيعر�س  الفيلم  وه��ذا  قنديل،  مهدي 
يف  وت�سارك  بطولتي  من  وه��و  )نتفليك�س(  من�سة 
الفيلم كارول عبود وبرناديت حديب و�سعد حمدان 
وغرهم، وق�سته م�سوقة وحتكي عن الطريقة التي 

تعمل بها �سركات الإنتاج اللبنانية.
بعمل  تتحكم  ال��ت��ي  املح�سوبيات  ع��ن  تق�سدين   •

�سركات الإنتاج؟
- ق�سة هذا الفيلم يتم تناولها للمرة الأوىل يف عمل 
فني يف العامل العربي، وحتكي ما يجري يف كوالي�س 
�سركات الإنتاج واأتوقع اأن يثر هذا العمل الكثر من 

اجلدل.
بع�س  تظلم  الإنتاج  �سركات  اإن  القول  ميكن  هل   •

املمثلني؟
- ل اأ�سعر باأن هناك ظلماً يلحق باملمثل، لأن كل �سيء 
بناء عالقات  على  وقدرته  واجتهاده  اإىل جهده  يعود 
يف الو�سط. ل اأوؤم��ن ب�سيء ا�سمه ظلم مطلق مُياَر�س 
يف حق اأي ممثل، خ�سو�ساً اأنه توجد يف لبنان �سركات 
اإنتاج عدة وعلى الفنان اأن يعرف كيف ينتهز الفر�س 
اإذا لي�س من  املنا�سبة،  الفر�سة  واأن ت�سله  بد  لأن��ه ل 

هذه ال�سركة فمن تلك.
كل �سيء يرتبط باملمثل وب�سخ�سيته والطريقة التي 
عالقات  ب��ن��اء  على  وق��درت��ه  نف�سه  على  فيها  ي�ستغل 

جيدة، هذا بالإ�سافة اإىل املوهبة.
لبنان؟ يف  الأوىل  املمثلة  هي  َمن  راأيك،  • يف 

- توجد اأكر من ممثلة. اأحب نادين جنيم كثراً 
وهيفاء  ال��را���س��ي،  ون��ادي��ن  عبدالنور  و���س��ري��ن 
وه��ب��ي ب���ارع���ة ج����داً يف ال��ت��م��ث��ي��ل. ك���ل فنانة 
وكل  الأوىل،  اأعتربها  ناجحاً  عماًل  قدمْت 

فنانة تنجح ل بد واأن لديها املقومات الالزمة التي ت�ساعدها 
على النجاح.

ال�سر؟ تف�سلني  الأ�سماء  هذه  من  اأي  خطى  • على 
- ل يوجد ا�سم معني، بل اأحب اأن اآخذ �سيئاً من كل ممثلة.

هذه  ب���ني  جت��م��ع  ال���ت���ي  اخل��ْل��ط��ة  ه����ذه  ت�����س��ف��ني  • وك���ي���ف 
الأ�سماء؟

- كل ممثلة لديها ما ميّيزها عن الأخ��رى ول توجد واحدة 
منهن ت�سبه الأخرى. مثاًل، اأحرتم جداً جتربة نادين جنيم 
واإ�سرارها على تطوير نف�سها وجتربتها وقدرتها على التقدم، 
وهي  ينا�سبها  وما  اأدواره���ا  اختيار  جتيد  عبدالنور  و�سرين 
وهي  الفنية  ال�ساحة  على  بقوة  ا�سمها  تفر�س  كيف  عرفت 

توؤثر بنا عندما م�ساهدتها ونتعاطف معها.
الرا�سي، فهي رائعة كممثلة ومتلك قدرات كبرة  اأما نادين 
جداً واإح�سا�سها عاٍل جداً. وهيفاء وهبي اأكر من رائعة وهي 

)ديفا( حقيقية.
املقبلة؟ للفرتة  م�ساريعك  • ما 

 100 - )الجت��اه اخلاطئ(، وهو م�سل�سل طويل يتاألف من 
اإيلي  واإخ�����راج  زي��ن��ة ع��ب��دال��رازق  ك��ت��اب��ة  امل�سل�سل م��ن  ح��ل��ق��ة. 
معلوف واإنتاج �سركة )فينيك�س( وي�سارك فيه عدد كبر من 
حمدان  و�سعد  اإبراهيم  فادي  بينهم  اللبنانيني  املمثلني  اأهم 

واأ�سعد ر�سدان، وت�سويره �سي�ستغرق وقتاً طوياًل.
األعبها  مل  ج��دي��دة  �سخ�سية  اأق����دم  اخل���اط���ئ(  )الجت�����اه  يف 
�سابقاً، وهي �سخ�سية معقدة و�سعبة جداً ولي�ست �سهلة على 
الإطالق، هذا بالإ�سافة اإىل الفيلم الذي �سُيعر�س قريباً على 

)نتفليك�س(.
التي تعنى  الدائم(  ال�سالم  اأنني اهتم بجمعيتي )حركة  كما 

بحقوق الإن�سان وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية.
وقد اأ�س�س والدي هذه اجلمعية خالل احلرب الأهلية يف لبنان، 
وهو بداأ كناٍد، وعندما ان�سم اإليه الكثر من اللبنانيني لأنهم 
ملوا من احلرب مت حتويله اإىل جمعية وهو حجز له مقعداً 
يف الأمم املتحدة، واأنا اأركز ن�ساطي كثراً على هذه اجلمعية 

لأنني اأعترب اأن حقوق الإن�سان هي من الأمور ال�سامية.

���س��ام��ح ح�سني  ال���ك���وم���ي���دي���ان  ي���ع���ود 
ل�سا�سات ال�سينما بعد غياب دام ثالث 

�سنوات، بفيلم "اللعب مع العيال".
ن�سر �سامح ح�سني �سورة له احتفال 
ب���ب���دء ال���ت�������س���وي���ر ح���ي���ث ك���ت���ب على 
ع���ل���ى موقع  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ���س��ف��ح��ت��ه 
بوك:"  في�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
مع  ال���ل���ع���ب  اهلل،  �����س����اء  اإن  ق���ري���ب���ا 

العيال". 
 وك���ان���ت اآخ����ر اأع���م���ال ال��ف��ن��ان �سامح 
"عي�س حياتك" عام  ح�سني هو فيلم 
�ساندى.  البطولة  و�ساركته   ،2019
م�ساكل  يناق�س  العيال"  مع  "اللعب 
الآباء والأبناء يف احلياة، اإخراج هانى 
الفيلم  بطولة  يف  وي�����س��ارك  ح��م��دى، 
الطفل منذر والطفل يو�سف �سالح.

بعد غياب عن ال�سينما

�شامح ح�شني يع�د 
بفيلم)اللعب مع 

العيال( 

�سعادتها  ع���ن  ���س��ربي  ه��ن��د  ال��ن��ج��م��ة  ع����ربت 
كرة  فيلمها  يحققه  ال���ذي  الكبر  بالنجاح 
واجل����ن وال�����ذي ي��وا���س��ل ح�����س��ده الإي������رادات 
وجتاوز حتى الآن حاجز ال�106 ماليني جنيه،  
واأحمد  العزيز  عبد  كرمي  بالنجوم  ويجمعها 
عز ويخرجه مروان حامد يف تعاونهما الرابع 
بعد عمارة يعقوبيان واإبراهيم البي�س والفيل 
تعاونهما  يف  م���راد  اح��م��د  وي��ك��ت��ب��ه   2 الزرق 
2.هند  الثاين ك�سينارب�ست بعد الفيل الزرق 
عربت عن �سعادتها بالعمل خ�سو�سا اأنه يعيد 
البطولت اجلماعية  امل�سرية لع�سر  ال�سينما 
كل  وحتقيقه  ال�سخمة  والإن��ت��اج��ات  ال��ك��ربى 
ه��ذه الإي���رادات م��وؤك��دة  اأن اجلمهور امل�سري 
فالفيلم  ال�سينما،  وبحب  ج��دا  واع  وال��ع��رب��ي 
وبرغم اأنه ثالث �ساعات اإل اأنه حقق كل هذا 

النجاح الكبر.
ب��ك��ون��ه��ا موجودة  ك��م��ا ع����ربت ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا 
اأف��الم هامة وكبرة و�ستعي�س طويال  بثالثة 

يف تاريخ ال�سينما امل�سرية والعربية.
هند تلعب يف الفيلم دور دولت فهمي،  وبهذا 
قائمة  يف  تواجدا  الأك��ر  �سربي  هند  ت�سبح 
الع�سرة اأفالم الأكر حتقيقا يف الإي��رادات يف 
تاريخ ال�سينما امل�سرية باأفالمها كرة واجلن،  
والفيل الزرق 2 والذي جتاوز ال�114 مليون 
جنيه م�سري وفيلم املمر وال��ذي اقرتب من 

حتقيق 80 مليون جنيه.

هند �شربي الأكرث ظه�را يف قائمة جنمات الأفالم 
الأعلى اإيرادات عرب تاريخ ال�شينما امل�شرية

م�سل�سل  يف  عام  اأبي  ديان  املمثلة  ت�سارك 
تامر  املمثل  جانب  اإىل  اخلاطئ(  )الجتاه 
جنم، وهو اأول عمل يلعبان فيه دور البطولة، 
�سينمائيني  فيلمني  ت�سوير  من  انتهت  كما 
من�سة  على  اأحدهما  عر�ض  يتم  اأن  على 

)نتفليك�ض(.
يف  الفني  جديدها  عن  حتدثت  ع��ام  اأب��ي 

هذا احلوار:
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عادة خطرية ميكن اأن ت�ؤدي 
اإىل العمى الدائم!

من  الكثر  هناك  بالعمر،  املرتبط  البقعي  التنك�س  اإىل  الغلوكوما  م��ن 
اأمرا�س العيون التي قد حترمك من نعمة الب�سر.

اأن ممار�سة معينة قد ت�سكل  اأح��د اخل��رباء من  والأ���س��واأ من ذل��ك، يحذر 
خطرا كبرا على الروؤية من خالل زيادة خماطر الإ�سابة بهذه احلالت.

واأو�سحت �سوجاتا بول، رئي�سة ق�سم اخلدمات املهنية ال�سريرية واأخ�سائية 
ما  غالبا  "التي  الآث���ار   ،Lenstore يف  الال�سقة  العد�سات  ب�سريات 

ُتن�سى" للتدخني على العينني.
وهذا ال�سرر ل ي�سمل فقط ال�سجائر التقليدية، بل ميكن اأي�سا لل�سجائر 
اأن تكون �سارة، لذا فاإن فكرة التخلي عن الأوىل وتعوي�سها  الإلكرتونية 

بالثانية لن يحمي عينيك.
ال��ع��دي��د م��ن الآثار  ل��ه  اأن  التبغ م��ع��روف وث��ب��ت  "تدخني  ب���ول:  واأ���س��اف��ت 
ال�سلبية على اجل�سم، مبا يف ذلك الب�سر. ومن منظور ق�سر املدى، ميكن 
اأن يت�سبب دخان التبغ اأي�سا يف متالزمة جفاف العني، ما يوؤدي اإىل تهيج 
العني واأملها". وعندما يتعلق الأمر باملخاطر طويلة املدى، وهنا ياأتي دور 

الدائم". الب�سر  "فقدان 
باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  من  التدخني  يزيد  اأن  "ميكن  اخلبر:  واأ�ساف 
العني اخلطرة التي قد توؤدي يف بع�س احلالت اإىل فقدان الب�سر الدائم، 
واملياه  العني  واإعتام عد�سة  بالعمر،  املرتبط  البقعي  ال�سمور  ذلك  مبا يف 
الزرقاء". والدخان الإلكرتوين لي�س اأف�سل لأنه ي�سبب الإجهاد التاأك�سدي 
للعينني. وتابعت بول: "يحدث الإجهاد التاأك�سدي عندما يكون هناك خلل 
اأن  اآخ��ر يف اجل�سم، ميكن  اأي مكان  الأك�سجني لديك. ومثل  يف م�ستويات 
�سيزيد  الوقت،  ال�سحة. ومب��رور  �سلبية على  اآث��ار  الإ�سايف  يكون لل�سغط 
والتنك�س  العني،  عد�سة  باإعتام  الإ�سابة  خطر  من  الإل��ك��رتوين  التدخني 
البقعي وحتى الغلوكوما". واأ�سارت: "الغلوكوما تخف�س الب�سر وميكن اأن 

توؤدي اإىل العمى الدائم اإذا تركت دون عالج".

ما هي الغلوكوما؟
حالة  الغلوكوما هي   ،)NHS( الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  لهيئة  وفقا 

العني التي يتلف فيها الع�سب الب�سري، الذي يربط العني بالدماغ.
والأ�سواأ من ذلك، ميكن اأن توؤدي حالة العني هذه اإىل فقدان الب�سر اإذا مل 

يتم التقاطها مبكرا.
ول�سوء احلظ، تتميز الغلوكوما بنق�س العالمات التحذيرية، ما يجعل من 

ال�سعب اكت�سافها.
ومتيل احلالة اإىل التطور ببطء على مدار �سنوات عديدة. ومع ذلك، هناك 
بع�س الأعرا�س التي قد يعاين منها مر�سى الغلوكوما مثل، الأمل ال�سديد 
يف العني، والتقيوؤ والغثيان، واحمرار العني، و�سداع الراأ�س، وروؤية احللقات 

حول الأ�سواء اأو روؤية م�سو�سة.
اأي م�ساكل يف  ت��واج��ه  اإذا كنت  ال��ع��ي��ون  اأخ�����س��ائ��ي  زي���ارة  ال�����س��روري  وم��ن 

الروؤية.
ب����داأت يف م��الح��ظ��ة ت��غ��رات يف ب�����س��رك م��ث��ل البقع  "اإذا  واأ���س��اف��ت ب���ول: 
للقراءة  ال�سوء  م��ن  مزيد  اإىل  واحل��اج��ة  امل��رك��زي��ة،  روؤي��ت��ك  يف  ال�سبابية 
وبدء ظهور اخلطوط امل�ستقيمة متموجة، فعادة ما يكون فح�س العني هو 

الطريقة الأكر فعالية لكت�ساف اأي اأمرا�س ت�سيب العني مبكرا".

اخر؟ نهار  اىل  نهار  من  تنتقل  الأماكن  اي  • يف 
هناك اأماكن حمدودة يف عاملنا الأر�سي اإذا اجتزنا خطاً وهميا ننتقل 
اإىل الأخ��ر ترى هذا اخلط مر�سوم على اخلرائط وي�سمى  اليوم  من 
اإىل  ال�سمال  م��ن  ال��ه��ادي  املحيط  يقطع  وه��و  ال���دويل  التوقيت  خ��ط 
باأربع وع�سرين �سنة  الواقع �سرقي هذا اخلط  الق�سم  اجلنوب يتقدم 
عن الق�سم الواقع اإىل الغرب منه اإذا قطعت هذا اخلط بوا�سطة �سفينة 
اأو تخ�سر نهارا بح�سب الجت��اه الذي  اأو طائرة فاإنك قد تك�سب نهار 

ت�سلك  
اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 

- احلاكم؟
العربية؟ اللغة  يف  بالدرفل  املق�سود  • ما 

- العلم الذي يرفع يف احلرب.
 • من �ساحب ملحمة الفردو�ض؟

- ملتون.

املوجود يف اخلمائر واللن والبي�س واللحم والأجا�س والفول واحلنطة  اأن نق�س فيتامني ب  • هل تعلم 
غر امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف الأع�ساب وام�ساكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�س  يف  وي�ساهم  للج�سم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�سه يوؤّدي اىل مر�س ال�سقربوط والنزلت ال�سدرية على اأنواعها
كبر جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  • هل 

اجل�سم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اأو  ال�ساعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�سل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •

ال�سنة يف   37843200
325غم  املتو�سط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �سخ�س اىل  اأن حجم  • هل تعلم 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه
من  كبرة  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�سيات  وبالأخ�س  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •

ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�سّ

حكم االعدام

الثالثاء   30  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13633  
Tuesday    30    August    2022   -  Issue No   13633

 

اأكل الثوم يف ال�سباح 
الغنية  الثوم من اكر الطعمة  يعد 
علي  حت��اف��ظ  وال��ت��ي  بالفيتامينات 
�سحة الن�سان، كما ي�ساعد على عمل 
الدموية  وال���دورة  اله�سمي  اجل��ه��از 

ب�سكل اأف�سل.
الدهون  م�ستوى  على  يحافظ   -  1
ال��ث��وم اخلام  ت��ن��اول  اأن  اجل�����س��م:  يف 
يف ال�������س���ب���اح، ق���د ي��خ��ف��ف م���ن ال���دم 

ال��ط��ب��ي��ع��ي، مم��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ���س��غ��ط ال����دم وال��ك��ول��ي�����س��رتول يف 
اجل�سم.

امل�سادات احليوية  اأحد  هو  اخلام  الثوم  للم�سادات احليوية:  - م�سدر   2
ي�ستهلك  ال��ث��وم  ك��ان  اإذا  الفائدة  ه��ذه  وترتفع  فاعلية،  الأك���ر  الطبيعية 

على معدة فارغة.
ال�سباح  اخل���ام  ال��ث��وم  ت��ن��اول  اإن  ال����وزن:  وف��ق��دان  اله�سم  ف��وائ��د   -  3
الوزن  فقدان  على  ي�ساعد  ذل��ك  اىل  وبالإ�سافة  وال�سهية،  اله�سم  يحفز 

الفعال.
4 - يقلل من ارتفاع �سغط الدم: اإن احتواء الثوم على مركبات الكربيت 
الأليل،  ثنائي  كلوريد  ثالثي  الدياليل،  كربيتيد  ثنائي  الألي�سني،  مثل 

ميكن اأن ي�ساعد يف تنظيم م�ستويات �سغط الدم.
على  الثوم  يف  ال�سلفيدريل  مركب  ي�ساعد  ال�سموم:  من  التخل�س   -  5
د�سًما  ع�ساًء  تناولت  ق��د  كنت  اإذا  لذلك  اجل�سم،  م��ن  ال�سامة  امل���واد  اإزال���ة 

الليلة املا�سية، فمن الأف�سل اأن تبداأ اليوم التايل بتناول الثوم.

حدث يف ذات يوم ان قتل احد ال�سخا�س الغنياء فاألقت ال�سرطة القب�س على احد الرجال العاملني عنده 
واتهمته بقتله وحكمت عليه باملوت بال�سيف ولن ال�ساب امل�سكني مل ي�ستطع ان يتبث براءته فقد ا�ست�سلم لمر 
اهلل، ويف يوم تنفيذ حكم العدام بهذا ال�ساب اتى النا�س من كل انحاء املدينة مل�ساهدة تنفيد احلكم فيه بقطع 
رقبته بيد ال�سياف، وجاء ال�سياف بال�ساب ثم اركن رقبته على قطعة اخل�سب التي تدخل فيها رقاب املحكوم 
عليهم وانت�سب يف ا�ستعداد لتنفيذ احلكم حني جاءت خنف�ساء طائرة ووقفت على رقبة ال�ساب فازاح ال�سياف 
�سيفه والتقط اخلنف�ساء وو�سعها على راحة يده حتى طارت فهو ل يريد قتلها لنهم يف هذه املدينة يعتربون 
قتل اخلنف�ساء نذير �سوؤم خا�سة وانها ح�سرة بريئة، ا�ستعد ال�سياف مرة اخرى لقطع رقبة ال�ساب وهنا وعندما 
ال�سياف  فتوقف  امل��وت  ينتظر  ال��ذي  امل�سكني  ال�ساب  رقبة  لتحط على  ثانية  ج��اءت اخلنف�ساء مرة  �سيفه  رفع 
النا�س  ب��داأ  وقد  ال�ساب  رقبة  لقطع  ثالثة  تاأهب مرة  ثم  لتطر،  يده  راح��ة  على  وي�سعها  ليلتقط اخلنف�ساء 
بالهمهمة وا�سدار ال�سوات ا�ستعجابا ملا يحدث ويف هذه املرة وعندما هم بقطع رقبة ال�ساب جاءت اخلنف�ساء 
للمرة الثالثة ومل تكن وحدها بل مع اثنتني وحطتا على رقبة ال�ساب فا�ستعجب ال�سياف واخذ يف التقاطهم 
وو�سعهم على راحة يده لي�ساعدهم على الطران وبعد ان انهي مهمته وهم بتطبيق القانون برز من ي�سرخ 
ويقول توقف فاذا ملكهم املحبوب الذي كان يقف متنكرا بني افراد ال�سعب وقال: اح�س�ست مما حدث برباءة 
هذا ال�ساب فكوا وثاقه واذهبوا بحثا عن القاتل احلقيقي.. ومل متر اليام حتى قب�ست ال�سرطة على الفاعل 

احلقيقي ومنذ يومها واخلنف�ساء هي نذير اخلر و�سعار هذه املدينة.

البارد  اأن ال�ستحمام باملاء  اإىل  خل�ست درا�سة جديدة 
على  امل��ف��رط��ة  ال�سمنة  ي��ع��ان��ون  م��ن  ي�ساعد  اأن  ميكن 

اإنقا�س اأوزانهم.
 4 اأن ال�ستحمام يف درج��ة ح���رارة  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
حتفيز  يف  وي�ساهم  الغذائي،  التمثيل  عملية  يح�سن 

خ�سارة الدهون ب�سرعة اأكرب واإنقا�س الوزن.
واأج�����رى ال��ب��اح��ث��ون جت��رب��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران، ح��ي��ث مت 
تعري�سهم اإىل نظام غذائي غربي عايل الدهون، وبعد 
فرتة زمنية تعر�ست بع�س الفئران ذات الوزن الزائد 

الحتفاظ  مت  بينما  م��ئ��وي��ة،  درج����ات   4 ح���وايل  اإىل 
ببع�س الفئران الأخرى يف درجة حرارة اأعلى.

حدوث  يف  ي�ساعد  ال��ربد  يف  البقاء  اأن  العلماء  ووج��د 
ا�ستخدام  ويح�سن  ال�سمنة  ت�سببها  التي  اللتهابات 
يف  ال�سكر  ن�سبة  خلف�س  ال���دم  يف  للجلوكوز  اجل�سم 
الدم، وانخف�س وزن الفئران التي مت اإبقاءها يف درجة 
اأقل وقال موؤلف الدرا�سة الربوفي�سور يو هوا  حرارة 
ويح�سن  الل��ت��ه��اب  يقلل  ل��ل��ربد  "التعر�س  ت�سينج: 

التمثيل الغذائي يف اجل�سم".

درا�شة: ال�شتحمام باملاء البارد ي�شهم 
يف اإنقا�س ال�زن
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