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و�سط قب�سة رو�سيا على الإمدادات 
اأوروبا ت�ستعد لإطالق اخلطة الطارئة للغاز

•• عوا�صم-وكاالت:

تدخل اخلطة الأوروبية الطارئة للحفاظ على الغاز حيز التنفيذ الأ�سبوع 
الغاز، مع توقعات  اإم��دادات  اجل��اري، و�سط ت�سديد رو�سيا قب�ستها على 
با�ستمرار ارتفاع الأ�سعار وتقلبها. وتاأتي هذه اخلطة، التي وافقت عليها 
الدول الأع�ساء بالحتاد يوليو املن�سرم، بدافع املخاوف من قطع اإمدادات 
الغاز الرو�سية التي انخف�ست اإىل 20 يف املئة من واردات الغاز الأوروبية 
الأوروبية،  املفو�سية  رئي�سة  ودع��ت  املا�سي.  العام   40% بنحو  مقارنة 
اأور���س��ول ف��ون دي��ر لي���ن، ال���دول الأع�����س��اء اإىل »ال���س��ت��ع��داد لل�سيناريو 

الأ�سواأ« يف حال قطعت رو�سيا متاما اإمدادات الغاز.
للأ�سبوع  اأوروب���ا  يف  الطبيعي  الغاز  اأ�سعار  ارتفعت  متوقع،  فعل  رد  ويف 
الثالث على التوايل، بن�سبة 5.9 يف املئة، بختام الأ�سبوع املا�سي، مما زاد 

من حدة الأ�سعار التي حتوم حول 197 يورو لكل ميغاواط/�ساعة.
الأ�سبق، يف حديثه  امل�سري  البرتول  اأ�سامة كمال، وزير  املهند�س  ويعلق 
بدرجة  يتجاوز  ارتفاعا  �سجلت  الأ�سعار  اأن  عربية«،  نيوز  »�سكاي  ملوقع 
كبرية 10 اأ�سعاف املتو�سط خلل الفرتة بني عامي 2010 و2020، 
�ساعة  ميغاواط/  لكل  ي��ورو   215 اإىل  الأوروب��ي��ة  الغاز  اأ�سعار  فو�سلت 
)فرباير  اأوكرانيا  يف  الرو�سية  الع�سكرية  العملية  من  الأوىل  الأي��ام  يف 
ذل���ك، لكنها  ال��ت��ي تلت  الأ���س��اب��ي��ع  اإىل ح��د م��ا يف  ا�ستقرت  ث��م  امل��ا���س��ي(، 
تعاين  اأوروب��ا  ترك  رغبته يف  الكرملني  اأظهر  يونيو حيث  انتع�ست منذ 
قرب  الأ�سعار  على  لل�سيطرة  الوقت  الحت��اد  دول  وت�سابق  الغاز.  نق�س 
م�ستوياتها احلالية، بتخزين الغاز ا�ستعدادا لف�سل ال�ستاء، وعرب تقليل 
اإط��ار اخلطة  امل�سال يف  الطبيعي  الغاز  واردات  وتعزيز  الوقود  ا�ستهلك 
اخلطة  :اأن  ويتابع  كمال.  بح�سب  اجل��اري،  الأ�سبوع  تبداأ  التي  الطارئة 
ل�ستهلك   15% بن�سبة  طوعي  خف�س  على  تن�س  الطارئة  الأوروبية 
الغاز يف الدول الأع�ساء بالحتاد بني الأول من اأغ�سط�س و31 مار�س، 
هو اأق�سى ما ميكن خف�سه، موؤكدا اأنها متثل ورقة �سغط �سيا�سية ولن 

ميكن حتقيقها لفرتة طويلة خا�سة مع دخول ال�ستاء.
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رجل فل�سطيني يتفقد منزًل دمر خلل القتال بني اإ�سرائيل وغزة     )رويرتز(

بلينكني ونظريته اجلنوب اإفريقية خلل جل�سة حوار ا�سرتاتيجي   )رويرتز(

رو�سيا: �سنحقق اأهدافنا يف اأوكرانيا ب�سروطنا اخلا�سة

مو�سكو تتهم نظام زيلين�سكي بارتكاب عمل اإرهابي نووي

جندي رو�سي يقوم بدوريات يف حميط حمطة زابوريجيا للطاقة النووية يف اأوكرانيا  )ا ف ب(

اإعادة ت�سغيل حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف القطاع

اأهايل غزة يح�سون الأ�سرار مع �سمود الهدنة  
الهدوء يخيم على طرابل�س.. واجتماع مفاجئ بني املنفي والديببة

•• طرابل�س-وكاالت:

خيم الهدوء احلذر على العا�سمة الليبية طرابل�س، بعد 
ال�ستباكات العنيفة التي جرت بني جمموعات م�سلحة 
ال�سيطرة  بهدف  طرابل�س،  الليبية  العا�سمة  جنوب  يف 
داخل  عملها  ممار�سة  م��ن  لتمكينها  م��ق��رات  ع��دة  على 

املدينة.
ويف حماولة لتخفيف حدة التوتر الأمني والع�سكري يف 
طرابل�س، عقد املجل�س الرئا�سي الليبي برئا�سة حممد 
امل��ن��ف��ي اج��ت��م��اع��اً م��ف��اج��ئ��اً م��ع رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة الوحدة 
مب�ساركة  الدبيبة،  احلميد  عبد  دفاعها  ووزي��ر  املوؤقتة 
املوالية لها حممد احل��داد ووزير  اأرك��ان القوات  رئي�س 

داخليتها املكلف بدر الدين التومي.
وقال بيان للمجل�س الرئا�سي "اإن الجتماع الذي ح�سره 
الع�سكرية  اللجنة  واأع�����س��اء  النوعية،  الأرك����ان  روؤ���س��اء 
امل�سرتكة )5-5(. واآمري املناطق الع�سكرية، ومكافحة 
وال�ستخبارات،  ال��رئ��ا���س��ي،  احل��ر���س  وج��ه��از  الإره�����اب، 
بحث  العمليات،  هيئة  ورئي�س  الع�سكرية،  وال�سرطة 
الع�سكرية وم�سار عمل جلنة )5-5(،  امل�ستجدات  اآخر 
بعيداً  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  لتوحيد  املتخذة  واخلطوات 
وقف  ا�ستمرار  ومتابعة  ال�سيا�سية،  التجاذبات  كل  عن 
اإطلق النار، والتاأكيد على عدم تعري�س حياة املدنيني 

للخطر، واملحافظة على ال�ستقرار الأمني".

الليف  اهلل  عبد  نائباه  ح�سره  ال���ذي  الج��ت��م��اع  و���س��م 
واأم��ن��ي��ة من  ق��ي��ادات ع�سكرية  اأي�����س��اً  ال��ك��وين،  ومو�سى 
منع  ي�ستهدف  اللقاء  اأن  اإىل  م�سرياً  الغربية،  املنطقة 
حكومة  ق���وات  ب��ني  ج��دي��دة  م�سلحة  ا�ستباكات  ان���دلع 
ال��دب��ي��ب��ة وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل��ح�����س��وب��ة ع��ل��ى غ��رمي��ه فتحي 
با�ساغا، رئي�س حكومة ال�ستقرار املوازية، املدعومة من 

جمل�س النواب.
مفاو�سات  لعقد  ا���س��ت��ع��دادات  الليبي  اجلي�س  وي��ج��ري 
جديدة �سمن م�ساعي توحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية وذلك 
مبدينة  عقده  املزمع  الرابع  التقابلي  الجتماع  خلل 
الرازق  عبد  الفريق  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  بني  بنغازي 
املمثلة  امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  واأع�ساء  الناظوري 
اأول حممد احلداد  للقيادة العامة للجي�س مع الفريق 
واأع�ساء  الولية  منتهية  الوحدة  حكومة  اأرك��ان  رئي�س 
الع�سكرية  القيادات  من  وعدد   5+5 الع�سكرية  اللجنة 

باملنطقة الغربية.
وكان الدبيبة جتاهل ا�ستباكات طرابل�س وزار م�ساء اأول 
من اأم�س مركز م�سراتة الطبي، اإذ �سكر العاملني فيه 
ل�سكان  تقدمي خدمات �سحية جيدة  على جهودهم يف 
البلدية والبلديات املجاورة. كما زار جمعية اأبطال ليبيا 
لفاقدي الأطراف واملركز الوطني للأطراف ال�سناعية 
مب�سراتة، واأ�سدر تعليماته باإعطاء املركز الأولوية يف 

ال�ستكمال والتجهيز، ومعاجلة اأو�ساع العاملني به.

•• غزة-اأ ف ب:

امل�سدومون  غ��زة  اأه���ايل  يح�سي 
بالبحث  ب�����دوؤوا  ف��ي��م��ا  الأ�����س����رار 
واإزالتها  م��ن��ازل��ه��م  اأن��ق��ا���س  ب��ني 
اإ�سرائيل  بني  الهدنة  تثبيت  بعد 
وح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��لم��ي اإثر 
ث��لث��ة اأي����ام دام��ي��ة ق��ت��ل خللها 
احلياة  ت���ع���ود  ف��ي��م��ا  ال���ع�������س���رات 
عودة  مع  طبيعتها  اإىل  تدريجًيا 

الكهرباء.
توليد  حم���ط���ة  ت�����س��غ��ي��ل  اأع����ي����د 
الكهرباء الوحيدة يف غزة بعدما 
�سمحت ا�سرائيل بدخول �ساحنات 
اإىل القطاع بعد  حمملة بالوقود 
العمل،  ع��ن  توقفها  م��ن  ي��وم��ني 
اأف������اد حم��م��د ثابت  ب��ح�����س��ب م���ا 

الناطق با�سم �سركة الكهرباء.
اأح���ي���ا وق���ف اإط�����لق ال���ن���ار الذي 
اإل���ي���ه الأح������د قبل  ال��ت��و���س��ل  مت 
اإنهاء  يف  الم���ل  ال��ل��ي��ل  منت�سف 
اأع���ن���ف م���واج���ه���ات م��ن��ذ احل���رب 
العام  ي��وًم��ا   11 ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي 
دم���ارا هائل يف  واأحل��ق��ت  املا�سي 

يف القطاع.
فعلى الرغم من وقوع �سل�سلة من 
ال�سربات والهجمات ال�ساروخية 
يف ال���ف���رتة ال���ت���ي ���س��ب��ق��ت دخ���ول 

اأح�ست  ف��ي��م��ا  امل����دم����رة،  امل���ن���ازل 
باإح�ساء  العامة  الأ���س��غ��ال  وزارة 

الأ�سرار يف الوحدات ال�سكنية .
اأن  ب���ي���ان  يف  ال����������وزارة  واأف����������ادت 
دم���ر خ���لل عدوانه  »الح���ت���لل 
وحدة   18 القطاع  على  الأخ���ري 
دماًرا  و71  ك��ل��ًي��ا،  دم����اًرا  �سكنية 
غ���ري �ساحلة  ج��زئ��ًي��ا )ج��ع��ل��ه��ا( 
 1675 و)اأ����س���ي���ب���ت(  ل��ل�����س��ك��ن، 
وح�����دة ب���دم���ار ج���زئ���ي« وه����ي ما 

زالت �ساحلة لل�سكن.
عاما(   56( البواب  �سهيل  وق��ال 
م���ن م��دي��ن��ة غ���زة »ع�����س��ن��ا الأي����ام 
ال��ث��لث��ة يف ح��ال��ة خ���وف ورعب. 
فالطفال  ال��ل��ي��ل،  نحب  نكن  مل 
الليل من اخلوف.  ط��وال  يبكون 
مريرة  اأي����ام  ث��لث��ة  علينا  م���رت 

و�سعبة«.
حتتمل.  النا�س  تعد  »مل  واأ�ساف 
يف  ج���دا  �سعب  املعي�سي  ال��و���س��ع 
حياة  للعي�س  ن��ت��وق  ن��ح��ن  غ����زة. 
ك��رمي��ة ول ن��ري��د ح��رب��ا ك��ل �ستة 

اأ�سهر«.
احوالنا  بتفقد  نقوم  »الآن  وتابع 
بعد ن عادت احلياة اىل جمراها. 
�سهدائنا،  ع��ل��ى  ح��زي��ن��ون  ن��ح��ن 
بالراحة  ن�سعر  نف�سه  الوقت  ويف 

للتو�سل اىل هدن«

ُيبّلغ  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، مل  ال��ه��دن��ة ح��ي��ز 
اأّي طرف عن اأّي خرق جدي لها 

حتى الن.
واأفادت وزارة ال�سّحة يف غّزة عن 
 15 44 فل�سطينيا بينهم  مقتل 
طفل، واإ���س��اب��ة اأك��ر م��ن 360 
انقطاع  اأث��ار  بجروح. لذلك فقد 
الكهرباء ال�سبت القلق من تاأثري 
واملن�ساآت  امل�ست�سفيات  على  ذل��ك 

الأخرى املهمة.

املعابر  »فتح  عن  ا�سرائيل  اأعلنت 
مع قطاع غزة لعتبارات اإن�سانية 
�سباح«  ال���ت���ا����س���ع���ة  م����ن  اب����ت����داء 

الثنني )6،00 ت غ(.
اأب��و �سامل  وق��ال مدير معرب كرم 
املتوقع  »من  غنب  ب�سام  التجاري 
اأن ي��ق��وم الح��ت��لل ب��اإدخ��ال 30 
ل�سركة  بالوقود  حمملة  �ساحنة 
ت���ول���ي���د ال���ك���ه���رب���اء ب���غ���زة خلل 

اليوم«.

»�سي�ستمر  اإن�����ه  اجل��ي�����س  وق�����ال 
بالتزامن  ت��دري��ج��اً  ال��ق��ي��ود  رف���ع 
اإبلغ  ب��ع��د  ال��و���س��ع«،  تقييم  م��ع 
بالقرب  املقيمني  الإ�سرائيليني 
م���ن ال���ق���ط���اع ع��ل��ى ال���ب���ق���اء على 

ا�ستعداد للنزول اإىل امللجئ.
ق�سفها  التي  املناطق  خمتلف  يف 
�سكان  بداأ  الإ�سرائيلي،  الطريان 
غ����زة ب����ازال����ة الن���ق���ا����س واإن���ق���اذ 
حتت  م��ن  مقتنياتهم  م��ن  بع�س 

ق�سائد »حممد بن را�سد« تـلهم »يل 
دونغ�سيا« وتن�سرها باللغة ال�سينية

•• دبي-وام:

ودولة  دب��ي  يف  اجل��دي��دة  الثقافية  امل��ن��ارة  را���س��د،  ب��ن  حممد  ملكتبة  الكبري  البهو  يف 
الإمارات، وو�سط جدران متتلئ بالكثري من كنوز املعرفة العربية وغريها، ويف اأجواء 
من البهجة التي ترت�سم على وجوه احلا�سرين من اجلالية ال�سينية، ملأت القاعة 
نغمات تعزفها فتاتان على اآلت القوت�سني لتتجاوز املو�سيقى حواجز اللغة والثقافة 
وتذوب فيها الختلفات؛ لتمد ج�سوراً من التوا�سل بني جميع الب�سر م�سّكلة لغة 

عاملية تطرب لها الروح قبل اأن يرتجمها العقل.
ظهرت »يل دونغ�سيا « رئي�سة جمعية اخلطاطني ال�سينيني العاملية يف اخلارج، ورئي�س 
جمعية ت�سيباو الإماراتية، تفر�س اأدواتها على من�سدة ذات طراز عربي، وحتت �سوء 
ال�سم�س ي�سطع زيها ال�سيني التقليدي املزرك�س، و�سرعت تخطط باأناملها الق�سائد 
املٌلهمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�سينية،  باللغة  لتكتبها  الأرز،  اأوراق  على  اهلل«،  »رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س 

وتك�سر �سمت القاعة و�سط نربات اإعجاب احل�سور.          )التفا�سيل �س2(

�ص 02

�ص 12

�ص 18

ق�ضاء �أبوظبي تطور برناجما ذكيا ملتابعة 
�لق�ضايا �جلز�ئية با�ضتخد�م �لتعلم �لآيل

�أخبار �لإمار�ت

4 خطط �ضينية لل�ضيطرة 
على تايو�ن بـ 48 �ضاعة

عربي ودويل

غو�رديول: هالند يتاأقلم 
ب�ضكل ر�ئع مع �أ�ضلوب �ضيتي

�لفجر �لريا�ضي

•• عوا�صم-وكاالت:

الرئي�س  اأق���رب حلفاء  اأح��د  ق��ال 
اأم�����س الثنني  ف��لدمي��ري بوتني 
يف  اأه��داف��ه��ا  �ستحقق  رو���س��ي��ا  اإن 
ب�سروطها  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�����س��راع 
الغرب  اأن  من  حم��ذراً  اخلا�سة، 
ل����دي����ه خ����ط����ة ط����وي����ل����ة الأج�������ل 

لتدمري رو�سيا.
ال�سابق  الرو�سي  الرئي�س  وق��ال 
دم����ي����رتي م���ي���دف���ي���دي���ف، ال����ذي 
ي�سغل حالياً من�سب نائب رئي�س 
لوكالة  الرو�سي،  الأم��ن  جمل�س 
مقابلة:  يف  ال��رو���س��ي��ة  »ت����ا�����س« 
ع�سكرية  بعملية  ت��ق��وم  »رو���س��ي��ا 
����ق  ����ِقّ خ���ا����س���ة يف اأوك����ران����ي����ا وحُتَ

ال�سلم وفقاً ل�سروطنا«.
عام  ح���رب  ميدفيديف  وو���س��ف 
وتو�سيع  ج��ورج��ي��ا،  يف   2008
»الناتو«  الأط��ل�����س��ي  ���س��م��ا  ح��ل��ف 
غرباً، وحرب اأوكرانيا باأنها جزء 
الوليات  م��ن حم��اول��ة م��ن قبل 
لتدمري  وح���ل���ف���ائ���ه���ا  امل����ت����ح����دة 
رو�سيا. ونقلت عنه »تا�س« قوله: 

»الهدف واحد: تدمري رو�سيا«.
رو�سيا  اتهمت  جديد  تطور  ويف 
ام�������س ك��ي��ي��ف مب���ح���اول���ة »اأخ�����ذ 

الدفاع  وزارة  اأعلنت  من جهتها، 
الرئي�س  ن���ظ���ام  اأن  ال���رو����س���ي���ة 
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي 
»ارتكب عمل جديدا يندرج حتت 
من�ساآت  النووي يف  الإره��اب  بند 
الطاقة  ملحطة  التحتية  البنية 
بح�سب  زابوريجيا«،  يف  النووية 
الرو�سية  ن���وف���و����س���ت���ي  وك����ال����ة 

للأنباء.

نتيجة  اأن������ه  ال���ب���ي���ان  واأ������س�����اف   
للق�سف الأوك��راين، فقد ت�سرر 
خط كاخوف�سكايا للجهد العايل، 
الذي كان يوفر الكهرباء ملنطقتي 
زاب��وري��ج��ي��ا وخ��ري���س��ون، م�سريا 
التيار  يف  ارت����ف����اع  ح�����دوث  اإىل 
الكهربائي يف حمطة زابوريجيا 
يف  ت�سبب  م��ا  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة 
انبعاث دخان مبجموعة املفاتيح 

حمطة  بق�سف  ره��ي��ن��ة«  اأوروب�����ا 
ال��ن��ووي��ة يف  للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا 

جنوب اأوكرانيا.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�سية 
يف ب��ي��ان اإن��ه��ا ت��ري��د م��ن الوكالة 
زيارة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
ن��ووي��ة يف  اأك���رب من�ساأة  امل��ح��ط��ة، 
اأوروبا، لكن كييف متنع الزيارة.

الرو�سية  الرئا�سة  واتهمت  ه��ذا 
»ال���ك���رم���ل���ني«، اأم�������س الإث���ن���ني، 
بالوقوف  الأوك���ران���ي���ة  ال���ق���وات 
نووية  حمطة  اأك��رب  ق�سف  وراء 
اأوكرانيا واأوروب���ا حم��ذرا من  يف 
»ع���واق���ب ك��ارث��ي��ة« ع��ل��ى اأوروب�����ا، 
فيما قالت وزارة الدفاع الرو�سية 
الأوك������راين  ال��رئ��ي�����س  ن���ظ���ام  اإن 

»يرتكب عمل اإرهابيا نوويا«.
الكرملني  با�سم  املتحدث  وق��ال 
لل�سحفيني،  بي�سكوف  دميرتي 
الثنني، اإن ق�سف موقع حمطة 
زاب��وري��ج��ي��ا ال��ن��ووي��ة »م���ن قبل 
القوات امل�سلحة الأوكرانية.. قد 

ينطوي على خطورة ق�سوى«.
واأ�ساف بي�سكوف: »قد تكون له 
ملنطقة  بالن�سبة  كارثية  عواقب 
���س��ا���س��ع��ة مب����ا ف��ي��ه��ا الأرا������س�����ي 
الأوروبية«، وفقا لفران�س بر�س.

�سادرة  بيان  عن  الوكالة  ونقلت 
اأن������ه »يف ح����وايل  ع����ن ال����������وزارة، 
ق���ام���ت   ،12:40 ال���������س����اع����ة 
ال��وح��دات الأوك��ران��ي��ة م��ن لواء 
منطقة  م��ن   ،44 رق��م  املدفعية 
قرية )مارغانيت�س(، على ال�سفة 
)كاخوفكا(،  ل��ب��ح��رية  امل��ق��اب��ل��ة 
النووية  الطاقة  حمطة  بق�سف 

يف زابوريجيا«.

للمحطة،  املفتوحة  الكهربائية 
مبا اأن نظام احلماية كان يعمل، 
فقد اأدى ذلك اإىل اإيقاف م�سدر 

الطاقة.
وت���اب���ع ال��ب��ي��ان: »جن��ح��ت فرقة 
الإط���ف���اء ال��ت��ي و���س��ل��ت ف����ورا يف 
ال����دخ����ان، وملنع  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء 
لت�سغيل  ال��ف��ن��ي  ال��ك��ادر  تعطيل 
حم���ط���ة ال���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة، مت 
ت��خ��ف��ي�����س ط����اق����ة ال���وح���دت���ني 
 500 اإىل  وال�ساد�سة  اخلام�سة 

ميغاواط«، بح�سب نوفو�ستي.
الأم�����ني  دان  ف��ي��م��ا  ه�����ذا  ي����اأت����ي 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم  ال��ع��ام 
غ����وت����ريي���������س، ام���������س الث����ن����ني، 
ال���ه���ج���وم الأخ������ري ع��ل��ى حمطة 

للطاقة النووية يف اأوكرانيا.
قال غوتريي�س لنادي ال�سحافة 
اإن  طوكيو  يف  الياباين  الوطني 
نووية  حمطة  على  ه��ج��وم  »اأي 
ه����و اأم������ر ان����ت����ح����اري واآم�������ل اأن 
بح�سب  الهجمات«،  تلك  تنتهي 

الأ�سو�سيتد بر�س.
وكانت حمطة زابوريجيا للطاقة 
م�ساء  للق�سف  تعر�ست  النووية 
ال�سبت واتهم كل جانب الطرف 

الآخر بالهجوم.

بلينكن: نريد »�سراكة حقيقية« مع اأفريقيا 
•• بريتوريا-اأ ف ب:

الأمريكية  وزير اخلارجية  اأعلن 
اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأم�����س الثنني 
اأن  ب��ري��ت��وري��ا  اإىل  زي�����ارة  خ����لل 
»�سراكة  تريد  املتحدة  ال��ولي��ات 
موؤكداً  اأف��ري��ق��ي��ا،  م��ع  حقيقية« 
ت��رغ��ب يف »جت����اوز«  ب����لده ل  اأن 
يف  الأخ��رى  العاملية  القوى  نفوذ 

القارة.
موؤمتر  خ�����لل  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وق�������ال 
نظريته  ج����ان����ب  اإىل  ���س��ح��ف��ي 
باندور  ناليدي  افريقية  اجلنوب 
»نتطلع قبل كل �سيء اإىل �سراكة 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  حقيقية 
واف��ري��ق��ي��ا. ل ن��ري��د ع��لق��ة غري 

متوازنة«.
جنوب  اإىل  الأح���د  بلينكن  و�سل 
من  الأوىل  امل��ح��ط��ة  اأف���ري���ق���ي���ا، 
التي  الإفريقية  القارة  جولته يف 
كين�سا�سا  ت�����س��م  اأن  امل���ق���رر  م���ن 
وك�����ي�����غ�����ايل وت���������س����ت����م����ر ل���غ���اي���ة 
عن  بلينكن  ويتحدث  اخلمي�س. 

بعد  للقارة  ال�سرتاتيجية  روؤيته 
الظهر، خ��لل خطاب يف جامعة 

بريتوريا.
حماولة  اإىل  ال�����زي�����ارة  ت���ه���دف 
تقريب جنوب افريقيا دبلوما�سياً 
والت�سّدي  الغربي  املع�سكر  م��ن 
وفق  ال��ق��ارة،  يف  الرو�سي  للنفوذ 

العديد من اخلرباء.
ت��اأت��ي ال���زي���ارة ب��ع��د وق���ت ق�سري 

م�����ن زي���������ارة ن����ظ����ريه ال���رو����س���ي 
اأفريقيا  اإىل  لف����روف  ���س��ريغ��ي 
والتي  مت���وز/ي���ول���ي���و،  ن��ه��اي��ة  يف 
وم�سر  واأوغ��ن��دا  الكونغو  �سملت 

واإثيوبيا.
ل��ك��ن اأك�����د ب��ل��ي��ن��ك��ن الث���ن���ني اأن 
على  املنطقة  ت���رى  ل  وا���س��ن��ط��ن 
للمناف�سة بني  م��ك��ان  »اآخ���ر  اأن��ه��ا 

القوى العظمى«.

تون�س.. املحكمة الإدارية ترف�س 
ال�ستفتاء نتائج  يف  الطعون  كافة 

•• تون�س-وكاالت:

امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأن  اأم�����س،  تون�س،  يف  للنتخابات 
برف�س  ق�ست  الإداري�����ة  املحكمة 
كافة الطعون املتعلقة بالعرتا�س 
ال����س���ت���ف���ت���اء على  ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى 
ال����ذي ج���رى تنظيمه  ال��د���س��ت��ور، 
و�سارك  امل��ا���س��ي،  يوليو   25 ي��وم 

فيه نحو 3 مليني ناخب.
وقالت الهيئة يف بيان، اإن الدائرة 
الإداري����ة،  باملحكمة  ال�ستئنافية 
اأ���س��درت ي��وم اجلمعة امل��ا���س��ي، يف 
الأول، حكمني بعدم قبول  الطور 
قدمتها  التي  الق�سية  يف  الطعن 
ال�سفة  لعدم  يقظ«،  »اأن��ا  منظمة 
يف القيام، وبرف�س دعوى الطعن 

التي رفعها حزب »ال�سعب يريد«.
وكانت هيئة النتخابات، قد اأعلنت 
اأن م�سروع الد�ستور اجلديد حظي 
اأ�سوات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   94.6 بثقة 
األفا و94 ناخبا  مليونني و630 

�ساركوا يف الت�سويت.

دعم  توؤكد  اليمنية  احلكومة 
الهدنة لتمديد  فر�سة  اأي 

•• اليمن-وكاالت:

اأحمد  اليمني  اخلارجية  وزير  اأكد 
اأم�������س دع���م احلكومة  ب���ن م���ب���ارك 
لتمديد  ف���ر����س���ة  لأي  ال��ي��م��ن��ي��ة 
الهدنة التي ترعاها الأمم املتحدة 

يف بلده.
ب���ن م���ب���ارك خ����لل موؤمتر  وق�����ال 
اأمين  الأردين  نظريه  مع  �سحفي 
فر�سة  »اأي  اإن  عّمان  يف  ال�سفدي 
اأو جمال لتمديد الهدنة اأو ملناق�سة 
فقرات وعنا�سر اأخرى �ستقود اإىل 
التوجه ل�سلم م�ستدام ولي�س حلرب 

اأخرى �سنكون معها«.
اإىل  اإج���راءات تقود  اأي  اأن  واأ���س��اف 
تخفيف معاناة اليمنيني يف املناطق 
احلوثيني  ل�����س��ي��ط��رة  اخل���ا����س���ع���ة 
»�سنكون معها ولكن يجب اأن تكون 

على الأ�س�س املتفق عليها«.
نحو  مم����������دودة  وت�����اب�����ع:»ي�����دن�����ا   
ال�سلم واليد الأخ��رى للدفاع عن 
وعن  اليمني  ال�سعب  م�ستحقات 

كافة الرتاب اليمني«.

�سوداء، ن�سوية، بيئية ونائب الرئي�س:
كولومبيا، »الظاهرة« فران�سيا ماركيز!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

اأول رئي�س ي�ساري يف تاريخ البلد، جو�ستافو بيرتو،  انتخب يف يونيو، 
الظاهرة  ان  غ��ري  اأغ�����س��ط�����س...   7 الأح����د،  الأول  اأم�����س  من�سبه  ت��وىل 

احلقيقية هي نائب الرئي�س!
اأغ�سط�س حمطة تاريخية م�ساعفة -بل  ال�سابع من  العام، يعترب  هذا 
اأم�س الأول الأحد، ولأول مرة يف تاريخ البلد،  ثلثية -يف كولومبيا. 
ارتفاع  على  ب��وغ��وت��ا،  قلب  يف  نارينيو،  ق�سر  اإىل  ي�ساري  رئي�س  دخ��ل 
بداأ  يونيو،  يف  انتخابه  بعد  البحر.  �سطح  م�ستوى  فوق  مرًتا   2650
املقاتل ال�سابق غو�ستافو بيرتو ممار�سة مهامه يف اليوم نف�سه ، لولية 
اآخر، يخ�سى  اآمال جزء من البلد وخماوف جزء  باأربع �سنوات، مثريا 

التقارب مع فنزويل نيكول�س مادورو. 
�سيمون  انت�سار  بوياكا،  معركة  ذك��رى  مع  ا  اأي�سً اأغ�سط�س   7 يتوافق 
للتاج  موالية  ظلت  التي  ال��ق��وات  على   1819 ع��ام  التاريخي  بوليفار 
تغطي  ال��ت��ي  ال��ك��ربى،  كولومبيا  ا�ستقلل  كر�ست  حلقة،  الإ���س��ب��اين. 

كولومبيا وفنزويل وبنما.                            )التفا�سيل �س10(

مع  احلـــرب  تخ�سى  ــوان  ــاي ت
ال�سينية املــنــاورات  عـــودة 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأ���س��ع��ل��ت ال�����س��ني ال��ت��وت��رات جمدداً 
بعد  ت�����اي�����وان  ج����زي����رة  يف حم���ي���ط 
يف  الع�سكرية  امل��ن��اورات  ا�ستئنافها 
رغم  الثنني جم��دداً  اأم�س  املنطقة 
اإع��لن��ه��ا الأح����د ان��ت��ه��ائ��ه��ا، م��ا اأثار 
خماوف يف تايبيه من اندلع حرب 

وا�سعة النطاق.
عن  ال�سيني  اجلي�س  اأعلن  واأم�����س، 
تدريبات ع�سكرية جديدة براً وبحراً 
املنطقة  قيادة  وقالت  تايوان.  حول 
تدريبات  �ستجري  اإن��ه��ا  ال�سرقية، 
عمليات  ع���ل���ى  ت����رك����ز  م�������س���رتك���ة 
والهجمات  ل��ل��غ��وا���س��ات  ال��ت�����س��دي 
البحرية، مما يوؤكد خماوف بع�س 
والدبلوما�سيني  الأمنيني  املحللني 
ال�سغط  يف  �ست�ستمر  بكني  اأن  م��ن 

على دفاعات تايوان.
عن  ب��ك��ني  اأع���ل���ن���ت  الأول،  واأم���������س 
الع�سكرية  م��ن��اورات��ه��ا  اأك���رب  ان��ت��ه��اء 
اأت��ت رداً على  على الإط���لق وال��ت��ي 
النواب  جمل�س  رئي�سة  زي���ارة  على 
الأمريكي نان�سي بيلو�سي اإىل تايبه 

الأ�سبوع املا�سي. 
التدريبات اجلديدة  ُتعرف مدة  مل 
تايوان  لكن  بالتحديد،  موقعها  اأو 
خ��ف��ف��ت ب��ال��ف��ع��ل ق���ي���ود ال���ط���ريان 
التدريبات  م��ن��اط��ق  م���ن  ب���ال���ق���رب 
ال�ستة التي اأجرتها ال�سني موؤخراً.

غو�ستافو برتو يقدم املر�سحة ملن�سب نائب الرئي�س فران�سيا ماركيز يف بوجوتا
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اأخبـار الإمـارات
القيادة ذاتي  للتنقل  دبي  حتدي  يف   الت�سجيل  طلبات  لتلقي  النهائي  املوعد  اأغ�سط�س   31

•• دبي- وام: 

املوعد  اجل��اري  اأغ�سط�س   31 يوم  اأن  بدبي  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
النهائي للت�سجيل يف الدورة الثالثة مل�سابقة "حتدي دبي العاملي للتنقل ذاتي 
القيادة" 2023 . ودعت الهيئة ال�سركات واملوؤ�س�سات الأكادميية املحلية اإىل 
www.sdcongress. املوقع  عرب  املحدد  املوعد  حلول  قبل  الت�سجيل 

com ..م�سرية اإىل اأن اإجمايل جوائزها يبلغ 2،3 مليون دولر. وقال اأحمد 
اللجنة  رئي�س  العامة  املوا�سلت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  بهروزيان  ها�سم 
اإطلق  اإن  مة ملوؤمتر وحتدي دبي العاملي للتنّقل ذاتي القيادة يف الهيئة  املنظِّ
اإثَر النجاح الذي حققته الدورتان الأوىل  الن�سخة الثالثة من التحدي ياأتي 
اإط��ار جهود الهيئة لتعزيز ال��دور الريادي لإم��ارة دبي يف جمال  والثانية ويف 
التنقل ذاتي القيادة وحر�سها على جت�سيد روؤية احلكومة بتحويل %25 من 

اإجمايل رحلت التنقل يف دبي اإىل رحلت ذاتية القيادة بحلول عام 2030. 
يف  للم�ساركني  ج��دي��داً  تناف�سياً  طابعاً  التحدي  من  الثالثة  ال���دورة  وحتمل 
جمال /احلافلت ذاتية القيادة/ الأمر الذي يوؤكد حر�س الهيئة على امل�سي 
يف تعزيز الدور الريادي حلكومة دبي والتو�سع يف ا�ستخدام تكنولوجيا النقل 

ذاتي القيادة على كافة امل�ستويات.
ومت تخ�سي�س مليوين دولر اأمريكي لل�سركات الرائدة و300 األف دولر لفئة 
والعاملية  املحلية  ال�سركات  جميع  باإمكان  حيث  املحلية  الأكادميية  املوؤ�س�سات 
امل�ساركة �سمن فئة /ال�سركات الرائدة/ �سريطة اأن تكون ال�سركة م�سجلة يف 
بلد املن�ساأ اأو حملياً وتعمل يف جمال تطوير اأو ت�سغيل احلافلت ذاتية القيادة 
اأما بخ�سو�س فئة "املوؤ�س�سات الأكادميية املحلية" فهي ت�سمل جميع اجلامعات 
اهتمامات بحثية يف  لديها  التي  الم��ارات  دولة  الأبحاث يف  واملعاهد ومراكز 

جمال التقنيات ذاتية القيادة وتعمل على تطوير مناذج ذات علقة.

ال�سحة  جتري 142،798 فح�سا وتك�سف عن 923 اإ�سابة 
جديدة بـكورونا و895 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي - وام: 

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�ستجد  امل�سابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم، اأعلنت الوزارة عن اإجراء 142،798 فح�سا جديدا خلل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
 و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  923 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��لزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 999،637 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب���ع  يف 

الدولة 2،337 حالة.
بفريو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة   895 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ستجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية اللزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 978،503 حالت.  

ق�سائد حممد بن را�سد تـلهم »يل دونغ�سيا« وتن�سرها باللغة ال�سينية

ق�ساء اأبوظبي تطور برناجما ذكيا ملتابعة الق�سايا اجلزائية با�ستخدام التعلم الآيل

•• دبي-وام:

دبي  الثقافية اجل��دي��دة يف  امل��ن��ارة  را���س��د،  بن  ملكتبة حممد  الكبري  البهو  يف 
العربية  املعرفة  كنوز  بالكثري من  ج��دران متتلئ  وو�سط  الإم���ارات،  ودول��ة 
احلا�سرين من  وج��وه  على  ترت�سم  التي  البهجة  اأج���واء من  ويف  وغ��ريه��ا، 
اجلالية ال�سينية، ملأت القاعة نغمات تعزفها فتاتان على اآلت القوت�سني 
لتمد  الختلفات؛  فيها  وت��ذوب  والثقافة  اللغة  املو�سيقى حواجز  لتتجاوز 
ج�سوراً من التوا�سل بني جميع الب�سر م�سّكلة لغة عاملية تطرب لها الروح 

قبل اأن يرتجمها العقل.
يف  العاملية  ال�سينيني  اخلطاطني  جمعية  رئي�سة   " دونغ�سيا  يل   " ظهرت 
اخلارج، ورئي�س جمعية ت�سيباو الإماراتية، تفر�س اأدواتها على من�سدة ذات 
طراز عربي، وحتت �سوء ال�سم�س ي�سطع زيها ال�سيني التقليدي املزرك�س، 
و�سرعت تخطط باأناملها الق�سائد املٌلهمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، على اأوراق الأرز، لتكتبها باللغة ال�سينية، وتك�سر �سمت القاعة و�سط 

نربات اإعجاب احل�سور.
واختارت "يل" اإحدى الق�سائد لتبدع يف ر�سمها؛ تلك التي ا�ستهلها �ساحب 
"روؤيتي" بق�سة جميلة  اآل مكتوم، يف كتاب  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 

تبعث يف نف�س قارئها روح العمل ودفء الأمل، مبقولة �سموه : " مع اإطللة 
كل �سباح يف اإفريقيا ي�ستيقظ الغزال مدركاً اأن عليه اأن ي�سابق اأ�سرع الأ�سود 
عدواً، واإل كان م�سريه الهلك، ومع اإطللة كل �سباح يف اإفريقيا ي�ستيقظ 
اأهلكه اجلوع، ل  اأبطاأ غزال، واإل  اأ�سرع من  اأن يعدو  اأن عليه  الأ�سد مدركاً 
يهم اإن كنت اأ�سداً اأو كنت غزاًل، فمع اإ�سراقة كل �سباح يتعني عليك اأن تعدو 

اأ�سرع من غريك حتى حتقق النجاح " .
تواجدها  "وام" ق�سة  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  دونغ�سيا" حتكي  "يل  وب��داأت 
الإم��ارات لتكون  2000 واختيار  ال�سينية يف دبي منذ عام  �سمن اجلالية 
ربع  م��ن  يقرب  مل��ا  جناحها  ق�سة  فيها  لرت�سم  ال�سني،  بعد  ال��ث��اين  بلدها 
قرن من عمرها، وتربز من خلل فن اخلط ال�سيني والر�سم، مدى عمق 
ال�سداقة ال�سينية العربية، واإن�ساء �سورة جيدة لل�سينيني يف اخلارج، من 
خلل ا�ستخدام اخلط والر�سم كناقل لي�سبحوا نا�سرين للثقافة ال�سينية 

وتعزيز وتطوير العلقات الودية بني البلدين.
والثقافات  للجن�سيات  ت�سمح  و�ساملة،  منفتحة  مدينة  دب��ي  اإن   : وق��ال��ت 
اليوم  والب��ت��ك��ارات؛ ع�سر  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الن�����س��ج��ام  ب��اإظ��ه��ار  املختلفة 
باحلكمة  والتحلي  مواهبنا،  لإظ��ه��ار  الفر�سة  مينحنا  عظيم،  ع�سر  ه��و 
اللذين  والنجاح  املجد  خلق  يف  الثقة  ولدينا  امل�ستقبل،  ملواجهة  وال�سجاعة 

ينتميان اإىل هذا الع�سر.

واأكدت " يل " املنحدرة من مقاطعة �سياو - اأنهوي، اأنها حتر�س دائماً على 
العادات  اأهمية  ال�سيني يف كل منا�سبة، وم��دى  التقليدي  الفن  اأن��واع  اإب��راز 
ت�سينغمينغ  ال�سيني  دب��ي  مهرجان  يف  �ساركت  حيث  ال�سينية،  والثقافة 
ال�سني  الربيع  واأي�ساً يف حفل مهرجان  ال�سحراء يف دبي،  اأعماق  بعيًدا يف 
وغريها؛ معتربة اأن الثقافة والفنون لي�ست فقط ترنيمة جميلة واإمنا اإ�سادة 

بالإجنازات التنموية للوطن.
اأن نقل وتعزيز الثقافة ال�سينية خارج الوطن م�سوؤولية  واأو�سحت "يل" ؛ 
م��ن خ��لل ح��رب جيانغنان  تنتقل  ناعمة  ق��وة  ب��اأن��ه  فنها  وال��ت��زام، وو�سفت 
ينقلها اأحفاد يانهوانغ علي ظهر اخليول اجلنكية، وعرب اآلف الأميال من 
ت�ساجنوان، لتنتقل معها �سورة قوية ومتفائلة ملزيج من الأفكار ون�سج اأجمل 
الق�سائد لأبناء الوطن من اجلالية ال�سينية يف البلدان املختلفة ومنها دولة 
الإمارات، لفتة اإىل اأن الكثري من زوار املنا�سبات ال�سينية ي�سعرون بعودتهم 
واأحلم  بال�سعور مب�ساعر  لت�سمح للجمهور  اإىل ع�سر كونفو�سيو�س ومنغ، 

احلكماء القدامى، مما يف�سر مزيج التقاليد مع احلداثة.
ثقافية يف  منا�سبة  م��ن  اأك���ر  " يف  " يل  �ساركت  املا�سية،  الأع����وام  وخ���لل 
ال�سيني  الثقايف  ال��ت��ب��ادل  اأن�سطة  م��ن  العديد  ع��ن  ف�سًل  الإم����ارات،  دول��ة 
ال�سحية  واملحا�سرات  واملعار�س  والت�سالت  والر�سم  اخلط  مثل  العربي 
والثقافية وغريها، كما اأنها قدمت تلك الثقافة ال�سينية العميقة عرب عدة 

ا�ستعرا�سات منها "هان تانغ"، ورق�سة اأوبرا بكني" ق�سيدة زهرة الكمرى"، 
وت�سيباو "مل�سة من البخور اخلام"، واأداء كتاب ياو الن�سائي "كتاب الأ�سطوري 

ال�سماوي"، و"القلب الأويل".
ولفتت يل دونغ�سيا اإىل اأنها وباعتبارها رئي�ًسة جلمعية اخلطاطني ال�سينيني 
يف اخلارج، قامت بتدري�س فن اخلط للمجتمع ال�سيني املحلي طوال الأعوام 
�سيني   1000 م��ن  اأك���ر  ا�ستقطب  ال���ذي  العر�س  اإىل  واأ���س��ارت  املا�سية، 
مغرتب من 32 دول��ة ج��اءوا اإىل دب��ي، اأم��ام برج خليفة يف 2017، ليعرب 
عن �سمولية دبي وت�ساحمها مع الثقافة الأخرى كعا�سمة للفنون والثقافة، 
علوة على املعر�س العاملي الكبري للخط ال�سيني والر�سم، حيث مت عر�س 
500 عمل فني وقام 300 فنان م�سهور من 77 دولة باإن�ساء لوحة ح�سان 

طويلة بطول 100 مرت يف و�سط �سحراء دبي.
وح�سلت "يل" على العديد من اجلوائز يف فن اخلط والر�سم يف اأكر من 
20 دولة، من بينها 5 اأعمال فنية للخط مت نق�سها على احلجر يف مقاطعات 
خمتلفة من ال�سني، وت�سرف " يل " كونها رئي�س جمعية ت�سيباو ال�سينية 
ورئي�س مركز الت�سال الثقايف ال�سيني، رئي�سة جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
 ،CNY Gala اأداء  تنظيم  جلنة  مديرة  تعمل  واأي�ساً  ال�سيني،  للخط 
الفخري  والرئي�س  ال�سينية  الإماراتية  امل��راأة  جلمعية  الفخرية  والرئي�سة 

جلمعية الإمارات للثقافة والتعليم ال�سينية.

•• اأبوظبي-وام:

ملتابعة الق�سايا يف املحاكم  ذكياً  اأبوظبي، برناجماً  طورت دائرة الق�ساء يف 
اجلزائية با�ستخدام التعلم الآيل الذي يعد اأحد اأ�سكال الذكاء ال�سطناعي، 
بهدف زيادة ن�سبة الإجناز و�سرعة الف�سل يف الق�سايا اجلزائية، وذلك مع 
العمل على حتديث الربنامج ليت�سمن اإ�سدار الأحكام اإلكرتونياً يف اجلرائم 

التي تنق�سي �سلحاً اأو تنازًل، واجلرائم التي انق�ست بالتقادم.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي، وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، 
اأن توظيف تقنيات الذكاء ال�سطناعي ملتابعة جميع اأعمال املحاكم اجلزائية، 
يعد نقلة نوعية يف املنظومة الق�سائية باإمارة اأبوظبي، مبا يتما�سى مع روؤية 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
ديوان الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، لتطوير حماكم م�ستقبلية 

ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عاملية اجلودة.
التحول  اإط��ار جهود  تاأتي يف  تلك اخلطوة  اأن  اإىل  العربي،  امل�ست�سار  واأ�سار 
التقا�سي  منظومة  تطبيق  ظل  يف  والعدلية  الق�سائية  للخدمات  الرقمي 
عن ُبعد، تنفيذا للخطة ال�سرتاتيجية لدائرة الق�ساء يف اأبوظبي 2021-

2023، والتي تركز يف براجمها وخططها وم�ساريعها على تقدمي خدمات 
ت�ساهي الأف�سل عاملياً، لتوفري جتربة متميزة للمتعاملني بال�ستفادة من 

التطور التقني واخلدمات الذكية وال�سريعة واملعززة بالذكاء ال�سطناعي.
اأبوظبي  حمكمة  رئي�س  امل���رزوق���ي،  من�سور  امل�ست�سار  اأو���س��ح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اأن ا�ستخدامات التعلم الآيل املطبقة حالياً يف املحاكم اجلزائية،  اجلزائية، 
تتمثل يف املتابعة الفورية جلميع اأعمال الدوائر الق�سائية، من خلل اإتاحة 
اإح�سائيات دقيقة للق�سايا املنجزة، الدعاوى قيد التنفيذ، متابعة املوقوفني 
موؤ�سرات  يقدم  ما  املوؤجلة،  والق�سايا  الإجن���از،  ن�سبة  الق�سايا،  ذم��ة  على 

وا�سحة ت�سمن اتخاذ خطوات عاجلة لت�سريع التعامل مع الدعاوى والبت 
فيها وفق الإجراءات املقررة قانوناً.

ولفت اإىل اأن الربنامج الذكي املعزز بتقنيات الذكاء ال�سطناعي، يتيح اأي�سا 
اإتاحة  اإلكرتوين، مع  اأو غيابياً ب�سكل  اإمكانية و�سف احلكم �سواء ح�سورياً 
نقل البيانات اجلوهرية اإىل م�سودة احلكم، مثل ا�سماء املتهمني ومواد قيد 
اأمام  املتداولة  الق�سايا  يف  املتهمني  اإىل  املوجهة  التهامات  وو�سف  التهم، 

املحكمة اجلزائية.
ال��ع��دي��د من  ال��ن��ظ��ام ل�ستيعاب  العمل على حت��دي��ث  ي��ج��ري  اأن���ه  اإىل  ون���وه 
اإلكرتونياً  الأح��ك��ام  اإ���س��دار  ليت�سمن  اجل��زائ��ي��ة،  الق�سايا  يف  الإج�����راءات 
اأو  التنازل  اإثبات  وذل��ك مبجرد  تنازل،  اأو  �سلحا  تنق�سي  التي  اجلرائم  يف 
ال�سب، والإت��لف، ف�سل  الق�سايا، من بينها العتداء،  ال�سلح يف عدد من 

عن اجلرائم التي انق�ست بالتقادم.

امللتقى القيادي الأول لـ »دفاع مدين اأبوظبي« ي�ستعر�س التحديات وم�سروعات ال�ستدامة 
•• اأبوظبي-وام:

افتتحت هيئة اأبوظبي للدفاع املدين امللتقى القيادي ال�سرتاتيجي الأول للهيئة يف جممع 
اإدارات �سرطة اأبوظبي الذي يهدف اإىل حتقيق التوا�سل بني القيادات واملوظفني بالهيئة 
مبا يعزز التفاعل امل�سرتك ويحقق تطلعات م�سرية التح�سني والتطوير يف كافة املجالت. 
املوؤ�س�سي  الأداء  وتطوير  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  من  ال�ستفادة  اأهمية  امللتقى  واأك��د 
والهتمام بالعن�سر الب�سري، وتقدمي اأف�سل اخلدمات للمجتمع بتطبيق امل�ساريع الهادفة 
التي حتقق ا�سرتاتيجية الهيئة وت�سهم بدور ريادي يف معاجلة التحديات وفق الأ�ساليب 
التخطيط  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي  حممد  د.ابراهيم  املقدم  واأ���س��ار  املتخ�س�سة.  العلمية 
ال�سرتاتيجي والتطوير املوؤ�س�سي اإىل اهتمام الهيئة مبنظومة امل�سرعات املوؤ�س�سية والتي 
ال�سركاء  العلقة مع  البتكار وتقوية  اإىل حتفيز  اإ�سافة  والنتائج  املخرجات  تركز على 

ال�سرتاتيجيني لدعم تطلعات الهيئة مبا يتوافق مع توجهات اإمارة اأبوظبي.
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  احل��ارث��ي  نا�سر  حممد  د.  امل��ق��دم  ا�ستعر�س  جانبه  م��ن 
يف  الهيئة  وم��ب��ادرات  وخ��ط��ط  م�ساريع  م��ن  ح��زم��ة  املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�سرتاتيجي 
مواجهة التحديات واآلية ا�ستغللها كم�سروعات لل�ستدامة، والتي من �ساأنها دفع عملية 

التطوير وا�ست�سراف امل�ستقبل.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية يطلق حملة  ناف�س .. على طريقتك

•• اأبوظبي- وام:

اأطلق جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية برئا�سة �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زاي��د اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�سة 
طريقتك  على  ناف�س..   " حملة  اأم�س  املجل�س،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املوهوبني  الإماراتيني  جناح  ق�س�س  على  ال�سوء  �ست�سلط  التي   "
العاملني يف القطاع اخلا�س، اإىل جانب التعريف مبزايا العمل يف هذا 
�سمن  العمل  جت��ارب  خو�س  على  املواطنني  ت�سجيع  بهدف  القطاع، 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س.
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  �سُتعر�س  التي  احلملة،  و�ست�سمل 
اخلا�سة بربنامج ناف�س، ق�س�س الإماراتيني الطموحني من خمتلف 

اأنحاء الدولة، الذين يعملون يف وظائف متنوعة يف القطاع اخلا�س، 
مبا يف ذلك جمالت التكنولوجيا والهند�سة وال�ست�سارات واخلدمات 
املالية والرعاية ال�سحية، والذين �سي�ساركون جتاربهم ويتحدثون عن 
الراغبني  الإماراتيني  لل�سباب  الن�سائح  ويقدمون  املهنية  م�سريتهم 

بالن�سمام اإىل القوى العاملة يف القطاع اخلا�س.
الكوادر  تناف�سية  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��زروع��ي،  غنام  �سعادة  وق��ال 
الإم���ارات���ي���ة: " م��ن��ذ اإط����لق ب��رن��ام��ج ن��اف�����س يف ع���ام 2021، حظي 
باهتمام بالغ من قبل ال�سباب الإماراتيني، الذين انخرطوا يف العمل 
رائدة،  كمواهب  جدارتهم  واأثبتوا  اخلا�س،  القطاع  موؤ�س�سات  �سمن 
اإمكانياتهم  تطوير  وا�ستطاعوا  �سغلوها،  التي  الوظائف  يف  وجنحوا 

و�سقل مواهبهم، لي�سبحوا قدوة للآخرين ".

واأعرب املزروعي عن اأمله يف اأن ت�سجع حملة " ناف�س.. على طريقتك 
النماذج  بهذه  القتداء  الباحثني عن عمل، على  ال�سباب  " املواطنني 
الناجحة من ال�سباب املواطنني، وال�سري على خطاهم يف العمل �سمن 
القطاع اخلا�س، مبا ي�سهم يف تعزيز م�ساركة القوى العاملة الوطنية 
يف النهو�س باقت�ساد الدولة، ودفع عجلة التنمية امل�ستدامة، وحتقيق 

التقّدم الذي تتطلع اإليه الإمارات يف جميع املجالت".
ولفت اإىل اأن القطاع اخلا�س �سريك اأ�سا�سي وفاعل يف تطوير اقت�ساد 
للدولة وحتريك عجلة التنمية القت�سادية وال�ساملة، ونحن نتطلع 
هذا  تطوير  يف  رئي�سياً  دوراً  الطموحة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  منح  اإىل 

القطاع احليوي، وحتقيق جناحه ومتّيزه".
اأقام برنامج ناف�س العديد من ال�سراكات مع  ويف �سبيل حتقيق ذلك 

م�ساهمة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  واخل��ا���س،  العام  القطاعني  موؤ�س�سات 
املواطنني الإماراتيني يف حتقيق التقدم القت�سادي للدولة، وت�سجيع 
متخ�س�سة  جم��الت  �سمن  وظ��ائ��ف  يف  العمل  على  املحلية  امل��واه��ب 
املزيد  اإقامة  اإىل  املجل�س  واإبداعية، كما يتطلع  تتطلب مهارات فنية 
بتوظيف  املعنية  اجلهات  مع  التعاون  لتعزيز  الفاعلة  ال�سراكات  من 

املواطنني.
قبل  م��ن   ،2021 �سبتمرب  ناف�س يف  ب��رن��ام��ج  اإط���لق  مّت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
"م�ساريع اخلم�سني"،  جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية كجزء من 
ومتكينها  الإماراتية،  العاملة  للقوى  التناف�سية  القدرة  زيادة  بهدف 
األ��ف وظيفة خلل خم�س   75 القطاع اخلا�س، ل�سغل  العمل يف  من 

�سنوات.

وفد رفيع امل�ستوى من القن�سلية ال�سينية يف دبي يزور مكتبة حممد بن را�سد ويهديها 1000 كتاب

�سيوي  يل  �سعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن 
القن�سلية  ع���ن  »ب��ال��ن��ي��اب��ة  ه���ان���غ، 
العامة لل�سني يف دبي، اأود اأن اأعرب 
عن خال�س امتناين للقائمني على 
م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د، والتي 
املكتبات  اأك����رب  اأح����د  ال��ي��وم  ت�سكل 

ل�سمان  مبتكرة  حلول  تطوير  يف 
والبّناء  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري  تعزيز 

للحراك الثقايف العاملي«.
وتابع، »من هذه الروؤية التي تت�سق 
امل�ستقبلية،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  م���ع 
التعاون  م���ن  مل��زي��د  دائ���م���اً  ن�����س��ع��ى 

امل��ث��م��ر يف امل���ج���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة من 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت���ب���ادل  خ����لل 
واملعرفية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���ت���ج���ارب 
بال�سناعات  ال��ن��ه��و���س  ي��دع��م  مب��ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ال�����س��ع��د بني 

البلدين«.

•• دبي-الفجر:

را�سد  ب��ن  حممد  مكتبة  ا�ستقبلت 
الأربعاء املا�سي وفداً رفيع امل�ستوى 
جلمهورية  العامة  القن�سلية  من 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ال�سعبية  ال�����س��ني 
العام  ال��ق��ن�����س��ل  ه���ان���غ،  ���س��ي��وي  يل 
جلمهورية ال�سني ال�سعبية بدبي؛ 
مرافقها  اإىل  ل���ل���ت���ع���رف  وذل�������ك 
وخ��دم��ات��ه��ا وك��ن��وزه��ا امل��ع��رف��ي��ة يف 

كافة املجالت والتخ�س�سات.
الدكتور  الوفد،  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
امل�����زروع�����ى، ع�سو  ����س���امل  حم���م���د 
مكتبة  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
وعدد  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
من املوظفني وامل�سوؤولني باملكتبة؛ 
حيث مت بحث �سبل تعزيز التعاون 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي وت����ب����ادل اخل������ربات يف 
ذات  واملعرفية  الثقافية  امل��ج��الت 
ال�����س��ل��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال���و����س���ول اإىل 
�سراكات فاعلة وناجحة، مبا يدعم 
وينه�س  امل��ع��ريف  ال��ت��ق��ارب  تر�سيخ 

كتاب يف الثقافة ال�سينية والفنون 
للأطفال  امل��ف�����س��ل��ة  وال��ق�����س�����س 
هذه  اأغ���ت���ن���م  اأن  واأود  وغ����ريه����ا، 
الفر�سة لأعلن بالتعاون مع املكتبة 
ال�سيني  للكتاب  رك���ن  اإن�����س��اء  ع��ن 
م�سيفا  ال�سيني«،  ال��ق��راءة  وي���وم 
اأغ�سط�س  الثامن من  »اتفقنا على 
القراءة  ي���وم  �سيكون  ع���ام  ك��ل  م��ن 
امل�ستقبل  يف  �سنعمل  كما  ال�سيني، 
اأن�سطة  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  ع��ل��ى 
التوا�سل  لتعزيز  الثقايف  التبادل 
ب����ني ال���ث���ق���اف���ات وال���ت���ف���اه���م بني 
ال�سني  ب��ني  وال�����س��داق��ة  ال�سعبني 

ودولةالإمارات العربية املتحدة«.
بالثقافة  الزيارة تعريفاً  وت�سمنت 
ال�سينية التقليدية، والتي من بينها 
اخلط  وم��ه��ارة  ال�ساي،  تقدمي  فن 
املو�سيقية  وال���ع���رو����س  ال�����س��ي��ن��ي، 
ختام  ويف  امل���خ���ت���ل���ف���ة.  والآلت 
اأه���دى ال��وف��د اإىل مكتبة  ال��زي��ارة، 
يف  كتاب   1000 را�سد  بن  حممد 
والتخ�س�سات  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 

مبكونات احل�سارة الإن�سانية.
�سامل  حم����م����د  ال�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
»اإنَّ  ترحيبية،  كلمة  يف  امل��زروع��ى، 
بف�سل  را����س���د،  ب��ن  حم��م��د  مكتبة 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء، 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، متثل منارة 
تقود  والإب���داع  والثقافة  للمعرفة 
الن�سء  لدى  املعرفة  �سغف  حتفيز 
كافة  يف  املعرفية  اآفاقهم  وتو�سيع 

املجالت والتخ�س�سات«.
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه، »ان��ط��لق��اً من 
الثقافة تتطور  باأن  الكبري  اإمياننا 
اأكر عندما تتوا�سل مع الثقافات 
الأخرى، و�سعنا على راأ�س اأولويتنا 
يف م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د، مد 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  التعاون  جذور 
العديد  وت��ن��ف��ي��ذ  ال����ع����امل،  ح�����ول 
حملياً  امل�ستقبلية  امل���ب���ادرات  م��ن 
ال���ت���ي تغطي  واإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���اً، 
خمتلف ميادين املعرفة، مبا ي�سهم 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  العامة يف 
املعماري،  ج��م��ال��ه��ا  م���ع  امل���ت���ح���دة، 
اآخر  ا�ستثنائيا  معلما  باتت  والتي 
»اأنها  موؤكدا  للعامل«،  دب��ي  تقدمه 
الثقافة  يف  ف���ارق���ة  ع��لم��ة  مت��ث��ل 
القت�سادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع 
ومنارة للمعرفة والإبداع واحلكمة 
مع مليني الكتب من جميع اأنحاء 

العامل«.
الرئي�س  ف���خ���ام���ة  »اأن  وت�����اب�����ع، 
مرة  ذات  بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني 
قال اإن القراءة تبقي عقولنا حية، 
حيويتنا،  وت��غ��ذي  حكمتنا،  وت��ن��ري 
ول�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم مقولة مماثلة 
اإن القراءة هي غذاء النف�س  تقول 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����س��ددي��ن  وال���ع���ق���ل، 
الأجيال  توجيه  واأه��م��ي��ة  ال��ق��راءة 
ق���راءة  ع��ل��ى  وت�سجيعها  ال��ق��ادم��ة 

املزيد«.
العامة  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة  اأن  واخ���ت���ت���م، 
 1000 ت���وف���ر  دب�����ي  يف  ل��ل�����س��ني 

للوحة  بالإ�سافة  ال�سينية،  باللغة 
ا�سم  ُك����ت����ب ع��ل��ي��ه��ا  رائ����ع����ة  ف���ن���ي���ة 
م�سيدين  ال�سينية،  باللغة  املكتبة 
التي  واملعرفية  النوعية  بالتجارب 
تقدمها املكتبة للزوار لزوارها على 
اختلف اأعمارهم. يذكر، اأنَّ مكتبة 
حممد بن را�سد، التي اأُن�سئت على 
م�����س��اح��ة ت��غ��ط��ي اأك����ر م���ن ن�سف 
م�ساحة  بني  ما  مربع  ق��دم  مليون 
الأر�س وم�ساحة املبنى، تعد واحدة 
ال�سرق  املميزة يف  املباين  اأكر  من 
�سكل  على  ممت  �سُ الأو�سط؛ حيث 
رحل، وهو م�سند الكتب على �سكل 
اأنحاء  جميع  يف  وامل�ستخدم   ،X
اإحدى  العامل الإ�سلمي. كما تعد 
الناحية  من  تقدماً  املكتبات  اأك��ر 
ال����ع����امل؛ حيث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
التقنيات، ومن  اأحدث  تعتمد على 
 ،)AI( ال�سطناعي  الذكاء  بينها 
 ،)AR( والواقع الفرتا�سي املعزز
»الهولوجرام«،  املج�سم  والت�سوير 

والروبوتات الذكية.

الإمارات للخدمات ال�سحية ت�ستعر�س 3 م�ساريع حتولية كربى وتبحث م�ستجدات تنفيذها

موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية 
على  ت�ستخدمها  �سحية  جهة  اأول 
تطوير  ب���ه���دف  ال����ع����امل  م�����س��ت��وى 
خدمات الرعاية ال�سحية والإرتقاء 
امل���ت���ع���ام���ل���ني م����ن خلل  ب���ت���ج���رب���ة 
تقنيات  اأح�������دث  م����ن  الإ�����س����ت����ف����ادة 
الأبعاد  ثلثي  الإفرتا�سي  ال��واق��ع 
من�سة  ل��ت��ط��وي��ر  "ميتافري�س" 
 "Meta Healthcare  "
الطبية  الإ����س���ت�������س���ارات  خل����دم����ات 
للمتعاملني  يتيح  مبا  الإفرتا�سية 
دخ�����ول ال���ع���امل الإف����رتا�����س����ي عرب 
الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول على 
نطاق  وتو�سيع  الطبية  الإ�ست�سارة 
ال�سحية  اخل��دم��ات  اإىل  ال��و���س��ول 

التي توفرها املوؤ�س�سة.

تعزيز  اإىل  ال����ه����ادف����ة  ال����ري����ادي����ة 
النف�سية  ال�������س���ح���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
م�ستوياتها  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والتاأهيلية  وال��ع��لج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
وفق  الأف���راد  ج��ودة حياة  وحت�سني 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
حتقيق  �����س����ب����ل  ب�����ح�����ث  مت  ك�����م�����ا 
تت�سمن  التي  امل�سروع  م�ستهدفات 
افتتاح وحدات متخ�س�سة خلدمات 
ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ب��ال�����س��راك��ة مع 
ت�����س��ت��م��ل على  ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س 
منت�سف  "فلل  متخ�س�سة  من�ساآت 
نوعها  م�����ن  الأوىل  الطريق" 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال�������س���رق الأو�����س����ط 
الرقمية  ال��ع��ي��ادات  �سبكة  وتطوير 
امل�ساعدات  وخط  النف�سية  لل�سحة 

وت�ستهدف املوؤ�س�سة حتى نهاية عام 
 - امل�����س��روع  ه��ذا  �سمن   -  2022
اإطلق وت�سغيل الإ�ست�سارات الطبية 
خلدمات ال�سحة النف�سية وخدمات 
�سعادة املتعاملني ف�سل عن خدمات 
الإ�ست�سارات اخلا�سة بتعزيز �سحة 
الأول من  ال���رب���ع  ب��ن��ه��اي��ة  الأ����س���رة 
اإىل  الإج��ت��م��اع  وت��ط��رق   .2023
م�سروع "النظام املتكامل لإدارة دورة 
الإيرادات "RCM " الذي ت�سعى 
املوؤ�س�سة من خلله لتعزيز قدراتها 

"حتدث  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ل��لإ���س��ت�����س��ارات 
لن�سمعك" بالإ�سافة اإىل التو�سع يف 
خدمات ال�سحة النف�سية املجتمعية 
وحدات  وت�سغيل  افتتاح  خ��لل  من 
يف  النف�سية  ل��ل��رع��اي��ة  متخ�س�سة 
الأولية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 
املتوقع  م���ن  ح��ي��ث  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ن�سب  زي���ادة  يف  امل�����س��روع  ي�ساهم  اأن 
العيادات  خ��دم��ات  م��ن  امل�ستفيدين 
وتعزيز  النف�سية  لل�سحة  الرقمية 
التزام املر�سى باخلطط العلجية.

امل��ج��ل�����س م�سروع  اأع�����س��اء  ون��اق�����س 
الفرتا�سية  ال�سحية  "الرعاية 
تقرر  ح��ي��ث  امليتافري�س"  بتقنية 
 Meta اإط�����لق وت��ف��ع��ي��ل م��ن�����س��ة 
تعترب  ال��ت��ي   ""Healthcare

•• دبي -وام:

موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ا�ستعر�س 
الإمارات للخدمات ال�سحية ثلثة 
بقيمة  ك�����ربى  حت���ول���ي���ة  م�������س���اري���ع 
ت�سمنت  دره������م  م���ل���ي���ون   53.7
م�سروع ال�سحة النف�سية املجتمعية 
الفرتا�سية  ال�����س��ح��ي��ة  وال��رع��اي��ة 
"امليتافري�س"  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
دورة  لإدارة  امل���ت���ك���ام���ل  وال���ن���ظ���ام 

الإيرادات .
ج���اء ذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع املجل�س 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور حممد 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال���ع���ل���م���اء  ���س��ل��ي��م 
للخدمات  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اإدارة 
يو�سف  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  ال�سحية 
حممد ال�سركال مدير عام املوؤ�س�سة 
واأع�ساء املجل�س حيث متت مناق�سة 
م�������س���ت���ج���دات ه�����ذه امل�������س���اري���ع اإىل 
وامل�ساريع  الق�سايا  من  عدد  جانب 

الأخرى.
وتاأتي هذه امل�ساريع املتوقع اإجنازها 
اإىل  ا�ستناداً  املقبل  دي�سمرب  بحلول 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي التي  م��ن��ه��ج��ي��ة 
يناير  يف  ال�����وزراء  جمل�س  اأط��ل��ق��ه��ا 
التحولية  امل�ساريع  ب�ساأن   2022

الكربى للعمل احلكومي.
واأكد الدكتور حممد �سليم العلماء 
من  تكون  اأن  على  املوؤ�س�سة  حر�س 
العمل  اأوائ��ل اجلهات احلكومية يف 
مب��ن��ه��ج امل�����س��اري��ع ال��ت��ح��ول��ي��ة منذ 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اإط���لق���ه���ا 
ب���ه���دف اإح���������داث ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف 
م�ستوى تقدمي اخلدمات ال�سحية 
التقنيات  اأح���دث  على  تعتمد  التي 

تعزز  والتي  احلديثة  التكنولوجية 
العلجية  ال�����ربوت�����وك�����ولت  م����ن 
اخلدمات  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وت���وف���ر 
مع  يتنا�سب  مب��ا  احلديثة  الطبية 
ال�سحة  الدولة على خارطة  مكانة 

العاملية.
التي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اإن  وق������ال 
من�سجمة  ج��اءت  املوؤ�س�سة  و�سعتها 
الر�سيدة  احل��ك��وم��ة  ���س��ي��ا���س��ات  م���ع 
الإ�سرتاتيجيات  م����ع  وم��ت�����س��ق��ة 
تطوير  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
وتر�سيخ  احلكومي  العمل  جم��الت 
قطاع  يف  الرقمي  التحول  مفاهيم 
اخلدمات ال�سحية من خلل تبني 
اأف�سل املقايي�س العاملية وا�ستقطاب 
تكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اأح��دث 

الطب احلديث.
واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف حممد 
ا�ستهدف  الإج��ت��م��اع  اأن  ال�����س��رك��ال 
امل�ساريع  وت��ط��ب��ي��ق  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ح���ث 
واملراحل  للخطط  وف��ق��اً  ال��ث��لث��ة 
الزمنية املحددة ان�سجاماً مع روؤية 
باأن تكون الوجهة الرائدة  املوؤ�س�سة 
معايري  اأع����ل����ى  ت���ق���دمي  يف  ع���امل���ي���اً 
اخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة والإرت�����ق�����اء 
ب��ج��ودة ح��ي��اة الأف������راد ع��رب توفري 
خدمات �سحية وعلجية ا�ستباقية 
قائمة  ومتكاملة ومنظومة �سحية 
ال�سحية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ع��ل��ى 
وال��ع��لج��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة وب��ي��ئ��ة عمل 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ال���ك���ف���اءات وامل���واه���ب 

ال�سحية املحرتفة.
اآل���ي���ات ومراحل  الإج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
النف�سية  "ال�سحة  م�سروع  تنفيذ 
امل�ساريع  اأح��د  املجتمعية" باإعتباره 

وتطبيق  اإن�������س���اء  ع���رب  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
دورة  لإدارة  و�سامل  متكامل  نظام 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  الإي������رادات 
العاملية مبا يدعم جاهزية املوؤ�س�سة 
التاأمني  م��ن��ظ��وم��ة  م���ع  ل��ل��رتاب��ط 
الكفاءة  م�ستويات  ويرفع  ال�سحي 
املالية وي�ساهم بتعزيز اآفاق ال�سراكة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  وال���س��ت��ث��م��ار م��ع 
النظام مع  لربط  اإ�سافة  م�ستقبًل 
قنوات الدفع املتنوعة ل�سداد ر�سوم 

اخلدمات ال�سحية.
امل�سروع  ه��ذا  م��ن  املوؤ�س�سة  وت�سعى 
لإدارة  ال��رق��م��ي  ال��ن��ظ��ام  ب��ن��اء  اإىل 
التطبيق  وب�����دء  الإي���������رادات  دورة 
التابعة  ال�سحية  املن�ساآت  من  بعدد 
اإ�سافة   2022 نهاية  بحلول  لها 
ل�سداد  ج��دي��دة  ق��ن��وات  اإن�����س��اء  اإىل 
واتاحتها  ال�سحية  اخلدمات  ر�سوم 
اإحدى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للمتعاملني 
ال���ب���ن���وك ال��ع��ام��ل��ة ب���ال���دول���ة ومن 
املتوقع اأن ي�ساهم امل�سروع يف تعزيز 
اإيراداتها  وت��ع��زي��ز  امل��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 

املرتبطة باخلدمات الطبية.
ا�ستعرا�س  الإج���ت���م���اع  خ���لل  ومت 
�سباب  جم���ل�������س  اإجن������������ازات  اأب���������رز 
ال�سباب  مت��ك��ني  جم����ال  امل��وؤ���س�����س��ة 
النهائية  الن�سخة  اإمت���ام  فيها  مب��ا 
ال�سباب  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة مت��ك��ني  م��ن 
الإ�سرتاتيجية  اإدارة  م��ع  بالتعاون 
ال�سباب  قبل  م��ن  فاعلة  مب�ساركة 

وجل�سات  �سبابية  حلقات  وتنظيم 
ا�ستبيان  واإط�������لق  ذه���ن���ي  ع�����س��ف 
لتحليل احتياجات ال�سباب وحتديد 
يف  ال�سباب  م�ساركة  بتفعيل  الغاية 

اأهم الأن�سطة يف املوؤ�س�سة.
واأ������س�����اد ال���دك���ت���ور ي���و����س���ف حممد 
املوؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���رك���ال 
املوؤ�س�سة  �سباب  جمل�س  ب��اإجن��ازات 
تعزيز  يف  وج����ه����وده  الإج���ت���م���اع  يف 
ما  ..م��ث��م��ن��اً  املوؤ�س�سي  العمل  بيئة 
حققه من اإجنازات يف جمال متكني 
املوؤ�س�سة  ح��ر���س  واأك�����د  ال�����س��ب��اب؛ 
اأفكارهم  وت��ب��ن��ي  ت�سجيعهم  ع��ل��ى 
م�ساريعهم  ودع��������م  الإب�����داع�����ي�����ة 
ا�سرتاتيجيتها  �سمن  الب��ت��ك��اري��ة 
ال�سمولية التي تت�سمن حزمة من 
املحاور الهادفة اإىل متكني قدراتهم 

وتعزيز ح�سورهم وم�ساركتهم.
ا���س��ت��ع��ر���س الإج���ت���م���اع جهود  ك��م��ا 
واإجن��������ازات��������ه يف جم���ال  امل���ج���ل�������س 
"منو"  م��ب��ادرة  ع��رب  الأداء  تطوير 
ال����دورات  ع��ق��د  ع��ل��ى  ا�ستملت  ال��ت��ي 
والفر�س  والإر������س�����اد  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل�ساريع  اإدارة  لل�سباب  يتيح  مب��ا 
وامل�����س��ارك��ة يف ال��ل��ج��ان ف�����س��ًل عن 
التنفيذيني  امل����دراء  م��ع  الإج��ت��م��اع 
ملختلف  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  ورف����ع 
التي  امل���ب���ادرات  لإق�����رتاح  الإدارات 
ا�سرتاتيجية  ت����خ����دم  اأن  مي���ك���ن 

املوؤ�س�سة.

»اخلوانيج ووك« تطلق خميما تعليميا لالأطفال عن كوكب املريخ
•• دبي- وام:

 - بدبي  والرتفيه  الت�سوق  وجهة  ووك" -  "اخلوانيج  اأطلقت 
"املخيم ال�سيفي الأول للأطفال على كوكب املريخ" التعليمي 
وذلك بالتعاون مع مركز حممد بن را�سد للف�ساء و"مفاجاآت 
للمهرجانات  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  دبي"  ���س��ي��ف 

والتجزئة.
يهدف املخيم - الذي ي�ستمر حتى 28 اأغ�سط�س اجلاري يومياً 
ت��ق��دمي جتربة  اإىل   - م�����س��اًء   10 م�����س��اًء حتى   4 ال�ساعة  م��ن 
ا�ستثنائية لإ�ستك�ساف علوم الف�ساء من خلل اأن�سطة تعليمية 

وتثقيفية ممتعة.

الإ�سرتاتيجية  التوجهات  املخيم كمبادرة لدعم  وياأتي تنظيم 
ق��ادر على  الإم���ارات يف ه��ذا املجال مبا يعزز بناء جيل  لدولة 
حلول  تطوير  بهدف  وتقنياتها  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني 
خمتلفة لتحديات امل�ستقبل حيث يتيح للأطفال بني عمر 5 و 
14 الفر�سة للتعرف على الف�ساء ال�سا�سع وجمموعة النظام 
ال�سم�سي واجلاذبية وجيولوجيا املريخ واإمكانية توافر احلياة 

النباتية على الكوكب.
كما ي�ساحب املخيم معر�سا تفاعليا للإحتفاء باأعمال الأطفال 
اأقمار  وت�سغيل  ب��ن��اء  م��ث��ل  الإب��داع��ي��ة  وم��ه��ارات��ه��م  امل�����س��ارك��ني 
امل�سنع  �سات"  "خليفة  ذل��ك  يف  مب��ا  الأر����س  لر�سد  �سناعية 
م�سابقات  يف  امل�ساركة  لل�سغار  ميكن  فيما   .. اإماراتية  باأيدي 

الف�ساء  رواد  مبلب�س  للفوز  اأ���س��ب��وع  ك��ل  نهاية  يف  ح�سرية 
ومبو�سوعة تعليمية من مركز الف�ساء.

برنامج  عن  امل�سوؤول  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  ويتبنى 
رائ����دة على  ال��دول��ة  ج��ع��ل  للف�ساء مهمة  ال��وط��ن��ي  الم�����ارات 
م�ستوى العامل يف ال�ستك�سافات الف�سائية .. كما ي�سعى املركز 
من خلل هذه التجربة الف�سائية اإىل الإ�ستفادة من املعرفة 
واخلربات الواقعية يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء من اأجل اإلهام 

جيل امل�ستقبل من رواد الف�ساء.
�سبتمرب   4 حتى  ت�ستمر  التي  دبي"  �سيف  "مفاجاآت  وتقدم 
وترفيهية  ت�سويقية  عرو�سا  الإم���ارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  املقبل 

جذابة.

اإعــــــالن بيـــــع �ســـيـارات
يعلن ال�سادة / �سركة نادي الوحدة الريا�سي لكرة القدم عن بيع �سيارات وهى 

عبارة عن:

وذلك بطريقة املظاريف املغلقة كالتايل :
- على ان تكون معاينة املوجودات يف يوم الثلثاء املوافق 9 /2022/8  �سباحا 
اأي���ام حتى   7 ومل��دة   .. ابوظبي  ب��اإم��ارة  الكائنة  الريا�سي(  ال��وح��دة  )ن���ادي  مبقر  

تاريخ2022/8/15 .
- ي��ت��م ت��ق��دمي ال��ع��رو���س ب��ن��ظ��ام امل��ظ��اري��ف امل��غ��ل��ق��ة ب��ح��د اق�����س��ى ي���وم الثلثاء 
الوحدة  )ن����ادي  ���س��ب��اح��ا  مب��ق��ر    10 ال�����س��اع��ة  2022 يف مت���ام  املوافق8/16/ 

الريا�سي( يف مدينة ابوظبي – بجوار الوحدة مول.
للأ�ستف�سار يرجي الت�سال

 تليفون :   024433000                    موبايل :  0502626717
fahad@alwahdasg.ae    : بريد الكرتوين

�سركة نادي الوحدة الريا�سي لكره القدم

رقم القاعدةالكيلو مرت احلايلموديللون املركبةنوع املركبةفئة اللوحةرقم املركبةم
2010207.1232FMDK4KC0ABB15218ر�صا�صيفورد ايدج1693904
2010156.426RKLBB42E1A8004440ر�صا�صيتويوتا كوروال27137810
2010264.424WVWRU11K1AM001038ابي�سفولك�س جيتا3246717
2009249.5361N4AL21D69C153119ابي�سني�صان األتيما4970196
2009315.2501N4AL21D09C161670ابي�سني�صان األتيما5960296
2009147.839JN1CC11C69T036499ابي�سني�صان تيدا63022610
2009120.034JN1CC11C49T038106بنيني�صان تيدا7940296
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  ث���اين،  ب��ن  اأح��م��د حممد  ط��ي��ار  ال��ل��واء  �سعادة  تفقد 
العامة  الإدارة  الدكتور �سالح عبد اهلل مراد، مدير  العميد  بالوكالة، بح�سور 
لللتحاق  املر�سحني  للطلبة  ال�سخ�سية  امل��ق��اب��لت  �سري  الب�سرية،  ل��ل��م��وارد 
 7 وال��دورة   ،34 الدفعة  ال�سباط  باأكادميية �سرطة دبي �سمن دورة مر�سحي 

للعن�سر الن�سائي، وذلك يف نادي ال�سباط يف اجلداف.
الطلبة  م��ع  امل��ق��اب��لت  اآل��ي��ة  ُمف�سل ح��ول  ���س��رح  اإىل  ث��اين  ب��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 
مت  والتي  املتقدم،  لها  يخ�سع  التي  والختبارات  الختيار  ومعايري  املر�سحني 
العاملي ملكانة �سرطة دبي كموؤ�س�سة  امل�ستوى  لتتنا�سب مع  اختيارها وحتديدها 
اأ�س�س مدرو�سة ت�سهم يف النهاية  �سرطية رائدة يف العمل الأمني، واملبنية على 
امل�ستقبلية  والتطلعات  والغايات  الأه��داف  تخدم  عالية  بكفاءة  دفعات  بتخريج 
الطلبة  املقابلت مع  "بن ثاين" على جهود جلنة  اللواء  واأثنى  دب��ي.  ل�سرطة 
املر�سحني، موؤكداً حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي الدائم على اختيار اأف�سل 
لرجال  امل�سرفة  ال�سورة  تعك�س  اأمنية  كوادر  لتخريج  املتقدمني،  الكفاءات من 
ال�سرطة وحتافظ على مكت�سبات و�سمعة �سرطة دبي، وت�ساهم يف حتقيق الأمن 

والأمان وتطلعات القيادة الر�سيدة.

وكانت اللجنة قد با�سرت منذ بداية الأ�سبوع املا�سي مبقابلة الطلبة ممن تنطبق 
عليهم ال�سروط الواجب توافرها لللتحاق بدورة املر�سحني، والتي تتمثل يف 
اأن يكون املر�سح من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، واأن يكون حا�سًل 
على �سهادة الثانوية العامة يف امل�سار املتقدم بن�سبة ل تقل عن %75 اأو يف امل�سار 
اأكر  عليها  يكون قد م�سى على ح�سوله  واأل  العام بن�سبة ل تقل عن 80%، 
من عامني، واأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، ومل ي�سبق له احلكم عليه بعقوبة 
�سالبة للحرية يف جناية، اأو باأية عقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، و 
األ يقل العمر عن �سبعة ع�سر عاماً ول يزيد على واحد وع�سرين عاماً، واأل يقل 

الطول عن ) 165 ( �سم للذكور و)155( �سم للإناث، ويتنا�سب مع وزنه.
ومن ال�سروط اأي�ساً اجتياز برنامج اخلدمة الوطنية والحتياطية، واأن يكون 
 Emsat  ( الإجنليزية  للغة  القيا�سي  الإم���ارات  اختبار  يف  حا�سًل  الطالب 
Achieve( على 1100 اأو ما يعادلها من �سهادة TOFEL مبعدل 500 
درجة اأو �سهادة ILETS مبعدل 5 درج��ات، و اأن يكون الطالب حا�سًل على 
اختبار الإمارات للقبول اجلامعي – اللغة العربية  ) Emsat( على 1000 
درجة. و�سيح�سل املر�سحون يف اأكادميية �سرطة دبي على العديد من املميزات 
من �سمنها مكافاأة �سهرية، وبطاقة اخل�سومات )اإ�سعاد( وغريها من املميزات 

الأخرى.

•• اأبوظبي- الفجر:

ا�ستعر�ست �سرطة اأبوظبي جهود  اإدارة املتابعة ال�سرطية و الرعاية اللحقة و 
املراقبة  نظام  تت�سمن  والتي  البديلة  العقوبات  للمجتمع من خلل  خدماتها 
اللكرتونية  وتقدمي برامج النقاط املرورية وتدابري اخلدمة املجتمعية  وذلك  
عرب برنامج بلدنا اأمانة والذي يبث يف اإذاعة اف ام اأبوظبي .  واأو�سح العقيد  
اأن   اللحقة  الرعاية  و  ال�سرطية  املتابعة  اإدارة  مدير  اخلييلي  جمعة  اأح��م��د 
والتاأكد من  ال�سرطية  باملراكز  املحكومني  الإدارة  تعمل على متابعة ومراقبة 
من  اللحقة  والرعاية  املجتمعية  العقوبات  تنفيذ  يف  الأ�سخا�س  التزام  مدى 
خلل تقدمي الرعاية اللحقة للمفرج عنهم من النزلء والأح��داث واأ�سرهم 
اذا تطلب المر وذلك من خلل احلاقهم بربامج تاأهيلية ومبادرات جمتمعية 
لدجمهم يف املجتمع ب�سكل اإيجابي. واأ�سار اإىل اأن الإدارة ومنذ بدء عملها يف عام 
2017 تركز يف عملها  على دعم الأولويات ال�سرتاتيجية  ل�سرطة اأبوظبي من 
خلل زيادة ر�سا وثقة املجتمع والوقاية من اجلرمية وتهيئة البيئة  امللئمة 
للمخالفني واملحكومني  واملفرج عنهم يف العقوبات البديلة لدجمهم يف املجتمع 
املتابعة  ادارة  ال�سحي من  اأحمد  الدكتور من�سور  املقدم  . وحتدث  فعال  ب�سكل 
اأنه  اإىل  م�سرياً   اللكرتونية  املراقبة  نظام  عن  اللحقة  الرعاية  و  ال�سرطية 
يتم من خلل تنفيذ الحكام الق�سائية عن طريق  ال�سوار اللكرتوين ويعك�س 
التوجهات  التقنية املعا�سرة واحلديثة لدولة المارات العربية املتحدة والتي 
تعترب من اأوائل  الدول التي طبقت ممار�سة املراقبة اللكرتونية وقد ح�سلت 
اأبوظبي  2019  �سمن  مئوية �سرطة  اأف�سل املمار�سات يف العام   الدارة على 

اآلية  اأن  لتطبيقها ممار�سة حديثة  على امل�ستوى العربي والعاملي .  واأ�سار اإىل 
الق�سائي والتدقيق على احلالة وفتح ملف  ا�ستلم احلكم  التطبيق تبداأ منذ 
للمراقبة اللكرتونية  ال�سوار اللكرتوين على اخلا�سع  الكرتوين ثم تركيب 
وحتى النتهاء من مدة املحكومية املقدرة من دائرة الق�ساء ،وتتم املراقبة من  
باأف�سل الأجهزة وال�سا�سات وتعمل  خلل غرفة عمليات  متخ�س�سة وجمهزة 
على مدار ال�ساعة . واأو�سح املقدم نهيان حممد  املهريي من ق�سم برامج النقاط 
الرئي�سي   الهدف  اأن  اللحقة   الرعاية  و  ال�سرطية  املتابعة  ادارة  يف  امل��روري��ة 
الطريق  م�ستخدمي  �سلوك  تقومي  ه��و   امل��روري��ة   النقاط  برامج  تقدمي   من 
واملرور  ال�سري  قانون  وتاأهيل خمالفي  املرورية   الثقافة   ون�سر  ال�سائقني  من 
الحتادي  من خلل خدمات عدة  تقدم للجمهور بعدة لغات وذلك من خلل:  
ا�سرتجاع  وبرنامج   ، نقطة  اإىل23   8 من  امل��روري��ة  النقاط  تخفي�س  برنامج 
الثقيلة،   املركبات  �سائقي  وب��رن��ام��ج    ، فاأعلى  نقطة   24 م��ن  ال��ق��ي��ادة   رخ�سة 
وبرنامج اأ�سحاب الهمم  وتقدم الربامج باللغات العربية والجنليزية  والأوردو 
وبلغة الإ�سارة لفئة ال�سم و�سعاف ال�سمع.   وقال الرائد عبد الرحمن عبداهلل  
الرعاية  و  ال�سرطية  املتابعة  اإدارة  يف  املجتمعية  ال��ت��داب��ري  ق�سم  م��ن  ال�سبلي 
اللحقة اإن تدابري اخلدمة املجتمعية  هي بديل عن احلب�س  و وفقا للقانون 
يتم اإلزام املحكوم عليه باأداء اأحد اأعمال اخلدمة املجتمعية واملحددة  بقرار من 
املعنية بقرار من رئي�س  التن�سيق مع اجلهات  املوقر  ومن ثم  ال��وزراء  جمل�س 
دائرة الق�ساء ح�سب الإمارة وهي تعد بديًل عن احلب�س للجنح  التي ل تزيد 
عن 6 اأ�سهر والتي  ي�سدر فيها احلكم  اأي  مبا ليزيد عن 6 اأ�سهر اأو الغرامة 

وليجوز اأن تزيد مدة اخلدمة املجتمعية  عن 3 اأ�سهر.

•• مكة املكرمة-وام:

امللك  جممع  حتويل  املقبلة  الفرتة  خلل  ال�سريفني  احلرمني  رئا�سة  تعتزم 
جلميع  جذب  ونقطة  ح�ساري  معلم  اإىل  امل�سرفة  الكعبة  لك�سوة  العزيز  عبد 

القا�سدين ملكة املكرمة.
وقال �سعادة امل�ست�سار عبد احلميد املالكي م�ساعد الرئي�س العام ل�سوؤون جممع 
ال�سريفني يف حوار مع وكالة  الك�سوة واملعار�س واملتاحف يف رئا�سة احلرمني 
اأنباء الإمارات " وام " اإن الهدف من هذا التوجه هو اإعطاء زائر مكة املكرمة 
الفر�سة للطلع عن كثب على كيفية �سناعة الك�سوة ذلك الثوب الأغلى يف 

العامل والذي تبلغ تكلفته 25 مليون ريال �سعودي.
واأ�ساف اأن الهدف من م�سروع تطوير م�سنع الك�سوة امل�سرفة اأن ي�سبح حمطة 
وفق  ال�سريفني  احلرمني  رئا�سة  يف  النوعية  للنقلة  ومواكبة  عاملية  اإبداعية 
روؤية 2030؛ واإعادة ت�سميم بع�س املواقع التي حتقق اجلذب ال�سياحي لتكون 

اأيقونة ح�سارية ملكة املكرمة ومعلما �سياحيا بارزا.

اإنتاج  عملية  "ت�ستغرق  املالكي:  ق��ال  الك�سوة  ل�سناعة  امل��ق��درة  الفرتة  وح��ول 
و�سناعة ك�سوة الكعبة امل�سرفة ما بني 7 اإىل 8 اأ�سهر .. واأ�ساف : " لقد تابع 
وذلك  حم��رم،  غ��رة  يف  الكعبة  ك�سوة  ا�ستبدال  عملية  كبرية  بفرحة  امل�سلمون 
للمرة الأوىل بعدما كان يجري ا�ستبدالها يوم التا�سع من ذي احلجة، م�سرياً 
احلدث  بهذا  الهتمام  من  مزيد  حتقيق  ي�ستهدف  املوعد  ه��ذا  تغيري  اأن  اإىل 

الكبري ملا له من مكانة عظيمة يف قلوب امل�سلمني".
ونوه اإىل اأن حكومة اململكة العربية ال�سعودية تويل خدمة احلرمني ال�سريفني 
ك�سوة  �سناعة  يف  الأعمال  اأداء  بجودة  الرتقاء  على  وت�سدد  اهتماماتها،  جل 
الرقمية  التحولت  بكافة جوانب  الكعبة وب�سكل متميز، ف�سل عن الهتمام 

والذكاء ال�سطناعي يف ال�سناعة.
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  توجيه  اأن  واأو�سح 
�سعود باإطلق ا�سم جممع امللك عبد العزيز لك�سوة الكعبة امل�سرفة على م�سنع 
الك�سوة الكائن بحي "اأم اجلود" والذي تبلغ م�ساحته الإجمالية 56 األف مرت 

مربع، ياأتي تخليداً لذكرى املوؤ�س�س ودوره يف اإن�ساء هذا ال�سرح الكبري.

يف  واملتاحف  وامل��ع��ار���س  الك�سوة  جممع  ل�سوؤون  ال��ع��ام  الرئي�س  م�ساعد  وذك��ر 
اأنامل  ذات  �سعودية مدربة  باأيد  املجمع يعمل  اأن  ال�سريفني،  رئا�سة احلرمني 
حمرتفة ت�ساهم يف جتويد �سناعة الك�سوة، ي�سل عددها اإىل 220 من ال�سناع 
املحرتفني والإداريني؛ كما يخت�س فريق املجمع بالعناية بالك�سوة من تنظيف 
وتلميع للمذهبات و�سيانة ما يلزم من خياطة واإ�سلح ومعاجلة طوال �ساعات 

اليوم على مدار العام.
خلل  الرحمن  ل�سيوف  تقدميها  �سيتم  التي  اخلدمات  " اإن   : املالكي  وق��ال 
اأن  اإىل  م�سريا  والتو�سع،  بالتطور  تت�سم  ه   1444 اجل��دي��د  الهجري  ال��ع��ام 

اململكة م�ستمرة يف تقدمي اخلدمات وتوفري بيئة اآمنة لإقامة ال�سعائر" .
زمزم  ماء  عبوات  توزيع  على  تقوم  التي  الذكية  الروبوتات  تقنية  اإىل  واأ�سار 
من  وال�ستفادة  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  تطبيق  بهدف  ب�سري،  تدخل  ب��دون 
الذكاء ال�سطناعي خلدمة بيت اهلل احلرام، لفتا اإىل اخلدمات الأخرى التي 
من بينها توزيع امل�ساحف، والرتجمة اإىل العديد من اللغات واآخرها ترجمة 

لغة. خطبة عرفات التي �ساهدها اأكر من 200 مليون م�سلم عرب 11 

وتتكون الك�سوة من اأربع قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من اأوجه الكعبة امل�سرفة، 
الكعبة ومتر �سناعتها  باب  على  تو�سع  التي  ال�ستارة  والقطعة اخلام�سة هي 
مبراحل عدة؛ اإذ يجمع قما�س »اجلاكارد« لت�سكيل جوانب الك�سوة الأربعة، ثم 

تثبت عليه قطع احلزام وال�ستارة متهيداً لرتكيبها فوق الكعبة.
احلرير  من  كجم   760 بني  موزعة  ج��رام  كيلو   1300 الك�سوة  وزن  ويبلغ 
و320 كجم من القطن و120 كجم من الأ�سلك املطلية بالذهب و100 
كيلو جرام من الف�سة. ويبلغ عدد قطع حزام ك�سوة الكعبة امل�سرفة 16 قطعة، 
اأركان الكعبة، و5 قناديل  اأ�سفل احلزام و4 �سمديات تو�سع يف  و12 قنديًل 
الكعبة  لباب  اخلارجية  ال�ستارة  اإىل  اإ�سافة  الأ�سود،  اأعلى احلجر  اأك��رب«  »اهلل 

امل�سرفة.
وكانت " رئا�سة �سوؤون احلرمني" اأعلنت يف الثاين من اأغ�سط�س اجلاري اإزالة 
امل�سرفة وذلك تزامناً مع بدء مو�سم العمرة،  احلواجز الوقائية حول الكعبة 
بعد اأكر من عامني على و�سعها كاإجراء احرتازي ملواجهة فريو�س "كوفيد 
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•• اأم القيوين-وام:

اأم القيوين وال�سيخ  اأدى ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعل نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
حممد بن �سعود بن را�سد املعل رئي�س دائرة الرقابة املالية وال�سيخ عبداهلل بن �سعود بن را�سد املعل 

رئي�س دائرة املالية وال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعل رئي�س دائرة البلدية وال�سيخ �سقر بن �سعود 
بن را�سد املعل رئي�س دائرة احلكومة الذكية باأم القيوين، �سلة اجلنازة ظهر ام�س، مب�سجد ال�سيخ 
اآل علي  اأحمد  اأحمد بن را�سد املعل مبنطقة الرا�س باأم القيوين، على جثمان املغفور له علي جا�سم 

ع�سو املجل�س الوطني الحتادي ومدير عام �سبكة اأم القيوين الإذاعية.

القيوين  باأم  الأم��ريي  الديوان  ال�سيوخ و�سعادة نا�سر �سعيد التلي مدير  اأدى ال�سلة عدد من  كما 
و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات بالديوان الأمريى و�سعادة �سيف حميد �سامل مدير مكتب 

�سمو ويل عهد اأم القيوين وكبار امل�سوؤولني واملواطنني باأم القيوين.

م�ساعد الرئي�س العام يف »احلرمني ال�سريفني« لـ »وام«: 

حتويل جممع ك�سوة الكعبة امل�سرفة اإىل معلم ح�ساري ومزار �سياحي

نائب رئي�س »تنفيذي اأم القيوين« وال�سيوخ يوؤدون �سالة اجلنازة على جثمان علي جا�سم اأحمد اآل علي

•• اأبوظبي-وام:

ينعى املجل�س الوطني الحتادي مبزيد من احلزن والأ�سى 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل، �سعادة علي جا�سم اأحمد، ع�سو 
املجل�س الوطني الحتادي، الذي انتقل اإىل جوار ربه بعد 

حياة حافلة بالعطاء.
واأع������رب م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الوطني 
التعزية  م�ساعر  اأ���س��دق  عن  املجل�س،  واأع�ساء  الحت���ادي 
العلي  اهلل  اإىل  مبتهل  واأه��ل��ه  الفقيد  ذوي  اإىل  وامل��وا���س��اة 
جناته  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 

ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اأن  غبا�س  �سقر  معايل  واأك���د 
ع��ق��ود يف  ث��لث��ة  م��ن  اأك���ر  م��دى  �ساهم على  علي جا�سم 
ون�ساطه  املجل�س  يف  ع�سويته  خ��لل  م��ن  وط��ن��ه،  خ��دم��ة 
ال���وط���ن���ي، وع��ل��ى م�ستوى  ال�����س��ع��ي��د  يف م��ن��اق�����س��ات��ه ع��ل��ى 
يف  امل�ساركة  املجل�س  وف��ود  �سمن  الربملانية  الدبلوما�سية 
الذي  الوطني  الدور  الربملانية، مثمنا  الفعاليات  خمتلف 
خدمة  يف  بالعطاء  احل��اف��ل��ة  م�سريته  خ��لل  ب��ه  ا�سطلع 

قيادة و�سعب ودولة الإمارات.
عني  ال��ذي  جا�سم  علي  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  ويعد 
ع�سوا يف املجل�س الوطني الحتادي يف الف�سل الت�سريعي 
الربملانيني  ع��م��ي��د  6-2-1990م،  ب���ت���اري���خ  ال��ت��ا���س��ع 

الإماراتيني لقدم ع�سويته يف املجل�س التي ا�ستمرت قرابة 
الت�سريعي  الف�سل  من  الثالث  الدور  لغاية  "32" عاما 

ال�سابع ع�سر احلايل.
املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  من�سب  اهلل  رحمه  و�سغل 
يف الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر، ومن�سب وكيل اللجنة 
الف�سل  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  لل�سعبة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الت�سريعي الثالث ع�سر، كما راأ�س عددا من جلان املجل�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  من�سب  و�سغل  ال��ربمل��ان��ي��ة،  م�سريته  خ��لل 
العربية، ممثل  املجموعة  ع��ن  ال���دويل  ال��ربمل��اين  الحت���اد 
وهو  ل��لحت��اد،  التنفيذية  اللجنة  يف  العربية  املجموعة 

حائز على جائزة التميز الربملاين العربي لعام 2017م.

املجل�س الوطني الحتادي ينعي علي جا�سم اأحمد

»بن ثاين« يتفقد �سري املقابالت للمتقدمني لاللتحاق باأكادميية �سرطة دبي
�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�س جهود »اإدارة املتابعة ال�سرطية« يف برنامج بالدنا اأمانة

•• اأم القيوين - وام:

املعل  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دي���وان  نعى 
�سعادة  له  املغفور  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
الوطني  املجل�س  ع�سو  علي  اآل  جا�سم  اأح��م��د  جا�سم  علي 
الحتادي ومدير عام �سبكة اأم القيوين الإذاعية الذي وافته 

املنية اأم�س الثنني 8 اأغ�سط�س 2022م.
وفيما يلى ن�س البيان : " ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..

املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�سية مر�سية  النف�س  اأيتها  " يا 
فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي " �سدق اهلل العظيم ..

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ينعي ديوان �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ �سعود بن را�سد املعل ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم 
القيوين املغفور له باإذن اهلل �سعادة علي جا�سم اأحمد جا�سم 
اآل علي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي ومدير عام �سبكة اأم 
القيوين الإذاعية، الذي وافته املنية �سباح اأم�س بعد معاناة 
له  املغفور  واأقيمت �سلة اجلنازة على جثمان  املر�س.  مع 
بعد �سلة الظهر اأم�س بجامع ال�سيخ اأحمد بن را�سد املعل 
يف منطقة الرا�س باأم القيوين. ويتقدم ديوان �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ �سعود بن را�سد املعل ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم 
�سائل  الفقيد،  اأ�سرة  اإىل  واملوا�ساة  التعازي  باأحر  القيوين 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وعظيم غفرانه 

وي�سكنه ف�سيح جناته .. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون."

ديوان حاكم اأم القيوين ينعي على جا�سم اأحمد اآل علي

الرائد  عبدالرحمن ال�سبلي املقدم نهيان حممد املهريياملقدم الدكتور من�سور  ال�سحيالعقيد احمد جمعة اخلييلي
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•• دبي-وام:

لأم���ن  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ح�����س��ل��ت 
املطارات ب�سرطة دبي على ت�سنيف 
الدولية  "اجلائزة  يف  جن���وم   7
عن  املمار�سات"  لأف�سل  الثامنة 
 "XOVIS" م�سروع  تطبيقها 
لفئة التح�سني امل�ستمر وذلك من 
ب��ني 60 م�����س��روع��اً م�����س��ارك��اً من 
اإجمايل 8 دول عاملية تقدمت اإىل 
يف  املوؤ�س�سي  التميز  اأبحاث  مركز 

نيوزلندا املركز املعني باجلائزة.
بال�سويدا  ح��م��وده  العميد  واأك���د 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
لأمن املطارات بالوكالة اأن الفوز 
تبذلها  التي  للجهود  ثمرة  ياأتي 
املطارات  لأم����ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
العامة  القيادة  بتوجيهات  عمًل 
منظومة  بتطوير  دب���ي  ل�سرطة 

العمل من خلل ا�ستخدام اأحدث 
واأف�سل  والأن����ظ����م����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل�ستوى  على  الريادية  املمار�سات 
موؤ�س�سة  م��ع  بالتن�سيق  ال��ع��امل��ي 
ل��ت��ق��دمي خدمات  دب���ي  م���ط���ارات 
متتاز بالكفاءة واحلرفية والتميز 
�سرطة  وم��ك��ان��ة  �سمعة  م��ن  ت��ع��زز 

دبي ومطارات دبي.
لأمن  العامة  الإدارة  اأن  واأو���س��ح 
ب�����س��رط��ة دب����ي متكنت  امل����ط����ارات 
مناف�سة  بعد  باجلائزة  الفوز  من 
م�سروعاً   60 م����ن  اأك�������ر  م����ع 
ك��اأف�����س��ل مم��ار���س��ة م��ط��ب��ق��ة عرب 
ال����ذي   "XOVIS" م�������س���روع 
وفرته موؤ�س�سة مطارات دبي وهو 
احلرارية  احل�سا�سات  ا���س��ت��خ��دام 
ان�سيابية  ل�سمان  مثلى  ب�سورة 
ع��م��ل��ي��ة ت��ف��ت��ي�����س امل�����س��اف��ري��ن يف 
املناطق الأمنية واإنهاء اإجراءاتهم 

حيث  دق���ائ���ق   /5/ م���ن  اأق�����ل  يف 
ن�سبة  امل�������س���روع يف حت��ق��ي��ق  جن���ح 
 2021 ع��ام  خ��لل   99،81%
وهو  امل�ستهدف  باملوؤ�سر  مقارنة 
حموده  العميد  وق��ال   ".95%
ُتعطي  احل��راري��ة  احل�سا�سات  اإن 
كثافة  وج��ود  عن  مبا�سرة  بيانات 
يتمكن  بحيث  امل�سافرين  ع��دد  يف 
اتخاذ  م���ن  امل���ط���ار  ال��ع��ام��ل��ون يف 
ت�سغيل  ع���رب  ���س��ري��ع��ة  اإج��������راءات 
ع���دد اأك���رب م��ن الأج���ه���زة ونقاط 
املوظفني  ع���دد  ورف����ع  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
الإح��داث��ي��ات لفتاً  تلك  مل��واج��ه��ة 
تقييم  بعد  حتقق  ال��ف��وز  اأن  اإىل 
ل��ل��م�����س��اري��ع امل�������س���ارك���ة م���ن قبل 
خ���رباء دول��ي��ني يف جم��ال التعلم 
املوؤ�س�سي �سمن منهجية املقارنات 

املرجعية واأف�سل املمار�سات.

•• ال�صارقة- وام:

اأظهرت اإمارة ال�سارقة كفاءة وقدرة 
احلالة  تداعيات  مواجهة  يف  عالية 
�سهدتها  التي  ال�ستثنائية  اجلوية 
ا�ستنفرت  ح��ي��ث  م����وؤخ����را  ال����دول����ة 
وم�ساندة  بدعم  املعنية  الفرق  كافة 
الآثار  لتخفيف  الحت��ادي��ة  اجلهات 
واحلفاظ  الأم���ط���ار  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 

على �سلمة الأفراد واملمتلكات.
واأو����س���ح ت��ق��ري��ر - ���س��در اأم�����س عن 
ال�سارقة  حلكومة  الإعلمي  املكتب 
ا�ستعدت  ال�������س���ارق���ة  اإم��������ارة  اأن   -
اجلوية  الظروف  لتبعات  للت�سدي 
منذ توقعها بر�سد املخاطر املرتتبة 
ال�ستجابة  خ����ط����ط  وم�����راج�����ع�����ة 
ل���ل���ك���وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
والآليات  ال��ع��م��ل  ط��واق��م  ج��اه��زي��ة 
للوقاية  التوعوية  الر�سائل  ون�سر 

ومواجهة الأخطار املتوقعة.
وبلغ عدد عمليات الإنقاذ والإخلء 
باملناطق ال�سرقية من اإمارة ال�سارقة 
القيادة  نفذتها  عملية   /3400/
مب�ساركة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
/503/ عنا�سر من طواقم العمل 
دوري����ة  و/45/  اآل���ي���ة   /101/ و 
ف��ي��م��ا و���س��ل ع����دد ال���ب���لغ���ات التي 
معها  وال���ت���ع���ام���ل  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا  مت 

/10782/ بلغاً.
وع��م��ل��ت ف���رق ال���ط���وارئ والأزم�����ات 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  وال���ك���وارث 
امل���ع���ن���ي���ة م�����ن حم���ل���ي���ة واحت�����ادي�����ة 
ووزارة  ال����دف����اع  وزارة  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وه���ي���ئ���ة ال�������س���ارق���ة ل���ل���دف���اع امل����دين 
وب��دع��م ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على قدم 
منذ  بالنهار  الليل  وموا�سلة  و�ساق 
ت��غ��ري احل���ال���ة اجل���وي���ة مم���ا �ساهم 
وح�سر  الأرواح  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 

الأ�سرار املادية.
وث����م����ن ����س���ع���ادة ال���ع���م���ي���د ع���ب���داهلل 
مبارك بن عامر نائب القائد العام 
ل�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة ت��ع��اون خمتلف 
�سرطة  م����ع  الحت�����ادي�����ة  اجل����ه����ات 
ال�����س��ارق��ة وج��ه��ود ف���رق الإم�����ارة يف 
م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات احل��ال��ة اجلوية 
الدولة  �سهدتها  التي  ال�ستثنائية 
الفعال  بالتن�سيق  ..م�سيداً  موؤخرا 

واملثمر بني الأطراف املعنية.
واأكد احرتافية كوادر اإمارة ال�سارقة 
التي  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن 
اأثبتت جاهزيتها وقدرتها يف التعامل 

مع الظروف الطارئة مما �ساهم يف 
الت�سدي لأية اأ�سرار واحلفاظ على 
�سلمة الأف��راد التي تعد على راأ�س 
توجيهات  وف���ق  الإم������ارة  اأول����وي����ات 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.
ل�سرطة  العام  القائد  نائب  واأع��رب 
�ساهم  من  لكل  �سكره  عن  ال�سارقة 
يف ت��ق��دمي ال��ع��ون وامل�����س��اع��دة لفرق 
ال��ع��م��ل م��ن م��وؤ���س�����س��ات واأف�����راد من 
ومتطوعني  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني 
التي  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  و����س���رك���ات 
م����ع اجلهات  واح�������دة  ب���ي���د  ع��م��ل��ت 
املت�سررين  مل�������س���اع���دة  ال��ر���س��م��ي��ة 
واأثمرت عن نتائج اإيجابية انعك�ست 
تداعيات  م��ن  ال�سريع  التعايف  على 

احلالة اجلوية ال�ستثنائية.
امل��ك��ث��ف��ة للجهات  ومت��ك��ن��ت اجل��ه��ود 
املعنية من حتويل املناطق املت�سررة 
يف اإمارة ال�سارقة اإىل اآمنة بالتن�سيق 
الفعال وال�ستجابة ال�سريعة وعملت 
ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
طارئة  اإج���راءات  حزمة  اتخاذ  على 
وفورية يف املناطق ال�سرقية باإغلق 
املناطق  اإىل  الأف�����راد  اأم����ام  ال��ط��رق 
يف  �سلمتهم  على  حفاظاً  امل��ت��اأث��رة 
تاأهيل  اإع����ادة  ال���ذي مت فيه  ال��وق��ت 
الظروف  ب�����س��ب��ب  امل��غ��ل��ق��ة  ال���ط���رق 
اجلوية للو�سول اإىل بع�س املناطق 

لتقدمي امل�ساعدة.
ال�����س����ت����ع����داد يف  ح����ال����ة  رف������ع  ومت 
احلجارة  ت�ساقط  ومناطق  الأودي���ة 
اخلا�سة  الآل������ي������ات  وا�����س����ت����خ����دام 
امل�ساعدة  ل��ت��ق��دمي  ال��ف��رق  وت���وزي���ع 
واحلفاظ  ل��ل��م��ت�����س��رري��ن  ال��ف��وري��ة 
���س��لم��ت��ه��م وو���س��ع��ت اجلهات  ع��ل��ى 

على  ق�سوى  ط���وارئ  خطة  املعنية 
ملحظات  ل�ستقبال  ال�ساعة  مدار 

و�سكاوى املواطنني.
ر�سالة   40 م���ن  اأك�����ر  ن�����س��ر  ومت 
ال�سارقة  �سرطة  قبل  م��ن  ت��وع��وي��ة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��رب 
الأك�������ر م��ت��اب��ع��ة م����ن ق���ب���ل اأف������راد 
املجتمع منها "تويرت" و"اإن�ستغرام" 
اإىل تطبيق  و"في�سبوك" بالإ�سافة 
"تيك توك" وا�ستهدفت جميع تلك 
املجتمعي  ال���وع���ي  رف���ع  امل��ن�����س��ورات 
اإغلق  اإىل جانب التوجيهات ب�ساأن 
على  اخلطر  حلجب  ال��ط��رق  بع�س 
واجلمهور  ال��ط��ري��ق  م�����س��ت��خ��دم��ي 

ب�سورة عامة.
ومت يف املناطق ال�سرقية اإخلء �سكان 
امل��ن��اط��ق امل��ت�����س��ررة وت��ق��دمي العون 
الفور  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي  وال����دع����م 
وامل�ساكن  ال��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  وت���وف���ري 
وت��اأم��ني م��ق��رات اإي����واء اآم��ن��ة لأكر 
املناطق  م��ن  �سخ�س   2100 م��ن 
ال�����س��رق��ي��ة امل���ت�������س���ررة يف امل���دار����س 
وال�����س��واح��ي وال��ف��ن��ادق امل��وج��ودة يف 

املنطقة.
ل��ل��ع��م��ي��د ب����ن ع����ام����ر فقد  ووف�����ق�����اً 
خ�س�ست �سرطة ال�سارقة فريق عمل 
مراكز  على  تفقدية  بجولة  للقيام 
الإيواء ومتابعة امل�ستجدات وحتديد 

نقاط جتمع اآمنة للأفراد.
الأمطار  ه��ط��ول  ا���س��ت��م��رار  واأدى 
الراأ�س  وادي  ج��ري��ان  اإىل  كلباء  يف 
اإيواء  ال��دائ��ري ومت  واإغ��لق طريق 
املدار�س  اإىل  ال�سكان  من   2069
ونقل  املعنية  واجلهات  وال�سواحي 
عدد من املمر�سني عن طريق اإدارة 
جناح اجلو بالإدارة العامة للإ�سناد 
م��ن مقر  الداخلية  ب���وزارة  الأم��ن��ي 

اإىل  ال���ف���ج���رية  اإم��������ارة  ���س��ك��ن��ه��م يف 
م�ست�سفى كلباء.

املهند�سني  م���ن  ع����دد  ن��ق��ل  مت  ك��م��ا 
ال��ت��اب��ع��ني ل�����س��رك��ة الت�����س��الت عن 
ط��ري��ق ط��ائ��رات تابعة جل��ن��اح اجلو 
بال�سارقة يف حماولة اإعادة الإر�سال 
ح��ي��ث مت  احل���ل���و  وادي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
فتح  وج���رى  بهم  الت�����س��ال  انقطاع 
طريق �سهيلة مبدخل مدينة كلباء 

بعد اأن مت �سحب مياه الأمطار.
ومت اإيواء �سبعة اأ�سخا�س يف مدينة 
خورفكان  مدينة  ويف  احل�سن  دب��ا 
النحوة  مب��ن��ط��ق��ة  ���س��خ�����س��اً   31
مدينتي  ط���ري���ق  ت���اأه���ي���ل  واإع���������ادة 
للتمكن من عملية  والنحوة  �سي�س 
بعد  الغذائية  امل��واد  ونقل  الو�سول 
ملنطقة  ال��ت��م��ه��ي��د  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال���ق���ي���ام 
�سي�س واأي�ساً مرافقة فريق موؤ�س�سة 

الإمارات للخدمات ال�سحية.
ومرافقة  و����س���ول  ت���اأم���ني  وج�����رى 
فريق من هيئة كهرباء ومياه وغاز 
ال�سارقة مع عدد من الآليات مزودة 
اإعادة  من  للتمكن  كهربائي  مبولد 

التيار الكهربائي للمنطقة.
ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  ن��ائ��ب  واأ���س��ار 
ال�����س��ارق��ة اإىل الإج������راءات ال��ت��ي مت 
من  للتاأكد  اأولويتها  وف��ق  اتخاذها 
امل�ساركة  وال��ف��رق  الأف�����راد  ���س��لم��ة 
و�سمان التعايف من تبعات الظروف 
والإ�سناد  ال���ق���وات  وب���ق���اء  اجل���وي���ة 
تدريجياً  وع����ودت����ه����ا  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
الطرق  وفتح  العمل  تنظيم  واإع��ادة 
وان�سيابية احلركة املرورية باملنطقة 

ال�سرقية.
�سرعة  ال�������س���ارق���ة  ب���ل���دي���ة  واأب��������دت 
ا�����س����ت����ج����اب����ة ل�����ل�����ظ�����روف اجل����وي����ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمموعة  ال��ط��ارئ��ة 

ال�سرتاتيجيني  وال�����س��رك��اء  ب��ي��ئ��ة 
واآليات  موؤهلة  عمل  ك��وادر  ووف��رت 
جتمعات  ل�سحب  خ��ا���س��ة  وم���ع���دات 
مياه الأمطار واإزالة كافة املخلفات 
ب��اأع��م��ال النظافة  الأخ���رى وال��ق��ي��ام 

ال�ساملة.
واأو�سح �سعادة عبيد �سعيد الطنيجي 
ال�سارقة  مدينة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ط����وارئ الأم���ط���ار اأن 
بقوة  �سخ  حمطات  وف��رت  البلدية 
املبتكرة  ال�����س��د  وم�����س��خ��ات  ع��ال��ي��ة 
واأكر من 150 �سهريجاً للتعامل 
مع جتمعات مياه الأمطار ..م�سرياً 
اأن بلدية مدينة ال�سارقة تتابع  اإىل 
ال��ط��ق�����س وت�سع  ك��ث��ب ح���ال���ة  ع���ن 
خططا من قبل كافة جلان طوارئ 
اأي��ة جتمعات  مع  للتعامل  الأم��ط��ار 
التوعوية  ال��ر���س��ائ��ل  ون�����س��ر  للمياه 

لكافة اأفراد املجتمع.
الرئي�س  احل���رمي���ي���ل  خ���ال���د  واأك������د 
مت  اأن��ه  "بيئة"  ملجموعة  التنفيذي 
اأن��واع خمتلفة ومتنوعة من  توفري 
جمموعة  اأ�سطول  واآل��ي��ات  مركبات 
ب��ي��ئ��ة ل���ت���ق���دمي ال����دع����م ال�������لزم يف 
بفعل  تراكمت  التي  املخلفات  اإزال��ة 
جتمعات املياه وجريانها يف خمتلف 
خ�سو�ساً  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة  م��ن��اط��ق 

املناطق ال�سكينة.
كهرباء  بهيئة  العمل  ف��رق  وكثفت 
جهودها  ال�������س���ارق���ة  وغ������از  وم����ي����اه 
ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
الظروف  ���س��ب��ب��ت��ه��ا  ال���ت���ي  احل������الت 
اجل���وي���ة والأم����ط����ار ال���غ���زي���رة على 
تعاملت  ح��ي��ث  ال�����س��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ال���ف���رق ال��ف��ن��ي��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة م���ع اأكر 
2000 بلغ يف مدينتي كلباء  من 
وخورفكان ومنطقتي �سي�س ونحوه 

منذ العلن عن املنخف�س اجلوي.
ووفرت الهيئة كافة املعدات والآليات 
والإمكانات والفرق الفنية للتعامل 
املنخف�س  �سببها  التي  احل��الت  مع 
لتاأمني  اجلهات  كافة  مع  والتعاون 
امل��ن�����س��اآت والأف������راد وف�����س��ل واإع����ادة 
ال���ت���ي���ار ل��ل��ح��د م���ن اآث������ار الأم���ط���ار 
وجتمعات املياه ول زالت فرق العمل 
بالهيئة تعمل على اإ�سلح ما �سببه 
املنخف�س اجلوي واحلد من تاأثريه 

واإعادة اخلدمات لطبيعتها.
الزعابي  م��وزة  املهند�سة  واأو�سحت 
كهرباء  ب��ه��ي��ئ��ة  ك��ل��ب��اء  اإدارة  م��دي��ر 
ومياه وغاز ال�سارقة اأنه مت التن�سيق 
مع اإدارة الأزمات والكوارث وجميع 
للت�سدي  احل����ك����وم����ي����ة  اجل�����ه�����ات 
املنخف�س  �سببها  ال��ت��ي  للتحديات 
كهرباء  اإدارة  ق��ام��ت  ك��م��ا  اجل����وي 
وو�سع  جلنة  بت�سكيل  كلباء  وم��ي��اه 
 45 ت��وف��ري  مت  حيث  فعالة  خطط 
تكليف  ومت  املنطقة  لتغطية  اآل��ي��ة 
بني  م�����وظ�����ف   160 م������ن  اأك���������ر 
وفنيني  وك��ه��رب��ائ��ي��ني  م��ه��ن��د���س��ني 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة كقوة 
 7/24 ال�����س��ي��ان��ة  لق�سم  م�����س��ان��دة 
التيار  ف�سل  مت  كما  كلباء  مبدينة 
الكهربائي عن املزارع مبدينة كلباء 

احرتازياً كخطة ا�ستباقية.
و�سارعت دائرة اخلدمات الجتماعية 
لت�سكيل  �سركائها  م��ع  ال�سارقة  يف 
فرق للتدخل العاجل من املتطوعني 
واملادية  العينية  امل�ساعدات  لتقدمي 

للأ�سر املت�سررة.
وبينت مرمي ال�سام�سي مدير قطاع 
التوا�سل  اأن��ه مت  الأف��رع يف الدائرة 
مع 7542 اأ�سرة من اأهايل مدينتي 
خورفكان وكلباء للطمئنان عليهم 

ومت ح�سر عددها من خلل القوائم 
املتوفرة من دائرة الإح�ساء وتنمية 
ر�سائل  اإر�����س����ال  مت  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع 
البلغات  ل���س��ت��ق��ب��ال  ل��ه��م  ن�����س��ي��ة 
ومت  العاجلة  الح��ت��ي��اج��ات  لتوفري 
على  عاجل  بلغا   654 ا�ستقبال 
اإث��ره��ا ع��ن ط��ري��ق اخل��ط الرئي�سي 
جرى  ك��م��ا   800700 ل���ل���دائ���رة 
املقيمني  امل�����س��ن��ني  م����ع  ال���ت���وا����س���ل 
لوحدهم والبالغ عددهم 57 م�سناً 

للطمئنان عليهم.
وقالت ح�سة احلمادي مدير مركز 
ال�سارقة للتطوع اأنه مت اإطلق �ست 
لتخ�س�سها  وف��ق��اً  تطوعية  ف��ر���س 
اإىل  وان�������س���م  الأزم��������ة  ودوره��������ا يف 
متطوع   202 نحو  امل���ب���ادرات  ه��ذه 
املقدمة  الوجبات  توزيع  يعملون يف 
من جمعية ال�سارقة اخلريية لكافة 
الأفراد يف الفنادق اإىل جانب توفري 
ملب�س  من  الأ�سا�سية  الحتياجات 
واأدوية وم�ستلزمات اأطفال وغريها 

والتي يتم توفريها فوراً.
على  التطوعية  ال��ف��رق  عملت  كما 
املت�سررة  الأ���س��ر  ب��لغ��ات  ا�ستقبال 
عليهم  والطمئنان  بهم  والت�سال 
على مدار ال�ساعة ومت توفري طاقم 
املت�سررة  الأ�سر  طبي لزيارة جميع 
ب��ال��ف��ن��دق وتقدمي  غ��رف��ت��ه  ك���ل يف 

الدعم الطبي لهم.
اخلريية  ال�سارقة  جمعية  ووا�سلت 
ج���ه���وده���ا ل���دع���م امل��ت�����س��رري��ن من 
التي  ال�ستثنائية  املناخية  احل��ال��ة 
يف  ال�سرقية  املناطق  على  �سيطرت 
ال�سيخ  لتوجيهات  تنفيذاً  ال��دول��ة 
رئي�س  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سقر 
جمل�س اإدارة اجلمعية ومبتابعة من 
قبل �سعادة عبداهلل �سلطان بن خادم 

م�ساعيها  و�سمن  التنفيذي  املدير 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  القيام  نحو 
املوؤ�س�سات  م��ن  ع���دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

امل�ساركة.
رئي�س  ب��لل  م�سعود  لنا�سر  ووف��ق��اً 
اجلمعية  اإدارة  مدير  الفروع  قطاع 
بدائل  ت���وف���ري  مت  ف���اإن���ه  ك��ل��ب��اء  يف 
ال�سكن ملن ت�سررت م�ساكنهم بفعل 
الأم���ط���ار م��ع ت��وزي��ع م��ا ي��زي��د على 
جانب  اإىل  غذائية  وجبة  األف   15
الأدوي�����ة للحالت  ب��ت��وف��ري  ال��ت��ك��ف��ل 
من  ت�سخي�سها  مت  ال��ت��ي  امل��ر���س��ي��ة 

قبل الفرق الطبية املتعاونة.
لتحقيق  ال��ع��م��ل  ج���ه���ود  وت��ك��ات��ف��ت 
ووا�سل  ل��ل��م��ت�����س��رري��ن  ال���س��ت��ق��رار 
ال�����س��ارق��ة خدماته  اإ���س��ك��ان  ب��رن��ام��ج 
بتوفري ال�سكن الطارئ للمت�سررين 

من احلالة اجلوية الأخرية.
وق�����ال ع���ب���داهلل الأن�������س���اري مدير 
اإدارة الت�سال احلكومي يف برنامج 
اإ���س��ك��ان ال�����س��ارق��ة : مت و���س��ع خطة 
الإ�سكان  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  ف���وري���ة 
املوؤقت لإيواء جميع الأ�سر املت�سررة 
الغزيرة  الأم���ط���ار  ه��ط��ول  ن��ت��ي��ج��ة 
وبالتن�سيق  ال��دول��ة،  �سهدتها  التي 
املكان  تاأمني  املعنية مت  مع اجلهات 
وتقدمي  ال��ط��ارئ��ة  للحالت  امل��لئ��م 
اأق�سى درجات العون لهم والوقوف 

على احتياجاتهم.
تقلب  ت���ب���ع���ات  م����واج����ه����ة  وجت����ل����ت 
بتعاون  ���س��وره��ا  ب��اأب��ه��ى  ال��ط��ق�����س 
اجل�����ه�����ات ال���ر����س���م���ي���ة واخل����ا�����س����ة 
واملتطوعني  املجتمع  اأف���راد  وتلبية 
للحالة  ال�سريعة  ال�ستجابة  لنداء 
الفورية  امل�ساعدة  وتقدمي  الطارئة 

للمت�سررين.
وق�����دم�����ت ال����ع����دي����د م�����ن اجل����ه����ات 
احلكومية الدعم وامل�ساندة العاجلة 
بفروعها  ال�������س���ارق���ة  ب��ل��دي��ة  م��ن��ه��ا 
وغاز  وم��ي��اه  كهرباء  وهيئة  املعنية 
ال�سارقة وهيئة الطرق واملوا�سلت 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة 
للخدمات  الإم����������ارات  وم���وؤ����س�������س���ة 
ال�سواحي  وجم���ال�������س  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سارقة اخلريية  والقرى وجمعية 
الجتماعية  اخل�����دم�����ات  ودائ���������رة 
امل���دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
بال�سارقة والإ�سكان الطارئ بدائرة 
الإ�سكان بال�سارقة والهلل الأحمر 
العديد من  �سارعت  كما  الإماراتي، 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف مدينة  ج��ه��ات 

كلباء مل�ساندة اجلهات الر�سمية.

•• اأبوظبي-الفجر:

غراماً   2051 تهريب  حماولة  اأبوظبي  جلمارك  العامة  الإدارة  اأحبطت 
اأبوظبي  مطار  يف  م�سافرة  بحقيبة  ال�ستباه  بعد  الكوكايني  خم��در  م��ن 
الأ�سعة عقب ملحظة كثافة  اأجهزة  ال��دويل خلل مرحلة الفح�س عرب 

غريبة يف بطن احلقيبة.
وتعود تفا�سيل الواقعة، بتفتي�س جمارك اأبوظبي حقيبة امل�سافرة امل�ستبه 
اأطرافه  خياطة  متت  احلقيبة  بطن  يف  �سرياً  جيباً  بعدها  لُيكت�سف  بها، 

بطريقة احرتافية بداخله 4 اأكيا�س بل�ستيكية �سفافة اللون حتتوي مادة 
اأنها خمدر الكوكايني املخدرة بوزن 2.051  بي�ساء اللون، ليتبني لحقاً 
كيلو غراماً. وتعك�س ال�سبطية كفاءة ويقظة املنظومة الأمنية واجلمركية 
يف اأبوظبي بالتعاون مع اجلهات املعنية وال�سركاء ال�سرتاتيجيني، مبا يعزز 
تقنيات متطورة  ا�ستقراره، من خلل  املجتمع ويحافظ على  اأمن  حماية 
وكوادر ب�سرية مدربة بحرفية وموؤهلة للتعامل مع كل حماولت التهريب 

عرب املنافذ احلدودية لإمارة.
املعنني  �سركائها  م��ع  با�ستمرار  اأبوظبي  جل��م��ارك  العامة  الإدارة  وت��ط��ور 

خطط العمل وبرامج الت�سدي ملخاطر تهريب املخدرات، حيث تعمل على 
رفع كفاءة الكادر الب�سري بربامج تدريب وتاأهيل متخ�س�سة، ليتمكنوا من 
موا�سلة دورهم يف الت�سدي ملحاولت التهريب غري امل�سروعة عرب املنافذ 
التقنية عرب  التفتي�س  ق��درات  تعمل على تطوير  اجلمركية للإمارة، كما 
والتفتي�س  الك�سف  اأج��ه��زة  ب��اأح��دث  لها  التابعة  اجلمركية  امل��راك��ز  ت��زوي��د 
العاملية واملعتمدة على تقنيات الذكاء ال�سطناعي، مبا يحقق روؤية جمارك 
لتعزيز  �سعياً  التغيري  رائدة عاملياً، تقود  باأن تكون هيئة جمركية  اأبوظبي 

الأمن وت�سهيل التجارة وتقدمي خدمات متميزة.

جمارك اأبوظبي ت�سبط 2051 غرام كوكايني خمباأة
 يف حقيبة م�سافرة

تنفيذ 3400 عملية اإنقاذ مب�ساركة 503 عنا�سر من �سرطة ال�سارقة

ال�سارقة .. جهود مكثفة وطوارئ ق�سوى ت�سدت لتداعيات احلالة اجلوية

�سرطة دبي حت�سد ت�سنيف 7 جنوم يف اجلائزة الدولية الثامنة لأف�سل املمار�سات 
•• اأبوظبي –الفجر:

ال�سهامة  بلدية  مركز  خ��لل  ،م��ن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  نفذت 
ومركز بلدية الوثبة ، بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، 
اأبوظبي  والأوق�����اف، وج��ه��از  الإ���س��لم��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  والهيئة 
للرقابة الغذائية، ومركز اأبوظبي لإدارة النفايات )تدوير( حملة 
توعوية ا�ستهدفت تعريف اأ�سحاب املزارع والعزب مبعايري العناية 

باحليوانات، واإطلعهم ب�ساأن خطر احليوانات ال�سائبة على �سحة 
التابع  اجلغرايف  النطاق  �سمن  وذل��ك  و�سلمتهم،  املجتمع  اأف��راد 

لخت�سا�سات مركز بلدية ال�سهامة ومركز بلدية الوثبة. 
حملة  اإىل  بالإ�سافة  ميدانية  توعوية  ج��ولت  احلملة  وا�ستملت 
الن�سية،  والر�سائل  )فريجنا(،  تطبيق  عرب  اإلكرتونية  توعوية 
وبرامج التوا�سل الجتماعي. كما �ساندت الهيئة العامة لل�سوؤون 
عرب  اجلماهري  توعية  خ��لل  م��ن  احلملة  والأوق����اف  الإ�سلمية 

خطب اجلمعة يف م�ساجد اأبوظبي و�سواحيها، بالإ�سافة اإىل دعم 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني لربامج وم�ستهدفات احلملة.  وارتكزت 
من  املجتمع  اأف���راد  حماية  اأهمية  على  احلملة  واأه����داف  حم���اور 
خماطر احليوانات ال�سائبة، ومن الآثار ال�سحية ال�سلبية املرتتبة 
على عدم العناية باحليوانات ورعايتها على اأكمل وجه، بالإ�سافة 
اإىل �سرورة توفري بيئة �سحية واآمنة تتوافق مع اإجراءات ال�سلمة 

والوقاية من الأمرا�س، وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية بهذا ال�ساأن.

ا�ستملت جولت ميدانية وتوعية عرب املن�سات الذكية 
بلدية مدينة اأبوظبي توعي اأ�سحاب العزب واملزارع ب�ساأن احليوانات ال�سائبة

»بيت اخلري« تنجح يف جتديد �سهادات الآيزو حتى 2025 
•• دبي –الفجر:

ال��ت��ي توا�سل  الآي����زو  ���س��ه��ادات  "بيت اخلري" يف جت��دي��د   جن��ح��ت 
�سيا�سة  لتحقيق  املتوا�سلة  جهودها  �سمن  با�ستمرار،  تطبيقها 
2003 باحل�سول على  ع��ام  وت��وج��ت  م��ب��ك��راً،  ب���داأت  التي  اجل���ودة 
9001، وا�ستمرت  املوا�سفة  العاملية )الآي��زو( وفق  �سهادة اجلودة 
اجلمعية يف ال�سعي لتحقيق روؤيتها ور�سالتها وفق متطلبات اجلودة 
اجلمعية  اخلري" ب���اأن  "بيت  يف  اجل����ودة  مكتب  واأف�����اد  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 

وف��ق موا�سفة  الرئي�سية  الآي��زو  �سهادة  م��وؤخ��راً يف جتديد  جنحت 
و�سهادة   ،2024 العام  حتى   9001:2015 اجل��ودة  اإدارة  نظام 
الآيزو للم�سوؤولية املجتمعية 26000:2010 لثلث مرات منذ 
وفق  العميل  لر�سى  الآي���زو  و�سهادة   ،2024 وحتى   2015 ع��ام 
 .2025 وحتى   2019 منذ  ملرتني   10004:2018 املوا�سفة 
و�سهادة الآيزو لر�سى العميل اخلا�سة بتطبيق مبادئ التعامل مع 
 2019 منذ  ملرتني   10002:2018 املوا�سفة   وف��ق  ال�سكاوى 
يف  اجلمعية  مل�سرية  تتويجاً  التجديد  ه��ذا  ي��اأت��ي   .2025 وحتى 

التي  التميز  ب��ج��وائ��ز  اخلري"  "بيت  ف���ازت  حيث  التميز،  حتقيق 
لأربع  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سلمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  تنظمها 
مرات، اآخرها عام 2015، وهو العام الذي فازت به اأي�ساً بجائزة 
وفازت  املجتمع،  تنمية  وزارة  نظمتها  التي  الجتماعية  الإم���ارات 
اآخرها  م��رات،  لثلث  التطوعي  للعمل  ال�سارقة  بجائزة  اجلمعية 
عام 2016، ويف عام 2017 جنحت يف الفوز  بجائزة �سمو الأمري 
العربي،  الوطن  يف  خ��ريي  اأداء  لأف�سل  �سعود،  اآل  فهد  بن  حممد 

حيث مت اختيارها من بني 156 جمعية خريية عربية.

بيغم  ل��ي��ب��ى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغلد�س     ، ح�������س���ني  ك���ب���ري 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BY0689455(  رق����م 

اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأق���رب  ���س��ف��ارة ب��ن��غ��لد���س او 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
جهان  ن�����ور   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغلد�س     ، عبدملجيد  بيجم 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BB0449177(  رق����م 

اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأق���رب  ���س��ف��ارة ب��ن��غ��لد���س او 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان     ، خان  زابتا  م�ستاق 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)ez0843362(  رق������م 

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

0569251602

فقدان جواز �سفر
ن������واز  /رب  امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ستان     ، ب����ي����ج  ام������ان������ت 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)CY9616921(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0508216451

فقدان جواز �سفر
ت����اج  /اول  امل������دع������و  ف����ق����د 
ب���ن���ج���لدي�������س     ، ال��������س�������لم 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BM0879997(  رق���م 

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

0563956454

فقدان جواز �سفر

FOR SALE QTY 
 GF Fresh Air Handling Unit 1 GF     
 GF AC condenser Unit 2 GF AC   
 1st Floor feeding fresh Air    
Handling Unit 1        

 
 1st Floor AC Condenser 2     
 AC Package Unit Kitchen 1    

Please contact :0505804584/Email:samer.abdelmonem@ihg.com
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام: 

ح�����س��ل��ت اجل��ام��ع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
دبي على اعتماد اجل��ودة العاملي من 
للتعليم  خلل وكالة �سمان اجلودة 
هيئة  وه������ي   /QAA/ ال�����ع�����ايل 
املتحدة  اململكة  يف  امل�ستقلة  اجل���ودة 
وال���رائ���دة ع��امل��ي��ا يف ���س��م��ان اجلودة 

للتعليم العايل.
العتماد  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ة  ح�����س��ل��ت 
بنجاح  اج�����ت�����ازت  اأن  ب���ع���د  ال���ع���امل���ي 
م��راج��ع��ة اجل���ودة ال��دول��ي��ة اخلا�سة 
م���ع���اي���ري/   10/ امل����ع����اي����ري  ك����اف����ة 
وكالة  مقايي�س  يف  عليها  املن�سو�س 
عملية  وت���ع���ت���رب  اجل���������ودة  ����س���م���ان 
تقي�س  اأن��ه��ا  حيث  ���س��ارم��ة  التقييم 
اأنظمة وحوكمة و�سيا�سات موؤ�س�سات 
ملعايري  وفًقا  العاملية  العايل  التعليم 
املن�سو�س  ال��دول��ي��ة  اجل���ودة  �سمان 
معايري  م��ن  الأول  اجل���زء  يف  عليها 
واإر�سادات �سمان اجل��ودة يف منطقة 
التعليم العايل الأوروبية. ومت اإجراء 
اإىل   23 م���ن  ال���ف���رتة  امل���راج���ع���ة يف 
فريق  بها  وق��ام   2022 مايو   26
م�ستقلني  خم��ت�����س��ني  ث���لث���ة  م����ن 
�سمان  هيئة  ق��ب��ل  م��ن  تعيينهم  مت 
اجلودة والذي اأكد اأن اجلامعة تلبي 
جميع م��ع��اي��ري ���س��م��ان اجل����ودة بل 

اإ�ستثناء.
وقال الربوفي�سور عبداهلل ال�سام�سي 
النتهاء  ي�سعدنا  اجل��ام��ع��ة:  م��دي��ر 
الدولية  للجودة  املراجعة  ه��ذه  من 
البحثية  اجلامعة  وب�سفتنا  بنجاح، 
الرائدة يف املنطقة فاإننا ناأخذ جودة 
اجلد،  حممل  على  وتعليمنا  تعلمنا 
املراجعة  فريق  ب��اأن  فخورون  ونحن 
اخ�����ت�����ار جم���م���وع���ة م�����ن امل�����ب�����ادرات 
واملمار�سات اجليدة التي و�سعناها يف 

اجلامعة الربيطانية يف دبي ل�سمان 
ا�ستمرارنا يف التطور كنموذج جامعي 

ملعايري اجلودة العالية.
الرئي�س  ����س���ت���وت  ف���ي���ك���ي  وق�����ال�����ت 
اجلودة:  �سمان  ل��وك��ال��ة  التنفيذي 
دبي  يف  الربيطانية  اجلامعة  نهنئ 
على هذا الإجناز؛ ومن خلل عملية 
 / IQR / مراجعة اجلودة الدولية
متكنت اجلامعة من اإثبات موائمتها 
لأف�سل املمار�سات الدولية يف جمال 
�سمان اجلودة وزيادة تعزيز قدرتهم 
وال�سراكة  ال���ت���ع���اون  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

الدوليني.
ويعترب هذا العتماد اخلا�س بوكالة 
���س��م��ان اجل�����ودة ���س��ال��ح مل���دة خم�س 
�سنوات ويخ�سع ملراجعة يف منت�سف 
م�ستوى  م�����ن  ل���ل���ت���ح���ق���ق  ال�����������دورة 
امل���وائ���م���ة؛ وب���ه���ذا الإع���ت���م���اد تكون 
اجلامعة موؤهلة اأي�سا لت�سبح ع�سوا 
دول��ي��ا يف ���س��م��ان اجل����ودة م��ع العلم 
ب���اأن���ه ي��ت��م اإج�����راء م��راج��ع��ة اجل���ودة 
الدولية بناء على قدرة وكالة �سمان 
التعليم  اجلودة لدعم تطوير جودة 
ال��ع��ايل دول��ي��ا مب��ا يف ذل��ك الن�ساط 
اجلودة  �سمان  وكالة  اأع�ساء  لدعم 

والتعاون مع ال�سركاء الدوليني.

•• ال�صارقة -وام:

ا�سرتاتيجي  خط  متديد  م�سروع  ال�سارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  اأجن��زت 
الطاقة يربط  لنقل  220 كيلو فولت  اأر�سية جهد  بكابلت  العايل  لل�سغط 
 14 بطول  الطاقة  لإن��ت��اج  اللية  وحمطة  الطاقة  لإن��ت��اج  وا�سط  حمطة  بني 
الهيئة  �سعي  اإط��ار  وذل��ك يف  دره��م  180 مليون  وبتكلفة جت��اوزت  كيلومرتا 
وحتقيق  ال�سارقة  ب��اإم��ارة  املناطق  كافة  يف  وال��ت��وزي��ع  النقل  �سبكات  لتطوير 

ال�ستقرار والثبات لل�سبكة الكهربائية وحت�سني كفاءة ال�سبكة.
ويقوم هذا اخلط ال�سرتاتيجي بنقل الطاقة من التوربينات الغازية اجلديدة 
�سعة 1026 ميجاوات مبحطة اللية عرب حمطة اللية اجلديدة لنقل الطاقة 
جهد 132/220 ك.ف اإىل حمطة وا�سط لنقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت 
ومن ثم اىل بقية حمطات �سبكة 220 كيلو فولت املحيطة مبدينة ال�سارقة 
وتتمثل اأهمية هذا اخلط يف اأنه ميثل احللقة الأخرية لإكمال �سبكة ال�سغط 
العايل الرئي�سية 220 كيلو فولت التي تربط بني حمطات نقل الطاقة جهد 

220 كيلو فولت املحيطة مبدينة ال�سارقة والتي تبداأ من حمطة اللية لإنتاج 
الطاقة وتنتهي مبحطة احلمرية لإنتاج الطاقة.

ويتكون اخلط ال�سرتاتيجي من دائرتني كهربائيتني من كابلت 220 كيلو 
اأو  ال��دائ��رت��ني  اح��دى  تعطل  ح��ال  يف  الطاقة  نقل  ا�ستمرارية  ل�سمان  فولت 

خروجها من اخلدمة.
امل�سروعات  اأن  ال��ط��اق��ة  ن��ق��ل  اإدارة  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ح��م��د  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
التطويرية لنقل الطاقة بال�سارقة يتم تنفيذها وفق درا�سة �ساملة لل�سبكات يف 
كافة املناطق ووفق روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة وبدعم ومتابعة من �سمو 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة 
الحتياجات  تلبي  متطورة  حتتية  بنية  توفري  على  العمل  خ��لل  من  وذل��ك 
املتزايدة على الطاقة وتوفري اإمدادت الطاقة وفق اأعلى م�ستويات التوافرية 

والعتمادية والكفاءة.
واأ�سار اإىل اأن اخلط ال�سرتاتيجي لنقل الطاقة الذي مت تنفيذه بكابلت اأر�سية 

لربط حمطة اللية مبحطة وا�سط يعترب من امل�سروعات احليوية وال�سرورية 
ال�سبكات  وا�ستقرار  الطاقة  نقل  �سبكات  وك��ف��اءة  �سعة  زي���ادة  يف  ت�ساهم  التي 
عدد  تنفيذ  يف  ال�ستمرار  تت�سمن  للهيئة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  ..موؤكداً 
من امل�سروعات احليوية وال�سرورية التي ت�ساهم يف حتقيق ال�ستقرار والثبات 
وامل�سروعات  املناطق  كافة  يف  الكهرباء  خدمات  وتوفري  الكهربائية  لل�سبكات 

التطويرية اجلديدة.
وفق  امل�سروعات  تنفيذ  تتابع  الطاقة  نقل  ب����اإدارة  الفنية  ال��ف��رق  اأن  واأو���س��ح 
والطارئة  الدورية  ال�سيانة  اأعمال  مبتابعة  وتقوم  الفنية  املوا�سفات  اأف�سل 
..لفتا  ال�سارقة  اإم��ارة  ل�سكان  اأف�سل اخلدمات  لتوفري  �ساعة   24 على مدار 
اإىل اأن الهيئة م�ستمرة يف تنفيذ امل�ساريع التنموية التي تدعم البنية التحتية 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وم�ستوى  لنوعية  امل�ستدام  التطوير  يف  ي�سهم  مب��ا 
للمواطنني واملقيمني وال�سيانة الدورية ملحطات نقل الطاقة للمحافظة على 
قدرتها لنقل الكهرباء و�سمان تزويد جميع املدن واملناطق يف الإمارة بالطاقة 

الكهربائية املطلوبة على مدار ال�ساعة.

•• ال�صــارقة-الفجر:

لل�سباب  "مبادرون5"  امليداين  التطوعي  ال�سبابي  الربنامج  فعاليات  انطلقت 
والذي تنظمه دائرة اخلدمات الجتماعية للذين ترتاوح اأعمارهم بني 17-13 
�سنة، من تاريخ 8 حتى 11 اأغ�سط�س، ويهدف الربنامج اإىل غر�س ثقافة العمل 
التطوعي بني فئة ال�سباب من خلل تنفيذ برامج تطوعية متنوعة، وذلك بعد 
اختتام الن�سخة املخ�س�سة للفتيات خلل الأ�سبوع املا�سي يف الفرتة من تاريخ 1 

وحتى 4 من �سهر اأغ�سط�س احلايل، والذي تخلله حزمة من الربامج.

متنوعة  برامج   4
وتق�سم الفعاليات اإىل 4 برامج متنوعة تت�سل كل واحدة منها بربنامج تطوعي 
ور�سة  ال�سباب  لطاقات  �سلطان  ال�سيخ  تنظم جائزة  الأول  اليوم  ف�في  ميداين، 
�سلطان"،  ال�سارقة  "اإمنا  التطوعي  الربنامج  �سمن  التطوع"  اإىل  "طريقي 
دائرة  تنظمه   وال���ذي  الإن�ساين"  العمل  "روح  ور���س��ة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  يليها 
يف  حدود"،  بل  "عطاء  التطوعي  الربنامج  �سمن  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون 
الوالدين  اإىل  "الإح�سان  ور�سة  ال�سن   كبار  خدمات  مركز  ينظم  الثالث  اليوم 
التطوعي "حما�سن الرب"، ويف اليوم الرابع والأخري تنظم  للربنامج  " �سمن 

"مدينة  التطوعي  املجتمعية" للربنامج  "املبادرة  ال�سارقة ور�سة  بلدية مدينة 
با�سمة".

وباملنا�سبة �سرحت ح�سة احلمادي مدير اإدارة التلحم املجتمعي، باأن م�سمون 
والجتماعية  الإن�سانية  القيم  ذات  املعايري  على  رك��ز  لل�سباب  امل��ع��دة  ال��ور���س 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  التطوع  وبحب  بالنتماء  �سعورهم  وتقوي  والوطنية، 
مدينتهم البا�سمة، اإ�سافة اإىل تر�سيخ حب اخلري والتوا�سل مع فئات املجتمع 

ب�"قيمة  معنية  مبادرات  اأي�سا  الربنامج  يت�سمن  فيما  املواطنني،  كبار  خا�سة 
اأخلقية ت�سقل مهارات و�سلوكيات ال�سباب  الإح�سان" و"قيمة املبادرة"، وقيماً 
مبفاهيم العمل التطوعي، و�سيتم تنفيذ الأعمال التطوعية على م�ستوى مدن 

اإمارة ال�سارقة.

الركــاء:
ب�سريحة  اهتمامها  دائ��رة اخلدمات الجتماعية على  واأك��دت احلمادي، حر�س 
ال�سباب كونهم من يعول عليهم الوطن يف امل�ستقبل، وحتر�س على احت�سانهم 
التي  وال��ت��غ��ريات  والتطور  التقدم  م��ع  تتما�سى  ومفيدة  ج��اذب��ة  وتوفريبرامج 
ي�سهدها املجتمع، وكيفية ال�ستفادة من النواحي الإيجابية منها والبتعاد عما 
ال�سيفية  الإج���ازة  ف��رتة  اغتنام  على  نحر�س  كما  تقدمهم.  عن  ال�سباب  يعيق 

لتعزيز مهارات ال�سباب مبثل هذه الربامج.
تكاتف جهود  لول  لي�ستمر  كان  ما  الربنامج،  تنظيم هذا  اأن  بالقول،   وختمت 
اأهدافنا حلفظ  نف�س  الذين يحملون  املحلية  والدوائر  املوؤ�س�سات  �سركائنا من 
�سبابنا وتنمية حب تقدمي امل�ساعدة والعمل اخلريي من دون مردود مادي واإمنا 
الإيجابية  بالروح  ال�سخ�سية والتحلي  بالنف�س، وقوة  الثقة  معنوي، ومينحهم 

وكيفية التعامل مع النا�س واأخذ املبادرة والقيادة وغريه الكثري.

•• اأبوظبي-وام:

اأبحاث  ملجل�س  التطبيقية  البحوث  ذراع   - التكنولوجي  البتكار  معهد  اأع��ل��ن 
الآمنة  الأنظمة  بحوث  مركز  جناح  اأم�س،   - اأبوظبي  يف  املتطورة  التكنولوجيا 
الدولة  داخ���ل  ينفذ  بحث  اأول  يف  ج��وه��ري��ة  نقطة حت��ول  ل��ه يف حتقيق  ال��ت��اب��ع 
جمموعة  ح��ا���س��وب  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة   /SoC/ رق��اق��ة  ع��ل��ى  باملنظومة  ويخت�س 
التعليمات املخف�سة، وذلك بالتعاون مع العديد من اجلامعات املرموقة ونخبة 

من ال�سركاء املتخ�س�سني �سمن القطاع.
للعلوم  خليفة  جامعة  �سملت   - متعددة  وعاملية  حملية  ���س��راك��ات  خ��لل  وم��ن 
وجامعة  اإميليا،  وريجيو  مودينا  وجامعة  بولونيا،  وجامعة  والتكنولوجيا، 
 Siemensو  Cadence Design Systemsو اأبوظبي،  نيويورك 
وGlobal Foundries - جنح مركز بحوث الأنظمة الآمنة يف   EDA
تطوير برنامج "�ساهني"، وهو الربنامج الأول من نوعه الذي مت و�سع مفاهيمه 
ومن ثم النجاح يف ت�سميمه يف دولة الإمارات، حيث تعمل رقاقة الختبار كوحدة 
 PX4 الآم���ن  الآيل  الطيار  برنامج  با�ستخدام  امل�����س��رية،  ال��ط��ائ��رات  يف  حتكم 
اخلا�س باملركز. ويعترب "�ساهني" املنظومة املعقدة الأوىل من نوعها التي تعمل 
من  والتي  "ال�سقر"،  رقاقة  على  املنظومة  من  جتريبي  كاإ�سدار  رقاقة  على 
الإمكانات  من  العديد  املقرر اإطلقها يف عام 2023. وي�ستمل "�ساهني" على 
اجلديدة مبا يف ذلك امتداد مراقب الأجهزة الفرتا�سية امل�ساف اإىل حا�سوب 

من  العديد  اإدارة  با�ستطاعته  وال��ذي  -64بت،  املخف�سة  التعليمات  جمموعة 
اأنظمة ت�سغيل امل�ست�سافة يف نف�س الوقت، اإىل جانب تقنيات الأمان ال�سيرباين 
الثقة ال�سفرية" لتجنب اأي ثغرات اأمنية يف �سل�سلة التوريد،  اأو  تر�ست  "زيرو 
امتدادات  مع  متكامل  الطاقة  منخف�س  م��ت��وازي  الآل��ة  تعلم  ت�سريع  وحم��رك 
يتميز  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  النموذجية.  التكمية  للتخل�س من  العائمة  النقطة 
حمددة  اإ�سبع  ب�سمة  ت�ستخدم  للن�سخ  قابلة  غ��ري  وظيفية  برقاقة  الربنامج 
"�ساهني" العديد  ويدعم  التحقق؛  معايري  وتلبية  الأمنية،  املتطلبات  لتوفري 
من الأجهزة الطرفية مثل SPI و I2C و UART و JTAG و CAN و 
.C2C و CPI و PWM و GPIOs و SDIO و /ETH /RMII

وتكمن اأهمية اإطلق "�ساهني" يف اأن هذا النظام يوفر لدولة الإمارات املعرفة 
ال�سرورية ل�سنع الرقاقات امليكروية اخلا�سة بها لل�ستخدام املحلي والعاملي، 
التي تتطلب مهارات عالية  اإمكانية توفري عدد كبري من الوظائف  اإىل جانب 
اإىل  التي تتطلع  الإم���ارات،  الدولة، وهي خطوة يف الجت��اه ال�سحيح لدولة  يف 
الريادة يف جمالت اأمان ومرونة "الثقة ال�سفرية" ال�ساملة يف كل من الأنظمة 

ال�سيربانية املادية وامل�ستقلة.
كما ي�سمح "�ساهني" للجهات التجارية واحلكومية يف دولة الإمارات باحلفاظ 
على ا�ستقللية عالية يف قطاع الت�سنيع ويخف�س ب�سكل كبري من اعتمادها على 

املتطلبات الأ�سا�سية من دول اأخرى كما كان احلال دائما يف املا�سي.
"ال�سقر" يف  وميثل دور الربنامج ك��اأداة اختبار ت�سبق اإطلق منظومة ال�سقر 

خطوة اأوىل مهمة تهدف اإىل اكت�ساب معلومات قيمة حول قدرات املنظومة على 
رقاقة واأمنها واأدائها وموثوقيتها ومرونتها، ول �سيما يف تعزيز اأمان الطائرات 

امل�سرية التي تطبق مبادئ ومفاهيم "الثقة ال�سفرية".
التكنولوجي  البتكار  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س  جون�سون،  راي  الدكتور  وق��ال 
ثورة   RISC-V املخف�سة  التعليمات  جمموعة  حوا�سيب  حُت��دث  واأ�سباير: 
يف عامل اأنظمة احلو�سبة، ويقوم معهد البتكار التكنولوجي ببناء هذه القدرة 
اجلديدة �سمن مكتبتنا املتنامية من احللول التقنية املتقدمة، بينما نوا�سل يف 
�سعينا الدوؤوب لإعداد عاملنا ملواجهة امل�ستقبل على نحو تدريجي؛ وت�سمل حالت 
قطاعات  الآن  امل�ستقلة  الأنظمة  من  ومثيلتها  امل�سرية  للطائرات  ال�ستخدام 
متعددة كالتجارة الإلكرتونية والرعاية ال�سحية والت�سالت والأمن؛ و�سي�سهم 
اأبحاث عاملي رائد يف جمال التكنولوجيا  هذا الإجن��از يف تعزيز موقعنا كمركز 

املتطورة التي تعمل على ت�سكيل عامٍل ممّكن واأكر اأمناً.
وقال الدكتور �سريكانت تاكار، كبري الباحثني يف مركز بحوث الأنظمة الآمنة 
هو   RISC-V.org جمتمع  اإن  خليفة:  بجامعة  امل�ساعد  الأب��ح��اث  واأ�ستاذ 
جمتمع رائد يف هند�سة جمموعة التعليمات املفتوحة /ISA/ لبنية املعاجلات، 
امتدادات  تنفيذ  امل�����س��روع  ه��ذا  حتقيق  على  العمل  م��ن  كبري  ج��زء  تطلب  وق��د 
اخلا�س  املخف�سة  التعليمات  جمموعة  حلا�سوب  الفرتا�سية  الأجهزة  مراقب 
بوحدة املعاجلة املركزية بهدف اإدارة اأنظمة ت�سغيل متعددة ومعزولة يف الوقت 
RISC-V. بن�ساط مع جمتمع  الآمنة  الأنظمة  نف�سه، ويعمل مركز بحوث 

رقاقة، ومن ثم و�سع معهد  على  للمنظومة  اأمن  م�ستقبل  ت�سكيل  على   org
البتكار التكنولوجي على خارطة العامل كمعهد رائد يف بحوث اأنظمة الطائرات 

امل�سرية القائمة على مبداأ "الثقة ال�سفرية".
والتطوير  البحث  ق�سم  لرئي�س  الأول  النائب  غريفيث،  �ستيف  الدكتور  وق��ال 
بقيادة  رقاقة يف جامعة خليفة،  املنظومة على  يعترب مركز  يف جامعة خليفة: 
الدكتور بكر حممد، املركز الوحيد من نوعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
املخت�سة  والتطوير  البحث  عمليات  يف  للم�ساركة  خ�سي�سا  اإن�����س��اوؤه  مت  وق��د 
ال�سلة،  اإىل تقنيات ال�ست�سعار ذات  بالإ�سافة  الإلكرتونية،  بالدارات والأنظمة 
ويوؤكد هذا الإجناز املهم الذي حققناه مع مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع 
ملعهد البتكار التكنولوجي على قيمة ال�سراكات القوية بني املوؤ�س�سات الأكادميية 
الدولة  روؤي���ة  ت�سريع  على  التحالفات  ه��ذه  مثل  و�ست�ساعد  القطاع.  و�سركات 

لإن�ساء �سناعات متقدمة تقنيا قائمة على البحث والبتكار املحلي.
RISC-V فر�سا هائلة لدول  التعليمات املخف�سة  ويوفر حا�سوب جمموعة 
بها  اخلا�سة  رق��اق��ة  على  املنظومات  لت�سميم  املتحدة  العربية  الإم����ارات  مثل 
والتحكم ب�سكل م�ستقل يف تطوير الأجهزة مفتوحة امل�سدر؛ ويربهن "�ساهني" 
يف  الأك��ادمي��ي��ة  والأو���س��اط  العلمي  البحث  جمتمعات  بني  التعاون  اأهمية  على 
تطوير التقنيات التحويلية مفتوحة امل�سدر؛ و�سي�سهم الربنامج البحثي القادم 
يف  رائ��دة  كدولة  الإم���ارات  مكانة  تعزيز  يف  "ال�سقر"،  رق��اق��ة،  على  للمنظومة 

قدرات الأجهزة والربجميات اجلديدة.

•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة �سديقة للطفل" التابع للمجل�س  "مكتب  اختتم 
ا�ستمرت  التي  التوعوية  احلملة  الأ���س��رة  ل�سوؤون  الأع��ل��ى 
جاءت  والتي  املختلفة  الرقمية  من�ساته  على  اأ�سبوع  مل��دة 
م�ساحبة حلملة اأطلقتها "منظمة ال�سحة العاملية" تزامًنا 
مع "الأ�سبوع العاملي للر�ساعة الطبيعية" الذي يحتفي به 
اأغ�سط�س �سمن  العامل �سنوياً يف الأ�سبوع الأول من �سهر 

جهود تعزيز ن�سر ثقافة الر�ساعة الطبيعية يف املجتمع.

الرتكيز  امل���ك���ت���ب ل����س���ت���م���رار  ���س��ع��ي  احل���م���ل���ة  وج�������س���دت 
ت��ب��ن��ي جهود  ب���راجم���ه و  ال��ط��ف��ل يف ك���اف���ة  ع��ل��ى ���س��ح��ة 
الطبيعية  ب��ال��ر���س��اع��ة  امل�����س��ت��دام��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
www. وف����وائ����ده����ا ووف�������ر ع���ل���ى م���وق���ع���ه ال���ر����س���م���ي
 shar jahchi ldfr iendlyoffice .ae
وح�����س��اب��ات��ه ع��ل��ى م��ن�����س��ات ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي @
Sharjahchildfriendly معلومات �ساملة لإر�ساد 
الطبيعية  الر�ساعة  ثقافة  تعزيز  ب�سبل  املجتمع  وتثقيف 

وا�ستدامتها.

•• اأبوظبي- وام:

لقطاع  التنظيمية  اجلهة  اأبوظبي   - ال�سحة  دائ���رة  اأ�سبحت 
الرعاية ال�سحية يف اإمارة اأبوظبي ع�سواً موؤ�س�سياً يف اجلمعية 
املنظمة   /ISQua/ ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  جل����ودة  ال���دول���ي���ة 
ال���دول���ي���ة ال����رائ����دة ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��ح�����س��ني امل�����س��ت��م��ر جل���ودة 
اختيار  ومت  تقدميها.  يف  التميز  وحتقيق  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
لت�ساهم  املوؤ�س�سيني  الأع�ساء  �سمن  اأبوظبي   - ال�سحة  دائ��رة 
يف جهود اجلمعية الرامية اإىل امل�سي يف تعزيز م�سهد الرعاية 
ال�سحية عاملياً من خلل �سمان تقدمي خدمات رعاية �سحية 
اإىل جانب ذلك  العامل  اآمنة وعالية اجل��ودة للمجتمعات حول 
كوجهة  الإم����ارة  مكانة  لرت�سيخ  ج��ه��وده��ا  ال��دائ��رة  �ستوا�سل 

رائدة عاملياً يف جودة الرعاية ال�سحية ودعم امل�ساعي امل�ستمرة 
لتح�سني رعاية املر�سى و�سمان �سلمتهم على م�ستوى الدولة 
واملنطقة ف�سًل عن التعريف والرتقاء بربنامج موؤ�سر اأبوظبي 
املنظمات  م��ع  بالتعاون  "موؤ�سر"  ال�سحية  اخل��دم��ات  جل��ودة 
واملوؤ�س�سات العاملية. و�ستقوم دائرة ال�سحة با�ستعرا�س وت�سليط 
وذلك  اأبوظبي  يف  ال�سحية  الرعاية  ج��ودة  برامج  على  ال�سوء 
ل�ستقطاب وجذب املزيد من املهنيني واخلرباء يف املنطقة وفتح 
اآفاق جديدة لتبادل املعرفة واخلربات حول اأحدث التوجهات يف 
جودة الرعاية ال�سحية. وب�سفتها ع�سواً يف اجلمعية الدولية 
من  �سل�سلة  ال���دائ���رة  �ست�ست�سيف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جل���ودة 
املوؤمترات واملعار�س وور�س العمل املحلية والإقليمية والعاملية 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف ت��ق��دمي خ��دم��ات الرعاية 

ال�سحية الآمنة وذات اجلودة املتميزة و�ستفتح الع�سوية املجال 
جلودة  الدولية  اجلمعية  م��وارد  من  لل�ستفادة  ال��دائ��رة  اأم��ام 
هند  �سعادة  وقالت  النرتنت.  عرب  املتوفرة  ال�سحية  الرعاية 
يف  ال�سحية  الرعاية  من�ساآت  لقطاع  التنفيذي  املدير  الزعابي 
دائرة ال�سحة - اأبوظبي اإن رحلة تطوير جودة قطاع الرعاية 
ال�سحية هي رحلة متوا�سلة ل �سيما مع ظهور جمالت جديدة 
نحو  على  ال�سحية  الرعاية  ج��ودة  على  والتطوير  للتح�سني 
الدولية  للجمعية  ان�سمامنا  خ��لل  من   : واأ�سافت  م�ستمر. 
الرعاية  ج���ودة  و���س��ع  يف  �سن�ستمر  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جل���ودة 
للرتقاء  جاهدين  و�سنم�سي  اأول��وي��ات��ن��ا  راأ����س  على  ال�سحية 
الو�سول  و�سمان  املتكاملة  اخل��دم��ات  واإت��اح��ة  القطاع  ب��ج��ودة 

اإليها يف الوقت املنا�سب لكل اأفراد املجتمع يف اأبوظبي.

»ال�سارقة �سديقة للطفل« يختتم حملته 
التوعوية حول اأهمية الر�ساعة الطبيعية

دائرة ال�سحة - اأبوظبي ع�سو موؤ�س�سي يف اجلمعية الدولية جلودة الرعاية ال�سحية

معهد البتكار التكنولوجي وجامعة خليفة يحققان اإجنازا مهما يف اأنظمة الطائرات امل�سرية

»كهرباء ال�سارقة« تنجز م�سروع خط ا�سرتاتيجي لل�سغط العايل بتكلفة 180 مليون درهم

بعد اختتام الربنامج املخ�س�س للفتيات

انطالق برنامج ال�سبــاب التطوعي »مبادرون5« لل�سباب يف »اجتمــاعية ال�ســارقة« 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت   
ع���ن ن��ي��ل م���رمي احل����ّم����ادي، خريجة 
 ،2019 دف���ع���ة  ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة  ال��ع��ل��وم 
م��ن��ح��ة ف��ول��رباي��ت الإم�������ارات، والتي 
لتخ�س�س  درا�ستها  بالكامل  �ستمول 
ال��دول��ي��ة يف  ال��درا���س��ات  املاج�ستري يف 
املتحدة،  بالوليات  وا�سنطن  جامعة 
درا�ستها  خ��لل  احل��ّم��ادي  وت�ستك�سف 
حلوًل لأزمة التغري املناخي العاملية من 
والعلقات  العلوم  بني  الربط  خ��لل 
وُتعد  العامة.  وال�سيا�سيات  الدولية 
احل���ّم���ادي واح����دة م��ن ث��لث��ة طلب 
الأمريكية  وزارة اخلارجية  اختارتهم 
ملنحة فولربايت الإمارات لهذا العام، 
هانا  اجلامعة  يف  زميلتها  جانب  اإىل 
الدرا�سات  خريجة  كا�ساك-جليبوف، 
 ،2021 دفعة  التخ�س�سات  متعددة 
فولربايت  منحة  على  ح�سلت  والتي 
تاأثري  ل��درا���س��ة  غ��ان��ا،  اإىل  الأمريكية 
ال�ساحلية،  البيئة على احلياة  تدهور 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ة غ���ان���ا. وتعد 
دويل  تعليمي  ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  املنحة 
مرموق للطلب والهيئات التدري�سية 
امل��خ��ت�����س��ني، يحظى  م����ن  وغ����ريه����م 

وتركز  الأم��ري��ك��ي��ة  احلكومة  برعاية 
على اإن�ساء روابط متينة بني الدول. 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل���و����س���وع، قالت 
احلّمادي: "�ساهمت جتربتي للدرا�سة 
خارج الدولة خلل �سنوات درا�ستي يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي بتعزيز ح�س 
امل�سوؤولية لدي، واأنا متحم�سة ملبا�سرة 
املتحدة.  الوليات  يف  العليا  درا�ساتي 
م��ن فر�س  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  واأت��ط��ل��ع 
برنامج  يوفرها  التي  الثقايف  التبادل 
ف���ول���رباي���ت، وال��ت��ف��اع��ل م���ع خمتلف 
عليه  اعتدت  ما  وه��و  النظر،  وجهات 
واأعتزم  اأبوظبي.  يف جامعة نيويورك 
وا�سنطن  جامعة  يف  درا�ستي  متابعة 
الدولية  ال���درا����س���ات  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
حول الطاقة و�سيا�سة املناخ اإىل جانب 
حظيت  التي  الإيطالية،  اللغة  درا�سة 
ب��ف��ر���س��ة ت��ع��ل��م��ه��ا خ���لل درا���س��ت��ي يف 
و�ساأتابع  فلورن�سا.  نيويورك  جامعة 
ب���ه���ذا ال���زخ���م يف جم����ال ال���درا����س���ات 
م���ت���ع���ددة ال��ت��خ�����س�����س��ات واحل�������وارات 
فر�سة  يل  اأت���ي���ح���ت  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي���ة، 
جامعة  يف  درا�ستي  خ��لل  ا�ستك�سافه 
اأب����وظ����ب����ي، واأ����س���ع���ى اإىل  ن���ي���وي���ورك 
جمال  يف  املهنية  م�سريتي  موا�سلة 
ال�سيا�سة اأو التحليلت، مبا يكفل يل 

والتقدم  التطور  م�سرية  يف  امل�ساهمة 
التي حتققها دولة الإمارات يف جمال 

تنوع م�سادر الطاقة".
خريجي  م�����ن  اث�����ن�����ان  ح�������س���ل  ك���م���ا 
منح  على  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
يعزز  ال��درا���س��ي��ة، مم��ا  ن��اي��ت هيني�سي 
التي حققتها  الأك��ادمي��ي��ة  الإجن����ازات 
اجل���ام���ع���ة خ����لل ال���ع���ام الأك����ادمي����ي 
�سرير،  روان  ت�ستعد  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي، 
لدرا�سة   ،2020 دف���ع���ة  خ���ري���ج���ة 
كلية  يف  ال����ق����ان����ون  يف  ال�����دك�����ت�����وراه 
تامي  وتلتحق  ل��ل��ح��ق��وق،  ���س��ت��ان��ف��ورد 
 ،2019 ج��ي��وج��ي��ف��ا، خ��ري��ج��ة دف��ع��ة 

ب���ج���ام���ع���ة ����س���ت���ان���ف���ورد ل���ن���ي���ل درج����ة 
الدكتوراه يف علم الوراثة. 

هيني�سي  نايت  منح  برنامج  وتاأ�س�س 
فقط،  �سنوات  خم�س  قبل  الدرا�سية 
برامج  اأب���رز  اأح��د  اأ�سبح  م��ا  و�سرعان 
اأك��ر من  م��ع  امل��رم��وق��ة  العاملية  املنح 
6 اآلف متقدم �سنوياً. وت�سمل املنحة 
لثلث  ال��درا���س��ي��ة  التكاليف  تغطية 
كينج  ذا  برنامج  يف  وامل�ساركة  �سنوات 
مع  التفاعل  وفر�سة  العاملي  للقيادة 
ه��ي��ن��ي�����س��ي يف جامعة  ن���اي���ت  جم��ت��م��ع 

�ستانفورد. 
ك��م��ا ن��ال��ت م��ه��اك ���س��ن��ج��اين، خريجة 
اإيرا�سمو�س  م��ن��ح��ة   ،2022 دف��ع��ة 
الدويل  املاج�ستري  لدرا�سة  موندو�س 
البحرية.  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  امل�������وارد  يف 
املاج�ستري يف  درا�سة  �سنجاين  وتعتزم 
الربتغال ثم اختيار اأحد التخ�س�سات 
امل��ت��اح��ة ملتابعة درا���س��ت��ه��ا يف  امل��ت��ن��وع��ة 
واح�����دة م���ن ع�����س��ر ج��ام��ع��ات. ويركز 
الربنامج على تاأهيل الطلب ملواكبة 
للقت�ساد  امل��ت��ن��ام��ي��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
درا�سة  ع��ن  ف�����س��ًل  الأزرق،  احل��ي��وي 
ال�����س����ت����خ����دام امل���������س����ت����دام ل����ل����م����وارد 

البيولوجية البحرية. 
موندو�س  اإي��را���س��م��و���س  منحة  وُت��ع��د 

ال��ربن��ام��ج الأ���س��خ��م م��ن ن��وع��ه على 
الطلب  وه��ي متنح  اأوروب���ا،  م�ستوى 
الدوليني متويًل �سامًل لنيل درجتي 
وال���دك���ت���وراه يف خمتلف  امل��اج�����س��ت��ري 

اجلامعات الأوروبية. 
دفعة  خ��ري��ج��ة  ت�سينج  يل  وح�����س��ل��ت 
تقدمة  ين�سينج  منحة  على   2022
يف  بكني  جامعة  يف  ين�سينج  اأكادميية 
ت�سينج  وت�سعى  ال�سينية.  العا�سمة 
بكالوريو�س  درج����ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
الفنون يف العلوم ال�سيا�سية بتخ�س�س 
وتخطط  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة،  ال���و����س���ائ���ط 
يف  املاج�ستري  درج���ة  م��ن  لل�ستفادة 
درا�����س����ات ال�����س��ني وال���ت���ي ت��رك��ز على 
لتعزيز  الدولية  والعلقات  ال�سيا�سة 
التي  ال�سيا�سية  القوى  معارفها حول 

حتدد �سيا�سة املناخ والعمل املناخي. 
تاأ�س�ست منحة ين�سينج يف عام 2015 
وتعزيز  ال���ع���لق���ات  ت��ع��م��ي��ق  ب���ه���دف 
ال��ت��ف��اه��م ب���ني ال�����س��ني وب���اق���ي دول 
العامل. ويدر�س الطلب واقع ال�سني 
وامل�ستقبلي  وامل���ع���ا����س���ر  ال���ت���اري���خ���ي 
وي�����س��ارك��ون يف اأن�����س��ط��ة خ����ارج اإط����ار 
املناهج الدرا�سية مع درا�سات ميدانية، 
الثقايف  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  ي��ك��ف��ل  مب���ا 

والتعليم متعدد التخ�س�سات.

من جانبها، قالت مارييت وي�سرتمان، 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  "توفر  اأب��وظ��ب��ي: 
اأب���وظ���ب���ي ل��ط��لب��ه��ا امل��ت��م��ي��زي��ن على 
م�ستوى العامل جتربة تعليمية ملهمة 
يف  ملمو�سة  عملية  نتائج  لهم  تكفل 
امل��ج��الت، مب��ا يف ذلك  جمموعة م��ن 
وال�سيا�سية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ع��ل��وم 
ونفتخر  وال����ف����ن����ون.  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
اإجنازات  من  يحققونه  وم��ا  بطلبنا 
درا�سية  م��ن��ح  م���ن  ي��ح�����س��دون��ه  وم����ا 
مرموقة من اأرقى اجلامعات العاملية. 
نيابًة  جميعاً  لهم  بالتهنئة  واأت��وج��ه 
عن جميع طواقم جامعتنا العظيمة، 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  واأ���س��ك��ر 
لهذا  املتقدمني  طلبنا  دعمهم  على 
يي  ل���ني  م���ن  ك���ل  ن���ال  ك��م��ا  العام". 
و�سوفيا يو�سينكو، من خريجي دفعة 
2022، وهربرت كروثر خريج دفعة 
التي تعد  �سوارزمان؛  2021، منحة 
واحدة من اأبرز منح الدرا�سات العليا 
�سوارزمان  كلية  وتقدمها  ال��ع��امل  يف 
يف جامعة ت�سنغوا يف بكني. كما نالت 
 2022 دفعة  خريجة  ب��راون  تاتيانا 
منحة ت��روم��ان، وه��ي امل��رة الثانية يف 

تاريخ جامعة نيويورك اأبوظبي.

طالبة اإماراتية من دفعة 2019 يف جامعة نيويورك اأبوظبي حت�سل على منحة فولربايت الإمارات

 مرمي احلّمادي واحدة من ثالثة طالب اختارتهم وزارة اخلارجية الأمريكية ملنحة فولربايت الإمارات لهذا العام 

»خريية ال�سارقة« تدعم ذوي الدخل 
املحدود بقيمة 10.3 مليون درهم

•• ال�صارقة -وام:

اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خلل  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  قدمت 
م�ساعدات �سهرية لذوي الدخل املحدود بلغت قيمتها 10.3 مليون درهم 

ا�ستفادت منها 6000 حالة.
واأكد الدكتور علي حممد ال�سلمي رئي�س قطاع اخلدمات املوؤ�س�سية بالإنابة 
امل�ستحقة  الأ�سر  لدعم  اخلريية  وم�ساهماتهم  املح�سنني  تربعات  اأهمية 
حيث ت�سم بني �سجلتها عددا كبريا من الأرامل والأيتام والأ�سر املتعففة 
واملطلقات ..م�سريا اإىل اأن اجلمعية توفر لهذه احلالت م�ساعدات نقدية 
�سهرية يتم �سرفها للحالت التي لي�س لديها م�سدر دخل عرب احل�سابات 

البنكية ب�سكل دائم على مدار ال�سنة.
امل�سجلني  امل�ستحقة  للحالت  ال�سهرية  امل�ساعدة  تقدمي  مت  اأن��ه  واأو���س��ح 
بك�سوف اجلمعية مبقرها الرئي�سي و�سائر اإداراتها الفرعية يف املدام والذيد 
وكلباء وخورفكان ودبا احل�سن، وحل �سهر يونيو باأعلى ن�سبة م�سروفات 
1.7 مليون درهم ثم  بقيمة  يليه مايو  1.8 مليون درهم  بقيمة  �سهرية 
األف درهم فيما جاءت م�سروفات امل�ساعدات  اأبريل بتكلفة مليون و734 
�سهر  ثم  وم��ن  دره��م  األ��ف  و685  مليون  بتكلفة  فرباير  ل�سهر  ال�سهرية 
ال�سهرية  امل�سروفات  بلغت  بينما  درهم  األف  و674  مليون  بتكلفة  مار�س 

خلل يناير بقيمة مليون و660 األف درهم.

اجلامعة الربيطانية يف دبي 
حت�سل على اعتماد اجلودة العاملي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

الن�ساء  لرعاية  دب��ي  موؤ�س�سة  حققت 
والأط����ف����ال م���ن���ج���زاً ج����دي����داً ب������اإدراج 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل���ك���وم���ة دبي 
لتطبيق املوؤ�س�سة كاأف�سل تطبيق ذكي 
اأف�سل اجلهات يف نتائج  �سمن قائمة 
الذكية  التطبيقات  ال��و���س��ول  تقييم 
الهمم  اأ�سحاب  لحتياجات  الداعمة 

.  2021
وج���اء جن���اح امل��وؤ���س�����س��ة  ث��م��رة جلهود 
ك��ب��رية ق��دم��ت م��ن خ��لل��ه��ا حمتوًى 
ت�سميمه  مت  م���ت���م���ي���زاً  اإل���ك���رتون���ي���اً 
وت����ط����وي����ره ع���ل���ى اأي��������دي ن��خ��ب��ة من 
ووفقاً  املوؤ�س�سة،  يف  العاملة  الكفاءات 
والذكية،  التطبيقات  املعايري  لأعلى 
ح���ي���ث ح���ق���ق امل���ح���ت���وى الإل����ك����رتوين 
جميع املتطلبات واملوا�سفات اللزمة 
املعنية  اجل����ه����ات  ت�����س��رتط��ه��ا  ال���ت���ي 

بالتطبيقات الذكية.
ونظمت املوؤ�س�سة حفل تكرمي  جلميع 
والفئات  امل��ج��الت  بكافة  العمل  ف��رق 
التوقعات  يفوق  تقييمهم   ج��اء  حيث 
املعلومات  تقنية  ف��ري��ق  ح��ظ��ي  فيما 
املحوري  دوره���م  على  خا�س  بتكرمي 
توفري  الرقمي عرب  واقعها  تعزيز  يف 
�سعادة  . وقالت  بيئة رقمية  متطورة 
عام  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد  �سيخة 
موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والطفال 
بالإنابة " ياأتي اختيار املوؤ�س�سة ثمرة 
للجهود التي تبذلها �سمن م�سريتها 
التطويرية الهادفة اإىل حتقيق نتائج 
خلل  م��ن  مبكانتها  تليق  ومنجزات 
املكت�سبات  وت��وظ��ي��ف  ال��ع��م��ل  تكثيف 
للو�سول اإىل م�ستويات غري م�سبوقة 
للمحتوى  الب���ت���ك���اري���ة  ال��ق��ي��م��ة  يف 
منهجيات  ت�سميم  عرب  الإل��ك��رتوين، 
ع���ل���ى تعزيز  ق�������ادرة  ن���وع���ي���ة وم����رن����ة 
ال��رق��م��ي  ل�سمان  ال���واق���ع  وت��ط��وي��ر 
جودة  يف  والتفرد  التناف�سية  حتقيق 

اخلدمات الإلكرتونية والذكية".
جهوداً  ت��ق��ود  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 
ك�����وادره�����ا  ل���ل����س���ت���ث���م���ار يف  ك����ب����رية 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
متكني  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا�سرتاتيجيتها 
اأدوات  وت��ع��زي��ز  ال��ب�����س��ري��ة،  ال��ك��ف��اءات 
ال����ت����وا�����س����ل م������ن خ�������لل ال����ق����ن����وات 
الإل����ك����رتون����ي����ة ال����ت����ي ت����زخ����ر ب���ه���ا ، 
بالإ�سافة اإىل تطوير مفاهيم البتكار 
والريادة املوؤ�س�سية، لتحقيق منظومة 
خدمات اإلكرتونية ترتكز اإىل احللول 
الذكية التي من �ساأنها حت�سني جودة 
اخلدمات، وتقود اإىل ا�ستكمال �سل�سلة 
الإجنازات النوعية.، من خلل تعزيز 
ال���روح الإب��داع��ّي��ة وال��ع��ق��ول اخلّلقة 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��وؤ���س�����س��ة ان�����س��ج��ام��اً مع 
ا�ستدامة  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  ت��وج��ه��ات��ه��ا 
وا�سرتاتيجيات  خ��ط��ط  وف���ق  ال��ع��م��ل 
ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤى  م���درو����س���ة،  

القيادة .
جميع  ع����ط����اء  ����س���ع���ادت���ه���ا  وث����م����ن����ت 
املوؤ�س�سة  بعماد  وو�سفتهم  املوظفني 
التي  امللمو�سة  الإجن�����ازات  اإن  لف��ت��ة 
ال�سنوات  ع����رب  امل���وؤ����س�������س���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 

امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي و 
ال��دويل مل ت��اأت من ف��راغ، بل نتيجة 
عطاء وجهد وتفان وكفاءة  ،ومثابرة 
املوظفني  ال��لحم��دودة يف حت�سني و 
تطوير اخلدمات لكافة  اأفراد املجتمع 

امل�ستهدفة.
اليوم  ن���ك���رم   : ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
املوظفني  م����ن  م���ت���م���ي���زة  جم���م���وع���ة 
الفريدة  مل�����س��اه��م��ات��ه��م  ك��ان��ت  ال���ذي���ن 
ب�����س��م��ة وا���س��ح��ة يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
امل��وؤ���س�����س��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا من 
اىل  م�ستقبلية  وروؤى  مكتوبة  خطط 
م��ل��م��و���س��ة، ح�سدنا  واإجن������ازات  واق����ع 
ن�سب  ع��ل��ى  بح�سولنا  ث��م��رات��ه��ا  اآخ���ر 
�سعادة  م��وؤ���س��رات  يف  امل�ستهدف  تفوق 
وحتقيق  وال���������س����رك����اء  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
امل�ستهدف يف موؤ�سر �سعادة املوظفني، 
واإدراجنا �سمن قائمة اأف�سل اجلهات 
الذكية  التطبيقات  تقييم  ن��ت��ائ��ج  يف 
الهمم  اأ�سحاب  لحتياجات  الداعمة 

.  2021
الآخرين  امل��وظ��ف��ني  �سعادتها  ودع���ت 
اإىل تكثيف جهودهم وموا�سلة العمل 
الدوؤوب  كي ي�ساهموا  يف حتقيق روؤى 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
دب��ي، رع��اه اهلل،  عندما ق��ال  �سموه " 
دولة  ثقافة فكر وعمل يف  التمّيز هو 
الإم���ارات.. وما مّت اإجن��ازه من تطّور 
ثمرة  ه��و  امليادين  خمتلف  يف  وت��ق��ّدم 
لتحقيق  ال�������دوؤوب  وال��ع��م��ل  امل���ث���اب���رة 

طموحات �سعبنا وتطّلعاته"
و قالت :  "يعد جناح التطبيق التابع 
العديد  ب��ني  لف��ت��اً  اإجن���ازاً  للموؤ�س�سة 
من الإجن���ازات الأخ��رى، حيث ي�سهم 
التطبيقات  جت��رب��ة  اإث�����راء  يف  ال��ف��وز 
والذكية، وت�سجيع الإبداع ، كما ميّكن 
الرية  جتربتها  تبادل  من  املوؤ�س�سة 
لإثراء  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  ومكت�سباتها 

جتارب ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.
الذكية  التطبيقات  م�ساركة  وتتطلب 
الإجناز  ه��ذا  حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي 
البيانات  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ���س��ه��ول��ة 
التنبوؤ  ع��ل��ى  وال����ق����درة  وامل���ع���ل���وم���ات 
لها،  وال�ستجابة  الأف��راد  باحتياجات 
واملرونة من خلل  التنوع  اإىل جانب 
امل�ستجدات  م��ع  التكيف  على  ال��ق��درة 

املحلية  وامل���ت���غ���ريات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
مع  التناغم  و  وال�ستجابة  والعاملية، 

الع�سر الرقمي وتعزيز التناف�سية.
الن�ساء  ل��رع��اي��ة  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  ُت��ع��د 
 2007 عام  تاأ�س�ست  التي  والأط��ف��ال 
غري  اإن�سانية  ورع��اي��ة  اإي����واء  دار  اأول 
الإمارات  دول��ة  يف  بها  م�سرح  ربحية 
الن�ساء  رعاية  بهدف  املتحدة  العربية 
والأطفال من �سحايا العنف الأ�سري، 
و�سحايا  الأط����ف����ال،  م��ع��ام��ل��ة  و����س���وء 
ال�سحايا  وم���ن���ح  ب��ال��ب�����س��ر،  الإجت������ار 
اإي���واء وحماية ودع��م فوري،  خ��دم��ات 
مبا يتفق مع املواثيق الدولية حلقوق 
املوؤ�س�سة على تفعيل  الإن�سان. وتعمل 
املجتمعي  ال��وع��ي  ورف���ع  ال��وق��اي��ة  دور 
وحماية  الن�ساء  رعاية  �سرورة  ب�ساأن 
الأطفال،  ح��ق��وق  و���س��ون  ح��ق��وق��ه��ن، 
كما توفر حزمة من خدمات الرعاية 
واإعادة التاأهيل وفق اف�سل املمار�سات 
اإىل  ا���س��ت��ن��اده��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�سرية  ع��ل��ى  ت���ق���وم  ور����س���ال���ة  روؤي������ة 
الت�ساركية  وامل�����س��اواة،  واخل�سو�سية 
واملهنية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة، 

البتكار والتميز.

•• ال�صارقة-الفجر:

ومناطق  م���دن  ان��ط��ل��ق��ت يف خم��ت��ل��ف 
"عرو�س  ف��ع��ال��ي��ات  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
تنظمها  ال��ت��ي  للمدار�س"،  ال���ع���ودة 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة �سمن 
التي  ال�سارقة"  ���س��ي��ف  "عرو�س 
تقدمي  مع  املميزة  مفاجاآتها  توا�سل 
واملزيد  ك���ربى  لتخفي�سات  امل��ت��اج��ر 
م���ن ال���ع���رو����س ال��ق��ّي��م��ة ع��ل��ى جميع 
امل�ستلزمات املدر�سية مبا فيها امللب�س 
الإلكرتونية،  والأجهزة  والقرطا�سية 
وه����و م���ا ي��ت��ي��ح ل��ل��ع��ائ��لت ����س���راء ما 

يحتاجونه باأ�سعار خمف�سة.
الت�سوق  م��راك��ز  م��ن  العديد  واأع��ل��ن��ت 
من  القرطا�سية  وم��ت��اج��ر  وامل��ك��ت��ب��ات 
للمدار�س"  ال��ع��ودة  "عرو�س  خ���لل 
�سبتمرب   9 ب���ت���اري���خ  ���س��ت��ن��ت��ه��ي  ال���ت���ي 
وا�سعة  ت�سكيلت  تقدمي  عن  ال��ق��ادم، 
م��ع كل  تتنا�سب  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 
املختلفة  ال��ع��م��ري��ة  وال��ف��ئ��ات  الأذواق 
وباأ�سعار منا�سبة للجميع وتخفي�سات 
اأهمية  ي��وؤك��د  مب��ا   ،75% اإىل  ت�سل 
كواحدة  ال�سارقة"  �سيف  "عرو�س 
من الفعاليات التي تتنا�سب مع جميع 
وجاذب  مميز  وح��دث  العائلة،  اأف���راد 

ملختلف امليزانيات.

تن�سيط حركة املبيعات
اللجنة  رئي�سة  ال�سويدي  هنا  وقالت 
امل�سرفة على عرو�س �سيف ال�سارقة: 
"عرو�س العودة  اإن حجم امل�ساركة يف 
الت�سوق  م��راك��ز  قبل  م��ن  للمدار�س" 
وامل��ك��ت��ب��ات وامل��ت��اج��ر ي��ع��د ك��ب��ريا اإىل 
اإط��لق حزم  اأنها حر�ست على  جانب 
الرتويجية  ال��ع��رو���س  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
اجل���اذب���ة ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل��ة وا���س��ع��ة من 
املنتجات مع ن�سب تخفي�سات مرتفعة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة امل��م��اث��ل��ة م��ن العام 
املا�سي، ما �سي�ساهم يف تن�سيط حركة 
القرطا�سية  ق���ط���اع  ل����دى  امل��ب��ي��ع��ات 
واللوازم املدر�سية ويرفع املبيعات اإىل 
ن�سب كبرية مقارنة بالفرتة ال�سابقة، 
ف�������س���ل ع�����ن م���ن���ح اأول������ي������اء الأم�������ور 
للح�سول  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة  وال��ط��ل��ب��ة 
امل�ستلزمات  م��ن  يحتاجونه  م��ا  على 
التي مت  وال�ستفادة من هذه احلملة 
اإىل  الطلبة  ب��ع��ودة  احتفال  اإطلقها 

مدار�سهم.

م�سوؤولية جمتمعية
اأم����ل احلو�سني  اأ����س���ارت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 

لعرو�س  الإع��لم��ي��ة  اللجنة  رئي�سة 
�سيف ال�سارقة، اإىل اأن "عرو�س العودة 
تتبناها  �سنوية  م��ب��ادرة  للمدار�س" 
م�سوؤوليتها  م���ن  ان��ط��لق��ا  ال��غ��رف��ة 
للأهايل  الدعم  توفري  يف  املجتمعية 

وللطلبة للح�سول على م�ستلزماتهم 
املدر�سية، من خلل ما تقدمه متاجر 
على  ترويجية  عرو�س  من  التجزئة 
التي  املنتجات  م��ن  وا�سعة  جمموعة 
املدار�س  اإىل  العودة  قبل  يحتاجونها 

مفاجاآت  اأن  اإىل  لفتة  اجلامعات،  اأو 
تزال  ل  ال�سارقة"  �سيف  "عرو�س 
الفعاليات  تقدمي  وتوا�سل  م�ستمرة 
العطلة  ب��ن��ه��اي��ة  ل��ل���س��ت��م��ت��اع  امل��م��ي��زة 
ال�����س��ي��ف��ي��ة م���ع اأف�����س��ل ال���ع���رو����س يف 
اأ�سهر املتاجر والوجهات الرتفيهية يف 
اإىل جانب جمموعة مميزة  ال�سارقة، 
م��ن جت����ارب ال��ت�����س��وق وف��ر���س الفوز 
عدد  يف  للمت�سوقني  مم��ي��زة  ب��ج��وائ��ز 
التجارية يف كافة  املراكز واملحال  من 

اأنحاء الإمارة.

اأهًل مدر�ستي
ال������ع������ودة  "عرو�س  ومب����ن����ا�����س����ب����ة 
ال�سارقة  تعاونية  اأطلقت  للمدار�س"، 
املنا�سبة  ب���ه���ذه  اخل���ا����س���ة  ح��م��ل��ت��ه��ا 
التي  مدر�ستي"  "اأهًل  ع��ن��وان  حت��ت 
�سبتمرب  م��ن  ال��راب��ع  ح��ت��ى  �ست�ستمر 
القادم، والتي تت�سمن باقة وفرية من 
اجلوائز منها ُمنح درا�سية بقيمة 10 
واأج��ه��زة لب  ف��ائ��ز،  اآلف دره���م لكل 
 36،990 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  توب 
بقيمة  م��ت��ح��رك��ة  وه����وات����ف  دره�������م، 
باد  اآي  واأج���ه���زة  دره����م،   37،990
وكوبونات  دره���م،   11،990 بقيمة 

بقيمة 1000 درهم.

�سمن مفاجاآت »عرو�س �سيف ال�سارقة«

غرفة ال�سارقة ُتطلق »عرو�س العودة للمدار�س« يف خمتلف مدن ومناطق الإمارة

•• دبي-وام:

الأوىل لإعداد  الور�سة  التنفيذي للرقابة وحظر النت�سار  املكتب  عقد 
مب�سروع  للتعريف  الت�سلح  انت�سار  مت��وي��ل  ملخاطر  الوطني  التقييم 
�سيتم  وال��ذي  الت�سلح،  انت�سار  متويل  ملخاطر  الوطني  التقييم  درا�سة 

./FATF/ اإعداده متا�سياً مع معايري جمموعة العمل املايل
ب��اأه��داف ونطاق  امل�ساركني  وع��ي  ورف��ع  تعزيز  اإىل  العمل  ور�سة  تهدف 
الت�سلح،  انت�سار  مت��وي��ل  ملخاطر  ال��وط��ن��ي  التقييم  درا���س��ة  ومنهجية 
وجتهيز اجلهات ذات العلقة ملرحلة جمع املعلومات واحلالت العملية 
اإعداد تقرير التقييم الوطني  املطلوبة التي من �ساأنها دعم مدخلت 
ملخاطر متويل النت�سار مبا يدعم تنفيذ قرارات جمل�س الأمن الدويل 

غ�سل  بجرائم  املتعلقة  تلك  خا�سة  امل���ايل  العمل  جمموعة  ومعايري 
نخبة من اخلرباء  وق��دم  الت�سلح.  وانت�سار  الره��اب  الأم���وال ومتويل 
مف�سًل  �سرحاً  اأي��ام  لثلثة  ا�ستمرت  التي  الور�سة  خلل  واملخت�سني 
اتباعها  �سيتم  التي  واملنهجية  الت�سلح،  انت�سار  متويل  خماطر  ح��ول 
ا�ستغللها يف متويل  التي ميكن  ال�سعف  ونقاط  التهديدات  لتحديد 
انت�سار الت�سلح، وبخا�سة تلك املتعّلقة بعدم المتثال لتطبيق العقوبات 
الأمن  لقرارات جمل�س  العقوبات وفقاً  امل�ستهدفة والتهّرب من  املالية 
ذات ال�سلة، والدور املتوقع من اجلهات امل�ساركة خلل مراحل امل�سروع 
املقبلة. و�سهدت الور�سة م�ساركة قيمة من قبل ممثلني عن ال�سلطات 
اجلمركية واجلهات الرقابية، واملخّل�سني اجلمركيني ووكلء ال�سحن، 
الإم���ارات،  م�سارف  واحت���اد  املحليني،  امل�سّجلني  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

بالذكر  العام. جدير  القانون والتحقيق وجهات الدع��اء  اإنفاذ  وجهات 
يف  تاأ�سي�سه  منذ  ي�ساهم  النت�سار  وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب  اأن 
ال�سادرات واحل��د من  الرقابة على  اإحكام  فاعل يف  ب��دور   2009 عام 
اإىل  ا�ستناداً  ال�سامل والتكنولوجيا املرتبطة بها  اأ�سلحة الدمار  انت�سار 
ال�سيا�سات والت�سريعات وال�سراكات حملياً ودولياً ليكون اجلهة املخت�سة 
يف   2021 ل�سنة   /43/ رقم  احت��ادي  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بتنفيذ 
�ساأن ال�سلع اخلا�سعة حلظر النت�سار، وذلك بهدف منع التداول غري 
ت�ساهم  التي  امل��زدوج  ال�ستخدام  ذات  لل�سلع  به  امل�سرح  وغ��ري  امل�سروع 
بها  املرتبطة  والتكنولوجيا  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  اأو تطوير  اإنتاج  يف 

وو�سائل اإي�سالها.
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املكتب  يعمل  كما 

ومتطلبات  ق���رارات  تنفيذ  متابعة  على  الأخ���رى  احلكومية  واجل��ه��ات 
والدولية  الإقليمية  واملنظمات  املتحدة  ل��لأمم  التابع  الأم��ن  جمل�س 
املالية  العقوبات  تطبيق  على  والإ���س��راف  والتن�سيق  الخت�سا�س،  ذات 
امل�ستهدفة املتعلقة بنظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات جمل�س الأمن 
الت�سلح ومتويله  انت�سار  الإره��اب ومتويله، ووقف  املتعلقة مبنع وقمع 
املكتب  يعد  املعنية، حيث  بالتن�سيق مع اجلهات  ال�سلة  ذات  والقرارات 
اتفاقية  يف  الدولة  التزامات  مبتابعة  اخلا�سة  الفنية  الت�سال  نقطة 
حظر ا�ستحداث واإنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية، وذلك 
على  املحافظة  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  حكومة  ل��روؤي��ة  جت�سيداً 
دول  ال�سراكة مع  ولتعزيز  الدولة وخارجها،  داخل  وال�ستقرار  الأم��ن 

املنطقة وبقية دول العامل لتكون خالية من اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

املكتب التنفيذي للرقابة وحظر النت�سار ينظم ور�سة لإعداد التقييم الوطني ملخاطر متويل انت�سار الت�سلح

•• ال�صارقة-الفجر:

اإطار  يف  الثميد  نا�سئة  مركز  ط��رح 
ينظمها  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
ويانا(  )���س��ي��ف��ك  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�����س��ارق��ة  لنا�سئة 
واملبتكرين  ل�����س��ن��اع��ة  ق�����رن  رب�����ع 
الع�سرات من الفعاليات التي رافقت 
النطلقة خلل العطلة ال�سيفية 
ومنحت النا�سئة م�ساحة من تنمية 

قدراتهم و�سقل مهاراتهم.
ونظم مركز نا�سئة الثميد فعاليات 
امل�سارات  ت��وزع��ت يف ع��دد م��ن  ع��دة 

التي  الأه���داف  م��ن  جملة  لتحقيق 
الهتمام  يف  امل���وؤ����س�������س���ة  ت��ن�����س��ده��ا 
من  للم�ستقبل  واإع��داده��م  بالن�سء 
خ����لل الأن�����س��ط��ة وال����ربام����ج التي 
وتك�سبهم  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  يف  ت��ط��رح��ه��ا 
املهارات اللزمة كما وتنمي ملكات 
وجودة  تفكريهم  ط��رق  يف  الإب����داع 

حياتهم .
براجمها  م���ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وك��ث��ف��ت 
ال����ت����ي لق�����ت ال����ت����ج����اوب م����ن قبل 
الثميد  منطقة  اأب��ن��اء  م��ن  النا�سئة 
ور�سة  يف  م�ساركتهم  خلل  ل�سيما 
مع  بالتعاون  تنظيمها  ج��رى  فنية 

هدفت  وال��ت��ي  للفنون  امل���دام  مركز 
مهارات  م���ن  ال��ن��ا���س��ئ��ة  مت��ك��ني  اإىل 
الألوان  با�ستخدام  والإب��داع  الر�سم 
ال��ف��ر���س��اة وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف لوح  م���ع 
الهتمام  وم����ع  ج��م��ي��ل��ة.  اإب���داع���ي���ة 
ال��ف��ن��ي��ة ج���رى تنظيم  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ج��اء يف  وال���ذي  الفرو�سية  ب��رن��ام��ج 
اإط����ار ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة التي 
حر�ست نا�سئة الثميد على تنميتها 
التفوق  على  النا�سئة  لرغبة  تلبية 
يف جمال الريا�سة وممار�سة اأ�سكال 
عدة من املمار�سات الريا�سية كما يف 
امتطاء  ومهارة  الفرو�سية  برنامج 

اخليل. كما وتلقى النا�سئة ح�س�سا 
يف جمال الريا�سات املائية املختلفة 
اللوؤلوؤ  �سيد  برنامج  وم�ساركتهم 
ا�سطياده  ط����رق  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
الذي  الغط�س  ب��رن��ام��ج  خ��لل  م��ن 
وحققت  ال�سيفية  الفعاليات  راف��ق 
الفائدة واملتعة للنا�سئة امل�ساركني .  
واأكد �سعيد بالعي�سب الكتبي مدير 
الفعاليات  اأن  الثميد  نا�سئة  مركز 
خمتلفة  العام  هذا  جاءت  ال�سيفية 
ال�سابقة  الأع�����وام  م��ن  ع��ن غ��ريه��ا 
ال���ع���ودة م���ن جائحة  ب��ع��د  ل���س��ي��م��ا 
كورونا والرغبة يف تنظيم فعاليات 

تعزز ملنظومة الأهداف التي تن�سدها 
القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة 
براجمها  خ����لل  م���ن  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 

وروؤيتها يف حتقيقها اأهدافها .
نا�سئة  اأن  اإىل  اأك���د  ذل���ك،  وب��ج��ان��ب 
الثميد توجهت من خلل براجمها 
مواهب  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
ال���ف���ن���ون  امل����ب����دع����ني يف جم��������الت 
الور�س  ���س��ل�����س��ل��ة  م���ن خ����لل  ك���اف���ة 
ال��ت��ي ن��ف��ذت وج���رى ت��وف��ري البيئة 
وتاأهيلهم  لتنمية قدراتهم  املنا�سبة 
لإب�����راز اجل��ان��ب الإب���داع���ي لديهم 
على  ع��لوة  وفعال  اإيجابي  هو  مبا 

للتنمية  الفر�س  الجتاه نحو خلق 
عدة  ج��وان��ب  ومم��ار���س��ة  الريا�سية 

م����ن ال���ري���ا����س���ة يف اإط��������ار غ���اي���ات 
الأن�سطة ومتكني النا�سئة من �ستى 

التي تعود عليهم  املفيدة  املمار�سات 
بالنفع والفائدة .

نا�سئة الثميد ي�سقلون مهاراتهم بور�س فنية ومهارات ريا�سية يف برامج وور�س تنمي ملكات الأبداع لديهم

•• الفجرية-وام:

اإدارة  يف  متمثلة  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
�سعار  حت��ت  الثالثة  الف�سلية  احلملة  وال���دوري���ات  امل���رور 
من مطلع ال�سهر اجلاري  " اعتباراً  حوادث  بل  " �سيف 
لعام  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  ���س��م��ن  ���س��ه��ري��ن  مل���دة  وت�����س��ت��م��ر 
العامة  والقيادة  الداخلية  ب��وزارة  امل��رور  لقطاع   2022

ل�سرطة الفجرية.
من  املعتمدة  الف�سلية  احل��م��لت  اإط���ار  �سمن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
امل��ج��ل�����س امل�����روري الحت�����ادي وامل���ب���ادرة اخل��ا���س��ة برت�سيخ 
مبادئ الثقافة املرورية من خلل برامج التوعية املرورية 
والتي تاأتي جت�سيداً لإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية والقيادة 

العامة ل�سرطة الفجرية بهدف جعل الطرق اأكر اأمناً.
اتخاذ  ح�����ول  ال�������س���ائ���ق���ني  ت���وع���ي���ة  اإىل  احل���م���ل���ة  ت���ه���دف 
الدورية  وال�سيانة  املركبة  ل�سلمة  الوقائية  الحتياطات 

لها وحتذيرهم من خطورة ال�سرعة الزائدة على الطريق 
يف  كبريا  ارتفاعا  ي�سهد  ال��ذي  ال�سيف  ف�سل  يف  وخا�سة 
ال�سبط  حملت  تكثيف  اإىل  بالإ�سافة  احل���رارة،  درج��ات 
املروري للمخالفني لقوانني ال�سري واملرور وخا�سة قائدي 
الدراجات النارية التي يفتقر اأو يجهل راكبوها اإىل �سروط 

ال�سلمة.
واأكد العقيد �سالح حممد عبداهلل الظنحاين مدير اإدارة 
الر�سالة  اإي�سال  اإىل  تهدف  احلملة  اأن  وال��دوري��ات  امل��رور 
التوعوية لقائدي املركبات ومرتادي الطريق حول كيفية 
تفادي وقوع احلوادث املرورية التي تقع يف ف�سل ال�سيف 
نتيجة ارتفاع درجات احلرارة والتي توؤثر �سلباً على �سائقي 
التي  امل���روري���ة  امل��رك��ب��ات مم��ا يت�سبب يف وق���وع احل����وادث 
تنتج عنها وفيات واإ�سابات بليغة واأ�سرار مادية ومعنوية 
�سرورة فح�س  اإىل  داعيا  املرورية  ال�سلمة  على  وموؤثرة 

املركبات.

•• الفجرية- وام:

ال�سرقي  بن حمد بن حممد  ال�سيخ حممد  �سمو  ا�ستقبل 
�سعادة  الأم���ريي،  بالديوان  مكتبه  يف  الفجرية،  عهد  ويل 
الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون 

الإ�سلمية والأوقاف، والوفد املرافق.
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  على  ال��ل��ق��اء  خ��لل  �سموه  واط��ل��ع 
للهيئة، واأهم امل�ساريع التي تعمل عليها، كما مت ا�ستعرا�س 
اإىل  الهيئة  ت�سعى  ال��ت��ي  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  الأه����داف 
ال���دول���ة يف جم���ال الأوق����اف  ت��وج��ه��ات  حتقيقها يف ���س��وء 

وال�سوؤون الإ�سلمية.
واأ�ساد �سمو ويل عهد الفجرية باجلهود التي تبذلها الهيئة 
الثقافة  ومفاهيم  م��ب��ادئ  وتعزيز  الديني  ال��وع��ي  رف��ع  يف 

الإ�سلمية يف املجتمع.
وتقدم �سعادة الدكتور حممد الكعبي والوفد املرافق له اإىل 
�سمو ويل عهد الفجرية بال�سكر والمتنان على ال�ستقبال، 
امل�ساريع  ال��ع��م��ل يف  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  احل���ر����س  م���وؤك���دي���ن 

املجتمعية واخلدمات املميزة التي تقدمها الهيئة.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل 

عهد الفجرية.

حممد ال�سرقي يطلع على خطط وم�ساريع 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

اأدرجه »املجل�س التنفيذي حلكومة دبي«     

»موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال«  حت�سل على اأف�سل تطبيق ذكي داعم لأ�سحاب الهمم
�سرطة الفجرية تطلق حملتها املرورية »�سيف بال حوادث«

التربعات املجتمعية تدعم م�ساريع »اأوقاف دبي« بـ 37 مليون درهم
•• دبي - وام:

اأقامت موؤ�س�سة الأوق��اف و�سوؤون 
م�����س��اري��ع وقفية  ب��دب��ي  ال��ق�����س��ر 
خلل  دره���م  مليون   37 بقيمة 
ال�����س��ن��وات ال��ث��لث الأخ�����رية من 

ح�سيلة التربعات املجتمعية.
امل�ساهمات  اأن  املوؤ�س�سة  واأف����ادت 
توفري  يف  اأ���س��ه��م��ت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
باملائة   79 بن�سبة  م���ايل  غ��ط��اء 
لإجناز 13 م�سروعا خرييا منذ 
العام 2019 حتى العام اجلاري 
الإجمالية  التكلفة  ق���درت  فيما 
واأربعني  �سبعة  بنحو  للم�ساريع 

مليون درهم.
وت��ت�����س��م��ن امل�������س���اري���ع ع�����ددا من 
منها  املتنوعة  اخلريية  الأوق��اف 
وقف �سقيا الأمل ووقف قرطا�س 
ال�����س��ح��ة ووق����ف �سلتي  ووق����ف 

وغريها.
التربعات  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأك�����دت 
ال��ب�����س��ي��ط��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا اأه���ل 
اخل��ري ع��رب احل�����س��الت والتربع 

املوبايل  وتطبيقات  الل��ك��رتوين 
الق�سرية  ال��ن�����س��ي��ة  وال���ر����س���ائ���ل 
وال���س��ت��ق��ط��اع��ات ال�����س��ه��ري��ة من 
اأوقافا  ت�سييد  يف  ت�سهم  الرواتب 

ن��ف��ع��ه��ا على  ي����ع����ود  م�������س���ت���دام���ة 
املجتمع  اأف������راد  داع���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع 
ل���ل���ت���ربع ع�����رب ه������ذه ال���و����س���ائ���ل 
الوقف  اإع����م����ار  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

Date 9/ 8/ 2022  Issue No : 13615
Dubai Courts of First Instance

Service of a performance order by publication

Lawsuit #60/2021/285-performance order
Considered before: Performance orders and enforcement of commercial contracts No. 203
Merits of the lawsuit: Obliging Defendant to pay the applicant an amount of 97000 (ninety-
seven thousand dirhams) and the legal interest at the rate of 12% from the date of raising the 
order, costs, expenses, and fees
Plaintiff: Khalid Mehmouod Barkat Ali
Address:Ras Al Khaimah Red Crescent Building -Al Sadaf Roundabout 4th Floor-Office No. 
404 - Telephone No. 072277111 Mobile 0502099055 Makani 9462353151 Email info@drhd.ae
The party required to be notified:1- Kashif Amin Muhammad Amin in his capacity as The Defendant
The subject matter of the service process:Request for a payment order. The Dubai Court of 
First Instance decided on 07-03-2021 to oblige the defendant to pay the plaintiff an amount of 
AED 97,000 (ninety-seven thousand dirhams), which is the value of cheque # 000022, at the 
legal interest of 9% annually from the date of maturity of the cheque until the full payment, as 
well as to oblige the Defendant to pay fees, expenses and the amount of five hundred dirhams 
for attorney's fees.
You have the right to submit a grievance or an appeal, as the case may be, under the provisions 
outlined in Article 66 of the Regulations of the Civil Procedure Law.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريق 

الول لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1370824 

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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

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

كو�سرتوزيوين للمقاولت وال�سيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4444696 

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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كازا دو 

اليجنزا للملب�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4112256 

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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/ميي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليت لل�سوكولته
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2339655 

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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/ميني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوبر لتنظيف وتلميع ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4425104 

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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
للخ�سار  :ارزوجول  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والفواكه رخ�سة رقم :3687233 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
للنقليات  رود  :هاي  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :3775988 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة عارف عي�سى ح�سن احمد احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عارف عي�سى ح�سن احمد احلمادي

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

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
خلياطة  غر  :�سبني  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

امللب�س الرجالية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1040700 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة موزه دادرحمن حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ناديه احمد ندى

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

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الملح للنقليات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :2682942 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة خالد �سيف م�سبح الكلباين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الرائد انرتنت كافيه - ذ م م

رخ�سة رقم :CN 1126558 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ادمي احمد حممد احمد  %40

تعديل ن�سب ال�سركاء / طارق امري �سوكت على من 49 % اإىل %60
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل نواف حممد البلو�سي

تعديل اإ�سم جتاري من/ الرائد انرتنت كافيه - ذ م م
AL RAED INTERNET CAFE L L C

اإىل/ كراج �سنعاء لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
SANAA AUTO REPAIR GARAGE L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سلح ميكانيك املركبات  4520003
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سلح كهرباء ال�سيارات  4520005

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات النرتنت  6190001
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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز ليلى اخلطيب للتجميل ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 1047648 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رمي ح�سني ال�سيد الدي�سطى حماده  %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ليلى عبداهلل عبدالكرمي اخلطيب  %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبري عبداهلل احمد املرزوقى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ليلى عبداهلل عبدالكرمي اخلطيب
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ليلى اخلطيب للتجميل ذ.م.م
LAYLA ALKHATIB BEAUTY CENTER L.L.C

اإىل/ مركز ليلى اخلطيب للتجميل ذ.م.م
LAYLA ALKHATIB BEAUTY CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل ثلثون 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة �ستار مارت

رخ�سة رقم :CN 1017184 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سفري قا�سم احمد كبري %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عو�س بدر جعفر الكثريى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد فهد باراكيتيل باداكان

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة �ستار مارت

STAR MART BAQALA

اإىل/ بقاله �ستار مارت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
STAR MART BAQALA - 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
ميكانيك  لت�سليح  فايف  ام  :ور�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم :CN 1124298 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ماهر اديب الق�سمانى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف انور نا�سر �سوين مبارك ال�سام�سى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة ام فايف لت�سليح ميكانيك ال�سيارات

M 5 WORKSHOP REPAIR CARS

اإىل/ ور�سة ام فايف لت�سليح ميكانيك ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
M 5 WORKSHOP REPAIR CARS - 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :هيبتون العاملية للمقاولت العامة

رخ�سة رقم :CN 1807346 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد امين العديلن %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عي�سه �سامل حممد العامرى

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/ هيبتون العاملية للمقاولت العامة
HIPTON INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING

اإىل/ هيبتون العاملية للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HIPTON INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
خدمات  �سمارت  :اإيها�س  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التنظيف  رخ�سة رقم :CN 4021589 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ اإيها�س �سمارت خدمات التنظيف

EHAS SMART CLEANING SERVICES

اإىل/ ايها�س �سمارت لتن�سيق احلدائق
EHAS SMART  LANDSCAPING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات  8130002
 تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
للتجارة  املتحدة  :ال�سرقية  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم :CN 3720868 قد تقدموا اإلينا بطلب:
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/ ال�سرقية املتحدة للتجارة العامة

AL SHARQIA UNITED GENERAL TRADING

اإىل/ ال�سرقية املتحدة للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL SHARQIA UNITED GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعلن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة داوود للمقاولت العامه

رخ�سة رقم :CN 1107851 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عامر حممد على الحدب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل حمد �سامل احلربوت اجلنيبى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة داوود للمقاولت العامه

DAWOOD GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ كوبي لين للديكور والت�سميم الداخلي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

COPY LINE DECORATION & INTERIOR DESIGN - 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :م�سبغة تورنتو الوتوماتيكية ذ م م

رخ�سة رقم :CN 1069382 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فوزى احمد حممد ابوجلله من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / فوزى احمد حممد ابوجلله من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان ابراهيم يو�سف خلفان احلمادى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة تورنتو الوتوماتيكية ذ م م
TORONTO AUTOMATIC LAUNDRY L L C

اإىل/ م�سبغة تورنتو الوتوماتيكية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TORONTO AUTOMATIC LAUNDRY - 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
و  للنقليات  اب  :دينج  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املقاولت العامة رخ�سة رقم :4246532 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100
تعديل مدير / حذف خليفه حممد احمد حممد باحلمر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه حممد احمد حممد باحلمر

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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

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

ال�سم التجاري:كلري فيجن للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 3728078 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون  بارترنز  ايه  ال�سادة/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/1  لل�سركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030485 
 تاريخ التعديل:2022/8/8

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
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اأكدت تقارير �سحفية اأن ال�سلطات يف كوريا ال�سمالية عر�ست على 
يف  للم�ساركة  متطوع  جندي  األ��ف   100 تقدمي  الرو�سية  حليفتها 

احلرب الدائرة حالياً داخل اأوكرانيا.
الإلكرتوين،  بو�ست”  “نيويورك  �سحيفة  موقع  نقله  ما  وبح�سب 
التلفزيونية على  ال��ربام��ج  اأح��د  العر�س مت ك�سفه خ��لل  ف��اإن ه��ذا 

القناة الأوىل يف رو�سيا.
ويقول املحلل الع�سكري الرو�سي اإيغور كوروت�سينكو اإن “100 األف 
ال�سراع”،  يف  وامل�ساركة  للح�سور  م�ستعدون  �سمايل  ك��وري  متطوع 
ال�����س��م��ايل ل�سيما يف  ال��ك��وري  للجي�س  ال��وا���س��ع��ة  ب��اخل��ربة  م�����س��ي��داً 

احلروب التي يتخللها ا�ستعمال املدافع.
“�ساوث �ساينا مورنيغ بو�ست”  ونقلت املوقع الإلكرتوين ل�سحيفة 
اأن القدرة على مواجهة املدافع باتت ميزة حتتاج اإليها مو�سكو ب�سدة 
بعد اأن اأعلنت الوليات املتحدة التربع بع�سرات من اأنظمة �سواريخ 

عالية احلركة اإىل ال�سلطات الأوكرانية.  HIMARS
ووف��ق��اً ل��و���س��ائ��ل الإع����لم ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة، ف��ق��د ع��ر���س��ت كوريا 
ال�سمالية اأي�ساً على ال�سلطات الرو�سية تقدمي جمموعة وافرة من 
اليد العاملة للم�ساعدة يف اإعادة بناء �سرق اأوكرانيا بعد جناح مو�سكو 

بال�سيطرة على املنطقة.

وا�سلت ال�سني تنفيذ مناورات ع�سكرية  اأم�س الثنني بالقرب من 
تايوان، �ساربة عر�س احلائط دعوات الغرب اإىل خف�س الت�سعيد.

وبا�سر اجلي�س ال�سيني متارين ع�سكرية بالذخرية احلّية اخلمي�س، 
غداة زيارة قامت بها رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي 

اإىل تايوان واأثارت جدل.
وكان من املفرت�س اأن تنتهي املناورات الوا�سعة ظهر الأحد )4،00 
ت غ(، بح�سب املديرية ال�سينية للأمن البحري. وكان الهدف منها 

التدّرب على “حما�سرة” اجلزيرة، وفق و�سائل اإعلم �سينية.
وزراء خارجية جمموعة  انتقادات  الوا�سعة  التدريبات  هذه  واأث��ارت 
وكندا  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  واليابان  املتحدة  )الوليات  ال�سبع 
املناورات  لهذه  مرّبر”  اأي  وج��ود  “عدم  اأّك���دوا  الذين  وبريطانيا( 

الع�سكرية “العدوانية«.
واعترب وزير اخلارجية الأمريكية اأنتوين بلينكن من جهته اأن الرّد 

ال�سيني “غري متكافئ بتاتا«.
ون�سر بلينكن مع نظرييه الياباين والأ�سرتايل بيانا دعا فيه ال�سني 

اإىل وقف التمارين الع�سكرية، لكن املناورات توا�سلت الثنني.
وجاء يف بيان �سادر عن قيادة اجلي�س ال�سرقية اأن “جي�س التحرير 
البحري  املجالني  يف  ع�سكرية  م��ن��اورات  تنفيذ  يوا�سل  ال�سعبي... 
واجلوي يف حميط تايوان، مع الرتكيز على عمليات م�سرتكة ل�سّد 

الغّوا�سات والهجمات يف البحر«.
ومل حتّدد القيادة يف اأّي منطقة جتري املناورات ول اإذا كانت تنّفذ 

بالذخرية احلّية.
ع�سكرية  م��ن��اورات  اأو���س��ع  ال�سني  نّظمت  الأخ����رية،  الأي����ام  وخ���لل 
لها  حا�سدة  اأرا�سيها،  من  ج��زءا  تعتربها  التي  تايوان  من  بالقرب 

طائرات و�سفنا حربية و�سواريخ بالي�ستية.
على  القدرة  وحت�سني  “�سقل  ب�  خ�سو�سا  التمارين  ه��ذه  و�سمحت 
وفق  اأهداف جزرية ا�سرتاتيجية بوا�سطة �سربات دقيقة”،  تدمري 
القوات  يف  امل�سوؤول  جي  جانغ  عن  اجلديدة  ال�سني  وكالة  نقلت  ما 

اجلوية ال�سينية.
وتعترب ال�سني تايوان، وهي جزيرة تقطنها قرابة 23 مليون ن�سمة، 
منذ  اأرا�سيها  بقية  اإىل  �سّمه  يف  بعد  تفلح  مل  اأقاليمها  من  اإقليما 

نهاية احلرب الأهلية ال�سينية )1949(.
وبقي اجلي�س التايواين يف حالة تاأّهب خلل املناورات ومن املقّرر اأن 

يطلق متارينه اخلا�سة بالذخرية احلّية اعتبارا من الثلثاء.
وقال رئي�س وزراء تايوان �سو ت�سينغ-ت�سانغ الأحد اإن ال�سني “تلجاأ 

بهمجية اإىل العمل الع�سكري” لزعزعة ال�سلم يف م�سيق تايوان.

قال الكرملني  اأم�س الثنني اإنه ل يوجد اأي منطلق لعقد اجتماع 
بني الرئي�سني الرو�سي والأوكراين يف الوقت احلايل.

حمادثات  يف  للتو�سط  الرتكية  امل��ق��رتح��ات  ح��ول  ���س��وؤال  على  وردا 
ال�سلم، قال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحفيني 
يف موؤمتر عرب الهاتف اإن فلدميري بوتني وفولودميري زيلين�سكي 
قد  اجلانبني  املفاو�سون من  يكون  اأن  بعد  اإل  يجتمعا  اأن  ل ميكن 

“قاموا مبا يلزم«.
وتوقفت املفاو�سات بني مو�سكو وكييف منذ �سهور، اإذ يلقي كل جانب 

باللوم على الآخر يف عدم اإحراز تقدم.

عوا�صم

و��ضنطن

بكني

مو�ضكو

�سحف عربية: ت�سكيل احلكومة يف لبنان.. اإىل اخللف قلياًل

حكومة ت�ساد واملتمردون يوقعون اتفاق �سالم
•• الدوحة-اأ ف ب

اإدري�س  حممد  ت�ساد  يف  احلاكم  الع�سكري  املجل�س  زعيم  وق��ع 
اأربعني  ح��وايل  م��ع  اتفاقا  الث��ن��ني يف قطر  اأم�����س  اإيتنو  ديبي 
اآب/  20 ب��دء ح���وار وط��ن��ي يف  اإىل  ي��ه��دف  جمموعة م��ت��م��ردة 
اأغ�سط�س يف جنامينا، على ما اأفاد �سحافيون يف وكالة فران�س 
)فاكت(،  ت�ساد”  يف  وال��وف��اق  التغيري  “جبهة  بر�س.ورف�ست 
رغم  الت��ف��اق  توقيع  الرئي�سية،  امل��ت��م��ردة  املجموعات  اإح���دى 
اجلهود التي بذلها الو�سطاء يف الدوحة حتى اللحظة الأخرية 

لإقناعها بالن�سمام اإليه.
وو���س��ف الأم����ني ال��ع��ام ل���لأمم امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غوتريي�س 

�سلطة  ع���ودة  اأم���ام  الطريق  يفتح  اأن  يفرت�س  ال���ذي  الت��ف��اق 
يف  متحدثا  الت�سادي”،  لل�سعب  اأ�سا�سية  “حلظة  باأنه  مدنية، 

فيديو مت بّثها خلل مرا�سم التوقيع يف الدوحة.
لكنه �سدد على �سرورة اأن يكون احلوار “جامعا” لكل الأطراف 

ليكون ناجحا.
واأعلن وزير خارجية قطر حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين اأن 
التفاق يهدف اإىل اإحلل “�سلم يكون بديل حلرب ا�ستمرت 
جمموعة   47 اأ�سل  من   42 ح��واىل  طويلة«.ووقعت  �سنوات 

ممثلة يف الدوحة على التفاق الثنني مع املجل�س الع�سكري.
امل�سّلحة  واجلماعات  الت�سادّية  املحادثات بني احلكومة  وبداأت 
حّد  لو�سع  �سعيا  قطر،  برعاية   2022 اآذار-م���ار����س   13 يف 

ل�سطرابات ُتعاين منها منذ عقود البلد البالغ عدد �سّكانها 
16 مليون ن�سمة والتي �سهدت انقلبات عّدة.

ب ديبي رئي�ًسا للمجل�س الع�سكري يف ني�سان-اأبريل 2021  ُن�سّ
غداة مقتل والده على اجلبهة التي كانت ت�سهد مواجهات مع 
 30 م��ن  لأك��ر  حديد  بقب�سة  ت�ساد  حكم  بعدما  متمّردين، 

عاًما.
ووعد على الفور بتنظيم انتخابات حرة ودميوقراطية يف مهلة 
ال�سيا�سية  املعار�سة  مع  “حوار وطني جامع”  18 �سهًرا بعد 

واحلركات املتمردة.
لكّن حمادثات الدوحة تعرقلت مّرًة تلو اأخرى، بينما مل تعقد 

املعار�سة حمادثات مبا�سرة بعد مع ممّثلني للحكومة.

مقتل خم�سة �سرطيني بجنوب غرب مايل 
•• باماكو-اأ ف ب

اأعلنت ال�سرطة املالّية اأّن خم�سة من عنا�سرها ُقِتلوا وُفِقد اأثر ثلثة اآخرين يف هجوم بجنوب غرب مايل، يف وقت اأّكد 
اجلي�س اأّنه يعمل على �سّد هجوم ثاٍن و�سفه باأّنه جهادّي يف ال�سمال.ووقع الهجوم الأّول �سباًحا يف قرية �سونا يف منطقة 
كوتيال، قرب احلدود مع بوركينا فا�سو.وقالت ال�سرطة الوطنّية املالّية يف بيان اإّن �سرطّيني كانوا عائدين من اخلدمة 
يف نقطة �سونا احلدودّية، اأ�سيبوا جّراء عبوة نا�سفة، ثّم تعّر�سوا لإطلق نار كثيف من مهاجمني مل يتّم بعد حتديد 
م�سريًة اإىل اأّنها جتري حالًيا  هوّياتهم.وذكرت اأّن “خم�سة من عنا�سر ال�سرطة ُقِتلوا، واأ�سيب اآَخر، وُفِقد اأثر ثلثة”، 

عملّيات بحث.واأّكد عدد من م�سوؤويل ال�سرطة وم�سوؤول يف اأحد امل�ست�سفيات ح�سيلة القتلى لوكالة فران�س بر�س.
ّد هجوم يف منطقة غاو )�سمال  يف املوازاة، اأعلن اجلي�س املايل، على مواقع التوا�سل الجتماعي الأحد، اأّنه يعمل على �سَ

من دون اأن ُيعطي مزيدا من التفا�سيل. �سرق(، ي�سّنه جهادّيون ينتمون اإىل “تنظيم داع�س يف ال�سحراء الكربى”، 
 2020 اآب/اأغ�سط�س  يف  ع�سكرَيني  انقلَبني  ال�ساحل،  منطقة  قلب  يف  ال�ساحلّية  وغري  الفقرية  الدولة  مايل  �سهدت 

واأّيار/مايو 2021.

•• عوا�صم-وكاالت

احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  م���ل���ف  ي��������راوح 
اللبنانية مكانه يف ظل مت�سك التيار 
الوطني احلر بقيادة جربان با�سيل 
ل�سيا�ساته  وف��ق��اً  ال�����وزارات  ب��ت��وزي��ع 
املكلف  الرئي�س  اإىل  الإ���س��غ��اء  دون 
لت�سكيل  ال�����س��اع��ي  م��ي��ق��ات��ي  جن��ي��ب 
حكومة كفاءات متهد لإنقاذ البلد 
الأزم����ة الق��ت�����س��ادي��ة اخلانقة،  م��ن 
والتو�سل لتفاق مع �سندوق النقد 
الدويل ينع�س القت�ساد الذي دخل 

يف نفق مظلم.
اأم�س  ���س��ادرة  عربية  �سحف  ووف���ق 
الثنني، فاإن ملف ت�سكيل احلكومة 
�سيبقى يف الأدراج، لي�س حتى اإ�سعار 
اآخ��ر وخ�سو�ساً  اآخ��ر، بل حتى عهد 
اأن املهلة الد�ستورية لنتخاب رئي�س 
اأول  ت���ب���داأ يف  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ج���دي���د 

�سبتمرب )اأيلول( املقبل.

خلفات
اللندنية،  “العرب”  �سحيفة  قالت 
تزال  ل  تاأليف احلكومة  م�سكلة  اإن 
الرئي�س  م��ط��ال��ب��ة  ب�����س��ب��ب  ع��ال��ق��ة 
الطاقة  وزارة  ب��اإب��ق��اء  ع��ون  مي�سال 
الوطني  التيار  وح�سة  ح�سته  م��ن 
الداخلية  وزارة  ا�ستبدال  اأو  احل��ر، 
بها، وهو ما يرف�سه رئي�س حكومة 
الأع���م���ال جن��ي��ب ميقاتي  ت�����س��ري��ف 
يف  �سنية  ل�سخ�سية  منحها  ال����ذي 
الت�سكيلة التي قّدمها لعون واملوؤلفة 
من 24 وزيراً واأبقى وزارة الداخلية 

مع الطائفة ال�سنية.
واأكدت ال�سحيفة، اأن با�سيل )�سهر 
وتعهدات  ب�سمانات  يطالب  ع��ون( 
قبل الإفراج عن احلكومة اجلديدة، 
املتم�سك  ميقاتي  يرف�سه  م��ا  وه��و 
ويطالب  اإ�����س����لح����ات.  ب���ح���ك���وم���ة 
رئي�س  م���وق���ف  مب���ع���رف���ة  م�����س��ب��ق��اً 
احل��ك��وم��ة، ووزي����ر امل��ال��ي��ة م��ن رفع 

الغطاء واحلماية عن حاكم م�سرف 
لبنان ريا�س �سلمة لإقالته.

كما يطالب بالتزام رئي�س احلكومة 
بت�سهيل  املالية  العدل ووزير  ووزير 
جرمية  يف  ال��ع��ديل  التحقيق  اإن��ه��اء 
حالياً  املجمد  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار 
ب�سبب الدعاوى املرفوعة من بع�س 
قا�سي  م��ن  امل��لح��ق��ة  ال�سخ�سيات 
والعالقة  الأخ����ري،  ���س��د  التحقيق، 
حمكمة  يف  الت���ه���ام���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 

التمييز.
ي�سر  با�سيل  اأن  ال�سحيفة،  واأك��دت 
ال�سيا�سيني يف احلكومة  على وجود 
اأن يكون  ي��ري��د  اأن���ه  م��ا يعك�س  وه��و 
م�ساركة  اأج������ل  م����ن  ف��ي��ه��ا  وزي��������راً 
احل�����س��ول على  احل��ك��وم��ة يف  رئي�س 
ي�ستجّد  عندما  الرئا�سة  �سلحيات 
فراغ رئا�سي، وبالتايل يكون له دور 
يف اختيار الرئي�س املقبل عن طريق 
تاأثريه يف قرارات احلكومة ونفوذه 
ال����ف����راغ، طاملا  ه����ذا  ط����ال  اإذا  ف��ي��ه��ا 

العقوبات  ب�سبب  انتخابه هو  يتعذر 
الأم��ري��ك��ي��ة امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ي��ه منذ 

نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2020.

متاهات جديدة
ت�سكيل  ملف  اأن  ال�سحيفة،  واأك��دت 
واق�����ع�����اً حتت  ي�������زال  احل����ك����وم����ة ل 
بيانات  ب���ني  ال��ق��ا���س��ي��ة  ال�������س���رب���ات 
ناهيك  والثالثة،  الأوىل  الرئا�ستني 
متاهات  نحو  املتوا�سل  انزلقه  عن 
جديدة من النهيار، اأما على اجلانب 
الآخر فارتفع من�سوب الت�ساوؤل عما 
ُيطبخ للبنان يف الكوالي�س الإقليمية 
�سقف  حت��ت  وخ�سو�ساً  وال��دول��ي��ة، 
و�سعها  ال��ت��ي  �سبتمرب”،  “مهلة 
الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 
الإ�سلحية  القوانني  كافة  لإجن��از 
دف����رت �سروط  امل��ط��ل��وب��ة، مب��وج��ب 
����س���ن���دوق ال���ن���ق���د ال��������دويل، م����ع ما 
اأمام  يعنيه الأمر من ان�سداد الأفق 
و”اللف  ال��وق��ت  ت�سييع  م���ن���اورات 

الإ�سلح،  حلبة  ع��ل��ى  والدوران” 
وه����و م���ا ان��ع��ك�����س ت��خ��ب��ط��اً وت���وت���راً 
م��ت�����س��اع��داً ب��ني اأرك��ان��ه��ا اأخ�����رياً، ل 
�سيما يف �سوء تزاحم ال�ستحقاقات 
يف  واإ�سلحياً،  د�ستورياً  وت�سابكها، 
لنهاية  الأخ�����رية  ال��ث��لث��ة  الأ���س��ه��ر 

العهد احلايل.
وقالت ال�سحيفة، اأي�ساً اإن ال�ستباك 
الذي  الأعنف،  وال�سجايل  الكلمي 
ت�سريف  رئي�س حكومة  بني  انفجر 
والتيار  م��ي��ق��ات��ي،  جن��ي��ب  الأع���م���ال 
الرئي�س  احل��ر، ومن خلفه  الوطني 
عون، و�سع احلد النهائي هذه املرة 
املتبقية  ال��ف��ر���س��ة  ن��ف��اد  لح��ت��م��ال 
بدء  قبل  ج��دي��دة  حكومة  لت�سكيل 
رئي�س  لنتخاب  الد�ستورية  املهلة 
مطلع  اأواخ���ر  اجل��دي��د  اجلمهورية 

�سبتمرب )اأيلول( املقبل. 

عراقيل
بدورها،  “اجلمهورية”  �سحيفة 

قالت، اإن تعطيل التاأليف “مل يكن 
ي���وم���اً م���ن ج��ان��ب ال��رئ��ي�����س املكلف 
واإمن��ا من جانب رئي�س اجلمهورية 
ال���وط���ن���ي احلر”  ال���ت���ي���ار  ورئ���ي�������س 

جربان با�سيل.
ميقاتي  اأن  ال�سحيفة،  واأو���س��ح��ت 
النيابية  ال���س��ت�����س��ارات  اإث�����ر  ق�����دم، 
اإىل  وزاري�����ة  ت�سكيلة  امل��ل��زم��ة،  غ��ري 
مل  الآخ��ر  ولكن  اجلمهورية  رئي�س 
اإيجاباً  ول  �سلباً  ل  بعد  عليها  ي��رد 
تاأليف  ك��رة  اأن  يعني  ما  الآن،  حتى 
ولي�س  ملعبه  يف  ت��زال  ما  احلكومة 
بادر  الذي  املكلف  الرئي�س  يف ملعب 
ع�����س��ي��ة ع��ط��ل��ة ع��ي��د الأ����س���ح���ى اإىل 
للقاء  موعداً  طالباً  بعون  الت�سال 
ي��ح��دد هذا  الآن مل  ح��ت��ى  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
ومعاونوه  با�سيل  ب��ادر  فيما  امل��وع��د 
اإىل ت�سريبات اأعاقت ول تزال ُتعيق 
ت�سريب  م��ن  ب���دءاً  احلكومة  تاأليف 
عون  ب���زي���ارة  “وعد”  م��ي��ق��ات��ي  اأن 
بعد عودته من عطلة العيد، وقبلها 

التي  الت�سكيلة  اأ���س��م��اء  ت�سريبهم 
اجلمهورية،  رئي�س  ميقاتي  اأودعها 
و�سوًل اإىل �سن حملة عليه واتهامه 
منعدمة  الت�سكيلة  واأن  بالتعطيل 
ي�سمع  فيما مل  وال���ت���وازن،  امل��ع��اي��ري 
ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف ب��ع��د اأي����اً م��ن هذه 
اجلمهورية  رئي�س  م��ن  امل��لح��ظ��ات 
على  يبني  حتى  الآن  حتى  مبا�سرة 

ال�سيء مقت�ساه.

رف�س
من جهتها، قالت �سحيفة “ال�سرق 
املاروين  البطريرك  اإن  الأو�سط”، 
“وجود  رف�سه  اأك���د  ال��راع��ي  ب�سارة 
قبل  ح��ك��وم��ة  ت�����س��ك��ي��ل  ب��ع��دم  اإرادة 
عاداً  رئا�سي”،  ع��ه��د  ولي���ة  ان��ت��ه��اء 
ومرفو�س  “خطري  الأم���ر  ه��ذا  اأن 

ع�سية ال�ستحقاق الرئا�سي«.
وملح الراعي اإىل ال�سجالت الإعلمية 
بني “التيار الوطني احلر” ورئا�سة 
احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ح��ني ق���ال يف 
ب��اأمل وغ�سب  “ن�سهد  عظة الأح��د: 
اندلع حملت اإعلمية قبيحة بني 
خمتلفة  �سيا�سية  وق��وى  مرجعيات 
اإىل  ال��ب��لد  فيها  حت��ت��اج  مرحلة  يف 
اإىل  م�����س��رياً  والتعاون”،  ال���ه���دوء 
اأن����ه “من ���س��اأن ه���ذه احل��م��لت اأن 
اأج�����واء م��ت��وت��رة ت��وؤث��ر �سلباً  ت��خ��ل��ق 
ال�سامدين  املواطنني  نف�سية  على 
ال�ستقرار  وعلى  ال�سعوبات،  رغ��م 
والإ�سلحات،  وامل�����ال  والق��ت�����س��اد 
الد�ستوريني:  ال�ستحقاقني  وعلى 
وانتخاب  ج��دي��دة،  حكومة  ت�سكيل 
املهلة  يف  للجمهورية  جديد  رئي�س 

الد�ستورية«.
اأن  ه�����و  ن��ل��م�����س��ه  “ما  واأ��������س�������اف: 
ه��ذه احلملت هو طي  الهدف من 
واللتفاف  حكومة  ت�سكيل  م�سروع 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  على 
ب��ف��ذل��ك��ات د���س��ت��وري��ة وق��ان��ون��ي��ة ل 

حتمد عقباها«.

•• بغداد-وكاالت

توالت خلل الأيام القليلة املا�سية معلومات 
داع�س  لتنظيم  تهريب  عمليات  اإحباط  عن 
مبحافظة  ال����ه����ول،  خم���ي���م  يف  الإره�����اب�����ي 

احل�سكة ال�سورية.
ل���لإدارة  التابعة  الأم���ن  ق��وى  اإع���لن  فبعد 
اإجها�سها  ���س��وري��ا  ���س��رق  ل�����س��م��ال  ال��ذات��ي��ة 
اختباأ  �ساحنة  عرب  جماعي،  ه��روب  لعملية 
55 ف����ردا م��ن ع��ائ��لت تنظيم  ف��ي��ه��ا ن��ح��و 
و17  ط��ف��ل   39 بينهم  الإره���اب���ي،  داع�����س 
امراأة، مت اكت�ساف �سبكة اأنفاق داخل خميم 
ال��ت��ن��ظ��ي��م لتنفيذ  اأع�����س��اء  ال���ه���ول ح��ف��ره��ا 
من  ور���س��ائ��ل  اأ�سلحة  ون��ق��ل  ه���روب  عمليات 

املخيم واإليه.
وح����ذر خ����رباء اأم���ن���ي���ون وم��ت��خ�����س�����س��ون يف 
اأن خميم  الإره��اب��ي��ة م��ن  ���س��وؤون اجلماعات 
الهول ميثل قنبلة موقوتة قابلة للنفجار 
والت�سظي يف اأي حلظة، خا�سة يف ظل وجود 
تنفيذ  يف  الدواع�س  وجناح  اأمنية،  خروقات 
عمليات هروب، وتوا�سل مع خليا التنظيم 

وعنا�سره خارج املخيم.
اأنفاق  �سبكة  “اكت�ساف  اأن  اخل��رباء  واعترب 
تكرار  اأن  على  علمة  املخيم،  خل��ارج  تقود 
�سيناريو �سجن احل�سكة يف الهول يبدو واردا 
الإدارة  �سلطات  م��ن  يقت�سي  م��ا  وه��و  ج��دا، 
الأممية،  واجل��ه��ات  املنظمات  وم��ن  الذاتية 

املخيم  ه��ذا  ملف  ومعاجلة  الكارثة  ت��دارك 
للمنطقة  اأم��ن��ي��ا  ت��ه��دي��دا  ي�سكل  ب��ات  ال���ذي 

والعامل ككل«.
والكاتب  ال�سحفي  ج��وه��ر  ���س��رت��ي��ب  وق���ال 
الإرهابية،  اجل��م��اع��ات  ����س���وؤون  يف  اخل��ب��ري 
وال��ذي زار املخيم اأك��ر من م��رة، يف حديث 
“ما  عربية”:  ن���ي���وز  “�سكاي  م���وق���ع  م���ع 
وج���ود خنادق  م��ن  عنه حديثا  الإع����لن  مت 
املخيم،  اأ���س��وار  تقود خل��ارج  اأن��ف��اق  و�سبكات 
اأن الهول قنبلة موقوتة  اأخرى  يك�سف مرة 

�ستنفجر ل حمالة«.
واأ����س���اف ج��وه��ر ���س��ارح��ا ت��ع��ق��ي��دات الو�سع 
“ح�سب  املخيم:  داخل  والجتماعي  الأمني 
تدير  ال��ت��ي  ال���ذات���ي���ة  الإدارة  اإح�����س��ائ��ي��ات 
باملئة   94 بن�سبة  املخيم  �سكان  ف��اإن  املخيم، 
�سعوبة  من  ي�ساعف  ما  و�سغار،  ن�سوة  هم 
اأن  حيث  وخطورتها،  الكبرية  امل�سكلة  ه��ذه 
ملعاجلة  حم��دودة  الذاتية  الإدارة  اإمكانيات 
الكثريون  فمثل  ال�سخم،  امللف  ه��ذا  مثل 
من الأطفال بل هويات ول يعرف من هم 

ذووهم«.
لها  ي��ن��ت��م��ي  ال��ت��ي  “الدول  ق���ائ���ل:  واأك���م���ل 
لبلدانهم  نقلهم  ت��رف�����س  ال��ه��ول  دواع�������س 
مرور  مع  امل�سكلة  تتفاقم  وهكذا  الأ�سلية، 
الوقت منذرة با�سطرابات وانفجارات اأمنية 
�سمال  مناطق  يف  لي�س  خطرية  واجتماعية 
واملنطقة  ال��ع��راق  يف  ب��ل  فقط  �سوريا  �سرق 

ككل«.
وتابع: “الإدارة الذاتية من جهتها ل تعرف 
الق�سية،  ه���ذه  م��ع  ق��ان��ون��ي��ا  تتعاطى  ك��ي��ف 
اأح��د يتعاون معها كما يجب  اأن ل  وال�سبب 
امل�سوؤولية،  وحت���م���ل  امل�����س��ك��ل��ة  ه�����ذه  حل����ل 
املوقوتة  ال��ق��ن��ب��ل��ة  ه���ذه  ت�����س��ت��م��ر  وب��ال��ت��ايل 

ن�سطة دون اإبطال ملفعولها«.
وك�سف جوهر ح�سب املعلومات اخلا�سة التي 
توا�سل  ثمة  “اأن  املخيم:  داخ��ل  من  لديه 
ويديرونه  التنظيم  ي��ق��ودون  م��ن  ب��ني  قويا 
داخل املخيم مع الدواع�س يف اخلارج، بهدف 
عمليات  لتنفيذ  والإع��داد  امل�ستمر  التن�سيق 
ت��ه��ري��ب ج��زئ��ي��ة وح��ت��ى ج��م��اع��ي��ة لدواع�س 
ال����ه����ول، ع���ل���ى غ������رار م����ا ح�����س��ل يف �سجن 

الغويران مبدينة احل�سكة قبل اأ�سهر«.
ال�سيطرة  �سعوبة  من  يزيد  “ما  اأن:  وب��نّي 
ع��ل��ى ه������وؤلء ه���و ت���رام���ي م�����س��اح��ة املخيم 
ما  وه��و  فيه،  ال�سديدة  ال�سكانية  والكثافة 
املخيم  الأمنية يف  القوى  يف�سر عدم متكن 
املطلوب،  بال�سكل  عليه  قب�ستها  فر�س  من 
منعا حلدوث اخرتاقات خطرية كما ح�سل 

عرب ك�سف �سبكة الأنفاق هذه«.
ال��ه��روب م��ن املخيم الذي  وت��ت��ك��رر ح���وادث 
���س��رق مدينة  ك��ي��ل��وم��رتا   50 ي��ب��ع��د ق��راب��ة 
والذي  العراقية،  احل���دود  ب��اجت��اه  احل�سكة 
�سوريا  من  غالبيتهم  األ��ف��ا،   60 نحو  ي�سم 
وال��ع��راق، ع��لوة على وج��ود اأك��ر م��ن 10 

دواع�س  ل��ع��ائ��لت  م��ن��ت��م��ني  ���س��خ�����س  اآلف 
اأوروبية وغربية  50 جن�سية  اأكر من  من 
يرتاوح  م��ا  ال��ه��ول  خم��ي��م  خمتلفة.وي�سم 
معظمهم  �سخ�س،  األ���ف   70 اإىل   60 ب��ني 
ب�سبب  نزحوا  الذين  والأطفال،  الن�ساء  من 
احلرب يف �سوريا واملعركة �سد تنظيم داع�س، 
ون�سفهم تقريبا من العراقيني وربعهم من 
اآلف   10 نحو  اإي���واء  يتم  فيما  ال�سوريني، 

اأجنبي يف ملحق اآمن.
وي���ع���ود ت���اري���خ اإن�������س���اء خم��ي��م ال���ه���ول اإىل 
�سّيدت  ع��ن��دم��ا  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  ت�سعينيات 
ل�سوؤون  املتحدة  ل��لأمم  ال�سامية  املفو�سية 
اللجئني، خميما على م�سارف بلدة الهول، 

بالتن�سيق مع احلكومة ال�سورية، ل�ستقبال 
اآلف النازحني واللجئني العراقيني بعيد 

حرب اخلليج الثانية.
منذ  و�سيطرته  داع�س  تنظيم  ظهور  وبعد 
من  �سا�سعة  م�ساحات  على   2014 ال��ع��ام 
العراق و�سوريا مبا فيها بلدة الهول نف�سها، 
الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  حررتها  والتي 
مب�����س��اع��دة ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل �سد 
حركة  ن�����س��ط��ت   ،2015 ال���ع���ام  يف  داع�������س 
اآلف  بع�سرات  ليكتّظ  جم��ددا،  اإليه  النزوح 
اللجئني العراقيني والنازحني ال�سوريني، 
وهو يعد الآن اأكرب مكان لحتجاز الدواع�س 

وعائلتهم يف العامل.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

ت���ع���ت���زم ه����ون����غ ك����ون����غ خ���ف�������س م����ّدة 
احلجر ال�سحي الإلزامي يف الفندق 
اخلارج  من  الوافدين  على  املفرو�س 
م��ن اأ���س��ب��وع اإىل ثلثة اأي���ام، وف��ق ما 
يف  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  اأع��ل��ن 

املدينة جون يل.
واعتبارا من اجلمعة، �سيتوّجب على 
امل�����س��اف��ري��ن ال���واف���دي���ن م���ن اخل����ارج 
الفنادق  يف  ل��ي��ال  ث���لث  مي�����س��وا  اأن 

قبل  من  ال�سحي  للحجر  �سة  املخ�سّ
اإىل منزل  ينتقلوا  اأن  قبل  احلكومة، 
خ��ي��اره��م لأربعة  م��ن  اآخ���ر  ف��ن��دق  اأو 
و�سعهم  مبتابعة  ذاتيا  ويقوموا  اأي��ام 
ك�سف  ما  بح�سب  كثب،  عن  ال�سحي 

يل.
وثال “ن�������اأمل املحافظة على الأن�سطة 
التناف�سية  وامل��������������������ي��زة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
املجتم������ع  منّد  واأن  ك�������ونغ  له��������ونغ 
زخم  واأعل�������ى  اقت�س�������ادية  حي������وية 

لإمن�������ائه«.

�سّكلت  ل��ط��امل��ا  ال���ت���ي  ك���ون���غ  وه���ون���غ 
النقل  اآ�سيا يف جم��ال  يف  ب���ارزا  قطبا 

واللوج�ستية،
اأك���ر من   منعزلة ع��ن ال��ع��امل م��ن��ذ 
���س��ن��ت��ني ب��ف��ع��ل ���س��ي��ا���س��ة ���س��ح��ي��ة جّد 
ا�سرتاتيجية  م���ع  مت��ا���س��ي��ا  ���س��ارم��ة 
تنتهجها  ال���ت���ي  كوفيد”  “�سفر 

ال�سني.
وت��ف��ر���س ه��ون��غ ك��ون��غ ال��ت��ي تعتمد 
تدابري �سحية هي من الأ�سّد �سرامة 
الوافدين  امل�سافرين  على  العامل،  يف 

التقّيد بحجر �سحي يف  اخل��ارج  من 
اأي��ام تتخّللها عّدة  �سبعة  فندق مّدته 

فحو�سات ت�سخي�س.
م��ن هذه  الأع��م��ال  اأو���س��اط  وت�ستكي 
�سفر  دون  حت�����ول  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ة 

موّظفيها اإىل اخلارج.
اأن يكون هذا  ودح�س جون يل فكرة 
ال�سيا�سة  م���ع  ي��ت��ع��ار���س  ال��ت��خ��ف��ي��ف 

ال�سينية.
البقاء  ب���ني  ت��ع��ار���س  “ل  ق����ال  وه����و 
ال���ع���امل اخلارجي  ات�����س��ال م���ع  ع��ل��ى 

الرح������لت  ا�ستئن��������اف  على  والعمل 
ال�سني  ب��ّر  م��ع  �سح�������ي  حج�����ر  ب��ل 

الرئي�سي«.
اجلديدة،  ال��ق��واع��د  ه���ذه  ومب������وازاة 
�ستعتمد هونغ كونغ نظاما قائما على 
اآر”  “كيو  ال�سريعة  ال�ستجابة  رموز 
اعتمدته  ال��ذي  التتّبع  تطبيق  ي�سبه 

حكومة بكني.
يح�سل  ال����ن����ظ����ام،  ه������ذا  ومب����وج����ب 
اأحمر  رم���ز  ع��ل��ى  امل��ري�����س  ال�سخ�س 

مينعه من اخلروج من حجره.

هونغ كونغ تخف�س مدة احلجر ال�سحي للوافدين

بعد اكت�ساف �سبكة اأنفاق.. حتذيرات من »قنبلة داع�س« املوقوتة



الثالثاء   9  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13615  
Tuesday    9    August    2022   -  Issue No   13615

10

عربي ودويل
الرئي�س الكولومبي يريد و�سع حد للحرب الفا�سلة على املخدرات 

•• بوغوتا-اأ ف ب

اأدى غو�ستافو بيرتو اأول رئي�س ي�ساري يف تاريخ كولومبيا اليمني الد�ستورية 
الأحد اأمام مئات اآلف الأ�سخا�س يف بوغوتا مطلقا دعوة للجماعات امل�سلحة 
التي  املخدرات”  على  “احلرب  ان��ه��اء  ع��ن  ف�سل  ال�سلم  اتفاقية  لتوقيع 
اأثبتت ف�سلها.وخلف املقاتل ال�سابق البالغ 62 عاما، اإيفان دوكي “2018-

اأرب���ع �سنوات  ل��ولي��ة م��ن  ع��ان��ى م��ن �سعبية متدنية ج���دا،  ال���ذي   ”2022
كولومبيا  باتت  ب��ذل��ك،  ال��ربمل��ان.  يف  الي�سارية  الغالبية  م��ن  بدعم  يبداأها 
يف  اأخ��رى  دول  مع  م�سرتك  نهج  على  حمافظة،  نخبة  حكمتها  لطاملا  التي 
اأمريكا اللتينية ت�سجل فيها انعطافة ي�سارية.واقرتح الرئي�س اجلديد على 
اجلماعات امل�سلحة التي ل تزال نا�سطة يف كولومبيا “حمفزات قانونية” يف 
اإىل  امل�سلحة  )..( كل اجلماعات  “ندعو  بقوله  �سلم  اتفاقية  توقيعها  حال 

ترك ال�سلح يف غياهب املا�سي والقبول مبحفزات قانونية يف مقابل ال�سلم 
والوقف النهائي للعنف«.ومع ان اتفاق ال�سلم مع القوات امل�سلحة الثورية يف 
كولومبيا )فارك مارك�سية( يف العام 2016 �سمح بخف�س العنف، مل تتمكن 
يزال  ل  ال��ذي  الوحيد  الداخلي  للنزاع  نهائي  و�سع حد  بعد من  كولومبيا 

م�ستمرا يف القارة.
ق��وي��ة للجتار  ع�����س��اب��ات  ت���زال  ال��وط��ن��ي، ل  ال��ت��ح��ري��ر  واإىل ج��ان��ب جي�س 
هذه  �سلم  ال��ذي  “اأوتونييل”  بقيادة  غولفو”  دي��ل  “كلن  مثل  باملخدرات 
ال�سنة اإىل الوليات املتحدة، تعيث ف�سادا يف مناطق عدة من البلد. ويتحدى 
من�سقون عن ميلي�سيات فارك الدولة بف�سل املوارد التي يح�سلون عليها من 

ا�ستغلل املناجم بطريقة غري قانونية ومن الجتار باملخدرات خ�سو�سا.
على هذه  الق�ساء  ب�سيا�سة  النظر  اإع��ادة  بيرتو  اق��رتح  ال�سعيد،  ه��ذا  وعلى 
املزروعات التي اأثبتت ف�سلها بالتعاون مع الوليات املتحدة امل�ستهلك الرئي�سي 

حان  “الوقت  اأن  ك��ذل��ك  ال��ك��وك��ا.وراأى  اأوراق  م��ن  امل�ستقة  امل��خ��درات  ل��ه��ذه 
باأن احلرب على املخدرات ف�سلت”  اتفاقية دولية جديدة تقر  اإىل  للتو�سل 
ولتعتمد مكانها “�سيا�سة قوية لوقف ال�ستهلك” يف الدول املتطورة.وراأى 
اأن خلل اأربعني عاما من مكافحة املخدرات “قتل مليون اأمريكي لتيني” 
فيما يق�سى 70 األف اأمريكي �سمايل “�سنويا جراء جرعات زائدة«.وتعترب 
زبونها  املتحدة  ال��ولي��ات  فيما  العامل  يف  للكوكايني  الأول  املنتج  كولومبيا 
الرئي�سي.و�سدد بيرتو على اأن “احلرب على املخدرات عززت املافيات واَ�سعفت 
الدول«.واأق�سم بيرتو الذي غادر �سفوف املتمردين قبل ثلثة عقود، اليمني 
اأمام عدد كبري من املدعوين الأجانب وح�سود  يف �ساحة بوليفار يف بوغوتا 
حملية كبرية.وهناأه الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو يف �سريط م�سور 
قائل “اأمد اليد اإىل �سعب كولومبيا والرئي�س غو�ستافو بيرتو لنعيد بناء 

اأوا�سر الأخوة على اأ�سا�س الحرتام واملحبة بني ال�سعبني«.

ال�سابق.  الرئي�س  اأجهزة  التن�سيب الذي نظمته  اإىل حفل  ومل يدع م��ادورو 
الذي  بوليفار  �سيمون  ال�ستقلل  �سيف بطل  الأخ��ري رف�س نقل  وكان هذا 
اإح�سار  قبل  كلمته  اإلقاء  رف�س  برتو  اأن  اإل  ال�ساحة،  اإىل  كبرية  رمزية  له 

ال�سيف.
وتوىل زعيم املعار�سة منذ عقدين مهامه مع نيته اإدخال اإ�سلحات كثرية 
تثري توقعات كبرية لدى اأن�ساره منذ فوزه يف 19 حزيران/يونيو املا�سي.

و�ستحكم اإىل جانبه املدافعة عن البيئة فران�سيا ماركي�س )40 عاما( وهي 
اأول نائبة رئي�س كولومبية �سوداء يف بلد حكمته تاريخيا نخبة من الذكور 

البي�س.
وراأى اخلبري خورخي ريت�سريبو من مركز املوارد لتحليل النزاعات اإن بيرتو 
ينطلق من “موقع اإيجابي مع غالبية وا�سعة يف الربملان ويتمتع على م�ستوى 

ال�سارع بدعم مل ي�سبق لأي حكومةاأن ح�سلت عليه يف ال�سنوات الأخرية«.

ذكرى  م��ع  ا  اأي�سً اأغ�سط�س   7 يتوافق    
بوليفار  �سيمون  انت�سار  بوياكا،  معركة 
التاريخي عام 1819 على القوات التي 
ظ��ل��ت م��وال��ي��ة ل��ل��ت��اج الإ���س��ب��اين. حلقة، 
كر�ست ا�ستقلل كولومبيا الكربى، التي 
تغطي كولومبيا وفنزويل وبنما. وهذا 
اإ�سبانيا  ملك  ال�ساد�س  فيليبي  مينع  مل 
حفل  حل�سور  بوجوتا  اإىل  ال��ق��دوم  م��ن 
للم�ستعمرة  اجل��دي��د  الرئي�س  تن�سيب 

ال�سابقة.
فران�سيا  اىل  تتوّجه  العيون  كل  لكن     
الرئي�س  ن���ائ���ب  ع����اًم����ا.   40 م���ارك���ي���ز، 
ون�سوية،  ال�سود،  م��ن  نا�سطة  اجل��دي��د، 
وبيئية، قادمة من احلركة الجتماعية، 
خما�سية  خا�سية  متوا�سع.  اأ�سل  وم��ن 
امل�����س��ت��وى من  ه���ذا  ع��ل��ى  غ��ري م�سبوقة 
ال�سلطة يف اأمريكا اللتينية، مبا يف ذلك 
يف كولومبيا حيث ميثل املنحدرون من 
اأ�سل اأفريقي 10 باملائة من 50 مليون 
ن�سمة. وهذا اأي�سا حدث تاريخي. تتمتع 
ال�سابة، على وجه اخل�سو�س، بكاريزما 
الذي  ب��ي��رتو  جو�ستافو  ت��ف��ت  مل  ق��وي��ة 

�سكل معها “ورقة” رابحة.
ماركيز  فران�سيا  تثري  ت�سافر،  اأينما     
احل�����س��ود، ح��ت��ى خ���ارج احل�����دود. �سيفة 
بوين�س  يف  ال���ث���ق���ايف  ك���ري����س���رن  م���رك���ز 
31 يوليو، على �سبيل املثال،  اآير�س، يف 
ظهرت على خ�سبة امل�سرح و�سط هتافات 
الذين  “نحن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي.  اجل��م��ه��ور 

يف  ال�سلطة  اإىل  و�سلنا  �سيئا،  نعني  ل 
بقب�سة  ي��وم��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  كولومبيا!”، 
“وجودي  املتحّم�سة،  املحامية  مرفوعة، 
واملهم�سني  امل�����س��ت��ب��ع��دي��ن  اإىل  ي���رم���ز 
احتفلت  يونيو،   19 يف  واملحرومني”. 
“بعد  امل��ف��ردات:  بهذه  الي�سار  بانت�سار 
لدينا  تكون  اأن  يف  جنحنا  ع��اًم��ا،   214
حكومة لل�سعب، حكومة ذات اأيٍد خ�سنة، 
م��ن ال��ن��ا���س احل���ف���اة، م��ن ال��ذي��ن ه��م ل 

�سيء.«
  مارا فيفريو�س، املوؤ�س�سة امل�ساركة لق�سم 
ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي يف جامعة  درا����س���ات 
�سعادتها  ت��خ��ف��ي  ل  ال��وط��ن��ي��ة،  ب��وغ��وت��ا 
اأفريقي  اأ����س���ل  م���ن  “امراأة  ب��ق��ول��ه��ا: 
نائب للرئي�س يف كولومبيا، مل يكن من 
�سنوات”.  ب�سع  قبل  ه��ذا  ت�سور  املمكن 
احلقيقة هي اأن هذا البلد يهيمن عليه 
البي�ساء  العائلت  م��ن  حفنة  تاريخياً 
واأنه  الإ���س��ب��اين.  ال�ستعمار  من  الرية 
تع�ّس�س  املجتمع،  كاملة من  يف قطاعات 
اأحد  ول  ب��ق��وة.  العن�سرية  ال��ت��ح��ي��زات 
ي��ح�����س��د ال��ك��ول��وم��ب��ي��ني امل��ن��ح��دري��ن من 
ال���دويل،  اأف��ري��ق��ي: وف��ًق��ا للبنك  اأ���س��ل 

فقر،  حالة  يف  منهم  باملائة   41 يعي�س 
وهو ما يقرب من �سعف بقية ال�سكان.

ل  م��ارك��ي��ز،  لفران�سيا  بالن�سبة  ل��ك��ن،     
ارتقت  الظلم.  لهذا  لل�ست�سلم  جمال 
يف  ال��ف��ولذي��ة  ال�سخ�سية  ذات  املحامية 
الدولة.  قمة  يف  تغيري  لإح���داث  الرتب 
ومع ذلك، كان طريقها مليئا بالأ�سواك. 
���س��ل��ي��ل��ة ال��ع��ب��ي��د الأف�����ارق�����ة ال����ذي����ن مت 
ال�سابع ع�سر، ولدت  ترحيلهم يف القرن 
�سواريز اخل�سبة،  1981 يف تلل  عام 
)جنوب(  ك��اوك��ا  منطقة  يف  ق��ري��ة  وه��ي 
نف�س  يحمل  ال���ذي  النهر  يتدفق  حيث 

ال�سم يف مناظر غابّية.
   ت��رع��رع��ت ال�����س��اب��ة ف��ران�����س��ي��ا ع��ل��ى يد 
وال��دت��ه��ا واأج����داده����ا، وف��ه��م��ت يف وقت 
الذي  مبكر ج���ًدا الرت��ب��اط اجل��وه��ري 

املحيطة.  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة  جم��ت��م��ع��ه��ا  وّح����د 
اأ�سلفها  ���س��اه��دت  طفلة،  ك��ان��ت  عندما 
على  �سلفاجينا،  �سد  بناء  �سد  يقاومون 
بعد ب�سعة كيلومرتات من قريتها. ويف 
مقاومة  يف  �ساركت  ع�سرة،  الرابعة  �سن 
م�������س���روع ل���ت���ح���وي���ل ن���ه���ر اأوف���ي���ج���ا����س، 
ملجتمعها  واحل��ي��اة  للمياه  م�سدر  وه��و 
التعدين  �سركات  اإليه  تطمح  ال�سغري، 
ا�ستعمرت  ال���ت���ي  اجل��ن�����س��ي��ات  م���ت���ع���ددة 

�سفافه.
   �ستجعل فران�سيا ماركيز من مكافحة 
منذ  معركتها.  ح�سان  الذهب  عمالقة 
عام 2009، نددت برتاخي�س الت�سغيل 
لمتيازات  قانوين  غري  ب�سكل  املمنوحة 
ال��ت��ع��دي��ن. ب��ع��د خ��م�����س ����س���ن���وات، تقود 
ام��راأة يف م�سرية طويلة  النا�سطة مائة 

بطول 500 كيلومرت بني قرية ل توما 
الهدف:  ب��وغ��وت��ا.  والعا�سمة  امل��ج��اورة 
م��ط��ال��ب��ة احل��ك��وم��ة ب��و���س��ع ح���د لهذه 
با�سم  الأن�سطة. وف��ازت! بقيت م�سهورة 
دفعت هذه املحطة  العمائم”،  “م�سرية 
احل�سول  ن���ح���و  ال���زع���ي���م���ة  امل���ن���ت�������س���رة 
جولدمان  ج���ائ���زة  ع��ل��ى   2018 ع����ام 
ن��وع م��ن جائزة  للبيئة، وه��ي  امل��رم��وق��ة 
ع��ام يف  البيئة مُتنح كل  نوبل يف جم��ال 

كاليفورنيا.
   فتح ن�ساطها اأبواب ال�سيا�سة الوطنية 
ال���ذي متنحها  ال��وق��ت  اأم��ام��ه��ا يف نف�س 
����س���ريت���ه���ا ال����ذات����ي����ة ث���ق���ة ك����ب����رية من 
مواطنيها. اأم عزباء تبلغ من العمر 16 
عاًما، جُترب على قطع درا�ستها للقانون 
والعمل كخادمة منزلية لإعالة طفليها، 

اليومية  احلياة  ماركيز  فران�سيا  تعرف 
للأ�سخا�س الأكر حرماًنا. “اأعلم اأنها 
الجتماعي  التفاوت  حماربة  ت�ستطيع 
على  ت���ق���ول،  ذلك”،  م���ن  ع��ان��ت  لأن���ه���ا 
�سبيل املثال، ماروي بريدومو رودريغيز، 
32 عاًما، اعرتفت باأنها �سوتت  امراأة، 
غو�ستافو  م��ن  اأك���ر  م��ارك��ي��ز  لفران�سيا 
الذين  اأولئك  عن  تدافع  “اإنها  بيرتو. 

مل ين�ستوا لهم من قبل يف هذا البلد«.

حماولة اغتيال باملتفجرات
   ���س��ري��ح��ة وب��ل��ي��غ��ة، ف��ران�����س��ي��ا ماركيز 
“عن�سرية  ت��ع��ت��ربه��ا  دول������ة  ه���اج���م���ت 
واأبوية وطبقية ومتنع الكولومبيني من 

العي�س بكرامة”. 
اإنها تدافع عن الن�ساء والفقراء، وتدعو 
واملثليني  ال��ع��رق��ي��ة  الأق��ل��ي��ات  دم���ج  اإىل 
ومغايري  اجل��ن�����س��ي  امل���ي���ل  وم����زدوج����ي 
خطابها  “يعّري”  اجلن�سانية.  الهوية 
ال�سامت،  الكولومبية  ال�سيا�سة  ع��امل 
فران�سيا  “تعمل  ت��ق��ل��ي��دي��ا.  وامل��ح��اف��ظ 
ت��غ��ي��ري ط��ري��ق��ة ممار�سة  م��ارك��ي��ز ع��ل��ى 
ال�سيا�سة، تتابع الباحثة مارا فيفريو�س، 

ا�ستبعادهم  مت  الذين  جراح  تعك�س  اإنها 
دائًما من خلل و�سع معارفهم، املتاأتية 
من املناطق واملجتمعات، يف خدمة روؤية 

�سيا�سية �ساملة«.
109 اغتيالت  اأن �سهد     يف بلد �سبق 
العام،  ب��داي��ة  منذ  اجتماعيني  ل��زع��م��اء 
من  م��ارك��ي��ز  فران�سيا  م��ع��رك��ة  تخلو  ل 

خماطر.
 عندما كانت طفلة، راأت اجلماعات �سبه 
الأ�سلي  موطنها  يف  تتكاثر  الع�سكرية 
كاوكا، ويف حميطهم امل��روع، راأت مذابح 

املدنيني التي رافقتهم. 
واليوم ل ترتدد هذه املجموعات نف�سها 
ابنة  “عاهرة  ك��ت��ب��وا  وق���د  اإه��ان��ت��ه��ا.  يف 

يف  زجني”، 
وك��اأن��ه��ا تهديدات  ت��ب��دو  ع��ام��ة  ب��ي��ان��ات 

بالقتل.
العام  ج���ول���دم���ان يف  ب���ج���ائ���زة  ف�����ازت     
حماولة  م��ن  ب�سعوبة  وجن���ت  امل��ا���س��ي، 
مايو  يف  راأ����س���ه���ا  م�����س��ق��ط  يف  اغ���ت���ي���ال 

2019، مب�سد�س وقنبلة يدوية، 
مم��ا اأ���س��ف��ر ع��ن اإ���س��اب��ة اث��ن��ني. اأُج���ربت 
واأقاربها  قريتها  عن  بعيًدا  البقاء  على 
ت�سمح  ومل  اأم��ن��ي��ة،  لأ���س��ب��اب  ل�����س��ن��وات 
ب��اأن يتغلب عليها اخلوف.  اأب��ًدا لنف�سها 
املراأة  اأج��ل هز  املزيد من  الأم��ر  يتطلب 

القوية اجلديدة يف كولومبيا.
-----------------------------

عن لك�سربي�س

�سوداء، ن�سوية، بيئية ونائب الرئي�س:

كولومبيا، »الظاهرة« فران�سيا ماركيز...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

تاريخ  يف  ي�ساري  رئي�س  اأول  يونيو،  يف  انتخب     
البلد، جو�ستافو بيرتو، توىل من�سبه اأم�س  الأول 

الأحد، 7 اأغ�سط�س... غري اأن الظاهرة احلقيقية 
هي نائب الرئي�س!

حمطة  اأغ�سط�س  من  ال�سابع  يعترب  العام،  هذا     
كولومبيا.  -يف  ثلثية  -بــل  م�ساعفة  تاريخية 

البلد،  تاريخ  يف  مرة  ولأول  الأحــد،  الأول  اأم�س 
قلب  يف  نارينيو،  ق�سر  اإىل  ي�ساري  رئي�س  دخــل 
بوغوتا، على ارتفاع 2650 مرًتا فوق م�ستوى �سطح 
البحر. بعد انتخابه يف يونيو، بداأ املقاتل ال�سابق 

اليوم،  نف�س  يف  مهامه  ممار�سة  بيرتو  غو�ستافو 
البلد  من  جزء  اآمال  مثريا  �سنوات،  باأربع  لولية 
فنزويل  مع  التقارب  يخ�سى  اآخر،  جزء  وخماوف 

نيكول�س مادورو. 

- امراأة من اأ�سل اأفريقي نائب للرئي�س يف كولومبيا، 
مل يكن من املمكن ت�سور هذا قبل ب�سع �سنوات

- اأم عزباء، 16 عاًما، جُترب على قطع درا�ستها 
للقانون والعمل كخادمة منزلية لإعالة طفليها

الي�ساري غو�ستافو بيرتو، ورفيقته يف الرت�سح فران�سيا ماركيز يحتفلن بنتائج اجلولة الأوىل

غو�ستافو برتو يقدم املر�سحة ملن�سب نائب الرئي�س فران�سيا ماركيز يف بوجوتا

�سور مميزة للثقافة ال�سعبية وال�سيا�سية للبيع، منها للرئي�س املنتخب غو�ستافو بيرتو ونائبه املنتخبة فران�سيا ماركيز

منظر لو�سط مدينة بوغوتا ، العا�سمة الكولومبية

- تتمتع ال�سابة، على وجه اخل�سو�س، بكاريزما قوية

- جنت ب�سعوبة من حماولة اغتيال يف م�سقط راأ�سها مايو 2019
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•• وا�صنطن-وكاالت

ال�سابق،  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق���دم 
ب�ساأن  اأق���وى تلميح  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
الرئا�سية  للنتخابات  الرت�سح  نيته 

املقبلة يف عام 2024.
ل��زم��لئ��ه يف احلزب  ت���رام���ب  وق����ال 
عن  الإع������لن  اأوان  اإن  اجل��م��ه��وري 
البيت  نحو  جم��ددا  لل�سباق  تر�سحه 

الأبي�س قد اقرتب.
“ال�سعب  اأن  ي��ع��ت��ق��د  اأن�����ه  واأ�����س����اف 

قراره  م��ن  للغاية”  �سعيدا  �سيكون 
اأوردت  اأخ��رى، وفق ما  الرت�سح مرة 

�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
ومل ين�س ترامب توجيه �سهام النقد 
الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  خ�����س��م��ه،  اإىل 
احلايل، جو بايدن، قائل اإن “اأمريكا 

خ�سرت كل �سيء حتت قيادته«.
الرئي�س  اأن  جديد  ا�ستطلع  وك�سف 
حظا”،  الأوف��ر  “املر�سح  هو  ال�سابق 
يف  اجلمهوري  احل��زب  تر�سيح  لنيل 

انتخابات الرئا�سة عام 2024.

وياأتي حديث الرئي�س ال�سابق يف وقت 
ترامب  املتربعني حلملتي  اأح��د  قال 
يف انتخابات عامي 2020و2016، 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  اأن  يعتقد  ل  اإن����ه 

�سيرت�سح مرة اأخرى.
وحتدث ترامب يف موؤمتر املحافظني 
ال�سنوي يف مدينة دال�س، اأنه �سي�سع 
ملن�سب  للرت�سح  خططا  قريب  عما 
امل���ت���ح���دة خلل  ال�����ولي�����ات  ع�����ام يف 

امل�ستقبل القريب.
قال  ذل��ك،  موعد  ع��ن  �سئل  وعندما 

بعيد،  لي�س  بالتاأكيد  “اإنه  ت��رام��ب: 
فوقته اقرتب«.

�سيكون  ال�سعب  ان  “اعتقد  وت��اب��ع: 
���س��ع��ي��دا ل��ل��غ��اي��ة، ف��ب��ل��دن��ا مل ي��ك��ن يف 
و�سع مثل هذا، لقد خ�سرنا كل �سيء 

)حتت قيادة بايدن(«.
تواجه  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واعترب 
خارجية،  واأخ������رى  داخ��ل��ي��ة  اأزم������ات 
“هيبتها”  خ�������س���رت  اأن����ه����ا  م����وؤك����دا 
ب���ع���د الن�������س���ح���اب الأم������ريك������ي من 

اأفغان�ستان.

اأوكرانيا ت�ستهدف ج�سرًا ا�سرتاتيجيًا يف خري�سون 
•• كييف-اأ ف ب

ق�سفت القوات الأوكرانية من جديد ج�سرا مهماً يف خري�سون، املدينة التي حتتلها القوات الرو�سية يف 
جنوب البلد، وفق ما اأعلنت ال�سلطات يف كييف.قال النائب املحلي �سريغي خلن عرب في�سبوك “يا لها 
من ليلة للمحتلني يف منطقة خري�سون. �سربات ا�ستهدفت منطقة ج�سر اأنتونوف�سكي«.واأكدت املتحدثة 
للتلفزيون  ال�سربات.وقالت  هذه  ناتاليا غومينيوك  الأوكرانية  امل�سلحة  للقوات  اجلنوبية  القيادة  با�سم 
التاأثريات �سخمة على ج�سري  نتائج.  اأي��ام حققت  نفذناها على مدى عدة  التي  “ال�سربات  الأوك��راين 
رئي�سياً  ومم��راً  ا�سرتاتيجًياً  خري�سون  �سواحي  يف  اأنتونوف�سكي  ج�سر  وكاخوف�سكي«.يعترب  اأنتونوف�سكي 
منطقة  وبقية  دن��ي��رب  لنهر  اجلنوبية  بال�سفة  امل��دي��ن��ة  ي��رب��ط  ال���ذي  ال��وح��ي��د  اجل�سر  لأن���ه  ل���لإم���دادات 
خري�سون.مت ا�ستهدافه بالفعل وتدمريه جزئًيا يف 27 متوز/يوليو، مما اأجرب اجلي�س الرو�سي على اإعادة 
تنظيم خط �سري امداداته. وتعني عليه ب�سكل خا�س، تركيب ج�سور متحركة.تقع مدينة خري�سون عا�سمة 
املنطقة التي حتمل ا�سمها، على بعد ب�سعة كيلومرتات فقط من اجلبهة حيث ت�سن القوات الأوكرانية 

هجوًما م�ساًدا ل�ستعادة هذه الأرا�سي التي فقدتها يف الأيام الأوىل للغزو الرو�سي.

•• القاهرة-غزة-وكاالت

و�سعت م�سر “لبنة اأوىل” ملا يراه خرباء 
طويلة  لهدنة  “متهيد  ب��اأن��ه  وم��راق��ب��ون 

الأمد يف قطاع غزة«.
الت�سعيد  وقف  اإىل  الهدنة  هذه  وتهدف 
املتبادل يف القطاع ومنع جتدد ال�ستباكات 
واجلي�س  الفل�سطينية،  ال��ف�����س��ائ��ل  ب��ني 
ودامي  م�سلح  ���س��راع  ب��ع��د  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
ا�ستمر لقرابة 3 اأيام بني كتائب “�سرايا 
اجلهاد  حلركة  امل�سلح  اجلناح  القد�س”، 
وذلك  الإ�سرائيلي،  واجلي�س  الإ�سلمي، 
واإطلق  الت�سعيد  اتفاق وقف  مع دخول 
النفاذ  حيز  م�سرية،  بو�ساطة  ال��ن��ريان، 
م�ساء  ون�سف   11 ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

بتوقيت فل�سطني.
ودعت م�سر يف بيان ر�سمي لوقف اإطلق 
من  اعتباراً  ومتبادل  �سامل  ب�سكل  النار 
11 ون�����س��ف م��ن م�����س��اء الأحد  ال�����س��اع��ة 
التوتر  ح��ال��ة  لإن��ه��اء  فل�سطني،  بتوقيت 

والت�سعيد احلالية يف غزة.
اإع��لم م�سرية  و�سائل  اأذاعته  بيان  وذكر 
للإفراج  ج��ه��وداً  تبذل  م�سر  اأن  الأح���د، 
عن الأ�سري خليل العواودة، ونقله للعلج 
وكذا العمل على الإفراج عن الأ�سري ب�سام 

ال�سعدي يف اأقرب وقت ممكن.
ات�سالت مكثفة  وج��ود  اإىل  البيان  ولفت 
دائم  لوقف  للتو�سل  الأط���راف  كافة  مع 

لإطلق النار يف قطاع غزة.
وي�����س��ف ال���ل���واء حم��م��د ال��غ��ب��اري، مدير 
ال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  التعاون  مركز 
الأمنية  ال�������س���وؤون  يف  امل�����س��ري  اخل���ب���ري 
الإ�سرائيلية، باأن جهود الو�ساطة امل�سرية 
كل  ي�����س��ع  �سلم”،  “عر�س  مب���ث���اب���ة 
اأمام  والإ�سرائيلي  الفل�سطيني  اجلانبني 
التحركات  ت�سفر  اأن  م�سوؤولياته، متوقعاً 
وال��ت��ف��اه��م��ات ب���ني اجل��ان��ب��ني ال��ت��ي متت 
لهدنة  اأوىل  “لبنة  عن  م�سرية  برعاية 

طويلة الأمد يف قطاع غزة«.
ال��ت��ع��اون للدرا�سات  وي��ذك��ر م��دي��ر م��رك��ز 
القومي،  الأم���ن  وب��ح��وث  ال�سرتاتيجية 
ل�”�سكاي نيوز عربية”،  يف حديث خا�س 
اأن م�سر ت�سعى لوقف اأي اأزمات اأو اقتتال 
حدودها  وعلى  عامة،  ب�سفة  املنطقة  يف 
لل�سلم،  وت�سعى  ب�سفة خا�سة،  ال�سرقية 
القومي  ب����الأم����ن  م��ت��ع��ل��ق��ة  لع���ت���ب���ارات 

العربي، واعتبارات اأمنية م�سرية.

 ويو�سح الغباري، اأن اجلانب الإ�سرائيلي 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى و���س��اط��ة م�سرية  ب�����س��دد 
عن  بالإفراج  فل�سطينية  مطالب  لتنفيذ 
ميكن  م��ا  وت��ق��دمي  فل�سطينيني،  اأ���س��رى 
بني  الثقة”  ب��ن��اء  ب�”اإجراءات  و���س��ف��ه 
اجلانبني  ال��ت��زام  اأن  مو�سحاً  اجلانبني، 
ب���اإج���راء م��ب��اح��ث��ات، غ���ري م��ب��ا���س��رة عرب 
رغبتهما  لعدم  موؤ�سر  م�سرية،  و�ساطة 
امل�سري  للدور  وتقديرهما  الت�سعيد،  يف 
ال�����رام�����ي ل����دع����م الأم��������ن وال����س���ت���ق���رار 

للجانبني.
للدرا�سات  التعاون  مركز  مدير  وي�سري 
القومي،  الأم���ن  وب��ح��وث  ال�سرتاتيجية 
طريقها  يف  ال���راه���ن���ة  الأزم��������ة  اأن  اإىل 
اجلانبني  وكل  و�سط”،  ب�”حل  للت�سوية 
ي��ب��دو اأم�����ام م��وؤي��دي��ه ب���اأن���ه “مل ي��ت��م يل 
�سواء  كاملة،  اأه��داف��ه  حقق  ب��ل  ذراعه”، 
اجل��ان��ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال����ذي ق��ت��ل قائدا 
ع�����س��ك��ري��ا م��ه��م��ا ل�����دى ح���رك���ة اجل���ه���اد، 
ودم������ر ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة ل���ه���ا، اأو 
اجلانب  ق�سفت  التي  القد�س”،  “�سرايا 
ال�سواريخ  م���ن  ب��ر���س��ق��ات  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
اأ�سفرت  م��ت��ط��ورة،  بتكنولوجيا  امل�سنعة 

عن خ�سائر لدى اجلانب الإ�سرائيلي.
وا����س���ت���م���رت امل����واج����ه����ات امل�����س��ل��ح��ة بني 
الذراع  القد�س”،  “�سرايا  تنظيم  كتائب 
يف  الإ���س��لم��ي  اجل��ه��اد  حلركة  الع�سكري 
الإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  وب���ني  غ����زة،  ق��ط��اع 
اأ�سفر ع��ن مقتل  م��ا  اأي���ام،   3 ق��راب��ة  منذ 
 310 اأكر من  واإ�سابة  فل�سطينياً،   43
اآخرين، وذلك قبل التو�سل لتفاق وقف 
اإطلق النريان بو�ساطة م�سرية، اعتباراً 
ال��ي��وم بتوقيت  م�����س��اء   11 ال�����س��اع��ة  م��ن 

فل�سطني.
وي�����رى ال����ل����واء ع�����ادل ال���ع���م���دة، اخلبري 
القومي،  الأم�������ن  ������س�����وؤون  يف  امل�������س���ري 
لعودة  ت��ه��دف  امل�����س��ري��ة،  ال��ت��ح��رك��ات  اأن 
الأ�سقاء  دم����اء  وح��ق��ن  غ����زة،  ال���ه���دوء يف 
اأمان  ح�سن  م�سر  ك��ون  الفل�سطينيني، 
والق�سية  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ل��ل�����س��ع��ب  دائ�����م 

الفل�سطينية ب�سفة عامة.
نيوز  ل�سكاي  حديث  يف  العمدة،  وي�سيف 
اأن م�����س��ر و���س��ي��ط م��ق��ب��ول من  ع��رب��ي��ة، 
والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال��ط��رف��ني 
متوقعا اأن ت�سفر الت�سالت اجلارية عن 
عودة الهدوء لقطاع غزة بالفعل، خا�سًة 
اإىل  اإ�سافة  اأنه ل مربر للت�سعيد حالياً، 

الأيام  اأه��داف��ه يف  اأن كل اجلانبني حقق 
امل�سلحة  وم����ن  ل��ل���س��ت��ب��اك��ات،  ال���ث���لث 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ت��و���س��ل لت���ف���اق يوقف 
اخل�سائر يف البنية التحتية والقت�سادية 

ب�سكل مبا�سر على وجه اخل�سو�س.
الأمن  �سوؤون  يف  امل�سري  اخلبري  وي�سري 
الطرفني  ال��ت��زام  عقب  اأن��ه  اإىل  القومي، 
بالدعوة  وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
�سيتم  فاإنه  النار؛  اإطلق  لوقف  امل�سرية 
ملنع  الثقة”،  ب��ن��اء  “اإجراءات  م��وا���س��ل��ة 
جتدد ال�ستباكات امل�سلحة بني اجلانبني، 
للتو�سل  اأه��داف��ه��م��ا  ح����ول  وال��و���س��اط��ة 
الإمكان”  ب��ق��در  امل���دى  طويلة  ل�”هدنة 

بني اجلانبني.
متثل  فل�سطني  اأن  على  العمدة  وي�سدد 
وا�ستقرار  مل�����س��ر  م��ب��ا���س��ر  ق���وم���ي  اأم�����ن 
ا�ستقرار  ي��دع��م  ب��ه��ا  الأم��ن��ي��ة  الأو�����س����اع 
الدولة امل�سرية، وت�سعى الدولة امل�سرية 
الهدوء  م��ن  ممكن  ق��در  لأك���رب  للتو�سل 
وال�ستقرار يف غزة، واإف��راد م�ساحة اأكرب 

جلهود اإعادة اإعمار القطاع.
وك���ان���ت م�����س��ر ق���د ب�����داأت يف وق���ت �سابق 
تنفيذ م��ب��ادرة لإع����ادة اإع��م��ار ق��ط��اع غزة 
بتوجيهات  دولر،  مليون   500 بتكلفة 

مبا�سرة من القيادة امل�سرية.
الفتاح  ع���ب���د  امل�������س���ري  ال���رئ���ي�������س  وذك������ر 
على  تعليقا  ل��ه  ت�سريحات  يف  ال�سي�سي، 
امل�سرية  ال���دول���ة  اأن  غ����زة،  يف  ال�������س���راع 

ت�سعى للقيام بدور اإيجابي عرب ات�سالت 
والإ�سرائيلي  الفل�سطيني  اجلانبني  بني 
عنف  واأح������داث  اأزم������ات،  ح����دوث  لتجنب 
واق����ت����ت����ال، وع�������دم خ�������روج الأم���������ور عن 

ال�سيطرة، وعودة الهدوء اإىل غزة.

ودخلت �ساحنات وقود قطاع غزة الثنني 
مع �سمود الهدنة .

بر�س  فران�س  وك��ال��ة  يف  �سحايف  و�ساهد 
���س��امل للب�سائع يف  اأب���و  ك���رم  ع��ن��د م��ع��رب 
بالوقود  حمملة  ���س��اح��ن��ات  غ���زة،  ج��ن��وب 
ا حاًدا اأدى  تدخل غزة، لتنهي بذلك نق�سً
الوحيدة يف  الكهرباء  اإغ��لق حمطة  اإىل 

القطاع ال�سبت.
اأتى و�سول الإمدادات احليوية يف اأعقاب 
اأعتبارا  الأح��د  النار  اإط��لق  وق��ف  تنفيذ 
غرينيت�س،  ب��ت��وق��ي��ت   20،30 ال�����س��اع��ة 
منهيا اأ�سواأ قتال يف غزة منذ احلرب التي 
ا�ستمرت 11 يوًما العام املا�سي واأحلقت 

دمارا هائل يف يف القطاع.
ال�سّحة يف غ��ّزة عن مقتل  واأف���ادت وزارة 
44 فل�سطينيا بينهم 15 طفل، واإ�سابة 
بعد  القطاع،  360 جريًحا يف  اأك��ر من 
ج��ول��ة ع��ن��ف ا���س��ت��م��ّرت ث��لث��ة اأّي�����ام قبل 

دخول الهدنة حيز التنفيذ.
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن وق�������وع ���س��ل�����س��ل��ة من 
ال�����س��رب��ات وال��ه��ج��م��ات ال�����س��اروخ��ي��ة يف 
حيز  الهدنة  دخ��ول  �سبقت  التي  ال��ف��رتة 

اأّي خرق  اأّي طرف عن  ُيبّلغ  التنفيذ، مل 
جدي لها حتى الن.

واع�����ل�����ن م���ن�������س���ق ع���م���ل���ي���ات احل���ك���وم���ة 
الفل�سطينية  الرا���س��ي  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اللواء غ�سان عليان، عن “ فتح املعابر بني 
ا�سرائيل وقطاع غزة ب�سكل ان�ساين ابتداء 
يوم  م��ن  �سباحا”  التا�سعة  ال�ساعة  م��ن 

الثنني )ال�ساد�سة ت غ(.
فتح  “�سيتم  اأن��ه  مقت�سب  بيان  يف  وق��ال 

املعابر والعودة اإىل الروتني الكامل«.
تغريدة  يف  اجل���ي�������س  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
بالتزامن  “�سي�ستمر رفع القيود تدريجاً 

مع تقييم الو�سع«.
وقال مدير معرب كرم اأبو �سامل ب�سام غنب 
باإدخال  الحتلل  يقوم  اأن  املتوقع  “من 
ل�سركة  ب���ال���وق���ود  حم��م��ل��ة  ���س��اح��ن��ة   30

توليد الكهرباء بغزة خلل اليوم«.
الكهرباء  �سركة  ت��ع��اود  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

عملها م�ساء الثنني وفقا لل�سركة.
وا���س��ت��وؤن��ف��ت ال���درا����س���ة يف ج��ام��ع��ات غزة 
مّت  التي  الهدنة  �سريان  وُقبيل  الثنني. 
اأعلن  م�سرّية،  بو�ساطة  اإليها  ل  التو�سّ
اأّن����ه ���س��ّن �سربات  اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
غّزة  يف  الإ���س��لم��ي  للجهاد  م��واق��ع  على 
على جنوب  اأطِلقت”  “رًدا على �سواريخ 

اإ�سرائيل حيث دّوت �سّفارات الإنذار.
الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  واأّك���د 
يائري لبيد اأّن الهدنة دخلت حّيز التنفيذ 

اجلهود  مل�سر  “ت�سكر  اإ�سرائيل  اإّن  وق��ال 
“يف حال  اأّنه  م�سّدًدا على  التي بذلتها”، 
ُخ���رق وق��ف اإط���لق ال��ن��ار، حتتفظ دولة 

اإ�سرائيل بحّقها يف الّرّد بقّوة«.
كذلك، اأكدت حركة اجلهاد الإ�سلمي بدء 
�سريان الهدنة، لكّنها �سددت على حّقها يف 

“الرّد على اأّي عدوان �سهيوين«.
ورّح�����ب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج���و بايدن 
���ا جميع  ال���ه���دن���ة، ح���ا����سًّ ب���ه���ذه  الأح�������د 

الأطراف على تنفيذها بالكامل.
وقال بايدن يف بيان اإّن وا�سنطن عملت مع 
وال�سلطة  العربّية  ال��دول��ة  يف  م�سوؤولني 
املنطقة  يف  خمتلفة  ودول  الفل�سطينّية 
للنزاع”  ���س��ري��ع  َح����ّل  ع��ل��ى  “للت�سجيع 

خلل الأّيام الثلثة املا�سية.
الفتاح  امل�سرّي عبد  بايدن نظريه  و�سكر 
التفاو�س  يف  ب����لده  دور  ع��ل��ى  ال�سي�سي 

الذي اأف�سى اإىل وقف اإطلق النار.
�سقوط  عن  “التقارير  اأّن  بايدن  واعترب 
ماأ�ساة”،  ه��ي  غ����ّزة  م��دن��ّي��ني يف  ���س��ح��اي��ا 

داعًيا اإىل اإجراء حتقيقات ب�ساأنهم.
املتحدة  الأمم  م��ب��ع��وث  ق���ال   ، ب��ي��ان  ويف 
ت����ور  ال���������س����رق الأو��������س�������ط  ل���ل�������س���لم يف 
ه�سا  ي���زال  ل  “الو�سع  اإن  ويني�سلند، 
الأط���راف على  اأح��ث جميع  واأن���ا  للغاية، 

احرتام وقف اإطلق النار«.
يلحظ اّتفاق الهدنة “التزام م�سر العمل 
)با�سم(  الأ����س���رَيي���ن  ع���ن  الإف�������راج  ع��ل��ى 
ما  وف���ق  عواودة”،  و)خ��ل��ي��ل(  ال�����س��ع��دي 

اأّكدت حركة اجلهاد الإ�سلمي.
ب���دء اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن��ذ اجلمعة 
“�سربة  يف  امل��ح��ا���س��ر  ال���ق���ط���اع  ق�����س��ف 
وباملدفعّية  ج��ّوي��ة  ب�سربات  ا�ستباقّية” 

ال���ث���ق���ي���ل���ة ا����س���ت���ه���دف���ت ح����رك����ة اجل���ه���اد 
الإ�سلمي .

كذلك، قتل اجلي�س الإ�سرائيلي قيادّيني 
م��ن احل��رك��ة بينهم تي�سري اجل��ع��ربي يف 
مدينة غّزة وخالد من�سور يف رفح جنوبّي 
القطاع. التي اّتهمها بالتخطيط لهجوم 
و�سيك. وردت احلركة باطلق �سواريخها 

اجتاه ا�سرائيل.
من  اأطِلقت  الأح���د،  وح��ّت��ى  اجلمعة  منذ 
اعرتا�س  جرى  ال�سواريخ  مئات  القطاع 
غ��ال��ب��ّي��ت��ه��ا. واأوق����ع����ت ث��لث��ة ج��رح��ى يف 

اإ�سرائيل. بح�سب اجلي�س الإ�سرائيلي،
ع���ّدة،  م���دن  الإن������ذار يف  ���س��ّف��ارات  ودّوت 
من  للتحذير  وع�سقلن،  اأبيب  تّل  بينها 

�سواريخ، فهرع ال�سّكان اإىل امللجئ.
ا�سرائيلي رفيع  دبلوما�سي  وقال م�سوؤول 
اإن  الثنني  �سحافية  اإحاطة  يف  امل�ستوى 
ق��ت��ل��وا يف غزة  ال��ذي��ن  امل��دن��ي��ني  “معظم 
ال�سلمي”  اجل���ه���اد  ب�����س��واري��خ  ق��ت��ل��وا 
لأنها مل ت�سب هدفها اأو عانت خلل عند 

الإطلق.
ق��ال يف وقت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  وك���ان اجلي�س 
اأّن  على  “دامغة”  اأدّل���ًة  لديه  ب���اأّن  �سابق 
�ساروًخا اأطلقته حركة اجلهاد الإ�سلمي 
ت�سّبب مبقتل عدد من الأطفال يف جباليا 

يف �سمال غّزة ال�سبت.
وال�سبت، توّقفت حمطة الطاقة الوحيدة 
يف قطاع غّزة عن العمل، اإثر نفاد الوقود، 
بعد اأربعة اأّيام على اإغلق اإ�سرائيل معرًبا 

مع اجَليب الفل�سطيني.
�سربتها  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة  ال�سلطات  ب����ّررت 
على  للحركة  انتقامي  رّد  من  بالتخّوف 
اجلهاد  حركة  يف  البارز  القيادّي  اعتقال 
ال�سّفة  يف  ال�����س��ع��دي  ب��ا���س��م  الإ����س���لم���ي 
اآب/ م����ن  الأّول  يف  امل���ح���ت���ّل���ة  ال���غ���رب���ّي���ة 

اأغ�سط�س، فيما عواودة معتقل منذ كانون 
الأّول/دي�سمرب 2021.

القّوات  اعتقلت  الأخ��ريي��ن،  اليومني  يف 
يف  احل��رك��ة  يف  عن�سًرا   40 الإ�سرائيلّية 

ال�سّفة الغربّية.
وه���ذه امل��واج��ه��ة ه��ي الأع��ن��ف م��ن��ذ حرب 
اأّي��ار/م��اي��و 2021 ال��ت��ي ا���س��ت��م��ّرت 11 
الفقري،  ال�ساحلي  القطاع  ودّم���رت  يوًما 
اجل����ان����ب  يف  ق����ت����ي����ًل   260 واأوق�������ع�������ت 
الفل�سطيني بينهم مقاتلون، و14 قتيًل 
يف اجلانب الإ�سرائيلي بينهم جندي، وفق 

ال�سلطات املحّلية.
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مائية  م�����س��ادر  ليبيا  ام��ت��لك  م��ع 
اأنها مهددة بال�سقوط يف  اإل  غنية، 
خروج  بعد  قا�سية،  ج��ف��اف  م��وج��ة 
حمطات مياه من اخلدمة وتوقف 
ا�ستهداف  وا���س��ت��م��رار  ب��ئ��ر،   200
النهر ال�سناعي العظيم يف ال�سراع 

الدائر بني امليلي�سيات.
ويف بيان لها، حذرت منظمة الأمم 
من  يوني�سيف”  للطفولة  املتحدة 
اأزمة جفاف اإذا مل يتم العثور على 
حلول فورية للم�ساكل التي �سربت 

قطاع املياه بعنف،
بينهم  �سخ�س  4 مليني   وجعلت 
ل�سح  ع��ر���س��ة  ط��ف��ل،  م��ل��ي��ون   1.5
املياه من بني عدد ال�سكان البالغ 6 

مليون ن�سمة.
وتركت الأزمات الأمنية وال�سيا�سية 
التي طال اأمدها منذ عام 2011،

 ����س���داه���ا يف ق���ط���اع امل����ي����اه ال����ذي 
وامل�ساريع  اخلدمات  تراجع  يعاين 
وال�����������س�����ي�����ان�����ة، م������ع ا�����س����ت����ه����داف����ه 

بالتخريب.
ف������اإن  ال������دولية،  املنظم�����ة  ووف��ق 
املطل������وبة  امل���ي���زان���ي���ات  غ��ي��������������������اب 
ل�س������راء املع������دات واملواد الت�سغيلية 
الدورية  لل�سيانة  الغيار  وقط����ع 
عن  م���ي���اه  حم���ط���ات  خل�����روج  اأدى 

اخلدمة، 
يك�����افحون  امل�����������������وردي��ن  اأن  كم�����ا 
لف������تح اعتم������ادات بنك�����ية بالعمل������ة 

ال�سعبة ل�سترياد املعدات.

توقف 200 بئر
ون��ت��ي��ج��ة ال��ه��ج��م��ات امل��ت��ك��ررة على 
اأن��ظ��م��ة الأن���ه���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة، خرج 
اأكر من 200 بئرا ميدون مناطق 
وال�سرير  واحل�������س���اون���ة  اجل����ف����رة 
بح�سب  اخل����دم����ة،  م����ن  وت�����ازرب�����و 
“اليوني�سيف” التي و�سفت الو�سع 

باأنه على و�سك النهيار.
ه��ن��اك كميات  امل��ي��اه  �سبكة  وف��ق��دت 
كبرية من املياه و�سلت اإىل 50%، 
الأ�سر يف  %45 فقط من  اأن  كما 
ال�سرف  ب��خ��دم��ة  يتمتعون  ليبيا 
باحلفر  مت�سل  والباقي  ال�سحي، 
تلوث  ت�سبب  ال��ت��ي  المت�سا�سية 

خزانات املياه.
األف �سخ�س   63 ويعاين اأكر من 
ومباه  والتميمي  اخلم�س  م��دن  يف 
ومرتبة  ال�����رزم  واأم  ال���ت���ي  وراأ�������س 
وال�������س���اح���ل ال�������س���رق���ي ل����درن����ة من 
�سعوبة و�سول مياه ال�سرب ب�سبب 
ت��وق��ف حم��ط��ات حت��ل��ي��ة م��ي��اه بعد 

نق�س املعدات.
وحت����ت����اج امل���ح���ط���ات ال���ع���ام���ل���ة 12 
اأن  اإل  ل��ت��ط��وي��ره��ا،  دولر  م��ل��ي��ون 
ت��ل��ِب ه���ذه املطالب  احل��ك��وم��ات مل 

حتى اللحظة.

ا�ستهداف النهر العظيم
ي��ق��ول دك���ت���ور العلوم  م���ن ج��ان��ب��ه، 
الليبي اأمين فراوطة ملوقع “�سكاي 
نيوز عربية” اإن قطاع املياه ي�سهد 
مياه  و�سول  تهدد  قد  �سيئة  حالة 

ال�سرب لكثري من الليبيني.

ب����ال����ل����وم على  ف������راوط������ة  وي����ل����ق����ي 
اتهمهم  ال�����ذي�����ن  ال�������س���ي���ا����س���ي���ني 
النهر  تطوير  ملف  اأه��م��ل��وا  باأنهم 
التي  ال��ت��ع��دي��ات  واإزال�����ة  ال�سناعي 
من  ل��ل���س��ت��ف��ادة  م��واط��ن��ون  فعلها 
العظيم  ال�سناعي  ورائ��ه.وال��ن��ه��ر 
م����ن اأ����س���خ���م م�������س���اري���ع ل��ي��ب��ي��ا يف 
تاريخها، بداأ يف 1984 لل�ستفادة 
املياه  م���ن  ال�����س��خ��م  م���ن اخل������زان 
اإىل  الأنابيب  عرب  بنقلها  اجلوفية 
املناطق كثيفة ال�سكان، من اجلنوب 
كافة  وا�ستخدامها يف  ال�سمال،  اإىل 

الأغرا�س.
التي  الأه����داف  اأث��م��ن  م��ن  ويعترب 
امل�سلحة  اجل��م��اع��ات  ع��ل��ي��ه��ا  ت��رك��ز 

ل����ل����ت����ه����دي����د ب����ت����خ����ري����ب����ه����ا خ�����لل 
والروة  ال�سلطة  على  �سراعاتهم 

والنفوذ.
حاليا  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ن��ه��ر  وي��ع��م��ل 
بطاقة %30 فقط عما كان يعمل 
جنوب  و�سكان   ،2011 قبل  عليه 
البلد الأكر نتيجة تهالك البنية 

التحتية، وفق اأ�ستاذ العلوم.
 18 اأك��ر  بها  ليبيا  اأن  اإىل  ويلفت 
����س���دا ق������ادرة ع��ل��ى اح����ت����واء 400 
م�����ن مياه  م���ك���ع���ب  م�����رت  م���ل���ي���ون 
ا�ستخدامها  �سوء  ولكن  الأم��ط��ار، 
وعدم تطويرها اأدى خلف�س �سعتها 
مرت  مليون   100 اإىل  التخزينية 

مكعب فقط.

اإهدار الأمطار
 2 اأكر من  وت�ستقبل ليبيا كل عام 
مليار مرت مكعب من مياه الأمطار، 
ُي�ستفاد  ل  وح��ال��ي��ا  ف��راوط��ة،  يتابع 
فقط،  م���رت  م��ل��ي��ون   100 م���ن  اإل 
وه���ذا خ��ط��ر ي��ه��دد الأم����ن القومي، 
من  ك��م   2000 ليبيا  متتلك  ك��م��ا 
توجد  ل  ذل�����ك  وم�����ع  ال���������س����واح����ل، 
حمطة واح��دة ملعاجلة مياه البحر، 
مياه  مل��ع��اجل��ة  واح������دة  حم��ط��ة  ول 
ال�����س��ح��ي.وي��ح��ذر اخلبري  ال�����س��رف 
يتفاقم  ق��د  ال��و���س��ع  اأن  م��ن  الليبي 
التحتية  البنية  تطوير  يتم  مل  اإذ 
لل�ستفادة  داعيا  املائية،  للم�ساريع 
من التجربة امل�سرية يف هذا ال�ساأن.

ليبيا يطاردها �سبح اجلفاف .. كافة م�سادر املياه مهددة

•• تايبيه-اأ ف ب

جتري تايوان هذا الأ�سبوع تدريبات ع�سكرية بالذخرية 
احلية ملحاكاة الدفاع عن اجلزيرة يف حال تعر�سها لغزو 
جتري  فيما  الث��ن��ني،  م�سوؤولون  اأعلن  ما  وف��ق  �سيني 

بكني تدريبات جديدة حول اجلزيرة.
وقال املتحدث با�سم الفيلق الثامن لو ووي- جي لوكالة 
العدو  الت�سدي لهجمات  “�سنتدرب على  فران�س بر�س 

على تايوان«.
اإن قوات اجلزيرة �ستتدرب على  قال اجلي�س التايواين 
التعامل مع عمليات الإنزال يومي الثلثاء واخلمي�س 

يف منطقة بينغتونغ يف اأق�سى اجلنوب.
و�سُين�سر مئات اجلنود ونحو 40 مدفع هاوتزر لجراء 

التدريبات، وفق امل�سدر نف�سه.
ذاتي  بحكم  تتمتع  التي  الدميقراطية  اجلزيرة  تعي�س 
اأن  ال�سني  تعترب  اإذ  �سيني  بغزو  م�ستمر  تهديد  حتت 
الأيام  من  ي��وم  يف  �سُي�سرتد  اأرا�سيها  من  ج��زء  جارتها 

وبالقوة اإذا لزم الأمر.

ووا�سلت بكني الثنني تدريبات ع�سكرية جوية وبحرية 
م�سرتكة، اأطلقتها يف اأعقاب زيارة رئي�سة جمل�س النواب 
املا�سي  الأ�سبوع  تايبيه  اإىل  بيلو�سي  نان�سي  الأمريكي 
التدريبات  ل��ه��ذه  ح��د  و���س��ع  اإىل  امل��ن��ا���س��دات  متحدية 

امل�ستمرة منذ ب�سعة اأيام يف حميط تايوان.
وقال لو اإن التدريبات التايوانية كانت مقررة ومل تكن 

رًدا على التدريبات ال�سينية اجلارية.
جُتري اجلزيرة بانتظام تدريبات ع�سكرية حتاكي �سد 
غزو �سيني حمتمل و�سملت تدريبات ال�سهر املا�سي �سد 
م�سرتكة”،  اع��رتا���س  “عملية  يف  البحر  م��ن  هجمات 

كجزء من اأكرب مناوراتها ال�سنوية.
يف الأيام الأخرية، اُتهمت ال�سني مبحاكاة ح�سار وغزو 
ال��ت��ي كان  ت��اي��وان الرئي�سية خ��لل م��ن��اورات��ه��ا  ج��زي��رة 

مقرراً اأن تنتهي الأحد.
اأمريكية  م�سوؤولة  اأعلى  بيلو�سي،  زيارة  بكني  ا�ستنكرت 
منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاًما، وعلقت �سل�سلة من 
يف  ل�سيما  وا�سنطن،  مع  التعاون  واتفاقيات  املحادثات 

جمايل التغرّي املناخي والدفاع.

تايوان تعلن اإجراء مناورات دفاعية بعد بكني 

اإ�سرائيل تفتح املعابر بعد التهدئة مع اجلهاد الإ�سلمي

م�سر ت�سع »لبنة اأوىل« لهدنة طويلة الأمد يف غزة
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•• اإ�صطنبول-رويرتز

اأعلنت تركيا واأوكرانيا اأن �سفينتني اأخريني 
اأب��ح��رت��ا من  ال���ذرة وف���ول ال�سويا  حت��م��لن 
ميناءين اأوكرانيني على البحر الأ�سود اأم�س 
الث���ن���ني، ل��ريت��ف��ع امل��ج��م��ل اإىل ع�����س��رة منذ 
اإطار  املا�سي يف  الأ�سبوع  �سفينة  اأول  غ��ادرت 
اتفاق مع رو�سيا لفك احل�سار على �سادرات 

احلبوب الأوكرانية.
التفاق  يف  وتركيا  املتحدة  الأمم  وتو�سطت 
توقف  اأن  من  حتذيرات  بعد  املا�سي  ال�سهر 
يوؤدي  ق��د  ال�����س��راع  ب�سبب  احل��ب��وب  �سحنات 

اإىل نق�س حاد يف الغذاء بل وتف�سي املجاعة 
الدفاع  وزارة  ال��ع��امل.وق��ال��ت  م��ن  اأج����زاء  يف 
غادرت  ال��ت��ي  ���س��اك��ورا،  �سفينة  اإن  ال��رتك��ي��ة 
يوزين، حتمل 11 األف طن من فول ال�سويا 
اإىل اإيطاليا، بينما تنقل اأريزونا، التي غادرت 
الذرة  من  طنا   48458 ت�سرينومور�سك، 

اإىل اإ�سكندرون يف جنوب تركيا.
غادرت  التي  ب��ولرن��ت  ال�سفينة  و�سلت  كما 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف ميناء  ي����وم اجل��م��ع��ة وج��ه��ت��ه��ا 
دري��ن��ج��ه ���س��م��ال غ���رب ت��رك��ي��ا ���س��ب��اح اليوم 
الثنني لتفريغ حمولتها مبا ي�سكل النتهاء 

من اأول �سحنة منذ ا�ستئناف ال�سادرات.

ووفقا حل�سابات رويرتز بناء على بيانات من 
وزارة الدفاع الرتكية، فقد مت ت�سدير 243 
األف طن من الذرة حتى الآن من اأوكرانيا يف 
�سفينة مبوجب  اأول  �سفن منذ مغادرة  �سبع 

التفاق يف الأول من اأغ�سط�س اآب.
وحملت �سفن اأخرى 11 األف طن من فول 
ال�سويا و�ستة اآلف طن من زيت دوار ال�سم�س 

و45 األف طن من بذور دوار ال�سم�س.
اأولك�سندر  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وزي�����ر  واأك������د 
اأم�س  �سفينتني  اأح���دث  م��غ��ادرة  ك��وب��راك��وف 
الثنني واأ�ساف اأن يوزين، وهو ثالث ميناء 
اأخريا يعمل  اأوكراين م�سمول بالتفاق، بداأ 

يف اإطار املبادرة.وكان كوبراكوف قد اأ�سار من 
�سادرات  طاقة  �سيزيد  ي��وزين  فتج  اإن  قبل 
اإىل ثلثة  ي�����س��ل  مل���ا  الإج��م��ال��ي��ة  اأوك���ران���ي���ا 
كانت  ال�سلم،  وق��ت  �سهريا.ويف  طن  مليني 
مليني  �ستة  اإىل  ي�سل  م��ا  ت�سدر  اأوك��ران��ي��ا 
م��ن موانئها على  �سهريا  احل��ب��وب  م��ن  ط��ن 

البحر الأ�سود و�ساحل بحر اآزوف.
وذكرت وزارة الدفاع الرتكية اأن من املتوقع 
اأن تر�سو ال�سفن الأربع التي غادرت اأوكرانيا 
اأم�س  م�ساء  اإ�سطنبول  م��ن  بالقرب  الأح���د 
اليوم  للتفتي�س  تخ�سع  اأن  ع��ل��ى  الث��ن��ني، 
فيما  لأوك��ران��ي��ا  رو�سيا  غ��زو  الثلثاء.وقبل 

خا�سة”،  ع�سكرية  “عملية  مو�سكو  ت�سميه 
البلدان معا ميثلن ما يقرب من ثلث  كان 

�سادرات القمح العاملية.
وي�����س��رف ع��ل��ى ا���س��ت��ئ��ن��اف ����س���ادرات احلبوب 
مركز التن�سيق امل�سرتك يف اإ�سطنبول، حيث 
واأتراك  واأوك��ران��ي��ون  رو���س  موظفون  يعمل 

واآخرون من الأمم املتحدة.
رازوين،  ال�سفينة  ت�سل  اأن  املقرر  من  وك��ان 
التي كانت اأول �سفينة تغادر، اإىل لبنان اأم�س 
الأحد لكنها را�سية حاليا قبالة �ساحل تركيا 
لتتبع  رفينيتيف  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا  اجل��ن��وب��ي، 

ال�سفن.

•• وا�صنطن-وكاالت

املجل�س  يف  ال�����ب�����ارز  ال���زم���ي���ل  دع�����ا 
اخلارجية  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  الأم����ري����ك����ي 
اإىل  الأمريكية  الإدارة  ها�س  لورن�س 

اعتماد نهج جديد مع اإيران.
ف��ق��د اأع���ل���ن���ت الأخ�������رية ع���ن خطط 
ل��ب��ن��اء م��ف��اع��ل ج��دي��د ل��لأب��ح��اث يف 
واملزيد من  النووية  اأ�سفهان  من�ساأة 
املن�ساآت النووية يف البلد بينما قالت 
اإن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
�سريعاً  يتقدم  النووي  اإيران  برنامج 
اليورانيوم  م��ن  امل��زي��د  تخ�سيب  م��ع 
النقاء  ن�سبة  م��ن  ق��ري��ب��ة  ن�سب  اإىل 
امل��خ�����س�����س��ة ل���غ���اي���ات ال��ت�����س��ل��ي��ح. يف 
غ�������س���ون ذل��������ك، اأق��������ر م�������س���وؤول���ون 
 2015 ات��ف��اق  ب��اأن  كبار  اأمريكيون 
امل�ستقبل  اإي��ران ميت يف  مع  النووي 
امل��ن��ظ��ور لأن وا���س��ن��ط��ن وط���ه���ران ل 
ب�ساأن  م�������س���دود  ط���ري���ق  يف  ت������زالن 

تفا�سيل اأ�سا�سية.
هيل”  “ذا  �سحيفة  يف  ه��ا���س  ك��ت��ب 
الده�سة.  ذل��ك يثري  �سيء من  اأن ل 
ب�سكل متزايد  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  ب��دا 
حتول  لقد  جيو�سيا�سية.  اآث���ار  ك��اأن��ه 
بها  ت�����س��ب��ث  اأول�����وي�����ة  اإىل  الت����ف����اق 
التطورات  اأن  الغرب بعناد حتى ولو 
ع��ل��ى الأر������س ج��ع��ل��ت الت���ف���اق بالياً 
ا�ستند  ���س��ل��ة.  ذي  غ��ري  ي��ك��ن  مل  اإن 
التفاق اإىل فر�س قيود على اأن�سطة 
ال��ن��ووي��ة وم��راق��ب��ة املحققني  اإي����ران 
اإي������ران مقابل  ال���دول���ي���ني لم��ت��ث��ال 
مع  لكن  عليها.  ال��ع��ق��وب��ات  تخفيف 
منذ  املفاو�سات  يف  ال��غ��رب  ا�ستمرار 
اإحياء  لإع��ادة   2021 )اآذار(  مار�س 
التفاق تباطاأت طهران يف املحادثات 
اأبعد  اإىل  النووي  وطورت برناجمها 

الأ�سا�سي  الت��ف��اق  ح��دود  م��ن  بكثري 
القيام  امل��ف��ت�����س��ني  ع���ل���ى  و����س���ع���ب���ت 
اأن ت�سمل  مبراقبتهم. واقرتح ها�س 
اجلديدة  الإي��ران��ي��ة  ال�سرتاتيجية 

ثلث خطوات على الأقل.
بدءاً  اأم��ري��ك��ي  رئي�س  ك��ل  تعهد  لقد 
با�ستخدام  الب����ن  ب��و���س  ج����ورج  م��ن 
التحرك الع�سكري يف حال ف�سلت كل 
اخليارات الأخ��رى. لكن مع ت�سميم 
اإحياء  اإع����ادة  على  الكبري  وا�سنطن 
يف  �سلحيته  �ستنتهي  ن��ووي  ات��ف��اق 
ال�سنوات املقبلة ويتمتع بنظام حتقق 
�سعيف، هل ي�سدق مليل اإيران هذا 
اقرتاح  على  ها�س  يوافق  التهديد؟ 
هوبكينز  ج���ون���ز  ك��ل��ي��ة  يف  الأ����س���ت���اذ 
مزيج  ا���س��ت��خ��دام  م��ان��دل��ب��اوم  مايكل 
الأمريكية  الع�سكرية  امل��ن��اورات  من 
من�ساآت  مل��ه��اج��م��ة  وا���س��ح��ة  ك��ربوف��ة 
اإ�سرائيل  وت�����س��ل��ي��م  ال��ن��ووي��ة  اإي�����ران 
التي  للتح�سينات  اخل��ارق��ة  القنابل 
حتت  املبنية  املن�ساآت  تدمري  ميكنها 

على  الع�سكري  اأمريكا  ورد  الأر����س 
�سد م�ساحلها يف  اإي��ران  ا�ستفزازات 
اأوباما  ع��ر���س  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة.مت��ام��اً 
ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��ق��وب��ات لإق���ن���اع اإي�����ران 
ب��اإب��رام الت��ف��اق ال��ن��ووي، ق��دم بايدن 
ح���واف���ز اق��ت�����س��ادي��ة لإق����ن����اع اإي�����ران 
اإل���ي���ه. يف عامل  ب��الن�����س��م��ام جم����دداً 
ال��ن��ووي، قد   2015 ات��ف��اق  م��ا بعد 
تقدمي  اإىل  وف��ري��ق��ه  ب���اي���دن  مي��ي��ل 
لتخفيف  القت�سادية  امل��زاي��ا  بع�س 
ال��ت��وت��رات الأم��ري��ك��ي��ة-الإي��ران��ي��ة يف 
التقارب  اإىل  الق�سري وال�سعي  املدى 
م���ع ط���ه���ران يف امل����دى ال��ب��ع��ي��د. لن 

يكون ذلك حكيماً.
معادياً  الإي���������راين  ال���ن���ظ���ام  ي��ب��ق��ى 
ب��ال��ف��ط��رة ل��وا���س��ن��ط��ن وب���ال���ت���وازي 
م��ع ت��ط��وي��ر ب��رن��اجم��ه ال���ن���ووي، هو 
التقليدية  اإم��ك��ان��ات��ه  بتو�سيع  ي��ق��وم 
واللمتاثلية وال�سيبريانية وغريها 
كما ي�سرب اإ�سرائيل والدول العربية 
اأكان  ع��دوان��ي��ة،  اأك��ر  ب�سكل  ال�سنية 

امل���زاي���ا  وك�����لئ�����ه.  ع����رب  اأم  ب��ن��ف�����س��ه 
�سلوك  بجعل  تقوم  لن  القت�سادية 
ي�سعى  اأن��ه  اعتداًل مبا  اأك��ر  النظام 
املزيد  واإىل  املنطقة  يف  الهيمنة  اإىل 
اأخ��رى ويجب  من النفوذ يف مناطق 
ن�ساطاته  ث���م���ن  دف�����ع  ي���وا����س���ل  اأن 
احل���اق���دة. ل��ذل��ك، دع���ا ال��ك��ات��ب اإىل 
موا�سلة فر�س العقوبات الأمريكية 
وغري  النووية  اإي���ران  ن�ساطات  على 
من  العقوبات  اآث���ار  النووية.تتدفق 
ل����ذل����ك ميكن  خ������لل الق����ت���������س����اد، 
نظرياً اأن توؤلب العقوبات الأمريكية 
ال��ذي عانى لفرتة  ال�سعب الإي��راين 
املتحدة.  ال�����ولي�����ات  ����س���د  ط���وي���ل���ة 
كبرياً  ق�سماً  اأن  هي  اجليدة  الأخبار 
من ال�سعب الإي��راين ينظر باإعجاب 
يف  دعمها  اإىل  ويتطلع  اأم��ري��ك��ا  اإىل 
اإىل حد  ن��ظ��ام غ��ري �سعبي  م��واج��ه��ة 
كبري. لكن الديبلوما�سية الأمريكية 
والذي  الإي���راين  ال�سعب  مع  العامة 
امل�ستقبليني  قادته  اأن  املفرت�س  من 

اأثبتت لفرتة طويلة  �سينبثقون منه 
اأن��ه��ا اإ���س��ك��ال��ي��ة. حت��ت��اج اإذاع����ة �سوت 
اأم��ري��ك��ا وم��ن�����س��ات اإع��لم��ي��ة اأخرى 
ترعاها وا�سنطن اإىل التوا�سل ب�سكل 
مع  هم  حيث  الإيرانيني  مع  اأف�سل 
تف�سري ال�سيا�سة الأمريكية والإ�ساءة 
ع���ل���ى الخ�����ت�����لف�����ات ب�����ني احل���ري���ة 
الأم��ري��ك��ي��ة وال���س��ت��ب��داد الإي�����راين.

ال�سني  ازدادت  �����س����ن����وات،  ط�������وال 
ورو���س��ي��ا واإي����ران ق��رب��اً على م�ستوى 
للوليات  م��ن��اه�����س  حت���ال���ف  ����س���وغ 
التقارير  ذك����رت  م���وؤخ���راً،  امل��ت��ح��دة. 
امل��ئ��ات من  رو���س��ي��ا  اإي����ران تعطي  اأن 
الطائرات بل طيار ل�ستخدامها يف 
وجتهيزات  بقطع  وتزودها  اأوكرانيا 
اأي�ساً  اإي�����ران  وت��ت��اج��ر  ل��ط��ائ��رات��ه��ا. 
وتعمل  اأك������رب  ب�����س��ك��ل  ال�������س���ني  م����ع 
بريك�س  حتالف  اإىل  الن�سمام  على 
والهند  ورو�سيا  ال�سني  ي�سم  ال��ذي 
وختم  اأفريقيا.  وج��ن��وب  وال��ربازي��ل 
ها�س باأنه يف هذه اللحظة احلرجة، 
حتتاج وا�سنطن اإىل ا�سرتاتيجية ما 
امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  خطة  بعد 
ت�����س��ط��ر ه����ذه ال���ق���وى ال���ث���لث اإىل 

النتباه.

اإبحار �سفينتني اأخريني حتمالن حبوبا من اأوكرانيا 

•• عوا�صم- وكاالت

���س��ل��ط ت���ق���ري���ر ب���ري���ط���اين ال�������س���وء ع����ن م����ا مت 
ال�سينية  ال�سلطات  ا�ستعداد  عن  موؤخراً  تناقله 
تعتربها  ال��ت��ي  ت��اي��وان،  ج��زي��رة  على  لل�سيطرة 
اأرا���س��ي��ه��ا، يف ه��ج��وم �سريع لن  بكني ج���زءاً م��ن 

يزيد عن 48 �ساعة.
وت���ق���ول م�����س��ادر دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل�����س��ح��ي��ف��ة “ذي 
اإنه عندما تقرر ال�سني ال�ستحواذ  تيليغراف” 
ب��ال��ق��وة ع��ل��ى ت���اي���وان، ف��اإن��ه��ا �ستقوم ب��ذل��ك من 
خ���لل ه��ج��وم ���س��ري��ع مي��ت��د ل�48 ���س��اع��ة فقط، 

حتى ل يكون لدى الغرب وقت للرد.
وم��ن��ذ ي���وم اخل��م��ي�����س، جت���ري ال�����س��ني مناورات 
ب�سكل  اجل��زي��رة  م��ط��وق��ة  م�سبوقة،  غ��ري  ح���رب 
�سبه كامل ب�سياق ردها الغا�سب بعد اأن اأ�سبحت 
البارزة  الدميقراطية  الع�سو  بيلو�سي،  نان�سي 
اأكرب  الأم��ري��ك��ي��ة،  الرئا�سة  ترتيب  يف  والثالثة 

زائر للمنطقة منذ 25 عاماً.
على  اليوم  الغربية  احلكومات  من  عدد  وتعمل 
افرتا�س اأن الهجوم الع�سكري ال�سيني بات قاب 
قو�سني اأو اأدنى، اإذ ت�ستفيد القيادة ال�سينية من 
ال�سيناريوهات والإخفاقات التي مرت بها القيادة 

الرو�سية يف حربها على اأوكرانيا.
ف����اإن احلكومات  ب��ك��ني،  ا���س��ت��ن��ت��اج��ات  وب��ح�����س��ب 
الغربية احتاجت يومني على الأقل لل�ستجابة 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ���س��ن  ع��ل��ى  ���س��ح��ي��ح  ب�����س��ك��ل 
الوا�سع على  الع�سكري  فلدمير بوتني هجومه 

اأوكرانيا يف 24 فرباير )�سباط( املا�سي،
احلا�سمة  الزمنية  ال��ف��رتة  ه��ي  تلك  وب��ال��ت��ايل   
التي ميكن من خللها حتقيق مكا�سب ل رجوع 

عنها.
مو�سكو  ف�سل  ف���اإن  دبلوما�سية،  مل�����س��ادر  ووف��ق��اً 
ك��ي��ي��ف والإط����اح����ة بحكومة  ب��ال���س��ت��ي��لء ع��ل��ى 
الرئي�س الأوكرانية فولدميري زيلين�سكي يف اأول 
48 �ساعة من بدء ما ت�سميها مو�سكو “العملية 
الباب  تركوا  الرو�س  فاإن  اخلا�سة”،  الع�سكرية 
مفتوحاً على م�سراعيه حل�سول كييف على دعم 

غربي كبري.
الإجابة  تتم  مل  ���س��وؤال��ني  اأك���رب  يبقى  ح��ني  ويف 
عليهما هما متى وكيف، حتذر تايوان اأن الهجوم 

قد ياأتي يف وقت مبكر من 2023.
4 ���س��ي��ن��اري��وه��ات حمتملة  وع��ل��ي��ه، مي��ك��ن ر���س��م 
ميكن اأن تطبقها ال�سني لل�سيطرة على تايوان:

حما�سرة تايوان  .1
امل�ستمرة  الع�سكرية  التدريبات  ا�ستخدام  ميكن 
لإره����اق ت��اي��وان م��ال��ي��اً واق��ت�����س��ادي��اً وع��م��ل��ي��اً، اإذ 
فمن �ساأنها ا�ستنزاف القوات امل�سلحة التايوانية 
ل��ف��رتات طويلة  ال���س��ت��ع��داد  اأه��ب��ة  ع��ل��ى  لكونها 
م���ن ال����زم����ن. ك��م��ا ���س��ت��م��ك��ن ال�����س��ني م���ن ن�سر 
اآلياتها الع�سكرية يف اأف�سل املواقع املمكنة حول 
اجلزيرة لتكون قادرة على �سن هجمات ب�سرعة. 
جتري  التي  التدريبات  ا�ستغلل  لبكني  وميكن 
لإن�ساء منطقة حظر جوي  ذريعة  الأ�سبوع  هذا 
ت���اي���وان عن  ل��ع��زل  ب��ال��ك��ام��ل  وج���م���ارك مطبقة 

امل�ساعدة اخلارجية.

وكينمن مات�سو  جزر  على  ال�سيطرة   .2
ل��ط��امل��ا ن���ظ���رت ب��ك��ني اإىل اجل�����زر ال�����س��غ��رية يف 
مقاطعة فوجيان، والتي يقع بع�سها على بعد اأقل 
من 10 كيلومرتات من الرب الرئي�سي لل�سني، 
اأن  لبكني  وميكن  اأرا�سيها.  من  ج��زء  اأنها  على 
اأو كل تلك اجل��زر، لكون كلفة هذه  تغزو بع�س 
ب�سبب كونها مف�سولة برياً  اخلطوة قليلة جداً 
عن تايوان، وبالتايل اأي رد ع�سكري من تايبيه، 
اإما من خلل تعزيز دفاعاتها اأو اإر�سال املقاتلني 
اإىل تلك اجلزر، من �ساأنه ت�سجيع بكري على اأن 
م�سابهة  بطريقة  املغامرة  اإىل  ميًل  اأكر  تكون 

يف  القرم  جزيرة  �سبه  على  رو�سيا  ا�ستيلء  اإىل 
.2014

على تايوان جوي  هجوم   .3
مبا�سرة  هجمات  �سن  تختار  اأن  لل�سني  ميكن 
الغزو  تقليل خماطر  �ساأنها  التي من  اجلو  من 
ال�ساحلية  ال���دف���اع���ات  اأن  ي��ع��ن��ي  م���ا  ال�����س��ام��ل، 
وال��رادارات واملطارات �ستكون الأهداف املحتملة 
مع جتنب ا�ستهداف املراكز ال�سكانية الرئي�سية، 
طاولة  اإىل  ت����اي����وان  ي���دف���ع  ق����د  ال������ذي  الأم�������ر 
من  الكبرية  الأع���داد  ل�سقوط  درءاً  املفاو�سات 
ع�سكرياً  ت�سعيداً  �سيكون  امل��دن��ي��ني.  ال�سحايا 
الطبيعة  اأن  ت�����س��ع��ر  ق���د  ال�����س��ني  ل��ك��ن  ك���ب���رياً، 
املحدودة لتلك الهجمات قد ل تثري رد فعل من 

الغرب.
يف هذا ال�سيناريو، من املرجح اأن تزيد الوليات 
املنطقة، ل�سيما  املتحدة من جاهزية قواتها يف 
ت�����س��ع ط��وك��ي��و جي�سها  ال���ي���اب���ان، وق����د  ت��ل��ك يف 
اأي�ساً يف حالة تاأهب، خ�سو�ساً تلك التي ميكن 
البالي�ستية  ال�����س��واري��خ  خللها  م��ن  ا�ستهداف 

ال�سينية.
واإذا مل ت�ستدع خطوة ال�سني اأي رد، فيعني ذلك 
اأن ال�سني مل تقم باملطلوب لإجبار تايوان على 
�سي�سع  ولكنه  املفاو�سات،  طاولة  اإىل  اجللو�س 

الغرب يف حالة تاأهب جتاهها.

ال�سامل 4.الغزو 
اإىل  ال�����س��ني  �ست�سعى  ال�����س��ام��ل،  ال��ه��ج��وم  ب��ح��ال 
مت�سابقة  ا�سرتاتيجية،  نقاط  يف  قواتها  اإن���زال 
عرب م�سيق تايوان البالغ طوله 70 ميًل حتت 
غ��ط��اء ال�����س��واري��خ وال���ط���ريان احل��رب��ي لإلهاء 
اأي م��داف��ع��ني م��ن ت���اي���وان. ك��م��ا م��ن امل��رج��ح اأن 
نطاق  على  الإلكرتونية  احل��رب  ا�ستخدام  يتم 
الذعر  وب���ث  ت���اي���وان  ات�����س��الت  لتعطيل  وا���س��ع 
تايوان  دف��اع��ات  على  التغلب  بغية  العامة،  ب��ني 
امللمو�سة وحتطيم قوة الإرادة لدى �سعب تايوان 

بالدفاع واملعنوي واملقاومة.
وتختم ال�سحيفة الربيطانية تقريرها بالإ�سارة 
اإىل اأن الرد الدويل على اأي من تلك اخلطوات 
���س��ي��ك��ون م�����س��م��ون��اً، وغ��ال��ب��اً م��ا ���س��ي��ك��ون ب����اإدارة 
اأن ت�سمل حلفاء  الوليات املتحدة ومن املحتمل 
اآخرين مثل اليابان وا�سرتاليا، وقد تن�سم الهند 

ولكن من دون م�ساركتها ع�سكرياً.
قوة  بريطانيا  ل��دى  يكون  األ  املحتمل  م��ن  كما 
من  اأي  على  ال��رد  على  ق��ادرة  مبا�سرة  ع�سكرية 
اأنواع الهجوم ال�سيني، ولكن �سيكون لها املقدرة 
والقدرات  ال�ستخباراتية  املعلومات  توفري  على 

الإلكرتونية لأي رد تقوده الوليات املتحدة.

خطط �سينية لل�سيطرة على تايوان بـ 48 �ساعة  4

•• زغرب-اأ ف ب

ت��ه��دف جولة  ا���س��م��ه،  اأو مت��ث��ال يحمل  ���س��ارع  يف غ��ي��اب 
اإىل  زغ��رب  الكرواتية  العا�سمة  يف  تيتو”  مع  “ال�سري 
تتبع اإرث رئي�س يوغو�سلفيا ال�سابق جوزيف بروز تيتو 

الذي ما زال مثريا للجدل بعد عقود من وفاته.
الآخر،  البع�س  واملكروه من  البع�س  املحبوب من  تيتو 
اأربعة عقود من وفاته  ما زال �سخ�سية م�ستقطبة بعد 
ال�سابقة، مبا فيها كرواتيا  يف جمهوريات يوغو�سلفيا 
ح��ي��ث ���س��اع��د يف حتقيق ال��رخ��اء وال���س��ت��ب��داد ع��ل��ى حد 
�سواء.تقول منظمة اجلولة دانييل ماتييفيت�س اإن فكرة 
2017 عندما نزعت ال�سلطات  امل�سروع بداأت يف العام 

ا�سم تيتو عن �ساحة رئي�سية يف العا�سمة زغرب.
وكانت تلك اخلطوة الأحدث يف �سل�سلة من الإجراءات 
التي اتخذت خلل �سنوات وتهدف اإىل تخلي�س البلد 
ون�سب  ل��وح��ات  اإزال���ة  م��ع  اليوغو�سليف،  ما�سيها  م��ن 
حتمل  كانت  و�ساحات  ���س��وارع  ت�سمية  واإع���ادة  تذكارية 

ا�سمه با�سم �سخ�سيات تاريخية اأخرى.
لكن بالن�سبة اإىل دانييل ماتييفيت�س )39 عاما( يبقى 
“تيتو كان  التاريخ مهما.وتو�سح لوكالة فران�س بر�س 
القرن  يف  ال�سيا�سيني  العمالقة  م��ن  واح����دا  ���س��ك  ب��ل 

الع�سرين«.
التي اأطلقت قبل عام  “ال�سري مع تيتو”  وتاأخذ جولة 
مرتبطة  زغ���رب  و���س��ط  يف  م��واق��ع  ثمانية  اإىل  ال����زوار 
بالزعيم ال�سابق واأن�ساره يف احلركة املناه�سة للفا�سية 

التي اأ�س�ست مطلع احلرب العاملية الثانية.
ا�سم  ال���زوار خ��لل اجل��ول��ة يف �ساحة كانت حتمل  مي��ر 
كان  التي  الرئي�سية  احلديد  ال�سكك  حمطة  ويف  تيتو 
النظام الكرواتي املوايل للنازية يرّحل منها الأ�سخا�س 
اإىل مع�سكرات اعتقال، ويف ممر �سمي تيمنا ب�سقيقتني 

كانتا من اأبطال املقاومة.
وت�ستك�سف اجلولة جناحات تيتو كما اإخفاقاته.

عرف الزعيم اليوغو�سليف برف�سه التحالف مع ال�سرق 
موؤ�س�سي  اأح��د  واأ�سبح  الباردة  احل��رب  خلل  الغرب  اأو 

حركة عدم النحياز. و�سمح هذا الو�سع للبلد بالبتعاد 
عن فو�سى تلك الفرتة وحتقيق بع�س الزدهار.

“كانت لتيتو علقات  ويقول املوؤرخ هرفوي كل�سيت�س 
ال�سرق  م��ع  يهمل علقاته  لكنه مل  ال��غ��رب  م��ع  ج��ي��دة 
اأي�����س��ا، وو���س��ع ي��وغ��و���س��لف��ي��ا يف م��ك��ان م��ا يف الو�سط 

م�ستفيدا من املع�سكرين«.
اأن  اأي�سا  يتذكرون  اليوغو�سلفيني  من  العديد  لكن 
القومية  امل��ع��ار���س��ة واحل���رك���ات  اأ���س��ك��ال  ك��ل  ق��م��ع  تيتو 

بقب�سة من حديد.
بعد وفاته يف العام 1980، مل ت�سمد تركيبة ال�سعوب 
اأكر  والأدي��ان التي كانت ت�سّكل الحت��اد اليوغو�سليف 
من عقد، واندلعت �سل�سلة من احلروب خلفت اأكر من 

130 األف قتيل.
ظهرها  ك��روات��ي��ا  اأدارت   ،1991 ع��ام  ال�ستقلل  بعد 
ف على اأنه انحراف  ملا�سيها اليوغو�سليف الذي بات ُيعَرّ

يف تاريخ البلد.
عا�ست دانييل ماتييفيت�س التي قاتل جداها يف �سفوف 
التي  بالطريقة  اأعجبت  وق��د  اأملانيا،  يف  عامني  ال��ث��وار، 

واجه بها هذا البلد ما�سيه، وهو ما األهم م�سروعها.
الأملان  بها  تعامل  التي  بالطريقة  ذهلت  “لقد  وتقول 
فمنذ  ب�سل�سة.  �سيء  كل  ي�سري  ل  تاريخهم«.لكن  مع 
دانييل هدفا  كانت  “ال�سري مع تيتو”،  بداأت جولتها 
تلقت  كما  الجتماعية،  ال�سبكات  على  كراهية  لر�سائل 

تهديدات ما اأدى اإىل فتح ال�سلطات حتقيقا.
اإي��غ��ور بيرتنيل وهو  انتقد  الأول/دي�����س��م��رب،  ك��ان��ون  يف 
ال�����س��ي��اح��ة يف زغ����رب لإدراجها  ه��ي��ئ��ة  ���س��ي��ا���س��ي مي��ي��ن��ي 
اأم��ر ل  “اإنه  ال��زي��ارة يف كتيباتها وق��ال  معلومات ح��ول 
على  وع��ار  اأيديولوجي  ا�ستفزاز  اإن��ه   ... حتمله  ميكن 

زغرب«.
ل��ك��ن ال��ع��دي��د مم��ن ق��ام��وا ب��ه��ذه اجل��ول��ة وج����دوا اأنها 
فيدرانا  الق��ت�����س��ادي��ة  اخل��ب��رية  م��ث��ل  ال��ع��ن��اء  ت�ستحق 
“تعلمت �سيئا  اأعربت عن �سعادتها لأنها  با�سيت�س التي 
جديدا” م�سرية اإىل اأنه كان من النادر “�سماع اأي �سيء 

عن تيتو يف زغرب«.

يف زغرب... »جولة مع تيتو« 
تعيد اإرث زعيم يوغو�سالفيا ال�سابق 

ميكن اأن توؤلب العقوبات الأمريكية ال�سعب الإيراين 

نافذة بايدن يحتاج اإىل ا�سرتاتيجية ملا بعد اتفاق 2015 النووي
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• ماتيو بوك كوتيه*

    رحلة نان�سي بيلو�سي اإىل تايوان ت�سغل الأذهان. 
الأخبار  ع��ل��ى  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال��و���س��ع  ي�سيطر  بينما 
ت��ذك��رن��ا ه���ذه الزيارة  24 ف��رباي��ر،  ال��دول��ي��ة م��ن��ذ 
اأن خ��ط��وط ال��ت��وت��ر ب��ني الإم��رباط��وري��ت��ني عديدة 
ب��داأ يف  ق��د  واأن �سراًعا ج��دي��ًدا  ال���دويل،  النظام  يف 

الظهور يف اآ�سيا.
اأب��ًدا مع الوجود      ال�سني، كما نعلم، مل تت�سامح 
الن��ف�����س��ايل ل���ت���اي���وان. ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ه��ا، ت���اي���وان هي 
عاجًل  العودة  اىل  مدعّوة  فقط،  متمردة  مقاطعة 
اأم اآج��ًل اإىل ال�سّف، من خ��لل اإع���ادة الن��دم��اج يف 

“الدولة الأم«.
باإمكانية  املن�سقة  اجل���زي���رة  تلعب  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن     
ا�ستقللها الر�سمي. ومع ذلك، فهي ل جتروؤ على 
اأخذ زمام املبادرة، علما اأن الرب الرئي�سي لل�سني قد 

يخاطر بغزوها خلل �ساعات.

تايوان
ن����رى، ف����اإن ال���س��ط��راب��ات ع��ل��ى ال�ساحة      وك��م��ا 
الوقت  اأن  تعتقد  قد  ال�سني  اأن  اإىل  ت�سري  الدولية 
قد حان. بعد اأن اأ�سبحت قوة عظمى مدركة متاًما 
لذاتها، واملنت�سًرة الكربى غري املبا�سرة من ال�سراع 
حالة  تعتربه  ملا  حد  و�سع  تريد  فاإنها  اأوكرانيا،  يف 

�ساذة تايوانية.
   علوة على ذلك، فهي اأقل ت�ساحًما مع ال�سمانات 
اإذا قررت  الأمريكية املمنوحة لتايوان للدفاع عنها 

ال�سني �سّمها.
   فهي ترى يف ذلك وجودا غري �سرعي لإمرباطورية 

اأجنبية يف منطقة نفوذها.
اإمرباطورية  وخ�سو�سا،  اأجنبية،  اإم��رباط��وري��ة     
اأنحاء  انحطاطها يف جميع  تن�سر  انحدار،  يف حالة 
يجعل  ولكنه ل  اإنكاره،  -انحطاط ل ميكن  العامل 
فيها  مرغوب  ال�سلطوية  الإمرباطوريات  حال  باأي 

اأكر.

با�سم  م��ك��ان  ك��ل  نف�سها يف  اإم��رباط��وري��ة تفر�س     
اأ�سبح  وال���ذي  للدميقراطية،  اإق��ن��اع��ا  اأق���ل  مفهوم 

�سورة كاريكاتورية عن نف�سها.
تايوان؟  غ���زو  ال�����س��ني  ق���ررت  اإذا  �سيحدث  م���اذا     

�سيكون التايوانيون بالتاأكيد اأول من �سيعاين.
موؤخراً،  ف��رن�����س��ا  ل���دى  ال�سيني  ال�����س��ف��ري  اأو����س���ح    
اإخ�ساع  تعتزم  اأن بكني  اإخبارية فرن�سية،  على قناة 
“اإعادة  بعد  تثقيف”  “اإعادة  لعملية  التايوانيني 
التوحيد  اإع���ادة  ت��اأت��ي  ول��ن  ال�سني.  م��ع  التوحيد” 

بدون غزو ع�سكري.
ي��ط��رح نف�سه: ه��ل �سريغب  ال���ذي  ال�����س��وؤال  ل��ك��ن    
الأمريكيون يف ال�ستباك مبا�سرة مع ال�سني بينما 

مل يفعلوا ذلك يف اأوكرانيا؟
   خلف اخلطاب حول الدميقراطية العاملية، ميكننا 
ق���وة عظمى  ت��ظ��ل  اأن  وا���س��ن��ط��ن يف  ن���رى رغ��ب��ة  اأن 
املنطقة  ه��ذه  على  الهيمنة  منح  ورف�����س  اآ���س��ي��ا،  يف 

لل�سني.
   لناأخذ بع�س امل�سافة من الأحداث: لقد مت الإعلن 
منذ فرتة طويلة عن عامل متعدد الأق��ط��اب... انه 

يت�سكل اأمامنا.
الإمرباطوريات

اأن ياأتي مع بع�س التوازن... حتى     ياأمل البع�س 
الآن، يحدث العك�س.

اأو     تريد الإم��رباط��وري��ات التي ول��دت من جديد 
ن�����س��اأت اإث���ب���ات ق��وت��ه��ا م��ن خ���لل مم��ار���س��ت��ه��ا يف ما 
تعتربه منطقة نفوذها الطبيعية، حيث ل تت�سامح 
ويوؤمنون  ���س��ي��ادت��ه��ا،  غ���ري  اأخ�����رى  ���س��ي��ادة  اأي  م���ع 

با�ستعرا�س القوة.
اإمكانية  التوتر، وتتج�سد  تتكاثر نقاط  النتيجة:    

ال�سعود اإىل اأق�سى احلدود.
دائًما  املت�سارعة  الإم��رباط��وري��ات  تتمتع  ل  ق��د     
ما،  ي��وًم��ا  تتخذ  وق���د  الباردة”،  “احلرب  بحكمة 
بوعي اأو بغري وعي، اخلطوة الزائدة، مما يوؤدي اإىل 

نريان اجلحيم.
ترجمة خرية ال�سيباين

ال�سعود اجلنوين اإىل الأق�سى...!

“امرباطورية  موؤلفاته  من  مونرتيال.  التجارية  للدرا�سات  العليا  املدر�سة  يف  وحما�سر  اجتماع  *عامل 
ال�سوابية ال�سيا�سية “ و”التعددية الثقافية كدين �سيا�سي«.
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املال والأعمال

الأول الربع  يف  الدولة  م�ستوى  على  احلكومي  الإنفاق  درهم  مليار   87.4
•• اأبوظبي-وام:

دره��م يف  87.4 مليار  اإىل  الإم��ارات  الإنفاق احلكومي لدولة  ارتفع 
يعادل  ما  اأو   19.6% بزيادة قدرها  اجل��اري  العام  الأول من  الربع 
14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم يف الفرتة نف�سها 
اإح�����س��اءات مالية احلكومة  2021، وذل���ك وف��ق  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن 

ال�سادرة عن وزارة املالية.
م�ستوى  على  احلكومي  النفاق  �سمل  املالية،  وزارة  بيانات  وبح�سب 
28.7 مليار درهم  ال��ع��ام اجل���اري نحو  الأول م��ن  ال��رب��ع  ال��دول��ة يف 
مليار   24.6 بنحو  بتعوي�سات  مقارنة  وذل��ك  العاملني،  لتعوي�سات 

اأو ما   16.6% 2021، بزيادة قدرها  املقارنة من  درهم يف الفرتة 
يعادل 4.1 مليار درهم.

وتعوي�سات العاملني هي جمموع املكافاآت النقدية والعينية امل�ستحقة 
الدفع للموظفني احلكوميني، وت�سمل الأجور اأو الرواتب، والبدلت 
والعلوات واملزايا الأخرى، كما ت�سمل امل�ساهمات الجتماعية املدفوعة 

لربامج التاأمني الجتماعي نيابة عن العاملني.
ال�سلع  ا�ستخدام  دره��م  مليار   30.9 نحو  احلكومي  الن��ف��اق  و�سمل 
واخلدمات، و14.1 مليار للمنافع الجتماعية، و6.4 مليار للإعانات 
راأ�س  ا�ستهلك  مليار  و1.6  ل��ل��ف��ائ��دة،  دره���م  مليار  و1.7  امل��ال��ي��ة، 
للم�سروفات  مليار  و3.8  للمنح،  دره��م  مليون  و304  الثابت،  امل��ال 

الأخرى.
واأظهرت الإح�سائيات اأن الإيرادات و�سلت اإىل 123.8 مليار درهم 
يف الربع الأول من العام اجلاري، بزيادة قدرها %39.1 اأو ما يعادل 
34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم يف الفرتة نف�سها 

من العام املا�سي 2021.
اإي��رادات الربع الأول من العام اجلاري، بواقع 56.7 مليار  وتوزعت 
درهم من ال�سرائب على ال�سركات امل�ستخرجة للنفط ومنتجي الغاز 
بالدولة والر�سوم اجلمركية وبع�س  العاملة  البنوك  الطبيعي وعلى 
مليار   4.9 لنحو  الجتماعية  امل�ساهمات  وو�سلت  الأخ��رى،  الر�سوم 

درهم، فيما و�سلت الإيرادات الأخرى اإىل 62.2 مليار درهم.

واأكدت وزارة املالية اأن اإح�ساءات مالية احلكومة تعترب من الإح�ساءات 
ذات الهتمام املحلي والدويل حيث اإنها تو�سح احلجم الكلي لعمليات 
احلكومة يف الدولة وتو�سح م�ساهمة القطاع احلكومي يف القت�ساد 
متعددة  لأغ��را���س  احلكومة  خ��لل  م��ن  امل���وارد  وتخ�سي�س  الوطني 
تنفيذ  ومراقبة  ال�سليم  امل��ايل  التحليل  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  وتعترب 

امل�سروفات العامة.
وبح�سب الوزارة، فاإن اإح�ساءات مالية احلكومة لها دور بالغ الأهمية 
القت�سادية  ال�سيا�سات  على  ال��رق��اب��ة  ويف  املالية  ال��ربام��ج  و���س��ع  يف 
وتعد اأحد اأنواع اإح�ساءات القت�ساد الكلي الهامة التي تخدم القيادة 

ال�سيا�سية و�سناع القرار والباحثني واملهتمني بالقطاع املايل.

»اأبوظبي الإ�سالمي« يح�سل على �سهادتي تكرمي من »برو�سريد« 
و»اإنفريو�سريف« جلهوده البيئية ومبادراته يف جمال ال�ستدامة 

اأعلنت عن نتائج الن�سف الأول من العام 2022، وت�سّجل اأداًء قويًا 

»اأدنوك للتوزيع« ت�سجل �سايف اأرباح بقيمة 1.56 مليار درهم خالل الن�سف الأول 

ا�سرتاطات لتعزيز الأمن احليوي وجتهيز الذبائح يف بيئة نظيفة واآمنة

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« ت�سدر قرارًا لتنظيم عمل امل�سالخ 
املتنقلة ل�سمان الذبح الآمن يف مناطق الإمارة وخالل الفعاليات

ويز اإير اأبوظبي ت�ستاأنف رحالتها اجلوية اإىل مو�سكو
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة وي���ز اإي���ر اأب��وظ��ب��ي، ���س��رك��ة الطريان 
الوطنية منخف�سة التكلفة يف دولة الإمارات، اأم�س 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ا�ستئناف رح��لت��ه��ا اجل��وي��ة  ع��ن 
العا�سمة الرو�سية مو�سكو ب�سكل يومي اعتباراً من 
املوقع  التذاكر من خلل  وتتوفر  املقبل.  اأكتوبر   3
ال�سركة  وتطبيق   wizzair.com الإل��ك��رتوين 
درهم   359 تبداأ من  باأ�سعار  املحمول  الهاتف  على 

اإماراتي*. 
بريلوي�س،  مايكل  ق��ال  املو�سوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
“تت�سمن  اأب��وظ��ب��ي:  اإي���ر  وي��ز  ال��ع��ام ل�سركة  امل��دي��ر 
34 وج��ه��ًة يبعد  اأب��وظ��ب��ي  اإي���ر  �سبكة رح���لت وي���ز 
وباأ�سعار  اأب���وظ���ب���ي  ع���ن  ����س���اع���ات  خ��م�����س  اأق�����س��اه��ا 
ال�سياحة  دعم قطاع  اإي��ر يف  ويز  وت�ساهم  خمف�سة. 
وال�سفر يف دولة الإمارات من خلل تعزيز ارتباطها 
الأنظمة  م��ع  ين�سجم  مب��ا  وال��ع��امل  املنطقة  ب���دول 

وال�سيا�سات الوطنية«.

اأبوظبي، من موقعها ال�سرتاتيجي  اإير  وتقدم ويز 
يف دولة الإمارات جمموعة وا�سعة من خيارات ال�سفر 
اإىل  التكلفة  ومنخف�سة  اجل����ودة  وع��ال��ي��ة  امل��ري��ح��ة 
العديد من الوجهات، مبا فيها الإ�سكندرية و�سوهاج 
“كازاخ�ستان” وعّمان  “م�سر” واأملاتي ونور�سلطان 
“اليونان”  و�سانتوريني  واأثينا  “الأردن”  والعقبة 
والدمام  “�سربيا”  “اأذربيجان”وبلغراد  وب��اك��و 
“اململكة العربية ال�سعودية” وكوتاي�سي “جورجيا” 
“املالديف”واملنامة  وم��ال��ي��ه  “الكويت”  وال��ك��وي��ت 

“البحرين” وم�سقط و�سللة “ُعمان” و�ساراييفو 
“البو�سنة”وتل اأبيب “اإ�سرائيل” وتريانا “األبانيا” 

ويريفان “اأرمينيا” وغريها من الوجهات. 
امل�����س��اف��ري��ن خ��دم��ة حجز  ال�����س��رك��ة جلميع  وت���وؤم���ن 
ال��ت��ذاك��ر ب��ك��ل راح����ة و���س��ل���س��ة خ���لل ه���ذه الفرتة 
فليك�س  وي��ز  خ��دم��ة  لهم  ت��وف��ر  حيث  ال�ستثنائية، 
التي تتيح للم�سافرين اإمكانية اإلغاء حجوزاتهم قبل 
اإ�سافية،  ر�سوم  اأي  ب��دون  املغادرة  من  �ساعات  ثلث 

وا�سرتداد كامل ال�سعر الأ�سلي للتذكرة مبا�سرًة.

•• اأبوظبي - الفجر

وال�سلمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأ����س���درت 
امل�سالخ  يف  ال��ع��م��ل  لتنظيم  ق�����راراً  ال��غ��ذائ��ي��ة 
من  اجلمهور  ا�ستفادة  تعزيز  بهدف  املتنقلة 
ال��ذب��ح الآمن  ه��ذه اخل��دم��ة وتو�سيع خ��ي��ارات 
املناطق  يف  خا�سة  نظامية،  ا���س��رتاط��ات  وف��ق 
يف  وك��ذل��ك  دائ��م��ة،  م�سالخ  بها  توجد  ل  التي 
خدمة  تتطلب  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���س��ب��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الذبح الآمن.
وياأتي ا�سدار هذا القرار يف اإطار التزام الهيئة 
واملحافظة  احل��ي��وي  الأم���ن  منظومة  بتعزيز 
امل�����س��ت��ه��ل��ك، وجتنب  ع���ل���ى ���س��ح��ة و����س���لم���ة 
احليوانية  ل��ل��روة  الع�سوائي  ال��ذب��ح  عمليات 
خارج امل�سالخ النظامية، والتي توؤثر �سلباً على 

�سحة و�سلمة امل�ستهلكني. 
مدير  العامري  البحري  �سعيد  �سعادة  واأك��د   
وال�سلمة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ع�����ام 
الغذائية اأن ا�سدار قرار ب�ساأن امل�سالخ املتنقلة 
ا���س��رتاط��ات لعملها مي��ث��ل ج���زء مهم  وو���س��ع 
منظومة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
الذبح  والتخل�س من عمليات  الأم��ن احليوي 
خدمة  خ��ي��ارات  من  يزيد  اإن��ه  كما  الع�سوائي، 
اإمارة  يف  واملقيمني  للمواطنني  املتاحة  الذبح 
اأب��وظ��ب��ي وخ��ا���س��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ل تتوفر 
الفعاليات  خ���لل  اأو  ال��دائ��م��ة  امل�����س��ال��خ  ف��ي��ه��ا 
واملهرجانات التي تتطلب وجود هذه اخلدمة.

وقال اإن الهيئة حر�ست على و�سع ا�سرتاطات 
لقرار  تنفيذاً  املتنقلة  امل�سالخ  عمل  لتنظيم 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���س��م��و 
ل�سنة   )8( رق��م  الغذائية  وال�سلمة  للزراعة 

ال�سروط  ن���ظ���ام  ب���اإ����س���دار  اخل���ا����س   2020
يف  احليواين  الإنتاج  ملن�ساآت  والفنية  ال�سحية 
اأبوظبي، وال��ذي يت�سمن �سوابط عمل  اإم��ارة 
التحتية  والبنية  الإم���ارة،  يف  املتنقلة  امل�سالخ 
بالإ�سافة  متنقل،  م�سلخ  لتجهيز  ال��لزم��ة 
لعملها  ال�����س��ح��ي��ح��ة  امل��م��ار���س��ات  حت��دي��د  اإىل 
احليوي  الأم��ن  متطلبات  تطبيق  ي�سمن  مبا 
وجتهيز  امل�سالخ  يف  ال�سحية  وال���س��رتاط��ات 
الذبائح يف بيئة نظيفة واآمنة و�سحية وخالية 

من التلوث.
يراعي  النظامية  امل�سالخ  الذبح يف  اأن  واأو�سح 
ال�سحة  يعزز  مبا  احليوي  الأم��ن  ا�سرتاطات 
ال���ع���ام���ة، ح��ي��ث ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة ال���ذب���ح وجتهيز 
ال���ذب���ائ���ح يف ب��ي��ئ��ة ن��ظ��ي��ف��ة واآم���ن���ة م���ن خلل 
وتوفري  ال��ذب��ح،  وبعد  قبل  البيطري  الك�سف 
هذه  ملمار�سة  ومرخ�سني  م��وؤه��ل��ني  ق�سابني 
مع  ال�سليم  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ه��ن��ة، 

خملفات الذبح والتخل�س منها ب�سكل اآمن مبا 
ي�سمن تطبيق متطلبات الأمن احليوي .

ون�س القرار على اإلزام م�سغلي امل�سالخ املتنقلة 
ذب��ح احل��ي��وان��ات وتهيئة  ال��ت��ي مت��ار���س ن�ساط 
من  جت��اري��ة  رخ�سة  على  باحل�سول  حلومها 
من  ممانعة  ع��دم  �سهادة  و  املخت�سة،  ال�سلطة 
املتنقلة،  امل�سالخ  ن�ساط  م��زاول��ة  قبل  الهيئة 
ال�سوابط  م���ن  ع����دد  ال����ق����رار  ي��ت�����س��م��ن  ك��م��ا 
وال�سرتاطات الفنية للبنية التحتية للم�سالخ 
املتنقلة وا�سرتاطات املمار�سات الت�سغيلية لها، 
للممار�سات  تو�سيحية  ���س��ور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�سالخ  يف  اخل��اط��ئ��ة  وامل��م��ار���س��ات  ال�سحيحة 

املتنقلة.  
للم�سالخ  التحتية  البنية  ا�سرتاطات  و�سمن 
يحقق  اأن  ���س��رورة  اإىل  ال��ق��رار  اأ���س��ار  املتنقلة 
ت�سميم امل�سلخ ا�سرتاطات الف�سل بني املراحل 
الذبح  وبعد  واأث��ن��اء  قبل  املختلفة  والعمليات 

والتربيد مع �سرورة توفري اأماكن خم�س�سة 
ل��ف�����س��ل وح��ف��ظ امل��خ��ل��ف��ات وال��ن��ف��اي��ات حلني 
التخل�س منها بالإ�سافة اإىل تخ�سي�س موقع 
ال�سحية  املطابقة لل�سرتاطات  للذبائح غري 
حل���ني ال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة اآم���ن���ة، كما 
امل�سلخ املتنقل متطلبات  اأن تتوفر يف  ي�سرتط 
احلركة  ان�سيابية  حيث  من  باحليوان  الرفق 
وتوفري م�سدر للتيار الكهربائي وم�سدر دائم 
متنقلة  وح��ظ��رية  لل�سرب،  ال�ساحلة  للمياه 
وكافية  خم�س�سة  وال���ف���ك  ال��رتك��ي��ب  ���س��ه��ل��ة 
حلني  املختلفة  احل��ي��وان��ات  واإي����واء  ل�ستيعاب 
اإجراء الطبيب البيطري فح�س ما قبل الذبح، 
اإىل  الدخول  قبل  م��زودة مبمر  تكون  اأن  على 
�سالة الذبح للك�سف الطبي على احليوان قبل 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  الذبح يف حالة احلركة، 
غرفة مربدة اأو براد �سغري حلفظ الذبائح يف 
حال تاأخر ا�ستلمها من املتعامل، اأو �سناديق 
من الفلني مع الثلج ل�ستيفاء متطلب التربيد 

عند ت�سليم الذبيحة للمتعامل.
اأما بالن�سبة ل�سرتاطات املمار�سات الت�سغيلية 
املرافق  ���س��رورة توفري  ال��ق��رار على  فقد ن�س 
التنظيف،  عمليات  فعالية  ل�سمان  امل��لئ��م��ة 
النظافة  من  امللئم  امل�ستوى  على  واملحافظة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة م���ع م���راع���اة  ا���س��ت��خ��دام معدات 
واقية  ملب�س  ي�سمل  مبا  ال�سخ�سية  الوقاية 
وقفازات وكمامات عند التعامل مع احليوانات 
العمال  تدريب  �سرورة  على  القرار  ن�س  كما 
بناء  اجل��ي��دة  ال�سحية  امل��م��ار���س��ات  ات��ب��اع  على 
على اأنظمة ال�سلمة الغذائية والتخل�س من 
ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  دون  دوري���ة  ب�سفة  املخلفات 

على البيئة املحيطة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�سلمي،  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  اأع��ل��ن 
جمموعة اخلدمات املالية الإ�سلمية 
�سهادة  على  ح�سوله  اأم�����س،  ال��رائ��دة 
الإجن����������از ال���ب���ي���ئ���ي لإع����������ادة ت���دوي���ر 
النفايات الورقية وال�سهادة اخل�سراء 
الإلكرتونية،  النفايات  تدوير  لإع��ادة 
“برو�سريد”  م��وؤ���س�����س��ة  م��ن  ك��ل  م��ن 
العامليتني  و”اإنفريو�سريف” 
تدوير  اإع��ادة  املتخ�س�ستني يف جمال 
ال��ن��ف��اي��ات، وذل���ك جل��ه��وده يف تطوير 
مبادئ  لدعم  ومبتكرة  فّعالة  خطط 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���س��ت��دام��ة 
والقت�سادية.  وكان م�سرف اأبوظبي 
الإ���س��لم��ي ق��د ات��خ��ذ خ��ط��وات مهمة 
البيئية  ب�سمته  م�ستويات  خلف�س 
عملياته  م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ك��رب��ون��ي��ة 
روؤيته  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة، 
تعزيز  على  تركز  التي  امل��دى  طويلة 
امل�سرف  وي�سارك  ال�ستدامة.  مبادئ 
ح��ال��ًي��ا يف ع���دد م���ن م���ب���ادرات اإع����ادة 
نتائج  حققت  والتي  النفايات،  تدوير 
م���ه���م���ة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا امل���ح���اف���ظ���ة على 
وتوفري  ����س���ج���رة،   329 ي������وازي  م���ا 
ا�ستهلك 7358 جالوًنا من النفط، 
الطاقة  م���ن  ك���ي���ل���ووات  و77456 

و135506 جالوًنا من املياه. 
وي���ع���د ه�����ذا ال���ت���ك���رمي، ����س���ه���ادة على 
اأبوظبي  م�������س���رف  وال�����ت�����زام  ج���ه���ود 
الإ�سلمي بتح�سني م�ستويات الإدارة 
البيئية وال�ستفادة من الفر�س التي 
ت��ع��زز م�����س��اه��م��ت��ه ال��ف��اع��ل��ة يف جمال 
املناخ.  ت��غ��ري  ل��ق�����س��اي��ا  ال���س��ت��ج��اب��ة 

العتبار  بعني  امل�����س��رف  ي��اأخ��ذ  حيث 
التاأثريات البيئية لعملياته الت�سغيلية 
ت��ع��زي��ز م���وؤ����س���رات الأداء  م���ن خ���لل 
ا�ستهلك  برت�سيد  املتعلقة  البيئي 
الطاقة وخف�س النفايات والنبعاثات 
الكربونية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 
البيئية  الأه���داف  م��ن  اأ�سا�سًيا  ج���زًءا 
للم�سرف، تتمثل يف رفع م�ستوى وعي 
وعملئه  ومورديه  امل�سرف  موظفي 
البيئية  اأهمية خف�س ب�سمتهم  جتاه 
والكربونية من خلل مبادرات اإعادة 
امل�سوؤول  وال�����س��راء  ال��ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر 
وزي������ادة امل��ع��ام��لت ال��رق��م��ي��ة بهدف 

خف�س العمليات الورقية. 
الإ�سلمي  اأبوظبي  م�سرف  ويلتزم 
جهود  يف  وم��وؤث��ر  ف��اع��ل  دور  بتقدمي 

ت��ن��م��ي��ة وازده�������ار امل��ج��ت��م��ع يف اإم�����ارة 
الإم���ارات، من خلل  اأبوظبي ودول��ة 
اأه����داف  لتحقيق  وم�����س��ان��دت��ه  دع��م��ه 
ال����س���ت���دام���ة يف ال����دول����ة، والأج���ن���دة 
الوطنية اخل�سراء 2030-2015، 
 .2030 القت�سادية  اأبوظبي  وروؤية 
“امل�ستقبل  مبادئ  امل�سرف  و�سع  كما 
امل�ستدام” كاأحد الركائز الأ�سا�سية يف 
املمتدة خلم�س  الإ�سرتاتيجية  خطته 
ا�سرتاتيجيته  �سيطلق  كما  ���س��ن��وات. 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��ح��وك��م��ة 
م�ساعدة  اإىل  ال��رام��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ي��ة 
اإىل منوذج  الن��ت��ق��ال  ع��ل��ى  امل�����س��رف 
منخف�سة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الكربون وتعزيز التزامه جتاه ق�سايا 

امل�سوؤولية الجتماعية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 )ISIN: AEA006101017(»للتوزيع “اأدنوك  اأعلنت 
، ال�سركة الرائدة على م�ستوى دولة الإمارات يف توزيع الوقود 
للأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  واملدرجة  التجزئة  متاجر  وت�سغيل 
املالية حتت الرمز: )ADNOCDIST( ، اليوم عن نتائج 
2022، حيث بلغت الأرباح  قوية عن الن�سف الأول من العام 
 1.99 والإطفاء  وال�ستهلك  وال�سريبة  الفائدة  خ�سم  قبل 
 1.56 ال�سركة �سايف ربح بقيمة  مليار دره��م، يف حني �سّجلت 

مليار درهم.

املرونة يف الأداء
 2022 اأدنوك للتوزيع خلل الن�سف الأول من العام  �سهدت 
بلغ  �سنوي  اأ�سا�س  على  الوقود  مبيعات  حجم  اإجمايل  يف  من��واً 
الفرتة من العام املا�سي، يف حني �سجلت  بنف�س  مقارنة   9%
بن�سبة  ال�سركات  وق��ود  مبيعات  حجم  يف  مطرداً  من��واً  ال�سركة 
بالنمو القت�سادي الذي  مدفوعاً  �سنوي،  اأ�سا�س  على   27%
ت�سهده الدولة وتاأكيد اتفاقات البيع اجلديدة لوقود ال�سركات 
التي وقعت العام املا�سي. كما ارتفع اإجمايل ربح اأعمال جتزئة 
غري الوقود بن�سبة %10 يف الن�سف الأول من العام 2022 
باحلملت  مدفوعاً  املا�سي،  العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 
ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ع��م��لء وازدي�����اد امل��ع��ام��لت يف 

حمطات اخلدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة وامل�سروبات.

وترية اأعمال قوية 
�سّرعت اأدنوك للتوزيع وترية تنفيذ ا�سرتاتيجيتها للنمو خلل 
خدمة  حمطة   12 بافتتاح   2022 العام  من  الأول  الن�سف 
جديدة يف دولة الإمارات، اأربع منها يف دبي، لي�سل بذلك عدد 
حمطاتها داخل الدولة اإىل 472 حمطة خدمة )35 حمطة 
افتتحت  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  دب�����ي(. ويف  خ��دم��ة يف 
من  الأول  الن�سف  خ��لل  جديدة  خدمة  حمطة   26 ال�سركة 
حمطة  العام لي�سل اإجمايل عدد حمطاتها يف اململكة اإىل 66 

كما   ،538 ال�سركة  الكلي ملحطات  العدد  يبلغ  وبذلك  خدمة. 
يف 30 يونيو 2022. ومت�سي ال�سركة قدماً يف حتقيق هدفها 

الرامي اإىل افتتاح 60-80 موقعاً جديداً يف العام 2022.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سجلت اأدنوك للتوزيع تقدماً يف برناجمها 
5 م��ت��اج��ر واحة  ال��ت��ج��زئ��ة ح��ي��ث مت جت��دي��د  لتجديد م��ت��اج��ر 
املتاجر  وتقدم  العام،  من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خ��لل  اأدن��وك 
متنوعة  وقائمة  املمتازة  والقهوة  الطازجة  الأطعمة  امل��ج��ددة 
من اخليارات، مما �ساهم يف زيادة �سنوية يف اإجمايل اأرباح قطاع 

مبيعات التجزئة لغري الوقود.
الدول  2022 عدد  العام  الأول من  الن�سف  ارتفع خلل  كما 
“فويجر”  الت�سحيم  زي��وت  للتوزيع  اأدن��وك  اإليها  ت�سدر  التي 
اإىل 21 �سوق عاملية. كما قامت ال�سركة باإطلق �سل�سلة زيوت 
ت�سحيم بديلة خم�س�سة ملحركات  زيوت  “فويجر” اخل�سراء، 
نباتية  اأ�سا�سية  زي��وت  با�ستخدام  وامل�سّنعة  وال��دي��زل  البنزين 
على  تو�سعها  للتوزيع  اأدن��وك  %100.وعززت  بن�سبة  امل�سدر 
ال�سعيد العاملي بدخولها يف �سراكة مع �سركة “توتال اإنرجيز “ 
حيث اأعلنت عن اأكرب �سفقة ا�ستثمارية يف تاريخها لل�ستحواذ 
اإنرجيز  “توتال  �سركة  اأعمال  حمفظة  من  على ح�سة 50% 
الوقود  ت��وزي��ع  ���س��رك��ات  اأرب���ع  اأك���رب  اإح���دى  م�سر”،  للت�سويق، 
درهم  مليون   683 ب��ح��وايل  ال�سفقة  قيمة  وت��ق��در  م�سر.  يف 
اإىل  ي�سل  اإ���س��ايف  رب��ح  م��ع  اأم��ري��ك��ي(،  دولر  مليون   185.9(
63.5 مليون درهم )17.3 مليون دولر اأمريكي( يف حال مت 
اإطار  ا�ستيفاء �سروط معينة. وتاأتي عملية ال�ستحواذ هذه يف 
يف  اإقليمياً  رائ���دة  �سركة  للتوزيع  اأدن���وك  جلعل  ال�سركة  روؤي���ة 
قطاع توزيع الوقود. ومن املتوقع اإمتام ال�ستحواذ خلل الربع 
الأول من عام 2023، حيث يخ�سع التفاق ل�ستيفاء �سروط 

معينة، مبا يف ذلك موافقات اجلهات التنظيمية املخت�سة.
لأدنوك  التنفيذي  الرئي�س  اللمكي،  �سعيد  بدر  املهند�س  وق��ال 
“لقد حافظنا خلل  ال�����س��رك��ة:  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  م��ع��ّل��ًق��ا  ل��ل��ت��وزي��ع 
الن�سف الأول من العام 2022 على اأداء مايل وت�سغيلي قوي، 
يف الوقت الذي ا�ستخدمنا فيه اأحدث احللول لتعزيز خدماتنا 
مطرد  منو  مع  ا  قويًّ ال�سركة  اأداء  كان  لقد  لعملئنا.  املقدمة 

وميزانية مالية �سلبة لدعم ال�ستثمارات املعززة للنمو وحتقيق 
عائدات جمزية للم�ساهمني. وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سوف ميثل 
�سركتنا حيث  م�سرية  ب��ارزة يف  امل�سري علمة  ال�سوق  دخولنا 
تنويع  م��ن خ��لل  ج��دي��دة  ع��ائ��دات  م�����س��ادر  �سي�ساعد يف خلق 
كبري.  ب�سكل  املايل  اأدائنا  �سيعزز  ال�سركة، مما  اأعمال  حمفظة 
واإطلق  حمطاتنا  �سبكة  تو�سعة  يف  ال�ستثمارات  �ساهمت  لقد 
منتجات جديدة وتقدمي اخلدمات املبتكرة يف تلبية احتياجات 
ت�سوق  بيئة  توفري  على  فيه  عملنا  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  عملئنا، 
اأك��رب عدد من املواقع. وجنحنا  رقمية حديثة واأك��ر راح��ة يف 
ودولياً  تو�سعنا حملياً  ت�سريع خطط  النهج يف  من خلل هذا 

وحتقيق عائدات جمزية للم�ساهمني.« 

الرتكيز على العملء
ومّثل الهتمام بتعزيز جتربة ت�سوق العملء حجر الزاوية يف 
 ،2022 العام  من  الأول  الن�سف  خ��لل  ال�سركة  منو  م�سرية 
اأطلقتها  التي  املتاجر  داخ��ل  الرتويجية  باحلملت  مدفوعاً 
اأدنوك” والتي  “مكافاآت  العملء  ولء  برنامج  ال�سركة �سمن 
الفح�س  خدمات  اإىل  واربح” بالإ�سافة  “ت�سوق  حملة  �سملت 
الزيت.  وتبديل  ال�سيارات  غ�سيل  وعرو�س  للمركبات  ال�سامل 
خلل  م��ن  الربنامج  ع��رو���س  نطاق  بتو�سيع  ال�سركة  وق��ام��ت 
اتاحة امكانية ا�ستبدال نقاط مكافاآت اأدنوك مقابل م�سرتيات 
تقدمي  اإىل  اأدن���وك  واح��ة  متاجر  ع��ادت  كما  للعملء.  ال��وق��ود 
�سندوت�سات الهوت دوغ ال�سهرية مع خيارات تقليدية وممتازة، 
وال��ت��ي وج����دت اإق���ب���ال ك��ب��رياً م��ن ال��ع��م��لء، ح��ي��ث ي��ت��م اإع����داد 
اأنحاء  105متجر يف جميع  يف  الطازجة حملياً  ال�سندوت�سات 
الإمارات.و�سهد برنامج ولء العملء “مكافاآت اأدنوك”، الذي 
اأطلق لأول مرة يف العام 2019، منواً كبرياً يف الن�سف الأول 
م��ن مليار نقطة  اأك���ر  ا���س��ت��ب��دال  2022 حيث مت  ال��ع��ام  م��ن 
اأكر  مكافاآت يف �سهر واحد فقط. و�سجل برنامج الولء الآن 
83 جهة �سريكة تقدم العديد من  من 1.4 مليون ع�سو مع 
العرو�س واخل�سومات احل�سرية املقدمة من اأف�سل العلمات 
التجارية الرائدة يف جمال الرتفيه عرب تطبيق اأدنوك للتوزيع 

للهواتف املحمولة.

عائدات جمزية للم�ساهمني
اأدن����وك ل��ل��ت��وزي��ع ل��ت��وزي��ع الأرب�����اح لعام  وت��ن�����س �سيا�سة ���س��رك��ة 
2.57 مليار درهم،  اأدن��ى يبلغ  اأرب��اح بحد  2022 على توزيع 
%4.8 )بناًء على �سعر  اأي مبا يقّدم عائد ربح �سنوي بن�سبة 
ال�سعر ال�سهم البالغ 4.32 فل�س كما يف 5 اأغ�سط�س 2022(. 
وتتوقع ال�سركة توزيع اأرباح نقدية ل تقل عن 1.285 مليار 
العام  الأول من  الن�سف  لل�سهم( عن  فل�س  دره��م )10.285 
اأن يتم دفع اجلزء الثاين  اأكتوبر القادم، على  2022 يف �سهر 
2022 )10.285 فل�س لل�سهم(  من توزيعات الأرب��اح للعام 
اإدارة  جمل�س  لتقدير  وف��ق��اً  وذل���ك   ،  2023 اأب��ري��ل  �سهر  يف 
ال�سركة وموافقة امل�ساهمني.وللأعوام اللحقة، تن�س �سيا�سة 
توزيع الأرباح على توزيعات اأرباح بن�سبة ل تقل عن %75 من 

القابلة للتوزيع. وتعك�س �سيا�سة توزيع الأرباح الو�سع  الأرباح 
على  قدرتها  والثقة يف  ال�سركة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي  ال��ق��وي  امل��ايل 
حتقيق تدفقات مالية قوية م�ستقبًل، مما �سيدعم فر�س النمو 

واحلفاظ على حتقيق عائدات جمزية للم�ساهمني.
ويف اأعقاب اإدراج اأدنوك للتوزيع �سمن موؤ�سر مورجان �ستانلي 
كابيتال اإنرتنا�سيونال للأ�سواق النا�سئة العام املا�سي، مت رفع 
ال�سركة  وك��ان��ت   .2022 مايو  يف  املوؤ�سر  �سمن  ال�سركة  وزن 
اأبوظبي للأوراق  �سوق  ا �سمن موؤ�سر فوت�سي  اأي�سً اأدرج��ت  قد 
اأبوظبي  ل�سوق  القيا�سي  املعيار   ،)15 فاداك�س  )موؤ�سر  املالية 
للأوراق املالية الذي مت تطويره ب�سكل م�سرتك حتت ال�سراكة 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل�����س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����لأوراق امل��ال��ي��ة م��ع فوت�سي 
بالن�سبة  للتوزيع  اأدن���وك  جاذبية  الإدراج  ه��ذا  و�سيعزز  را���س��ل. 
قاعدة  تنويع  فر�س  م��ن  يزيد  مم��ا  ال��دول��ي��ني،  للم�ستثمرين 

م�ستثمري ال�سركة. 
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املال والأعمال
حققوا جائزة اأف�سل اإدارة للممار�سات البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات

طلبة جامعة زايد يفوزون يف حتدي اأدنوك - بلومربغ للتداول 2022   
•• اأبوظبي-الفجر:

اأدنوك  حقق طلبة جامعة زايد من كلية الإدارة املركز الثالث يف حتدي 
ك��ذل��ك بجائزة  2022 وف���ازوا  الإم����ارات  ل��ل��ت��داول يف دول���ة  - بلومربغ 
اأف�سل اإدارة للممار�سات البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات )اإي اأ�س 
جي( والتي مت تنظيمها من قبل بنك HSBC ال�سرق الأو�سط وكلية 
47 فريًقا من جامعات  – رومتان تناف�س خللها  اإدارة جامعة تورنتو 
الت�سفيات  اأ�سهر.و�سهدت  اأربعة  الأو�سط وعلى مدار  ال�سرق  خمتلفة يف 
 2022 الإم���ارات  اأدن��وك - بلومربغ للتداول يف دول��ة  النهائية لتحدي 

مناف�سات �سيقة بني طلبة من جامعة خليفة وجامعة الإمارات وجامعة 
 7 230 طالًبا وطالبة من  اأك��ر من  اأبوظبي، مب�ساركة  زاي��د وجامعة 
القادم  اإط��ار جهود دعم اجليل  املبادرة يف  وتاأتي هذه  اإماراتية،  جامعات 
من ال�سباب يف دولة الإمارات على التوا�سل والعمل مع املوؤ�س�سات العاملية 
اآل علي، عميد  فاطمة  الدكتورة  الدرا�سة اجلامعية.وقالت  خلل فرتة 
املناف�سة  منظمي  اأن  من  الرغم  وعلى  “اأنه  زاي��د،  بجامعة  الإدارة  كلية 
اأنهم ا�ستفادوا من خمتربات بلومربغ  اإل  قدموا الدعم اللزم للطلبة، 
املتواجدة بفرعي اجلامعة يف اإمارة اأبوظبي ودبي املتخ�س�سة يف البحث 
منها  ي�ستفيد  اأداة  خ��ري  فهي  العاملي،  ال��ت��داول  جم��ال  يف  وال�ست�سارات 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة خلل رحلتهم الأكادميية بجامعة زايد، 
حيث حقق  مثمراً  عاًما  كان   2022-2021 الدرا�سي  العام  اأن  ويبدو 
طلبنا العديد من الإجنازات يف جمال التداول عرب م�سابقات خمتلفة 
ب�سكل  زايد  بجامعة  الإدارة  كلية  “تعمل  عاملي.«واأ�سافت:  م�ستوى  على 
والبحث  التدري�س  منهجيات  يف  العملي  البتكار  على  ومتكافئ  جماعي 
ال�سرتاتيجية  واأهدافنا  امل�ستمرة  اإط��ار جهودنا  يف  ت�سب  والتي  العلمي 
حتقيق  يف  الر�سيدة  احلكومة  مبتطلبات  وامل�ساهمة  باملجتمع  للنهو�س 
اقت�ساد معريف، متنوع ومرن تقوده كفاءات اإماراتية ماهرة، وتعززه اأف�سل 

اخلربات مبا ي�سمن الزدهار بعيد املدى لدولة الإمارات و�سعبها«.

اإقبال وا�سع للُم�ساركة يف قطاع »ُمعّدات �سيد الأ�سماك والريا�سات البحرية« مبعر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد

مذكرة تفاهم بني »اخلارجية« و»الحتاد لئتمان ال�سادرات« لدعم التجارة وال�ستثمار

التفاق على التعاون من اأجل تعزيز العالقات التجارية 
وال�ستثمارية لدولة الإمارات على م�ستوى العامل

»�سوق املرفاأ« يطلق »مهرجان ال�سوبرماركت«
متاجر كورية ورو�سية وتايالندية واإندوني�سية تفتح 

اأبوابها الآن وتقدم منتجات اأ�سلية ومميزة
•• دبي-الفجر:

الواجهة  ع��ل��ى  اجل��دي��د  ال�����س��وق  املرفاأ”،  “�سوق  اأط��ل��ق 
ال�سوبرماركت”  “مهرجان  ديرة”،  “جزر  يف  البحرية 
ال���ذي ُي��ع��ت��رب الأول م��ن ن��وع��ه. وت��ت��وا���س��ل ف��ع��ال��ي��ات هذا 
املهرجان لغاية 14 اأغ�سط�س اجلاري، بحيث ميكن للزوار 
�سراء اأجود اأنواع املنتجات ال�ستهلكية امل�ستوردة مبا�سرة 

من كوريا ورو�سيا وتايلند واإندوني�سيا. 
للزوار  لل�سوبرماركت”  امل��رف��اأ  ���س��وق  “مهرجان  وي��ت��ي��ح 
الفر�سة لتدليل اأنف�سهم واحل�سول على جمموعة وا�سعة 
كبرية  ب�سعبية  تتمتع  وال��ت��ي  رواج����اً  الأك����ر  ال�سلع  م��ن 
العرو�س  وت�ستمل  اآخ���ر.  م��ك��ان  اأي  يف  اإي��ج��اده��ا  وي�سعب 
من  اب��ت��داًء  املتنوعة  املنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  امل��ت��وف��رة 
الكافيار الرو�سي و”وافل مار�سميلو” وال�سوفان امل�سروبات 
الإندوني�سية  الكروبوك  مقرم�سات  اإىل  و���س��وًل  ال��ف��ّوارة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��اي��لن��دي��ة،  الأ���س��ل��ي��ة  امل��ح��ار  و�سل�سة 
العديد من مكّونات الطهي وم�سروب “جوكوري” ال�سهري 
وحتتل  راميون«.  “�سني  ونودلز  النوجا  وحلوى  كوريا  يف 

“�سوق  يف  متميزة  مواقع  الأرب��ع��ة  ال�سوبرماركت  متاجر 
عرو�ساً  اأي�ساً  وتقدم  املرفاأ”،  “�سوق  يف  التايلندي” 
اأغ�سط�س   14 لغاية  ت�ستمر  اأن��واع حم��ددة  ترويجية على 
اجلاري تت�سمن “ا�سرِت �سلعة واح�سل على اأخرى جماناً” 
وخ�سومات ترتاوح ما بني %30 و%50، بالإ�سافة اإىل 
فر�سة احل�سول على منتجات جمانية عند اإنفاق اأكر من 

150 درهماً يف ال�سوبرماركت الرو�سية.  
وُي�سار اإىل اأنه قد مت افتتاح اأكر من 950 متجراً يف “�سوق 
املرفاأ” لغاية الآن، على اأن ين�سم اإليها 200 متجر اآخر 
قريباً، لبيع اأنواع متنوعة من ال�سلع والأدوات مثل ال�سجاد 
والإلكرتونيات  والأزي�����اء  وال��ت��واب��ل  الإن����ارة  وم�ستلزمات 
وغريها ... بالإ�سافة اإىل العديد من ال�سلع التي ت�ستهر 
بها الأ�سواق التايلندية والعجمية الأ�سلية. وتبداأ اأوقات 
12 ظهراً  ال�ساعة  املرفاأ” من  “�سوق  العمل اجلديدة يف 
اإىل  الأح���د  م��ن  الليل  منت�سف  عند   12 ال�ساعة  ولغاية 
 2 ال�ساعة  ولغاية  الظهر  بعد   2 ال�ساعة  وم��ن  اخلمي�س، 
ال�ساعة  12 ظهراً حتى  ال�ساعة  يوم اجلمعة، ومن  فجراً 
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»ديوا« توظف الذكاء ال�سطناعي وتعّلم الآلة لتح�سني الكفاءة وخف�س النفقات والنبعاثات الكربونية
•• دبي-وام: 

ي��وظ��ف م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر التابع 
تقنيات  “ديوا”  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
والتعّلم  الآل���ة  وتعّلم  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
اإىل  الرامية  الهيئة  جهود  لتعزيز  العميق 
اإثراء جتربة املتعاملني واملوظفني واملعنيني 
الكربونية  والن��ب��ع��اث��ات  النفقات  وخف�س 
ال�سبكة  وت��ك��ام��ل  ال��ط��اق��ة  ك���ف���اءة  وت��ع��زي��ز 
ال�سم�سية  الأل�����واح  اأداء  وحت�����س��ني  ال��ذك��ي��ة 

الكهرو�سوئية.
الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
ومياه دبي : نعمل يف اإطار توجيهات �ساحب 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
على  ب��الع��ت��م��اد  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م 
باخلدمات  ل��لرت��ق��اء  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 

الوطنية  الإم�����ارات  ا�سرتاتيجية  وحتقيق 
2031 وتعزيز مكانة  للذكاء ال�سطناعي 
دول���ة الإم������ارات واإم�����ارة دب���ي ك��م��رك��ز عاملي 
للثورة ال�سناعية الرابعة وتطوير التقنيات 
الهيئة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����س����ح  الإح���لل���ي���ة. 
منذ  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  رحلتها  ب���داأت 
ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة طريق  ع��رب   2017 ع���ام 
واأطلقت  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  لتطبيقات 
جم��م��وع��ة م��ن اخل���دم���ات وامل����ب����ادرات التي 
..م�سريا  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  تعتمد 
اجلهات  اأوائ�����ل  م��ن  ك��ان��ت  “ديوا”  اأن  اإىل 
احلكومية يف دبي التي تتبنى اأدوات التقييم 
ال����ذات����ي ل�����س��م��ان ال����س���ت���خ���دام الأخ���لق���ي 
الأ�سا�سية  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  لتطبيقات 

واتخاذ الإجراءات الت�سحيحية املنا�سبة.
البحوث  م���رك���ز  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
را�سد  ب��ن  حممد  جممع  �سمن  والتطوير 
دفع  يف  ي�سهم  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 

الإنتاج  جم��الت  خمتلف  يف  البتكار  عجلة 
..موؤكداً  الهيئة  حتتاجها  التي  والت�سغيل 
حلوًل  توفر  عاملية  من�سة  اأ�سبح  املركز  اأن 
العمليات  تعزيز  يف  ت�سهم  مبتكرة  وتقنيات 
قطاعات  ملختلف  واخل��دم��ات��ي��ة  الت�سغيلية 

املوؤ�س�سات اخلدماتية.
وي�ستخدم مركز البحوث والتطوير الذكاء 
العميق  والتعّلم  الآل��ة  وتعّلم  ال�سطناعي 
لتحليل بيانات ا�ستهلك الأحمال وتطوير 
خ���ط���ط ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��و���س��ع��ي��ة وم���ب���ادرات���ه���ا 
الطلب  واإدارة  الطاقة  اخلا�سة برفع كفاءة 
الذكاء  تطبيق  اأن  كما  واملياه؛  الطاقة  على 
ال�سطناعي على حتليل البيانات ال�سخمة 
املقارنات  اأدوات  يدعم  املباين  ب��اأداء  املتعلقة 
م�ساريع  حم��اك��اة  وي��ع��زز  املح�ّسنة  املعيارية 
الطاقة مما يوؤدي اإىل فهم اأكرب ل�ستخدام 
اأحمال  اإىل متكني قيا�س  بالإ�سافة  الطاقة 
ال��ت��ربي��د يف م��ب��اين دب��ي وحت��دي��د اأث���ر هذه 

الأح��م��ال والأح���م���ال الأخ����رى على الطلب 
الذروي على الكهرباء واملياه يف الإمارة.

وي��ط��ب��ق امل��رك��ز ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي على 
مناذج  خ��لل  م��ن  الذكية  ال��ع��دادات  بيانات 
لتحديد  ال��ع��م��ي��ق  وال��ت��ع��ل��ي��م  الآل������ة  ت��ع��ّل��م 
امل�����س��ت��خ��دم��ة ور�سد  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الأج���ه���زة 
احلمل  ب��ف��رتات  وال��ت��ن��ب��وؤ  املعّطلة  الأج��ه��زة 
الذروي؛ وتعمل هذه التقنيات على حت�سني 
الأحمال  ت���وزي���ع  واإدارة  ال��ط��اق��ة  ت��خ��زي��ن 
وزيادة  املباين  تاأهيل  اإع��ادة  فر�س  وحتديد 
كفاءة اإدارة احتياطي اإنتاج الطاقة وخف�س 
ان��ب��ع��اث��ات ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون وخف�س 

النفقات مبقدار %20 على الأقل.
الذكية  ال���ع���دادات  ب��ي��ان��ات  امل��رك��ز  وي�ستثمر 
وت��ق��ن��ي��ة ت��ع��ّل��م الآل����ة مل��راق��ب��ة ع��م��ل �سبكات 
بيانات  ي�����س��ت��خ��دم  ك��م��ا  امل��ن��خ��ف�����س  اجل���ه���د 
و�سجل  الأ�����س����ي����اء  واإن�����رتن�����ت  احل�������س���ا����س���ات 
الفح�س  بيانات  اإىل جانب  الأ�سول  اأحمال 

احل�سا�سة  الأ���س��ول  لت�سخي�س  وال�سيانة 
املتبقية  الفرتة  وتقدير  بالأعطال  والتنبوؤ 
املفيدة /RUL/ ور�سد الأعطال املحتملة 
ل��ك��اب��لت اجل��ه��د امل��ت��و���س��ط. ك��ذل��ك ي�ستند 
املعتمدة  الأعطال  بيانات  �سجل  على  املركز 
على الذكاء ال�سطناعي للتنبوؤ بعمل قواطع 
ال�ستهلك  ذروة  ون��ق��اط  احل��م��اي��ة  اأج��ه��زة 
الأحمال  لتجنب  العايل  اجلهد  �سبكة  على 
وحلول  الأع���ط���ال  ر���س��د  وتطبيق  ال���زائ���دة 
ال�سيانة الوقائية لتح�سني موؤ�سرات الهيئة 
لكل  اخلدمة  انقطاع  مثل معدل  الرئي�سية 
ال��ن��ظ��ام لقيا�س  ���س��ن��وي��اً وم��وؤ���س��ر  م�����س��رتك 

./SAIDI/ متو�سط مدة النقطاع
وي��ط��ور ال��ربن��ام��ج من���اذج م��ت��ع��ددة لتقييم 
ال�سم�سي  الإ�سعاع  وحجم  ال�سم�سية  امل��وارد 
لأنظمة  الإن���ت���اج���ي���ة  ب����ال����ق����درة  وال���ت���ن���ب���وؤ 
الذكاء  على  ب��الع��ت��م��اد  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
ال�سطناعي وتعّلم الآلة وال�سبكات الع�سبية 

اأن��واع��ه��ا م��ث��ل ال�سبكة  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى 
ال�سبكات  امل��ت��ك��ررة  ال�سطناعية  الع�سبية 
الع�سبية ال�سطناعية ذات الذاكرة الطويلة 

ق�سرية املدى LSTM وتعلم الآلة املتدرج 
الع�سبية  وال�سبكة   XGBoost امل��ع��زز 

.UNET اللتفافية

•• اأبوظبي-الفجر:

ُيعترب معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، 
والفعاليات  الأن�سطة  لُع�ّساق  مم��ي��زاً  �سنوياً  ح��دث��اً 
التناف�سية  الريا�سات  ممار�سة  وتعزيز  البحرية، 
ُع�ّساق  ويتوافد  ُم�ستدام.  ب�سكل  اأنواعها  مبختلف 
�سيد الأ�سماك والريا�سات البحرية، �سنوياً حل�سور 
ال�سيد،  اأدوات  اأح���دث  لكت�ساف  املعر�س  فعاليات 
ُم��ع��ّدات التزلج على امل��اء ورك��وب الأم���واج، الغو�س، 
والدراجات  ال��ق��وارب  ال��ه��وائ��ي،  والتزلج  التجديف 

املائية، وغريها من ُم�ستلزمات الرحلت البحرية.
اأبوظبي  م��ع��ر���س  م���ن  ال������دورة اجل���دي���دة  ومت���ت���از 
العار�سني  ع�����دد  يف  م��ل��ح��وظ��ة  ب����زي����ادة  ل��ل�����س��ي��د، 
�سيد  “ُمعّدات  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���لم���ات 
لتلبية  ���س��ع��ي��اً  البحرية”  وال��ري��ا���س��ات  الأ����س���م���اك 
واملحرتفني  ال��ه��واة  من  وا�سعة  �سريحة  اهتمامات 
�سرائح  وا�ستقطاب  ���س��واء،  ح��ّد  على  واملتخ�س�سني 

جديدة من املُهتمني بهذه الأن�سطة ال�سّيقة.
تتمتع  ع��ّدة  بحرية  الإم���ارات موانئ  دول��ة  ومتتلك 
باأف�سل الإمكانات اللوج�ستية والتقنية، وهي حتتل 
املرتبة اخلام�سة عاملًيا كمركز بحري تناف�سي رئي�س، 
الأعمال  وتاأ�سي�س  لإجراء  مثالياً  وُتعترب مكاناً  كما 
الكبرية  القت�سادية  قيمته  عن  وف�سًل  التجارية. 
اإىل  الأخ��رية  ال�سنوات  ال�سمك يف  فقد حت��ّول �سيد 

ن�ساط ترفيهي جاذب.
وُتقام الدورة القادمة )ال� 19( من املعر�س الدويل 
خلل   ،”2022 “اأبوظبي  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد 
الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر القاِدَمني، 
بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات، وبرعاية ر�سمية 
م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة- اأب���وظ���ب���ي، ال�����س��ن��دوق ال���دويل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  احل���ب���ارى،  ع��ل��ى  للحفاظ 
للمعار�س حيث ُيقام احلدث، وراعي قطاع “اأ�سلحة 
الف�سي  ال��راع��ي  الدولية،  ك��اراك��ال  ال�سيد” �سركة 

�سريك  ل���ل���ع���ق���ارات،   Q Properties ���س��رك��ة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  جتربة الزائر كل من 
للُمعّدات  ب��ولري�����س  ���س��رك��ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة،  ل��ل��ري��ا���س��ة 
الفاخرة،  العربة  �سة، وجمموعة  املُتخ�سّ الريا�سية 
ديزاين”  “�سمارت  �سركة  الفعاليات كل من  وراعي 
“اإيه  ال�سيارات  و�سريك  امللكية”،  “اخليمة  و�سركة 
اأر بي الإمارات”، وبدعم من غرفة جتارة و�سناعة 

اأبوظبي.
وُي����ع����ّد امل���ع���ر����س، وه����و اأك�����رب ح����دث م���ن ن���وع���ه يف 
مهمة  فر�سة  واأف��ري��ق��ي��ا،  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
التجارية لل�سركات  ال�سوء على العلمات  لت�سليط 
امل�ساركة وزيادة ولء العملء عرب حملت ت�سويقية 
العار�سني  من  الكثري  ويعتربه  وا�سعة،  وترويجية 
اجلمهور  جل���ذب  الأن�����س��ب  ال��ط��ري��ق��ة  املتخ�س�سني 

وترويج ال�سناعات امل�ستهدفة.
ال�سركات املحلية والدولية  اأعربت العديد من  وقد 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ���س��ن��اع��ة املُ����ع����ّدات ال��ب��ح��ري��ة، عن 
حما�سها الكبري بامل�ساركة، ُم�سريين اإىل اأّن وجودهم 
للرتويج  اأ�سا�سية  حاجة  اأ�سبح  اأبوظبي  معر�س  يف 
فر�سة  احل��دث  ميثل  حيث  التجارية،  لعلماتهم 
كبرية للتعريف باملنتجات اجلديدة للزوار من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكل خا�س.
ويجمع معر�س اأبوظبي الكثري من فئات اجلمهور 
معاً من مالكي القوارب اإىل هواة التخييم، بالإ�سافة 
الريا�سات  جم�����ال  يف  وال�����ه�����واة  ال�������س���ي���ادي���ن  اإىل 
الفئات من اجلمهور  ول��دى هذه  املماثلة.  الأخ��رى 
متطلبات خمتلفة ت�سمل �سناديق جتميد الأ�سماك 
جتهيزات  وك��اف��ة  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  وُم�ستلزمات 

التخييم لرحلت ال�سيد البحري.
�سيد  “ُمعّدات  ق���ط���اع  م���ع���رو����س���ات  ت�����س��م��ل  ك��م��ا 
البحرية”، ق�سبان و�سنارات  الأ�سماك والريا�سات 
ال�سيد،  خطافات  ال�سيد،  طعوم  الأ���س��م��اك،  �سيد 
املجاذيف، قوارب التحكم عن بعد، الدراجات املائية، 

والدراجات البخارية البحرية.
الأندية  م��ن  العديد  ُم�ساركة  كذلك  املتوقع  وم��ن 
معدات  ومنتجي  واملُ�سّنعني  واجلمعيات  البحرية 
اليدوية  وال���ق���وارب  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا،  الأ���س��م��اك  �سيد 

والآلية واأدوات الريا�سات املائية.
العاملني  تدفع  اأن  �ساأنها  من  متعددة  مزايا  وثّمة 
اإىل  البحرية  والأن�سطة  الأ���س��م��اك  �سيد  قطاع  يف 
اأب��وظ��ب��ي لل�سيد،  ب��امل�����س��ارك��ة يف م��ع��ر���س  اله��ت��م��ام 
خا�سة واأن الكثري من املهتمني ي�سعون تركيزا قويا 

على هذا القطاع وي�سجعون بفاعلية على تو�سيعه.
وُي�ساعد احلدث العار�سني يف العثور على موزعني 
اأعمال،  و���س��رك��اء  �سبكة  وب��ن��اء  ودول���ي���ني،  حمليني 
ال��دخ��ول يف اأ���س��واق ج��دي��دة، وال��ت��ع��ّرف على خرباء 
خدمات  وت��ق��دمي  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ي��ع  ال�����رّواد،  ال�سناعة 
واب����ت����ك����ارات ج����دي����دة، وع���ق���د ال�����س��ف��ق��ات وزي������ادة 

العائدات.
ا�ستقطبت الن�سخة الثامنة ع�سرة )اأبوظبي 2021( 
اأكر من 105 اآلف زائر، واأقيمت على م�ساحة 50 
األف مرت مربع مب�ساركة ما يزيد عن 680 عار�ساً 
وعلمة جتارية من 44 دولة حر�ست على عر�س 

اأحدث ابتكاراتها من خلل 11 قطاعاً متنوعاً.
واحلرف  الفنون  هي:  قطاعاً،  وي�سم املعر�س 11 
ال��ي��دوي��ة، ال��ف��رو���س��ي��ة، ال�����س��ق��ارة، رح����لت ال�سيد 
وال�سفاري، ُمعّدات ال�سيد والتخييم، اأ�سلحة ال�سيد، 
م�����س��اري��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال�����رتاث الثقايف، 
مركبات وُمعّدات الرتفيه يف الهواء الطلق، املنتجات 
الأ�سماك  ���س��ي��د  ُم���ع���ّدات  ال��ب��ي��ط��ري��ة،  واخل���دم���ات 

ة. والريا�سات البحرية، وو�سائل الإعلم املُخت�سّ

»اخلليج للريا�سات البحرية” ُملتقى حُمّبي ال�سيد 

والغو�س
ات  املن�سّ اإح��دى  البحرية  للريا�سات  اخلليج  �سركة 
امل���ح���وري���ة ال���دائ���م���ة يف م��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
ناجحة  طويلة  م�سرية  وع��رب  والفرو�سية،  لل�سيد 
احلدث  زوار  تعريف  ال�سركة  توا�سل  امل�ساركة  من 
وال��ع��م��لء اجل����دد ب��ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة وتوفري 
اجلمهور  من  الكبرية  للأعداد  م�ستلزماتها  اأحدث 
البحري  بال�سيد  ال�سغف  ذوي  اجلن�سيات  ك��ل  م��ن 
خا�س  من  يدركها  ومتعة  اإث���ارة  من  به  يتميز  وم��ا 
غمار البحر �سياداً اأو غوا�ساً اأو باحثاً عن جماليات 

الطبيعة البحرية.
ويقول فرا�س الكربا مدير عام “اخلليج للريا�سات 
انطلق  يف  ح��ا���س��رة  ك��ان��ت  �سركته  اإّن  البحرية”، 
الن�سخة الأوىل للمهرجان قبل اأكر من 19 عاماً، 
اأ���س��ه��م��ت اخل��ل��ي��ج للريا�سات  ال��ف��رتة  وخ���لل ه���ذه 
ظل  ويف  امل�ساركة  اجلهات  من  غريها  مع  البحرية 
درجة  اإىل  ب��ه  بالو�سول  للمعر�س،  متطّورة  اإدارة 
العاملي الذي يدفع  عالية من النجاح على ال�سعيد 
اجلمهور من اأنحاء العامل اإىل زيارته وترقب موعد 
اخلليج  ج��ن��اح  ي�ستقطب  ح��ي��ث  ال�����س��ن��وي،  اف��ت��ت��اح��ه 
للريا�سات البحرية زائرين من ال�سعودية، الكويت، 
عمان، البحرين وغريها من دول املنطقة للح�سول 
البحرية،  الريا�سات  م�ستلزمات  من  مبتغاهم  على 
ومنها  الريا�سات  بهذه  معنية  ال�سركة  واأن  خا�سة 
امل���اء الذي  ال��غ��و���س احل���ر، ال�سيد حت��ت  ال��غ��و���س، 
وممار�سيها  ال�سيد  بهوايات  رئي�س  ب�سكل  يرتبط 

من كافة الأعمار.
�سنويا  احتفال  يعد  املعر�س  اأّن  اإىل  ال��ك��ربا  ولفت 
عرو�س  هناك  واأن  خا�سة  اجلمهور  يرتقبه  كبريا 
املختلفة،  الأجنحة  تقدمها  املنتجات  على  �سنوية 
داأبت  التي  البحرية  الريا�سات  �سركة  جناح  ومنها 
%20 من �سعر  اإىل  اإط��لق تخفي�سات ت�سل  على 
مثيلتها يف اخل��ارج، ما ي�سجع حمبي ال�سيد على 

اقتناء و�سراء م�ستلزماتهم خلل اأيام املعر�س.
العام  اإىل  يرجع  ال�سركة  اإن�ساء  ت��اري��خ  اأّن  واأو���س��ح 
ك��ب��رية يف ه���ذا املجال  خ���ربة  اأك�����س��ب��ه��ا  م��ا   1998
وجعلها قبلة ملحبي ال�سيد والغو�س يف الإمارات من 
اأننا  كافة اجلن�سيات، وهو ما يجعلنا ن�سعر بالفخر 
ج��زء م��ن �سناعة ع��امل ه��واة وحم��رتيف الريا�سات 
ال��ت��ي مل تبخل علينا  الإم�����ارات  ال��ب��ح��ري��ة يف دول���ة 
مبختلف اأنواع الدعم ومنها اإقامة معر�س اأبوظبي 
الفعاليات  من  وغ��ريه  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ي���زوره���ا م��ئ��ات الآلف م���ن ال����زوار 

�سنوياً.
العائلية مما  ب�سمته  يت�سم  املعر�س  اأّن  الكربا  واأك��د 
للتعرف  زي��ارت��ه  على  الأ���س��رة  اأف����راد  جميع  ي�سجع 
الأن�سطة  ومتابعة  والفرو�سية  ال�سيد  ع��وامل  على 
جتعل  التي  املختلفة  والعاملية  الرتاثية  والفعاليات 
م��ن زي���ارت���ه جت��رب��ة ث��ري��ة ي�سعى اإل��ي��ه��ا ك��ل اأف����راد 
الجتهاد  اإىل  العار�سني  ي��دف��ع  م��ا  وه���ذا  املجتمع. 
وتقدمي اأف�سل ما لديهم يف كل دورة ي�ساركون فيها 
�سعياً لتحقيق اأكرب قدر من الفائدة واملتعة جلمهور 

الزائرين.
ومتّثلت معرو�سات جناح ال�سركة يف الدورة الأخرية 
وخا�سة  ال��غ��و���س  ب����دلت  يف   ،)2021 )اأب��وظ��ب��ي 
الهامور  �سمكة  �سكل  على  برو”  “هامور  ال��ب��دل��ة 
للمعر�س كون منطقة  ال�سركة خ�سي�ساً  وابتكرتها 
وم�سنعة  ال��ه��ام��ور،  ب�سمك  تتميز  العربي  اخلليج 
من مادة الليكرا وحتمي من اأ�سعة ال�سم�س بن�سبة 
متناول  يف  جعلها  م��ا  منا�سب  ب�سعر  وت��ب��اع   60%

اجلميع.
بدلت  كياك،  غو�س،  نظارات  ال�سركة  طرحت  كما 
غ���و����س، اأح���ذي���ة، ح��ق��ائ��ب ب��ح��ري��ة، ����س���رتات وقاية 
ب��ح��ري��ة، وزع��ان��ف وغ��ريه��ا م��ن ل����وازم ال��ب��ح��ر التي 
ال�����س��ي��د والغو�س  اق��ت��ن��ائ��ه��ا ع�����س��اق  ي��ح��ر���س ع��ل��ى 

املرتددين بالآلف على املعر�س.

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
الحت�����اد لئتمان  و���س��رك��ة  ال�����دويل 
حماية  ���س��رك��ة  وه����ي  ال���������س����ادرات، 
ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة دولة  الئ���ت���م���ان 
لتعزيز  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  الإم�������ارات، 
وال�ستثمارية  التجارية  العلقات 
للدولة على م�ستوى العامل. واتفق 
لتعزيز  معا  العمل  على  اجل��ان��ب��ان 
مكانة دولة الإم��ارات وجهة مثالية 
ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار، م���ن خلل 
ت�سليط ال�سوء على البيئة امل�ستقرة 
والت�سريعات  ال���دول���ة،  يف  والآم���ن���ة 
املحفزة لل�ستثمار، والبنية التحتية 
الأن�سطة  ل��دع��م ومت��وي��ل  امل��ت��ط��ورة 

التجارية.
وتت�سمن املذكرة املوقعة اإطار العمل 
الناظم لدور الوزارة يف الجتماعات 
وذلك  وال���س��ت��ث��م��اري��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ب����ع����ث����ات ال����دول����ة 
اخل�����ارج. وحتدد  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف 
ال�������س���رك���ة يف  دور  اأي�������س���ا  امل�����ذك�����رة 
والتاأميني  التمويلي  الدعم  توفري 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  وال�ست�ساري 
اخلرباء  م�سورة  تقدمي  عن  ف�سل 
ب�ساأن املخاطر التجارية وعقد ور�س 
برتويج  اخلا�سة  التدريبية  العمل 

ال�ستثمار.
وع��ل��ى ه��ام�����س ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع على 
امل������ذك������رة، ق������ال �����س����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
عبدالنا�سر ال�سعايل، م�ساعد الوزير 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة 
: “ اإن تعزيز التجارة وال�ستثمارات 
الإم�����ارات.  ل��دول��ة  رئي�سية  اأول���وي���ة 
نتطلع للعمل ب�سكل وثيق مع �سركة 
الحتاد لئتمان ال�سادرات يف �سبيل 
وزيادة  الإماراتيني  امل�سدرين  دعم 

وال�ستثمارية  التجارية  التبادلت 
ال��ع��امل. واأن���ا على  م��ع خمتلف دول 
�سي�ساهم يف  التعاون  ب��اأن هذا  يقني 
دعم اجلهود ال�سرتاتيجية لتطوير 
ومتنوع  م��ع��ريف  اإم����ارات����ي  اق��ت�����س��اد 

ومناف�س وم�ستدام«.
من جانبه، قال ما�سيمو فال�سيوين، 
الحتاد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
“ اإن مذكرة  ال�����س��ادرات:  لئ��ت��م��ان 
ال��ت��ف��اه��م ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح اآف����اق 
العربية  الإم������ارات  ب��ني  ال��ت�����س��دي��ر 

و�ستفتح  الأخ���رى،  وال���دول  املتحدة 
الأبواب اأمام �سركة الحتاد لئتمان 
لل�سركات  دعمها  لزيادة  ال�سادرات 
امل��ح��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ل���ت���زده���ر يف 

الأ�سواق اخلارجية«.
ال�سركة  “توا�سل  واأ���������س��������اف: 
ت�سدير  اإع���ادة  ب�سمان  التزاماتها 
ب�سبب  الإم���ارات  غري نفطي لدولة 
الئ���ت���م���ان  ت����اأم����ني  اإىل  الف����ت����ق����ار 
امل�ساريع  متويل  حلول  اأو  التجاري 
ا�سرتاتيجيتها  خ���لل  م���ن  وذل����ك 

الرئي�سية،  ال����وزارات  م��ع  لل�سراكة 
م��ث��ل م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة مع 
ومع   2018 يف  الق��ت�����س��اد  وزارة 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 

املتقدمة يف 2021«.
“ ت��ع��زز م�����س��ارك��ة الحتاد  وت��اب��ع : 
اإدارة  لئتمان ال�سادرات خربتها يف 
املخاطر وال�ستثمارات ثقة ال�سركات 
الإماراتية، كما �ستعزز �سراكتها مع 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة 
مبا ي�ساهم يف بناء علقة اأقوى مع 

الدول الأخرى«.
 ،2018 ال��ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  وم��ن��ذ 
لئتمان  الحت�����اد  ���س��رك��ة  ���س��اه��م��ت 
جتارية  علقات  بناء  يف  ال�سادرات 
م�����س��ت��دام��ة، وت��ع��زي��ز ف��ر���س قطاع 
ال��ت�����س��دي��ر الإم����ارات����ي. ك��م��ا ت�سعى 
ل�������س���م���ان ع�����دم ت����اأث����ر ال���������س����ادرات 
ون�ساط  النفطية  غ��ري  الإم��ارات��ي��ة 
التاأمني  بتحديات  الت�سدير  اإع���ادة 
بداية  ومنذ  التجاري.  التمويل  اأو 
 21 ال�سركة  وقعت   ،2022 العام 
ائتمان  وك���الت  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
احل��ك��وم��ي��ة يف خمتلف  ال�������س���ادرات 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. ك��م��ا ق��دم��ت الدعم 
27 م���ل���ي���ار دره������م من  مل����ا ق��ي��م��ت��ه 
النفطية  الإماراتية غري  ال�سادرات 

اإىل 110 دول.
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»اأبوظبي للجودة واملطابقة« ينجز عمليات تفتي�س وتدقيق على 43276 منتجا خالل الن�سف الأول
•• اأبوظبي-وام:

اأجنز جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة عمليات تفتي�س وتدقيق على 
البيع على م�ستوى اإمارة  اأ�سواق ومنافذ  يف  و276 منتجاً  األفاً   43
ال��ع��ام اجل���اري وذل��ك م��ن خلل  ابوظبي خ��لل الن�سف الأول م��ن 

زيارات التفتي�س امليداين وعرب من�سات البيع اللكرتونية.
واأك�����د ���س��ع��ادة خ��ل��ف امل���زروع���ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع الأ�سواق 
ت�سريحات  يف   - واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  مبجل�س  وامل�ستهلكني 
“وام” - حر�س املجل�س على حتقيق �سلمة  اأنباء الإم��ارات  لوكالة 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ت��داول��ة يف اأ����س���واق اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���لل مراقبة 
املنتجات للتاأكد من مطابقتها للموا�سفات واللوائح الفنية اخلا�سة 
معتمدة.  خم��ت��ربات  يف  وفح�سها  منها  عينات  اأخ���ذ  يتم  حيث  بها 

اأداء ق��ط��اع الأ�سواق  ت��ق��ري��ر م��وؤ���س��رات  اأن���ه وف���ق  امل���زروع���ي  واأو����س���ح 
التي  القانونية  القيا�س  اأدوات  اإج��م��ايل  ف��اإن  باملجل�س  وامل�ستهلكني 
خلل  قيا�س  اأداة   7453 بلغ  الإم���ارة  اأ���س��واق  يف  منها  التحقق  مت 
العبوات  منتجات  ع��دد  بلغ  فيما  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
اأبوظبي  جمل�س  اأن  اإىل  منتجاً.واأ�سار   768 منها  التحقق  مت  التي 
للجودة واملطابقة قام خلل زيارات التفتي�س ب�سحب 24 منتجاً من 
العام اجل��اري، فيما  الأول من  الن�سف  اأبوظبي خلل  اإم��ارة  اأ�سواق 
مت اإعادة ت�سحيح 8 منتجات، كما قام ب�سحب 7 منتجات بعد اأن مت 
اأداء  موؤ�سرات  نتائج  اإن  املزروعي  وق��ال  العاملية.  الأ�سواق  من  رفعها 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خلل  وامل�ستهلكني  ال�سواق  قطاع 
اأبوظبي للجودة واملطابقة على  تعك�س مدى حر�س والتزام جمل�س 
ال�سادرات  تخ�سع  حيث  الإم��ارة،  يف  العادلة  التجارة  حتقيق  �سمان 

مبا  املخت�سة،  اجلهات  بني  بالتعاون  للرقابة  ال�سلع  من  وال���واردات 
ميكن املجل�س من القيام بدوره الرقابي للتاأكد من �سلمة املنتجات 
وخلوها من املنتجات التي قد ت�سكل خطراً على ال�سحة وال�سلمة.

املنتجات من  ا�سرتجاع  اإدارة عمليات  على  يعمل  املجل�س  اأن  واأو�سح 
الأ�سواق ون�سر التحذيرات ل�سمان تنفيذها بفعالية يف اإمارة اأبوظبي 
ومتابعة البلغات الواردة مبا يتيح للم�ستهلك الإبلغ عن الإ�سابات 
واحلوادث الناجتة عن ا�ستخدام املنتجات غري املطابقة للموا�سفات 
الإمارة  اأ�سواق  امل�سحوبة من  املنتجات  والبحث عن  الفنية  واللوائح 
مما ي�ساعد يف تعزيز برامج املطابقة والتفاعل املبا�سر مع امل�ستهلكني.

واأ�ساف اأن املجل�س يعمل اأي�ساً على تنفيذ عمليات التفتي�س للتحقق 
من  للتاأكد  م�سبقاً  املعباأة  وال��ع��ب��وات  القانونية  القيا�س  اأدوات  م��ن 
مطابقتها للموا�سفات واللوائح الفنية اخلا�سة بها وذلك عرب تنفيذ 

احلملت ملراقبة ال�سوق والتاأكد من تنفيذ عمليات �سحب املنتجات 
واتخاذ  امل�سحوبة  املنتجات  م��ن  الأ���س��واق  خلو  ي�سمن  مب��ا  بفعالية 
الإجراءات املنا�سبة بهذا ال�ساأن.واأكد املدير التنفيذي لقطاع الأ�سواق 
الوعي  ن�سر  اأهمية  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  وامل�ستهلكني مبجل�س 
للمنتجات  ا�ستهلكهم  اأو  ا�ستخدامهم  من  للحد  امل�ستهلكني  ل��دى 
قنوات  كافة  خ��لل  من  الفنية  واللوائح  للموا�سفات  املطابقة  غري 
اأبوظبي مبا  اأهمها مركز الت�سال احلكومي لإم��ارة  التوا�سل ومن 
والتفتي�س على  الرقابة  املجل�س يف تنفيذ مهام  ي�سهم يف تعزيز دور 
املنتجات ال�ستهلكية غري الغذائية حتقيقاً لأهدافه ال�سرتاتيجية 
وعدالة”  �سلمة  اأك��ر  اأبوظبي  اإم���ارة  “اأ�سواق  تكون  ب��اأن  املتمثلة 
مبتطلبات  للرقابة  اخلا�سعة  املنتجات  مطابقة  �سمان  خ��لل  من 

ال�سلمة ومنع تداول املنتجات امل�سحوبة.

مليار درهم ت�سرفات   1.6
عقارات دبي اأم�س

•• دبي - وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأملك 
1.6 مليار دره��م حيث �سهدت  اأك��ر م��ن  اأم�����س  بدبي 
 897.38 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   376 ت�سجيل  ال���دائ���رة 
ل���لأرا����س���ي بقيمة  78 م��ب��اي��ع��ة  م��ل��ي��ون دره����م م��ن��ه��ا 
295.34 مليون درهم و298 مبايعة لل�سقق والفلل 
اأهم مبايعات  602.04 مليون دره��م. وج��اءت  بقيمة 
الأرا�سي بقيمة 29 مليون درهم يف منطقة جبل علي 
الأوىل تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة 
درهم  مليون   16 بقيمة  مبايعة  ث��م   3 ال�سفا  وادي 
وت�سدرت  را�سد.  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  يف 
م��ن��ط��ق��ة احل��ب��ي��ة اخل��ام�����س��ة امل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث عدد 
مليون   149 بقيمة  مبايعة   46 �سجلت  اإذ  املبايعات 
 15 بت�سجيلها  الأوىل  درهم وتلتها منطقة جبل علي 
 2 اليفرة  يف  وثالثة  دره��م  مليون   83 بقيمة  مبايعة 
بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.ويف ما 
يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
35 مليون درهم مبنطقة جممع دبي للإ�ستثمار الأول 
درهم  مليون   25 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
 24 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  واأخ�����ريا  خليفة  ب���رج  منطقة  يف 
مليون درهم يف منطقة برج خليفة. وت�سدرت منطقة 
الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 36 مبايعة بقيمة 29 مليون 
درهم وتلتها منطقة برج خليفة بت�سجيلها 33 مبايعة 
التجاري  145 مليون درهم وثالثة يف اخلليج  بقيمة 
دره���م.  م��ل��ي��ون   50 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   29 بت�سجيلها 
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 704.22 مليون درهم 
477.59 مليون درهم  اأرا���س بقيمة  30 رهن  منها 
و 92 رهن فلل و�سقق بقيمة 226.63 مليون درهم 
 366 بقيمة  التجاري  اخلليج  مبنطقة  اأهمها  وك��ان 
مليون درهم واأخرى يف منطقة الرفاعة بقيمة 100 

مليون درهم.

»NextGen« اليوم.. اإدراج �سندوق وزارة القت�ساد: »غودل للتكنولوجيا« الربيطانية ثاين �سركة رقمية تن�سم ملبادرة
�سيمريا �ستاندرد اآند بورز 

تركيا يف �سوق اأبوظبي
••  اأبوظبي -وام: 

اأعلن �سوق اأبوظبي للأوراق املالية اأن وحدات �سندوق �سيمريا �ستاندرد 
اآند بورز تركيا �ستدرج �سريعة املتداول “ال�سريحة ب” ذات العائد املوزع 
ال��ث��لث��اء، بح�سب  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  املالية  ل���لأوراق  اأبوظبي  يف �سوق 

تعميم �سادر ام�س عن ال�سوق.
ياأتي اإطلق ال�سندوق اجلديد بعد النجاح الذي �سهده اإطلق �سندوقي 
حركة  يتبعان  الإ���س��لم��ي��ة  ال�سريعة  م��ع  متوافقة  م��ت��داول��ة  م��وؤ���س��رات 

موؤ�سري اإ�س اآند بي الوليات املتحدة يف يوليو املا�سي،
 اإىل جانب اإطلق �سندوقني اآخرين مدرجني ب�سوق اأبوظبي للأوراق 
املالية يف وقت �سابق من العام اجلاري، وهما �سندوق �سيمريا �ستاندرد 
اآند بورز ال�سعودية �سريعة املتداول و�سندوق �سيمريا �ستاندرد اآند بورز 
تركيا  ب��ورز  اآن��د  �ستاندرد  �سيمريا  امل��ت��داول.و���س��ن��دوق  �سريعة  الكويت 
قابلة  ووحداته  �سفاف  متداول  ا�ستثمار  �سندوق  هو  امل��ت��داول،  �سريعة 
لل�ستبدال ب�سكل كامل، و�سيتتبع حركة الأ�سهم املتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سلمية املدرجة ببور�سة اإ�سطنبول.

•• اأبوظبي-وام:

ان�����س��م��ام ثاين  اأع��ل��ن��ت وزارة الق��ت�����س��اد ع��ن 
للتكنولوجيا”  “غودل  وه��ي  رقمية  �سركة 
الربيطانية املتخ�س�سة يف تطوير الربجميات 
ال�ستثمارات  من  التايل  اجليل  ملبادرة  املرنة 
والتي   ،»NextGen»املبا�سرة الأجنبية 
�سركاء  �سبعة  مع  بال�سراكة  ال��وزارة  اأطلقتها 
املوؤ�س�سات  اأه������م  مي���ث���ل���ون  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال��وط��ن��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات. و���س��وف تنقل 
اإىل  الإقليمي  مقرها  الربيطانية  ال�سركة 
املركز املايل العاملي بدولة الإمارات، وتخطط 
250 ف��ر���س��ة ع��م��ل ج��دي��دة خلل  ل��ت��وف��ري 

العامني املقبلني.
وقال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 
وزير دولة للتجارة اخلارجية يف هذا ال�سدد 
: اإن دولة الإمارات م�ستمرة يف تعزيز اجلهود 
الأجنبية  ال�ستثمارات  جاذبية  اإىل  الرامية 
وياأتي  وامل��واه��ب،  املبتكرة  والعقول  املبا�سرة 
 »NextGen« م��ب��ادرة  تنفيذ  على  العمل 
مت��ا���س��ي��اً م��ع روؤي����ة ال���دول���ة يف ب��ن��اء النموذج 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة  الق��ت�����س��ادي اجل���دي���د 
ا�ستقطاب  ومي��ث��ل  وال���س��ت��دام��ة،  والب��ت��ك��ار 
لل�ستثمار  للتكنولوجيا”  “غودل  ���س��رك��ة 
ال���دول���ة م��وؤ���س��راً قوياً  اأ����س���واق  وال��ت��و���س��ع يف 
انطلقها يف  املبادرة منذ  يعك�س مدى جناح 
وزارة  اأن  اإىل  معاليه  ..م�سرياً  املا�سي  يوليو 
القت�ساد مت�سي قدماً بالتعاون مع �سركائها 
اأف�سل  وج��ذب  امل��ب��ادرة،  م�ستهدفات  لتحقيق 

ال�سركات واملواهب العاملية ال�ستثنائية، �سواء 
من الأ�سواق املتقدمة اأو القت�سادات النامية، 
من  املزيد  ان�سمام  عن  الإع��لن  يتم  و�سوف 
ويتطلع  قريباً.  للمبادرة  اجلديدة  ال�سركات 
ال�ستثمارات  م���ن  ال���ت���ايل  اجل���ي���ل  ب��رن��ام��ج 
من  جمموعة  ج��ذب  اإىل  املبا�سرة  الأجنبية 
ال��ربام��ج وع��ل��م��اء البيانات  اأف�����س��ل م��ط��وري 
الأ�����س����ول  ورواد  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  وم����ربجم����ي 
ال��ع��امل ع��رب نطاق وا���س��ع من  الرقمية ح��ول 
املجالت التكنولوجية، مبا ي�سمل تكنولوجيا 
والألعاب  ال�سطناعي  وال��ذك��اء   3.0 الويب 

وعلوم البيانات.
جنب  اإىل  جنًبا  الق��ت�����س��اد،  وزارة  و�ستدعم 
�سركة  رحلة  الآخرين،  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع 
ت�سهيل  خ��لل  م��ن  للتكنولوجيا”،  “غودل 

ودعم  الأف�����س��ل،  النحو  على  ال�سركة  هيكلة 
اجل���ه���وزي���ة امل�����س��رف��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع بنك 
التاأ�سريات  واإ���س��دار  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات 

على دفعات، وتوفري ال�سكن للموظفني.
�سركة  ث���اين  للتكنولوجيا”  “غودل  وت��ع��د 
ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن ب���رن���ام���ج اجل���ي���ل ال���ت���ايل من 
تقوده  الذي  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
وزارة القت�ساد، بعد اإطلقه يف يوليو 2022 
اإىل  العاملية  الرقمية  ال�سركات  ج��ذب  بهدف 
لدخول  تناف�سي  عر�س  عرب  الإم���ارات  دول��ة 
�سركة  براندز”،  “كرا�س  وك��ان��ت  ال�����س��وق. 
�سركة  اأول  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  الأغ���ذي���ة  تكنولوجيا 
اأعلنت ان�سمامها اإىل الربنامج ونقلت مقرها 

العاملي اإىل الإمارات مبوجبه.
وقال نيل ماكموردو، املدير التنفيذي ل�سركة 

على  احل�سول  مينحنا  للتكنولوجيا:  غ��ودل 
فر�سة امل�ساركة يف برنامج اجليل التايل من 
ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة و�سوًل مفيداً 
و�ستدعم  ال�سوق.  لدخول  اأ�سا�سية  �سبل  اإىل 
املبادرة خططنا الطموحة للنمو عرب توظيف 
املقبلني،  ال���ع���ام���ني  خ����لل  ���س��خ�����س��اً   250
ونتطلع اإىل تر�سيخ العلمة التجارية ل�سركة 

غودل يف املركز املايل الرائد يف دبي.
وتاأ�س�ست “غودل للتكنولوجيا” عام 2002 
1800 موظف يف  اأك��ر من  وتوظف حالياً 
وبيلرو�سيا  وب��ول��ن��دا  بريطانيا  يف  مكاتبها 
 .. واأوك��ران��ي��ا  وج��ورج��ي��ا  وليتوانيا  وب��ل��غ��اري��ا 
الربجميات،  هند�سة  يف  ال�سركة  وتتخ�س�س 
و�سمان اجلودة، والأمتتة، وهند�سة البيانات 
والتحول  املرنة،  وال�ست�سارات  والتحليلت، 

الرقمي، والذكاء ال�سطناعي والتعلم الآيل، 
وح��ل��ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ن��ق��ل��ة، وغ���ري ذلك 
التجارة  قطاعات  ال�سركة  وتخدم   .. الكثري 
وال�سيارات  والطاقة  والتمويل  الإلكرتونية 
املهنية  واخل�����دم�����ات  وال��ت�����س��ن��ي��ع  وال�������س���ف���ر 
ت�سريع  امل���ب���ادرة  م���زاي���ا  وال��ت��ج��زئ��ة.وت�����س��م��ل 
عملية تاأ�سي�س ال�سركات، وجهوزية م�سرفية 
فعالة، واإجراءات مب�سطة لإ�سدار التاأ�سريات، 
و�سروط جذابة للتاأجري التجاري وال�سكني. 
اأك����ر �سل�سة  دخ����ول  ل��ت��وف��ري  ويف حم��اول��ة 
امل�سلحة  اأ�سحاب  املبادرة  جتمع  ال�سوق،  اإىل 
وال��ق��ط��اع اخلا�س.  ك��ل ج��ه��ات احلكومة  م��ن 
املايل  دبي  مركز  احلاليون  ال�سركاء  وي�سمل 
دبي  ومركز  العاملي،  اأبوظبي  و�سوق  العاملي، 
لل�سلع املتعددة، ومدينة دبي للإنرتنت، ودبي 
اجلنوب، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومن�سة 
 .»Wio« ال��رق��م��ي��ة  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
لدى  مقرها  للتكنولوجيا  غ��ودل  و�ستوؤ�س�س 
�سريك الربنامج يف مركز دبي املايل العاملي، 
اأخ����رى  ���س��رك��ة   600 ح�����وايل  اإىل  ل��ت��ن�����س��م 
جمتمع  اأك��رب  املركز  وميتلك  رقمياً.  ممّكنة 
امل����ايل يف منطقة  والب���ت���ك���ار  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأ�س�ست  اإذ  اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
التكنولوجيا  �سركات  م��ن  باملئة   60 ح��وايل 
املركز،  يف  اإقليمية  مقرات  املنطقة  يف  املالية 
العاملي.  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز  ل�����س��ل��ط��ة  وف���ق���اً 
و�سيقدم بنك الإم��ارات دبي الوطني، �سريك 
الربنامج اأي�ساً، دعماً م�سرفياً ل�سركة غودل 

للتكنولوجيا.

الإمارات ت�سدر متطلبات جديدة لإعداد التقارير املتعلقة باملعامالت العقارية
•• اأبوظبي-وام: 

القت�ساد  وزارة  م��ن  ك��ل  اأع��ل��ن��ت 
ووزارة العدل عن اإدخال متطلبات 
ت��ق��اري��ر متعلقة  ج��دي��دة لإع����داد 
ب��ب��ع�����س امل��ع��ام��لت ال��ع��ق��اري��ة يف 
دول����ة الإم��������ارات، ب��ال�����س��راك��ة مع 

وحدة املعلومات املالية.
وت����ع����د الإم���������������ارات م�����ن اأوائ��������ل 
ال����دول ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف 
للمعاملت  الآل��ي��ة  ه��ذه  تطبيق 
ال���ع���ق���اري���ة ال���ت���ي ت���ن���ط���وي على 
على  يوؤكد  ما  افرتا�سية،  اأ�سول 
موا�سلة  يف  ال����دول����ة  ا����س���ت���م���رار 
لتحقيق  احل����ث����ي����ث����ة  اجل������ه������ود 
خلل  من  والزده���ار  ال�ستدامة 
مع  التكاملية  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز 
مل��واج��ه��ة جرائم  ال������دول  ج��م��ي��ع 
متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�سل 

الإرهاب.
وق���د مت ات��خ��اذ ه���ذا ال���ق���رار بعد 
بني  ج��رت  ومناق�سات  اجتماعات 
ووزارة  الق��ت�����س��اد  وزارة  م��ن  ك��ل 
املالية  املعلومات  ووح���دة  ال��ع��دل 
غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  واملكتب 
الأم���وال ومتويل الإره���اب وعدد 
ويتعني  امل���ع���ن���ي���ة.  اجل����ه����ات  م����ن 
العقاريني  ال��وك��لء  جميع  ع��ل��ى 
املحاماة  وم���ك���ات���ب  وال���و����س���ط���اء 
 2022 ي��ول��ي��و   1 م���ن  اع���ت���ب���اراً 
املعلومات  وحدة  اإىل  تقارير  رفع 
ال�سراء  م��ع��ام��لت  ب�����س��اأن  امل��ال��ي��ة 

التملك  عقارات  ملمتلكات  والبيع 
احل���ر يف دول���ة الإم������ارات، والتي 
م���ن ط����رق الدفع  اأي������اً  ت��ت�����س��م��ن 
اأو  لكامل  �سواء  التالية،  ال�ثلث 

جزء من قيمة العقار: 
1. دفعة نقدية، فردية اأو دفعات 
درهم  األ��ف   55 ت�ساوي  متعددة، 

اإماراتي اأو تزيد.
ت�سمل  ال����ت����ي  امل����دف����وع����ات   .2

ا�ستخدام الأ�سول الفرتا�سية.
كانت  ال����ت����ي  امل�����دف�����وع�����ات   .3
من  حمولة  اأو  م�ستًقة  بالأ�سا�س 

اأ�سل افرتا�سي.
قبل  م��ن  الإب����لغ  اآل��ي��ة  وتتطلب 
العقاريني  وال��و���س��ط��اء  ال���وك���لء 
احل�سول  امل����ح����ام����اة  وم����ك����ات����ب 
املتعلقة  امل�����س��ت��ن��دات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
بيانات  وت�����س��ج��ي��ل  ب���امل���ع���ام���ل���ة، 
الهوية لأطراف املعاملة املطبقة، 
م�ستندات  اأي�����ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

اأخرى ذات ال�سلة.
وت���ن���ط���ب���ق ه������ذه ال�����س����رتاط����ات 
العقارية  امل��ع��ام��لت  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
املذكورة اأعله �سواء كان اأطراف 
الكيانات  اأو  الأف���راد  من  املعاملة 

العتبارية.
املعنية  اجل���ه���ات  اإب�����لغ  مت  وق����د 
ال�سلة  ذات  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف 
الن�سرات  يف  امل��ح��ددة  باملتطلبات 
التنظيمية والتخ�س�سية ال�سادرة 
عن وزارة القت�ساد ووزارة العدل 
ووحدة املعلومات املالية. وحر�ساً 

م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى ن�سر 
الوعي بالتحديث الأخري واإخطار 
بالإجراءات  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات 
اجلديدة مت تنظيم 3 ور�س عمل 
العقارات  وك����لء  م���ع  م��ن��ف�����س��ل��ة 
اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  وال����و�����س����ط����اء، 
مل�ساعدتهم على  املحاماة،  مكاتب 
التقارير  اإع����داد  متطلبات  ف��ه��م 
اجلديدة وتعزيز معرفتهم بنظام 
بوحدة  اخل���ا����س   goAML

املعلومات املالية.
ووزارة  الق��ت�����س��اد  وزارة  وت��ق��وم 
مكافحة  رئي�سي يف  ب��دور  ال��ع��دل 
ج��رائ��م غ�����س��ل الأم�����وال ومتويل 
الإرهاب يف دولة الإمارات، كونها 
الأعمال  ع��ل��ى  رق��اب��ي��ة  ���س��ل��ط��ات 
واملهن غري املالية املحددة، مبا يف 
والو�سطاء  العقارات  وك��لء  ذلك 

ومكاتب املحاماة.
وت�سمل الأعمال واملهن غري املالية 
امل����ح����ددة جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة من 
القطاعات الأكر تعر�سا ملخاطر 
ا�ستخدام  واإ���س��اءة  الأم���وال  غ�سل 
امل��ع��ام��لت ال��ت��ج��اري��ة، والأم����وال 
التي يتم تداولها لأغرا�س غ�سل 
الأم��وال اأو غريها من املعاملت 
ن��ظ��ًرا لطبيعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  غ��ري 
اخلدمات التي تقدمها واملنتجات 
وتطبق  معها.  التعامل  يتم  التي 
العدل  ووزارة  الق��ت�����س��اد  وزارة 
قائماً  ا�ستباقياً  اإ���س��راف��ي��اً  نهجاً 
على اإدارة املخاطر، ومبا يتما�سى 

التي  ال�����دول�����ي�����ة  امل����ع����اي����ري  م�����ع 
املايل   العمل  جمموعة  و�سعتها 

.FATF
وق����ال م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن طوق 
امل����ري وزي����ر الق��ت�����س��اد، يف هذا 
ال�سدد: “ اإن تبني وتطبيق اأعلى 
واحلوكمة  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م��ع��اي��ري 
وو������س�����ع ال���������س����واب����ط ال����لزم����ة 
القت�سادي  ال���س��ت��ق��رار  ل�سمان 
املمار�سات  كافة  ومكافحة  واملايل 
بيئة  ����س���م���ن  امل���������س����روع����ة  غ�����ري 
عليها  تعمل  اأولوية  هو  الأعمال، 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الق��ت�����س��اد  وزارة 
الحتادية  اجلهات  من  �سركائها 

واملحلية والقطاع اخلا�س«.
واأ���س��اف معايل ب��ن ط��وق : “ اأن 
اأهم  اأح��د  ميثل  العقاري  القطاع 
ورافدا  ال�ستثمارية  القطاعات 
للدولة،  القت�سادي  للنمو  مهما 
الدولة  تعمل  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
واللوائح  الإج�����راءات  تبني  على 
ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا مت��ك��ني اأف�سل 
لهذا  ال�سليمة  املالية  املمار�سات 
املعايري  اأف�����س��ل  ووف����ق  ال��ق��ط��اع 
املتطلبات  وت��اأت��ي  دول��ي��ا.  املتبعة 
قواعد  ي��خ�����س  م���ا  اجل���دي���دة يف 
العقاري  ل��ل��ق��ط��اع��ني  الإب��������لغ 
اأطر  تعزيز  لت�سمن  وال��ق��ان��وين 
بتنظيمهما،  اخل���ا����س���ة  ال���ع���م���ل 
واحل�������د م����ن اأي�������ة ت���لع���ب���ات اأو 
ممار�سات غري قانونية من �ساأنها 
وباملناخ  ال��ع��م��ل،  ببيئة  ت�سر  اأن 

القت�سادي وال�ستثماري يف هذه 
القطاعات«.من جهته، قال معايل 
ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��ط��ان ب���ن ع���واد 
النعيمي وزير العدل : “ اإن اإدخال 
معاملت  ع���ن  الإب�������لغ  ق���واع���د 
يعك�س  العقارات  قطاع  يف  معينة 
الوطيد  ال�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون 
واخلا�س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
الوطني  الإط�����ار  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك 
ملواجهة غ�سل الأم��وال ومكافحة 
مت����وي����ل الإره�������������اب م�����ن خ����لل 
وا�سح  ت��ن��ظ��ي��م��ي  اإط�������ار  ت���وف���ري 
واأدوات اإبلغ فعالة لتتمكن دولة 
الإم�������ارات م���ن ات���خ���اذ اإج������راءات 
���س��ري��ع��ة حل��م��اي��ة الق��ت�����س��اد من 
امل��خ��اط��ر امل��ع��روف��ة وال��ن��ا���س��ئ��ة«.

وقال علي في�سل باعلوي، رئي�س 
وحدة املعلومات املالية: “ �ستعمل 
ه���ذه الإج������راءات اجل���دي���دة على 
املالية  امل��ع��ل��وم��ات  ج���ودة  حت�سني 
املالية،  املعلومات  لوحدة  املتاحة 
حركة  لتتبع  ا�ستخدامها  و�سيتم 
الأموال اأو ال�ستثمارات امل�سبوهة 
ك��ج��زء م��ن ج��ه��ودن��ا ال���دوؤوب���ة يف 
ومتويل  الأم���وال  غ�سل  مكافحة 
الإره������اب. والأه����م م��ن ذل���ك، اأن 
هذه املتطلبات تزيد من ا�ستقرار 
العقارات يف دولة  و�سلمة قطاع 
اأ�سحاب  الإم��ارات وتوفر جلميع 
ال�سفافية يف  م��ن  م��زي��داً  ال�����س��اأن 
ق��ط��اع ُي��ع��د م�����س��اه��م��اً رئ��ي�����س��ي��اً يف 

اقت�ساد الدولة«.

مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل يختتم فعالياته
••عجمان-وام:

ليوا  الأول فعاليات مهرجان  اأم�س  اختتمت 
عجمان للرطب والع�سل الذي نظمته دائرة 
مدار  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  يف  ال�سياحية  التنمية 

ثلثة اأيام يف قاعة الإمارات لل�سيافة.
ومتكن املهرجان من تر�سيخ مكانته كمن�سة 
النخيل  زراع��ة  قطاع  وتنمية  لتعزيز  رائ��دة 
عام  ب�سكل  والفواكه  والع�سل  الرطب  واإنتاج 
اإىل جانب اإحياء املوروث ال�سعبي والتقاليد 
العريقة لدولة الإمارات حيث جنح املهرجان 
يف ا�ستقطاب اأعداد كبرية من الزوار، الذين 
والفعاليات  املميزة،  باملعرو�سات  ا�ستمتعوا 
التي  املتنوعة  وامل�سابقات  العديدة،  الرتاثية 
اأجود  على  ل��لط��لع  الفر�سة  لهم  اأت��اح��ت 

املنتجات الزراعية املحلية ملو�سم 2022.
العديد من اجلوائز  توزيع  املهرجان  و�سهد 
من  اأك��ر  اىل  اإجماليها  و�سل  التي  املميزة 
500 األف درهم على امل�ساركني يف م�سابقات 
الدورة ال�سابعة من املهرجان �سمت مزاينة 

وم�سابقات  ال��ع�����س��ل،  وم�����س��اب��ق��ات  ال���رط���ب، 
واللوز  وال��ل��ي��م��ون،  وامل���اجن���و،  احل��م�����س��ي��ات 
امل��ح��ل��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل م�����س��اب��ق��ة الأك����لت 
الفوتوغرايف  الت�سوير  وم�سابقة  ال�سعبية 
بني  ك��ب��رياً  تناف�ساً  امل�سابقات  �سجلت  حيث 
والنحالني  وامل�����زارع�����ني  ال��ن��خ��ي��ل  م������ّلك 
قبل  من  كبريا  واإقبال  وامل�سورين  والطهاة 
للمهرجان  ال����زوار  اآلف  وت��واف��د  اجل��م��ه��ور 
يومياً ب�سكل لفت على مدار اأيامه الثلثة.
وا�ستمل املهرجان على العديد من الفعاليات 
الرتاث  اإح��ي��اء  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة 
الإماراتية  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  والح��ت��ف��اء 
الفوتوغرايف  للت�سوير  وم�سابقة  العريقة 
بالتعاون  والع�سل  النخيل  مبنتجات  خا�سة 
بعجمان،  اجل���ام���ع���ي���ة  امل���دي���ن���ة  ك���ل���ي���ة  م����ع 
وم�سابقة  ل��ل��ج��م��ه��ور،  ال��ط��ه��ي  وم�����س��اب��ق��ة 
الفندقية يف عجمان، فيما  الطبخ للمن�ساآت 
اأنتجته  ما  لأج��ود  املهرجان عرو�ساً  ت�سمن 
اأ�سجار النخيل يف الدولة وا�ستعر�س العديد 
اأن���واع الرطب  واأف��خ��ر  اأف�سل  امل��زارع��ني  من 

بالإ�سافة  وال��ف��واك��ه  واحلم�سيات  والتمور 
اإىل اأجود اأنواع الع�سل املحلي.واأعرب ال�سيخ 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز 
�سعادته  عن  عجمان،  يف  ال�سياحية  التنمية 
ليوا عجمان  الذي حققه مهرجان  بالنجاح 
ل��ل��رط��ب وال��ع�����س��ل ه����ذا ال���ع���ام ����س���واء على 
مّلك  قبل  م��ن  الكبرية  امل�ساركة  م�ستوى 
احل�سور  اأو  والنحالني  وامل��زارع��ني  النخيل 
اآيات  باأ�سمى  متوجهاً  ال����زوار،  م��ن  ال��وا���س��ع 
�ساحب  اإىل  وال���ع���رف���ان  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان على دعم �سموه 
الل حم��دود للمهرجان، ما عزز من مكانة 
واحداً  اأ�سبح  ال��رائ��دة حتى  احل��دث  و�سمعة 
والجتماعية  الرتاثية  الفعاليات  اأه��م  من 
على  باملحافظة  ُت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  والق��ت�����س��ادي��ة 
ت��راث دول��ة الإم��ارات العريق، ودع��م وتنمية 
عام  ب�سكل  وال���زراع���ة  النخيل  زراع���ة  ق��ط��اع 
اإىل جانب اإنتاج الع�سل الذي يعد واحد من 
وجزءاً  ال��دول��ة  يف  احليوية  القطاعات  اأه��م 

اأ���س��ي��ًل م���ن ب��ي��ئ��ت��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم���وارده���ا 
ل�سريحة كبرية من  الغذائية وم�سدر دخل 
القائمة  ال�سناعات  يف  والعاملني  املزارعني 
حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�سيخ  ع��ل��ي��ه��ا.واأك��د 
يف  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  �سعي  النعيمي 
مهرجان  فعاليات  تطوير  ملوا�سلة  عجمان 
ل��ي��وا ع��ج��م��ان ل��ل��رط��ب وال��ع�����س��ل يف الأع����وام 
املقبلة واملحافظة على وترية منوه الإيجابي 

دعم  على  حر�سها  م��ن  انطلقاً  واملت�سارع، 
عائداتهم،  وحت�سني  لزيادة  امل��زارع  اأ�سحاب 
من  ا�ستدامته  و�سمان  القطاع  هذا  وتنمية 
خلل ابتكار املزيد من الربامج والفعاليات، 
اخلدمات  وت��ق��دمي  املناف�سات  زخ��م  وتعزيز 
الإر�سادية للمزارعني بهدف ت�سجيعهم على 
يف  املبتكرة  واملمار�سات  احللول  اأح��دث  اتباع 

هذا املجال.

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
الئحة ادعاء - املحكمة االبتدائية

تاريخ االإ�شدار: 2022/6/2
CFI- 039 - 2022 :رقم الدعوى

املدعي )املدعون(
ال�سم : بنك اأي دي بي اأي املحدودة، فرع مركز دبي املايل العاملي

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة - نعم
رقم بطاقة الهوية الإماراتية:784-1974-4870975-4

العنوان 1: 409 الطابق 4 ، برج 1
العنوان 2: الفتان كارن�سي هاو�س، مركز دبي املايل العاملي، دبي

املوقع: الإمارات العربية املتحدة
الرمز الربيدي/ �سندوق بريد :506805

bini@alkelbilaw.com :الربيد الإلكرتوين
املدعي عليه )عليهم(

ال�سم:مكنز للتجارة العامة ذ.م.م
هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة - نعم

العنوان 1: وحدة 4 ب، طابق 4 مركز حمر عني 
العنوان 2: �سارع اأبو بكر ال�سديق ديرة دبي

املوقع:الإمارات العربية املتحدة
الرمز الربيدي/ �سندوق بريد 235520

info@macnesgroup.com :بريد اإلكرتوين
ال�سم ال�سيد / برا�سانت �سيثي

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة:نعم
رقم بطاقة الهوية الإماراتية:784-1976-3918240-7

العنوان B77 :1 - فونت بي نخلة جمريا
العنوان 2: دبي

املوقع: الإمارات العربية املتحدة
prashant@macnesgroup.com :بريد اإلكرتوين

P7:نوع الدعوى
قيمة الدعوى:

 العملة: دولر اأمريكي
املبلغ :9.358.308.03

ر�سوم املحكمة )دولر اأمريكي(:67.433.23
جدول �سداد ر�سوم املحكمة

امل�ستحق حالياً )%35( دولر اأمريكي:23.601.63
امل�ستحق يف مرحلة تداول الدعوى )%35( دولر اأمريكي:23.601.63

امل�ستحق يف مرحلة مراجعة ما قبل املحاكمة )%35( دولر اأمريكي:20.229.97
تفا�سيل الدعوى – )تتبع لحقا( 

 .CL0844 تفا�سيل موجزة عن الدعوى: املدعي هي �سركة م�سجلة لدى مركز دبي املايل العاملي مبوجب رخ�سة رقم
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  لقوانني  دبي وفقاً  تاأ�سي�سها يف  ذات م�سوؤولية حم��دودة مت  �سركة  الأول هو  واملدعى عليه 
ال��ث��اين، هو مواطن  وامل��دع��ى عليه  امل��دع��ي،  ت�سهيلت مع  اتفاقية  ب��اإب��رام  وق��د قامت   ،601914 رق��م:  برخ�سة جتارية 
هندي، يحمل جواز �سفر رقم Z 2068568، وهو �سريك بن�سبة 49% يف �سركة مكنز للتجارة العامة ذ.م.م، وكذلك هو 
ال�سامن ال�سخ�سي مبوجب اتفاقية الت�سهيلت، اإذا، فاملدعى عليه الأول هو املقرت�س وفقاً لتفاقية الت�سهيلت، واملدعى 
بالتكافل والت�سامن. وقد  ال�سخ�سي للت�سهيلت. كان ال�سمان قطعياً وغري م�سروط ومقدماً  الثاين هو ال�سامن  عليه 
قام املدعي مبوجب اتفاقية الت�سهيلت بتقدمي ت�سهيلت ال�سحب على املك�سوف وخ�سم الفواتري وت�سهيل خطاب العتماد 
للمدعى عليه الأول مببلغ اإجمايل قدره 6 مليون دولر اأمريكي بتاريخ 2014/9/7. هذا ويتمثل الغر�س من الت�سهيل 
الدفعات  ول�سداد  اليومية  للعمليات  املطلوبة  التجارية  ال�سلع  و�سراء  ال�سحن  العامل/ متويل  املال  راأ�س  بتلبية متطلبات 
للموردين ل�سراء ال�سلع مبوجب خطاب العتماد وخ�سم الفواتري / الفواتري امل�ستلمة خلل �سري العمل العادي ، وقد قام 
اإىل  بالإ�سافة  البنك  اإىل  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  اإذين يتعهد فيه  �سند  2014/9/29 بتقدمي  بتاريخ  الأول  املدعى عليه 
الفائدة املوقع ح�سب الأ�سول من قبل املدعى عليه الثاين. ووفقا للبند 9.4 من اتفاقية الت�سهيلت، اإذا اأخفق املفرت�س 
يف �سداد اأي مبالغ م�ستحقة ال�سداد مبوجب اأي من وثائق متويل اأو اأخفق يف المتثال لأي حكم من وثائق التمويل يجب 
وفقا  الهام�س  )ج(  الأ�سلي  ال�سعر  )ب(  �سنويا   %2 )اأ(  مبعدل  امل�ستحقة  املبالغ  جميع  على  فائدة  �سداد  املقرت�س  على 
للبند 14.1 )اأ( اإذا اأخفق املقرت�س يف �سداد اأي مبلغ ملزم ب�سداده مبوجب اأي وثيقة متويل اأو تقدمي اأي وديعة مطلوبة 
مبوجب هذه التفاقية )يف كل حالة( يف الوقت وبالطريقة املحددة مبوجبه ما مل )1( يكن عدم ال�سداد ناجتاً عن خطاأ 
اأو تقني و)2( يتم ال�سداد يف غ�سون ثلثة اأيام عمل من تاريخ ا�ستحقاقها ووفقا ل�سروط التفاقية وافق املدعى  اإداري 
عليهم �سراحة على اأنهم ملزمني بتنفيذ البنود وال�سروط مبوجب وثائق التمويل. وبتاريخ 7 �سبتمرب 2014 قام املدعي 
باإبرام اتفاقية رهن ح�ساب مع املدعى عليه الأول للح�ساب رقم 9001103000001755 حيث يقوم املقرت�س ك�سمان 
امل�سمونة، ويتعهد ب�سكل نهائي وغري م�سروط  ا�ستحقاق اللتزامات  الذمة والأداء عند  واإبراء  امل�سمونة  ل�سداد الأموال 
ويوافق على التعهد للبنك بجميع حقوق امللكية وامل�سلحة يف الأر�س للمانح. ووفقاً للتفاقية فاإن القانون احلاكم واملحاكم 
املخت�سة بنظر الدعاوى هي قوانني مركز دبي املايل العاملي وحماكم مركز دبي املايل العاملي. وقد اأبرم املدعي بتاريخ 7 
اإىل  م�ستحقاته  بالتنازل عن  الأول  عليه  املدعى  قام  الأول حيث  عليه  املدعي  مع  امل�ستحقات  تنازًل عن   2014 �سبتمرب 
املدعي، واأبرم املدعي بتاريخ 16 �سبتمرب 2014 اتفاقية رهن اأ�سول مع املدعى عليه الأول واملدعى عليه الثاين حيث رهن 
املدعى عليه الأول الأ�سول للمدعي ك�سمان كالتزام مبوجب اتفاقية الت�سهيلت، وكان القانون احلاكم هو قوانني الإمارات 
 22.650.800 الإجمالية  تبلغ قيمتها  التي  ال�سيكات  الأول قدم  املدعى عليه  اأن  اإىل  الإ�سارة  املتحدة. وجتدر  العربية 
درهم اإماراتي امل�سحوبة على البنك التجاري الدويل )املوقعة ح�سب الأ�سول من قبل املدعى عليه الثاين( اإىل املدعي ك�سيك 
�سمان للت�سهيلت املتاحة. واأخفق املدعى عليه الأول يف �سداد ق�سط الدعوى من اأ�سل الدين والفائدة امل�ستحقة يف تواريخ 
خمتلفة فيما يتعلق بالت�سهيل واأخفق يف جتديد الت�سهيلت. وتعر املدعى عليه الأول ب�سداد الت�سهيلت التي مت احل�سول 
عليها وقام املدعي باإيداع ال�سيكات مببلغ 22.650.800 درهم م�سحوبة على البنك التجاري الدويل والتي مت رف�سها 
الت�سهيلت يلتزم املدعى عليهم  اتفاقية  6-4-2016 ومبوجب  ب�سبب توقيعها من �سخ�س غري خمول بذلك" بتاريخ 
ب�سداد فائدة ب�سبب التعر بال�سداد بن�سبة 2% �سنوياً بالإ�سافة اإىل ن�سبة فائدة الت�سهيلت على املبالغ املتعرة مبوجب 
الت�سهيلت. واأر�سل املدعي مبوجب اأحكام اتفاقية الت�سهيلت اإ�سعار طلب بتاريخ 21 مايو 2017 و 15 يوليو 2017 
الت�سهيلت  اإلغاء  ال�ستحقاق مت  تاريخ  امل�ستحقة يف  املبالغ  �سداد  ب�سبب عدم  اأنه  اإىل  الإ�سارة  عليهم حيث مت  املدعى  اإىل 
ويبلغ اإجمايل املبلغ امل�ستحق 5.822.274.76 دولر اأمريكي. ولكن اأخفق املدعى عليهم حتى الآن و/ اأو رف�سوا �سداد 
املدعى عليهم منفردين  �سداده من قبل  الواجب   2022 1 مايو  بتاريخ  امل�ستحق  املبلغ  اإجمايل  بلغ  الت�سهيل، وقد  مبلغ 
وجمتمعني اإىل املدعي مبا يف ذلك اأ�سل الدين والفائدة مبلغ 9.358.308.03 دولر اأمريكي. ووفقاً للفقرة 21 فاإن 
القانون احلاكم لتفاقية الت�سهيل هو قانون دولة الإم��ارات العربية املتحدة وميكن اتخاذ اأي اإجراء قانوين اأمام حماكم 
دبي، الإمارات العربية املتحدة. علوة على ذلك، ين�س البند 21.2 من اتفاقية الت�سهيلت على اأنه ميكن للبنك اتخاذ 
اإجراءات �سد املقرت�س يف اأي ولية ق�سائية يراها منا�سبة، ونظراً لأن املدعي هو كيان م�سجل يف مركز دبي املايل العاملي، 
وللمحكمة البتدائية يف مركز دبي املايل العاملي ال�سلطة الق�سائية الأ�سلية وفقاً للمادة 5 )اأ( من قانون ال�سلطة الق�سائية 
للنظر يف الق�سية علوة على اأن املعاملة حدثت يف مركز دبي املايل العاملي. لذلك، يرغب املدعي يف حل النزاع اأمام حماكم 

مركز دبي املايل العاملي.
الخت�سا�س الق�سائي - اختياري

القانون - القانون احلاكم يف النزاعات : وفقاً للمادة 21، فاإن القانون احلاكم لتفاقية الت�سهيلت هوقانون دولة الإمارات 
العربية املتحدة.

الق�سائي يف  )اأ( من الخت�سا�س   5 امل��ادة  العاملي-   امل��ايل  دبي  الق�سائي ملحاكم مركز  ال��ذي مينح الخت�سا�س  القانون   
مركز دبي املايل العاملي:

اإىل  بالإ�سافة  املدعى عليهم منفردين وجمتمعني  اأمريكي من قبل  9.358.308.03 دولر  الطلبات :1. �سداد مبلغ 
فائدة بن�سبة 12% وفقاً للمادة 76 من القانون التجاري لدولة الإمارات العربية املتحدة.

املحكمة. حتددها  اأخرى  تعوي�سات  اأي   .2
الإجراء. هذا  رفع  تكاليف   .3

موقع اخلدمة
داخل دبي

اإقرار
ح�سب اعتقاد موكلنا فاإن الوقائع الواردة يف لئحة الدعوى هذه �سحيحة.

ال�سم كامل: بيني �ساروج
التوقيع: 

يوجد توقيع
املمثل القانوين

 ال�سركة/ ال�سم: خليفة بن هويدان الكتبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
1024A :رقم ت�سجيل املحكمة 

saranya@alketbilaw.com :العنوان :  804، �سارع املدينة عمارة بور �سعيد، الديرة، دبي بريد اإلكرتوين
هاتف:  042943940

مبجرد تقدمي لئحة الدعاء هذه بنجاح، �ستتلقى تاأكيداً وفاتورة واجبة الت�سوية قبل قبول مطالبتك ومعاجلتها. واإذا مل 
تنجح عملية التقدمي ف�ستتلقى ر�سالة ت�سرح اخلطاأ وكيفية ت�سحيحه.

الرقم:  بنا على  الت�سال  امل�ساعدة، فريجى  اإىل مزيد من  اأو كنت بحاجة  اللئحة  اأي م�ساكل يف ملء  لديك  كانت  اإذا 
تفتح   .registry@difccourts.ae  : العنوان  على  الإلكرتوين  الربيد  اأو عن طريق   -  +97144273333
حماكم مركز دبي املايل العاملي اأبوابها من ال�ساعة 8:00 �سباحا حتى 4:00 م�ساء من الثنني اإىل اجلمعة. يرجى 
اإذا مل  اإىل امل�سجل )registry@difccourts.ae( وطلب رقم الق�سية  توجيه جميع املرا�سلت مع املحكمة 

يكن لديك رقم الف�سية حتى الآن.

حماكم دبي
 وحماكم مركز دبي املايل العاملي 
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العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز اتراكتيف للتجميل

رخ�سة رقم :CN 1065544 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مازن ابو احمد من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مازن ابو احمد من 100 % اإىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ربيع حممد عبدالعزيز ربيع املهريى من وكيل خدمات اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ربيع حممد عبدالعزيز ربيع املهريى من 0% اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز اتراكتيف للتجميل

ATTRACTIVE BEAUTY CENTRE
اإىل/ مركز اتراكتيف للتجميل ذ.م.م

ATTRACTIVE BEAUTY CENTER 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :هوم�ستيد للمقاولت وال�سيانة العامة

رخ�سة رقم :CN 2301331 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد حممد �سامل بن بريك %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر احمد عبدالرحمن بافقيه الها�سمى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ هوم�ستيد للمقاولت وال�سيانة العامة

HOMESTEAD GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اإىل / هوم�ستيد للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

HOMESTEAD GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإلغاء اعلن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�سم التجاري �سد الوادي  رقم :1198565 
طلب  بالغاء   ، املنزلية  الكهربائية  الجهزة  ل�سلح 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعلن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
للنجارة  �ستايل  ال�سادة :توب   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واحلدادة امل�سلحة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1134798 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة �ساره خليفه �سامل ح�سريم الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل حممد مراد عبداهلل البلو�سي

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

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :التاج الذهبي للنقليات 

العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1144402 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة كامله �سيف حمد املجعلى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سعيد �سالح �سعيد �سامل القبي�سي

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

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

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف الدعوى رقم  132/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

113-221 مبنطقة  8 ورقم البلدية  مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة الر�س رقم 
مطار دبي الدويل والبالغ م�ساحتها 3716.12 مرت مربع واملرهون ل�سالح طالبة المر مبوجب عقد الرهن املوؤرخ يف 
2017/3/20 وامل�سدق ا�سول لدى دائرة الرا�سي والملك حتت الرقم:2396/2017 من الدرجة الوىل واململوك 

للمطلوب �سده المر الوىل )املدين ال�سلي( .
طالب التنفيذ:بنك  اخلليج الدويل �س.م.ب - مكتب متثيل 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - اجتاه امارة ابوظبي - برج املو�سى 2 - بجانب مطعم �سدف - بالقرب من 
�سوبر ماركت ليفكو - الطابق التا�سع - مكتب رقم 901

املطلوب اإعلنه : �سركة حممد عمر بن حيدر للعقارات �س.ذ.م.م 
ع��ن��وان��ه :ام�����ارة دب���ي - دي����رة - ال��ق��ره��ود -  ب��ال��ق��رب م��ن حم��ط��ة م���رتو ج��ي ج��ي ك��و - ب��ن��اي��ة حم��م��د ع��م��ر ب��ن ح��ي��در - 

info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0097142821191
مو�سوع الإعلن :املنفذ �سدهم:�سركة حممد عمر بن حيدر للم�ساريع �س.ذ.م.م - �سركة جمموعة حممد عمر بن حيدر 

القاب�سة م�ساهمة خا�سة - حممد عمر علي بن حيدر احلارثي
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 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 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
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 :نوع العقار ار�س ف�ساء - املنطقة مطار دبي الدويل - رقم 

الر�س 8 - رقم البلدية 113-221 - امل�ساحة 3716.12 مرت مربع - التقييم:35999949 درهم
ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  2536/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   - كلي  جت��اري   2018/1780 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  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 ديره �سيتي �سنرت - بناية بنك دبي التجاري/بوكاله املحاميني را�سد بوج�سيم 

وعبا�س املالكي - وميثله:عبا�س م�ستت فندي املالكي
املطلوب اإعلنه : �سيد حممد �سلح الدين 

عنوانه :�سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار - امارة دبي - ديرة - املطينة - مكتب 512-513 ملك �سركة الغرير لل�ستثمار 
mail@ascon.uae.:الكرتوين بريد   - رقم:045118999  هاتف   - دبي  - �س.ب:5238  الريف مول  مقابل 

mail@ascon.uae.com  -  00971505693366  - مكاين:3072396004   -  com
مو�سوع الإعلن :املنفذ �سدهم:�سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار ذ.م.م - خالد عبدهلل احمد الغرير - عارف بخاري رحمن 

- �سركة المارات للوكالت التجارية ذ.م.م - ابراهيم عبدهلل احمد الغرير - مريا قا�سم كليم اهلل
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 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 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات 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 :ح�سة )�سيد حممد �سلح الدين( يف وحدة عقارية - املنطقة 
املبنى  104.51 مرت مربع - رقم  961-393 م�ساحة احل�سة  البلدية  974 - رقم  الر���س  رق��م    - الثنية اخلام�سة 

درهم التقييم:839859   -  G-02 الوحدة  رقم   - بلديوم  املبنى  ا�سم   -  1
ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14005
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  احمد يحيي عبداللطيف جاوي�س .

الإخلل  نتيجة  دره��م   )37،734.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 

الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 68550 / 

خ�سو�سي /16/ ابوظبي ( من نوع ) ني�سان التيما _ �سالون  ( موديل )2015( _ لون ) 

بني ( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14250
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع  .

املنذر اإليه  :  �ساجنيت كالريكال انتو      .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )43،096.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 70931 / 
خ�سو�سي /S/ دبي ( من نوع ) HONDA ACCORD  _ �سالون ( موديل 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  )2016( _ لون )بني( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/14004
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع  .

املنذر اإليه  :  كودبوند للتك�سية �س ذ م م      .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )21،784.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 33610 / 
( موديل )2014( _ لون  ا�ستي�سن   ني�سان جوك _  ( من نوع )  خ�سو�سي /P/ دبي 
)ابي�س لوؤلوؤي ( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم   2022/13999
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  ال�سراء لتاأجري ال�سيارات �س ذ م م           .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )28،761.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 16062 / 
 ) HYUNDAI ACCENT  _ �سالون    ( ن��وع  دب��ي ( من   /H/ خ�سو�سي
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ابي�س   ( ل��ون   _  )2019( موديل 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14010
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  �سمية م�سيح الدين �سيد م�سيح الدين       .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )37،274.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 33120 / 
خ�سو�سي /L/ دبي ( من نوع ) FORD ECOSPORT _ ا�ستي�سن ( موديل 
)2016( _ لون )ا�سود( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14140
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع  .

املنذر اإليه  :  نيكول�س مايكل �سميث       .
الإخلل  نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )143،397.00(  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 29684 / 
ام دبليو او 120 _ �سالون ( موديل )2021(  اأبوظبي ( من نوع ) بي  خ�سو�سي /14/ 
املنذر من  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) ازرق    ( ل��ون   _

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14000
املنذر        :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  ال�سراء لتاأجري ال�سيارات �س ذ م م           .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )28،754.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 14469 / 
 ) HYUNDAI ACCENT  _ �سالون    ( ن��وع  دب��ي ( من   /H/ خ�سو�سي
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ابي�س   ( ل��ون   _  )2019( موديل 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14007
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  �سريليت موتامربامبيل بالن         .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )27،694.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 91247 / 
MAZDA 6 �سالون  ( موديل )2012( _ لون  خ�سو�سي /H/ دبي ( من نوع ) 
)ابي�س لوؤلوؤي ( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/14009
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  هيمابون بايج حمبوب بايخ       .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )42،968.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 11219 / 
خ�سو�سي /J/ دبي ( من نوع ) TOYOTA COROLLA  _ �سالون ( موديل 
)2016( _ لون )ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 70197
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14173
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  ديني�س راما نايك  
الإخلل  نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )110،260.00(  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  لل�سيارة  املبلغ  ل�سرف  التنفيذية  الإج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
 /T/ امل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رق��م  ) 11295 / خ�سو�سي  باملزاد العلني  
دبي ( من نوع ) هوندا CRV  _ اأ�ستي�سن ( موديل )2017( _ لون ) ازرق( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/14006
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع .

املنذر اإليه  :  في�سنو �سوري�س      .
الإخلل  نتيجة  دره��م   )21،450.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
 75247  ( رق��م   ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
NISSAN SUNNY  _ �سالون ( موديل   ( / خ�سو�سي /F/ دبي ( من نوع 
)2016( _ لون )ابي�س( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/14127
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع  .
املنذر اإليه  :  ويلبريت ماجتا بالو      .

الإخلل  نتيجة  دره��م   )59،455.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 20559 / 
ا�ستي�سن ( موديل )2020(  ار يف  _  ات�س  اأبوظبي ( من نوع ) هوندا  خ�سو�سي /11/ 
_ لون ) black  ( 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 13615 بتاريخ 2022/8/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/4935
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/15 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده جممع دبي امللكي الطبي و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف      
 1،150،000 معدات طبيه     

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16058
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/15 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده مطعم �سركة تابليز ذ.م.م - فرع دبي+انكور �ساكرابورتى بريتي�س راجنان �ساكرابورتى+ 

�ساجان الك�س بابى الك�س و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف      

 39،710 معدات مطعم     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13615 بتاريخ 2022/8/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/5601
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/15 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مرياج خلدمات ال�سيارات �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف      

 23،690 معدات كراج      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

ف��ق��د امل��دع��و / م��اج��د �سالح 
اليمن     ، ال�������س���ام���ي  ن����اج����ي 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)08947215(  رق��������م 

اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
ال�����س��ف��ارة ال��ي��م��ن��ي��ة او اأق���رب 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / ويرنر كليفتون 
الفلبني     ، ب��ي��ن��ي��ا  ل  رام���و����س 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P7661298B(  رق����م 

اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأقرب  او  الفلبينية  ال�سفارة 

مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ن��وع��ه على  الأك���رب م��ن  ال��ري��ا���س��ي، احل���دث  اأب��وظ��ب��ي  حققت فعالية �سيف 
مركز  يف  يوليو  �سهر  مطلع  انطلقتها  على  �سهر  منذ  املنطقة،  م�ستوى 
�سرائح  خمتلف  من  وا�سعني  واإق��ب��اًل  ح�سوراً  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي 
املجتمع وتوا�سل اإ�سافة العديد من الفعاليات والأن�سطة الريا�سية ملواكبة 

هذا الزخم.
األف مرت مربع �سمن بيئة   27 اأكر من  ومن خلل امل�ساحة املمتدة على 
 25 م��ن  اأك���ر  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  �سيف  ي�سم  ال��ري��ا���س��ة،  ملحبي  ملئمة 
ومكيفة  مغلقة  بيئة  �سمن  العاملية  املعايري  باأعلى  جمهزا  وملعبا  م�سمارا 
الفعاليات  م��ن  امل��زي��د  اإ�سافة  يف  مرونته  جانب  اإىل  ال�سيف،  ف�سل  خ��لل 
ريا�سة  وحم��رتيف  لع�ساق  حلبة  اإ�سافة  مت��ت  حيث  الريا�سية،  والأن�سطة 
املمتعة  املنزلقات  من  جمموعة  �سمن  الهوائية،  وال��دراج��ات  التزلج  األ��واح 
حتت  وامل�ستويات  الأعمار  جميع  من  ال��زوار  احللبة  وت�ستقبل  واحلما�سية، 
اإ�سراف ُمدربي التزلج، لتوفر لهم وجهة مثالية لل�ستمتاع باأف�سل جتربة. 
توفر جمموعة من  والتي  لل�سطرجن  تخ�سي�س منطقة خم�س�سة  وجرى 
التحديات الذهنية لل�ستفادة من اخلربات وال�سرتاتيجيات امل�سهورة التي 
ميار�سها العديد من اأبطال العامل يف هذه الريا�سية، كما متت اإ�سافة العديد 

من الفعاليات واجلل�سات التدريبية مبا فيها جل�سات اليوغا والزومبا.
اجلاري،  ال�سهر  نهاية  حتى  ي�ستمر  ال��ذي  الريا�سي  اأبوظبي  �سيف  وي�سم 
اأكر من ثماين ريا�سيات ممتدة على ثلثة ملعب لكرة القدم اخلما�سية، 
توفر  التي  البادل  لتن�س  ملعب  وثمانية  ال�سباعية،  القدم  لكرة  وملعبني 
خلل  من  حجزها  ميكن  والكبار  للأطفال  خا�سة  تدريبية  جل�سات  اأي�ساً 
https://adsummersports.ae/sports/ ال����راب����ط: 
لتن�س  ملعب  وثلثة  ال�سلة،  لكرة  ملعب  وثلثة   ،padel-tennis
الري�سة، وثلثة ملعب لكرة الطائرة، وملعب للكريكت، وم�سمار لريا�سة 

الكرو�س فت، بالإ�سافة اإىل م�سمار خم�س�س للجري بطول كيلو مرت. 
و�سهدت الفعالية منذ افتتاحها اإقباًل منقطع النظري وم�ساركة وا�سعة من 
اأبوظبي، اإىل جانب ح�سور ملفت للفرق املحلية التي  اإم��ارة  خمتلف �سكان 
نقلت مقر تدريباتها اإىل مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، اإذ اأ�سبح م�سمار 
الأوىل ملجتمع اجل���ري يف  ال��وج��ه��ة  ال��ري��ا���س��ي،  اأب��وظ��ب��ي  اجل���ري يف �سيف 

عدد  بتنظيم  قامت  التي  الفرق  من  العديد  م�ساركة  �سهد  حيث  اأبوظبي، 
بتجهيزات  امل�سمار  يتمتع  اإذ  الريا�سة،  بهذه  اخلا�سة  التدريبات  كبري من 

عاملية امل�ستوى �سمن م�ساحات مغلقة ومكيفة.
وت�ستقطب الفعالية اأي�ساً الأطفال من خلل تنظيم جمموعة من الأن�سطة 
العديد  ت�سم  وال��ت��ي  )اإن��ف��لف��ي�����س��ت(  الأل���ع���اب  فعالية  فيها  مب��ا  املختلفة 
وتوفر  والأم���ان.  باملرح  اأج��واء مفعمٍة  و�سط  املمتعة  املطاطية  الأل��ع��اب  من 
مثل  الأن�سطة  م��ن  جمموعًة  مكيفة،  داخلية  بيئة  يف  ُت��ق��ام  التي  الفعالية 
املنزلقات وجدران الت�سلق وم�سارات العوائق والألعاب الحتفالية املخ�س�سة 

للمجموعات والأ�سدقاء.
ل�سركة  التابعة  للخدمات"،  "اأدنيك  �سركة  تنظمها  التي  الفعالية  وحتظى 
اأبوظبي الوطنية للمعار�س )اأدنيك( بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي، 
الرعاة  فيها  مب��ا  وال�����س��رك��ات،  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن  كبري  بدعم 
الذهبيني للفعالية وهم مركز اأبوظبي لل�سحة العامة، الذي يحر�س على 
�سلمة  و�سمان  اأبوظبي  اإم��ارة  لل�سكان  العامة  لل�سحة  نظام  �سمان وجود 

اإىل  العاملني من خلل تعزيز مفاهيم ال�سحة العامة وال�سحة الوقائية، 
جانب �سركة "دروب�س" التي ت�ستهدف باأن تكون الوجهة الأوىل للت�سوق عرب 
التطبيق الإلكرتوين اخلا�س بها يف دول املجل�س التعاون اخلليجي. وتعترب 
وم�ستلزمات  مياه  من  ق�سما  دروب�س واجهة اإلكرتونية توفر اأكر من 17 
الغذاء باأكملها. وت�سمل قائمة الرعاة اأي�ساً �سركة "مبادلة للرعاية ال�سحية" 
الراعي الر�سمي للرعاية ال�سحية يف الفعالية، والتي متتلك �سبكة متكاملة 
من مرافق الرعاية ال�سحية ذات امل�ستوى العاملي، وتقدم رعاية �ساملة عالية 
اجلودة للمر�سى من جميع الأعمار يف جميع اأنحاء الإمارات وعلى م�ستوى 

املنطقة.
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو  الظاهري،  مطر  حميد  وق��ال 
لها:"  التابعة  ال�سركات  وجمموعة  "اأدنيك"  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
اأدنيك  جمموعة  حر�س  مع  تتما�سى  التي  الريا�سية  الفعالية  هذه  حققت 
كبري  بتفاعل  حظيت  حيث  لف��ت��اً،  جن��اح��اً  املجتمعية  الفعاليات  دع��م  على 
التنظيم والبيئة  امل�ساركني من حيث  ا�ستح�سان  اأف��راد املجتمع  ولقت  من 

الريا�سية  اأن�سطتهم  الريا�سة  ملمار�سة  الفر�سة  لهم  اأتاحت  التي  املثالية 
ف�سل  خلل  ومكيفة  التجهيزات  بجميع  م��زودة  داخلية  قاعات  يف  املف�سلة 
ال�سيف، ونحن حري�سون على التعاون مع �سركائنا من القطاعني احلكومي 
جمتمعية  م�ساركات  ت�ستقطب  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  لتنفيذ  واخل��ا���س 
البدنية،  واللياقة  الريا�سة  ممار�سة  على  املجتمع  فئات  حتفيز  يف  وت�سهم 

وجعلها اأ�سلوب �سحية لكافة اأفراد املجتمع. 
لل�سحة  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي  مطر  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
العامة يف احلفاظ على  لل�سحة  اأبوظبي  اأهدافنا يف مركز  العامة:"تتمثل 
�سحة �سكان الإمارة و�سمان �سلمة العاملني فيها من خلل تعزيز مفاهيم 
ال�سحة العامة وال�سحة الوقائية، اعتماداً على املبادرات والربامج املبتكرة، 
والتعاون مع �سركائنا يف ا�ست�سافة الأن�سطة والفعاليات ال�سحية الهادفة، 
للوفاء بالتزامنا يف �سمان توفري اأعلى م�ستويات ال�سلمة والعافية لأفراد 
التي  معاً"  "لنلعب  لفعالية  رعايتنا  ت��اأت��ي  الأ���س��ا���س،  ه��ذا  وع��ل��ى  املجتمع. 
ي�ست�سيفها مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، يف اإطار اأن�سطة "�سيف اأبوظبي 
الريا�سي"، والتي ت�سعى لتحفيز اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي على اتباع 
اأمناط حياة �سحية، وممار�سة الريا�سة والأن�سطة البدنية املختلفة �سمن 

بيئة مثالية وملئمة يف امللعب املغلقة خلل ف�سل ال�سيف."
هذه  يف  �سركائنا  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  "اأتوجه  النعيمي:  واأ�ساف 
طموحات  حتقيق  ت�سريع  يف  فاعلة  م�ساهمة  من  متثله  ملا  نظراً  الفعالية، 
اأبوظبي نحو بناء جمتمع �سحي متوازن وم�ستدام، وملا توفره من  حكومة 
الأن�سطة  ومتكني  الريا�سية،  واملناف�سات  التحديات  لتنظيم  مثالية  وجهة 
اأفراد  �سلمة  على  احل��ف��اظ  ت�سمن  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة  والرتفيهية  البدنية 

املجتمع وعافيتهم.”
للمعار�س حمبي  الوطني  اأبوظبي  12 يف مركز  اإىل   8 القاعات  وت�ستقبل 
ال�ساعة  ولغاية  �سباحاً   8 ال�ساعة  بني  الأ�سبوع  اأي��ام  طيلة  يومياً  الريا�سة 
من  ب��اأي  ال�ستمتاع  يف  للراغبني  ميكن  كما  الليل،  منت�سف  بعد  ال��واح��دة 
www. الن�ساطات احلجز م�سبقاً عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�س بالفعالية
التوا�سل  �سبكات  ح�سابات  اإىل  بالإ�سافة   adsummersports.ae
الجتماعي املختلفة ADSummerSports، ويتعني على امل�ساركني 
اإبراز حالة املرور الأخ�سر عرب تطبيق احل�سن، فيما يعترب ارتداء الكمامة 

اإلزامي يف جميع الأوقات لكافة زوار مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

•• دبي-وام: 

الإمارات  احت��اد  رئي�س  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ت��وج 
البدنية،  اللياقة  بطولة  يف  الفائزين  البدنية  واللياقة  الأج�سام  لبناء 
الريا�سي  جيم  �سيفني  ب��ن��ادي  دب��ي  يف  الثانية  ن�سختها  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي 
بن  اأحمد  البدنية  اللياقة  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو  بح�سور 

ظبوي الفل�سي.
254 نقطة بينما حل  النوري بر�سيد  الأول بدر حممد  املركز  واأح��رز 
احلمادي  اإبراهيم  نقطة" واإ�سماعيل   228" ال�سويدي  حممد  عبداهلل 

الرتتيب. على  والثالث  الثاين  املركزين  نقطة" يف   222"

واأقيمت مناف�سات البطولة برعاية وتنظيم من �سركة القدرة الريا�سية 
و�سركة نيوترنت ونادي �سيفني الريا�سي.

لختيار  امل�ساركني  جميع  من  كبرية  ندية  البطولة  مناف�سات  و�سهدت 
ا�ستعدادا  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ���س��ف��وف  اإىل  ل�سمهم  ال��لع��ب��ني  اأف�����س��ل 

للم�ساركة يف خمتلف البطولت الدولية خلل الفرتة املقبلة.
اللعبون  عليه  ظهر  ال��ذي  بامل�ستوى  ال�سرقي  اهلل  عبد  ال�سيخ  واأ���س��اد 
اأن الأمر يب�سر بظهور منتخب قوي قادر على  املناف�سات، موؤكدا  خلل 
خو�س جميع املناف�سات وحتقيق الإجنازات، واأثنى على الدور الذي تقوم 
ظهور  على  والعمل  اللعبة  لتطوير  ب��الحت��اد  البدنية  اللياقة  جلنة  به 

اللعبني بهذه امل�ستويات العالية.

»�سيف اأبوظبي الريا�سي« يحقق انطالقة قوية وزخما يف الفعاليات الريا�سية يف يوليو وت�ستمر فعالياته حتى نهاية اأغ�سط�س

عبداهلل ال�سرقي يتوج الفائزين ببطولة 
اللياقة البدنية يف دبي

•• اآملاتي-الفجر:

اأحرز منتخب قطر للرماية امليدالية الذهبية يف م�سابقة 
العا�سرة  الآ���س��ي��وي��ة  البطولة  مناف�سات  �سمن  ال�سكيت 
اأم�����س الث��ن��ني يف مدينة  ال��ت��ي اختتمت  ال�����س��وزن  ل��رم��اي��ة 

اأملاتي بكازخ�ستان. 
وف�����از ال��ف��ري��ق ال��ق��ط��ري امل���وؤل���ف م���ن ال��ث��لث��ي م�سعود 

نظريه  على  العذبة  ورا���س��د  العطية  وعبدالعزيز  العذبة 
الكويتي املوؤلف من عبداهلل الر�سيدي ومن�سور الر�سيدي 
بعد خم�س جولت من   4-6 بنتيجة  ال�سعد  وعبدالعزيز 

املباراة النهائية. 
 4/4 العذبة  ورا�سد   4/4 معدل  العذبة  م�سعود  و�سجل 
عبداهلل  ال���ك���وي���ت  رم�����اة  ���س��ج��ل  ف��ي��م��ا   ،4/3 وال��ع��ط��ي��ة 

الر�سيدي 4/2 ومن�سور الر�سيدي 4/4 وال�سعد 4/3

منتخب قطر للرماية يحرز 
ذهبية اآ�سيا لل�سكيت 

•• اأبوظبي - وام: 

املو�سم  فعاليات  على  ال�ستار  اإ���س��دال  م��ن  اأ�سابيع   10 بعد 
م�سريته  مدريد  ري��ال  يد�سن  مثري،  بلقب  املا�سي  ال��ك��روي 
األقاب  اأول  املو�سم احلايل مبباراة حا�سمة على  الر�سمية يف 
اإنرتاخت  يلتقي  املو�سم اجلديد عندما  الأوروب��ي��ة يف  الكرة 
ف���ران���ك���ف���ورت الأمل������اين غ����دا الأرب����ع����اء ع��ل��ى ك���اأ����س ال�سوبر 

الأوروبي.
هل�سنكي،  الفنلندية  العا�سمة  يف  الأومل��ب��ي  ال���س��ت��اد  وع��ل��ى 
يلتقي ريال مدريد بتاريخه الأوروبي احلافل مع طموحات 
كاأ�س  م��ن  ال�47  الن�سخة  لقب  على  فرانكفورت  اإن��رتاخ��ت 

ال�سوبر الأوروبي، وذلك بعد 62 عاما من املواجهة الوحيدة 
ال�سابقة بني الفريقني يف البطولت الأوروبية.

عام  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف  التقيا  الفريقان  وك���ان 
1960، وفاز ريال مدريد 7-3 وقتها ليتوج بلقب البطولة 

للن�سخة اخلام�سة على التوايل يف امل�سابقة.
وحتظى مباراة الفريقني يف 1960 مبكانة هائلة يف تاريخ 
األف   127 اأك��ر من  الأوروب��ي��ة حيث �سهدت ح�سور  الكرة 
، ح�سبما  بارك" يف جل�سجو  "هامبدن  ا�ستاد  على  م�سجع 
اأكد الحتاد الأوروبي للعبة /يويفا/ كما �سهدت املباراة اأكرب 

عدد من الأهداف يف نهائي اأوروبي بر�سيد 10 اأهداف.
مدريد  لريال  اأه���داف   4 بو�سكا�س  فرينك  املجري  و�سجل 

فيما تكفل الأ�سطورة الآخر األفريدو دي �ستيفانو بالأهداف 
الثلثة الأخرى.

اأي�سا  فا�سل  لقاء  يف  غ��دا  الفريقني  بني  املواجهة  وتتجدد 
املو�سم  اإنرتاخت يف  اأحد الألقاب الأوروبية بعدما توج  على 

املا�سي بثاين األقابه الأوروبية.
واأح�����رز ال��ف��ري��ق الأمل�����اين يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي ل��ق��ب ال����دوري 
ال��ل��ق��ب ولكن  ال��ف��وز بنف�س  42 ع��ام��ا م��ن  ب��ع��د  الأوروب������ي 

بامل�سمى القدمي للبطولة /كاأ�س الحتاد الأوروبي/ .
املو�سم  توج يف  بعدما  ال�سوبر  ريال مدريد مباراة  ويخو�س 
اأبطال  دوري  يف  قيا�سي/  /رق��م  ع�سر  ال��راب��ع  بلقبه  املا�سي 
املباراة  يف   0-1 الإجن��ل��ي��زي  ليفربول  على  بالفوز  اأوروب����ا 

النهائية.
الأوروب����ي  ال�سوبر  ب��ت��اري��خ ح��اف��ل يف  م��دري��د  ري���ال  ويحظى 
و2016  و2014   2002 م��رات يف   4 باللقب  ت��وج  حيث 
 1998 اأع���وام  ن�سخ   3 يف  الو�سيف  بلقب  وف��از  و2017، 
تتويجا  ال���ف���رق  اأك�����ر  ث���ال���ث  ل��ي��ك��ون  و2018  و2000 
ولكل  الإيطايل  وميلن  الإ�سباين،  بر�سلونة  بعد  بال�سوبر 
منهما 5 األقاب. ويتطلع ريال مدريد اإىل الفوز باللقب غدا 
لجتياز ميلن الذي اأحرز لقب الو�سيف مرتني فقط فيما 
فوزه  بف�سل  ال�سدارة  يف  موقعه  على  بر�سلونة  �سيحافظ 

بلقب الو�سيف 4 مرات.
ال�سوبر للمرة الأوىل منذ بداية  اإنرتاخت مباراة  ويخو�س 

اإقامتها يف مطلع عام 1974 حيث كانت امل�ساركة يف ال�سوبر 
كاأ�س  اأوروب��ا وبطولة  اأبطال  ب��دوري  للفائزين   1980 عام 

اأوروبا للأندية اأبطال الكوؤو�س.
�سالح  يف  ال�سوبر  م��ب��اراة  قبل  الرت�سيحات  معظم  وت�سب 
الفريق  به  اأنهى  ال��ذي  املميز  للم�ستوى  نظرا  مدريد  ري��ال 
فرتة  خلل  قدمها  التي  اجليدة  والعرو�س  املا�سي  املو�سم 
فرانكفورت  اإنرتاخت  مني  فيما  اجلديد،  للمو�سم  الإع��داد 
1-6 اأمام بايرن ميونخ يوم اجلمعة املا�سي  بهزمية ثقيلة 
يف افتتاح املو�سم اجلديد للدوري الأملاين. ورغم هذا، يطمح 
اإنرتاخت يف اأن ي�سبح الفريق ال�25 الذي يتوج باللقب علما 

باأنه الفريق ال�39 الذي يخو�س هذه املباراة.

طموحات اإنرتاخت تتحدى تاريخ ريال مدريد على كاأ�س ال�سوبر الأوروبي
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•• اأبوظبي-وام:

�سكلت امل�سرية املميزة ملنتخبنا الوطني للدراجات يف دورة األعاب 
عدة  جانب  اإىل  الرتكية  قونية  مبدينة  الإ�سلمي  الت�سامن 
اأخ��رى لريا�سة الإم���ارات يف الآون���ة الأخ���رية، �سيفا  حمطات 

مزدهرا بالإجنازات.
ووا�سلت ريا�سة الإمارات تاألقها يف خمتلف البطولت واملحافل 
الفرتة  �ساركت فيها خلل  التي  العربية والإقليمية والعاملية 
الأخ��رية، بتحقيق العديد من الإجن��ازات يف خمتلف الألعاب، 

و�سط ترقب ملزيد من الإجنازات خلل الفرتة املقبلة.
وت�����س��ت��ع��د ب��ع��ث��ة الإم������ارات لتحقيق م��زي��د م��ن الإجن������ازات يف 
الن�سخة اخلام�سة من دورة األعاب الت�سامن الإ�سلمي، والتي 
تنطلق فعالياتها ر�سميا اليوم الثلثاء مبدينة قونية الرتكية، 
وت�سارك فيها الإمارات ب� 9 ريا�سات من بينها الدراجات التي 

بداأت مناف�ساتها مبكرا قبل افتتاح فعاليات الدورة ر�سميا.
الآن  حتى  منتخبنا  حقق  ال��دراج��ات،  مناف�سات  ب��داي��ة  ومنذ 
ميداليتني ذهبيتني لأحمد املن�سوري ويو�سف مريزا وبرونزية 

واحدة للمن�سوري.
واأهدى املن�سوري للإمارات امليدالية الذهبية الأوىل يف تاريخ 
خلل  م��ن  الإ���س��لم��ي  الت�سامن  األ��ع��اب  ب����دورات  م�ساركاتها 
فئة  امل�سمار  م�سابقة  بربونزية  توج  ثم  ال�سكرات�س،  م�سابقة 

النقاط، والتي اأحرز مريزا ذهبيتها.
كما حققت لعبة منتخبنا الوطني للدراجات زهرة ح�سني زمنا 
قدره 4:06.496 دقيقة يف مناف�سات امل�سمار فئة املطاردة، 

لتحطم الرقم القيا�سي الإماراتي، الذي حققته زميلتها �سفية 
ال�سايغ بالبطولة العربية بزمن 4:12 دقيقة.

وبالتزامن مع اإجناز الدراجات يف قونية اأم�س الأول الأحد، توج 
منتخب الرجبي لل�سيدات بامليدالية الربونزية لبطولة كاأ�س 
بالفوز على  الإندوني�سية جاكرتا،  بالعا�سمة  لل�سباعيات  اآ�سيا 

نظريه الإندوني�سي 24-7 يف مباراة حتديد املركز الثالث.
الإم��ارات للدراجات  اأمليدا من فريق  كما فاز الربتغايل جواو 
الهوائية باملركز الأول يف املرحلة النهائية من جولة بورجو�س، 
والتي اأقيمت على م�سار جبلي بطول 170 كم وانتهت يف جبل 

لجونا�س دي نايل.
وت���وج منتخبنا ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ودو مب��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة واأخ���رى 
اآ�سيا للجودو لأبطال النخبة، مبدينة نور  برونزية يف بطولة 
ال�سبت  ي��وم  ال�ستار  عنها  اأ�سدل  والتي  كازاخ�ستان  يف  �سلطان 

املا�سي.
وقبل اأيام حققت منتخبات الفئات ال�سنية لكرة الطاولة، حتت 
11 و13 و15 عاماً، 7 ميداليات ملونة يف بطولة غرب اآ�سيا 
التي اأقيمت يف العا�سمة الأردنية عمان، وتنوعت امليداليات، ما 

بني 4 ف�سيات، و3 برونزيات.
ال��ب��ط��ل الإم���ارات���ي  ت���وج  اأغ�����س��ط�����س اجل�����اري،  ويف الأول م���ن 
 56  / الري�سة  وزن  لفئة  الف�سية  بامليدالية  الكثريي  زاي���د 
بطولة  فعاليات  �سمن  للمحرتفني  الأ���س��ود  للحزام   / كجم 
اأبوظبي جراند �سلم للجوجيت�سو يف مدينة ريو دي جانريو 

الربازيلية.
الإمارات  لريا�سة  جديدا  اإجن��ازا  اجلوجيت�سو  اأبطال  واأ�ساف 

من خلل 3 ميداليات ملونة، وحقق خالد ال�سحي ذهبية وزن 
"62" كجم للحزام البني/املحرتفني لتكون هذه اأول مرة يفوز 
فيها لعب اإماراتي باملركز الأول للحزام البني للمحرتفني يف 
بف�سية  الكلباين  �سما  لتتويج  اإ�سافة  جانريو،  دي  ريو  جولة 

نزال وزن 62 كجم للحزام البنف�سجي/املحرتفات.
التي  العربية،  البطولة  يف  للكاراتيه  الوطني  منتخبنا  وتاألق 
اأقيمت موؤخرا يف م�سر، وح�سد 6 ميداليات ملونة تنوعت ما 

بني 3 ذهبيات و3 برونزيات.
الألعاب  ب��دورة  اأب��و ظبي، خلل م�ساركته  وت��وج فريق �سرطة 
العاملية لل�سرطة والإطفاء مبدينة روتردام الهولندية، ب� 40 
و4  ف�سية  و12  ذهبية   24 ب��ني  م��ا  تنوعت  ملونة  ميدالية 

برونزية.
العامل  بطولة  يف  ملونة  ميداليات   6 الإم����ارات  ح�سدت  كما 
للدراجات املائية ببولندا. وتنوعت امليداليات ما بني 3 ذهبيات 

وف�سية واحدة وبرونزيتني.
وحقق لعبو نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س جناحا 
الدولية ملحرتيف  اأب��و ظبي  باهرا خلل م�ساركتهم يف بطولة 
و8  ذهبية   13/ ميدالية   22 الأردن/  /جولة  اجلوجيت�سو 
ف�سيات وبرونزية واحدة/ ليكون اأف�سل اإجناز دويل للنادي يف 

البطولت التي �سارك بها خارج الدولة.
بعدما  املا�سي  يوليو  يف  القوية  ال�سيفية  النطلقة  وكانت 
الألعاب  ب���دورة  ملونة  ميداليات   8 الإم����ارات  ريا�سة  حققت 
امليداليات  وتنوعت  الأمريكية،  برمنجهام  مدينة  يف  العاملية 

بني ذهبيتني، وف�سية واحدة و5 برونزيات.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

راأ���س اخليمة  الإم��ارات نظمت مفو�سية ك�سافة  حتت مظلة جمعية ك�سافة 
حتت  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  امل�سرتك  الك�سفي  الربنامج 

�سعارالك�سفية .... تكنولوجيا وابتكار.
مع  بالتعاون  ريا�سي  مهرجان  اخليمة  راأ���س  ك�سافة  مفو�سية  اأقامت  حيث 
جمل�س  رئي�س  ال�سم�سي  حممد  بح�سور  الريا�سي  الثقايف  الم���ارات  ن��ادي 

اإدارة املفو�سية وحممد ح�سن الزعابي ع�سو جمل�س الإدارة وبح�سور اأي�ساً 
من�سور ح�سني ع�سو جمل�س اإدارة نادي الإمارات م�سرف عام املراحل ال�سنية 
و�سمل املهرجان بع�س الفقرات منها تعليم املهارات الأ�سا�سية لكرة القدم ، 
املتميزة  ل�سمهم  العنا�سر  ال�سغرية كما مت اختيار  بع�س  الألعاب  وبع�س 
لأ�سبال النادي. ويف ختام املهرجان مت تبادل الدروع التذكارية ومتت الإ�سادة 
بني الطرفني بالفعالية التي حققت اأهدافها على اأمل اأن يكون هناك تعاون 

اأكرب يف الفرتات القادمة .

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية متديد فتح باب 
الرت�سيح جلائزة فاطمة بنت مبارك لريا�سة املراأة يف ن�سختها ال�ساد�سة 

اإىل 12 اأغ�سط�س اجلاري، بعدما كان مقررا اإغلقه اأم�س الثنني.
ودعما  الرت�سيح  لطلبات  ا�ستجابة  ج��اء  ال��ق��رار  اأن  الأك��ادمي��ي��ة  واأك���دت 
جلميع فر�س امل�ساركات واملتقدمات من الإمارات وخمتلف دول الوطن 
العربي، يف اإطار حر�س واهتمام الأكادميية التي تويل دعما غري م�سبوق 

لتنمية ريا�سة املراأة وتعزيز مكانتها املتقدمة يف كافة املجتمعات.
وقالت مرمي املن�سوري رئي�سة ق�سم الدعم الفني والربامج التدريبية 

يف الأكادميية: القرار جاء انطلقا من حر�س الأكادميية على التجاوب 
مع كافة الطلبات وتقدمي جميع الفر�س املت�ساوية لكافة امل�ساركات، يف 
ظل الإقبال الكبري على الرت�سح من قبل منت�سبات الريا�سة الن�سائية 
على �سعيد الإمارات والوطن العربي؛ املوعد اجلديد يتيح فر�س مهمة 
�سباق  يف  القوي  ح�سورهم  لت�سجيل  الفئات  بجميع  املتقدمات  لكافة 

الفوز باجلائزة املرموقة.
ويتم الإعلن عن قائمة املر�سحات لنيل اجلائزة يف 9 �سبتمرب املقبل، 
وت�ستند عملية الرت�سيح على الإجنازات التي حتققت يف جمال الريا�سة 

والتي يتم حتديدها من قبل جلنة احلكام.
وا�ستقبلت اجلائزة، التي ت�سم عدة فئات، والتي مت فتح باب الت�سجيل 

فيها يوليو املا�سي، الكثري من الطلبات من خمتلف الدول العربية مبا 
يف ذلك م�سر واملغرب ودول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن ولبنان 

و�سوريا وتون�س.
واجلماعي  ال��ف��ردي  امل�ستويني  م��ن  ك��ل  يف  التناف�س  اجل��ائ��زة  وت�سمل 
والرعاية  والبحوث  والتدريب  الريا�سية  ك���الإدارة  خمتلفة  مبجالت 
امل�ستوى  على  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  وتت�سمن   .. الهمم  و���س��اح��ب��ات  الريا�سية 
األف   300 جائزتها  وتبلغ  عربية  ريا�سية  اإم��راأة  اأف�سل  فئات  الفردي 
ريا�سية  واأف�سل  دره���م،  األ��ف   300 اإم��ارات��ي��ة  ريا�سية  واأف�سل  دره���م، 
نا�سئة 100 األف درهم، واأف�سل ريا�سية من �ساحبات الهمم 100 األف 
درهم، واأف�سل مدرب- مدربة 100 األف درهم، واأف�سل اإعلمي ريا�سي 

درهم. األف   100
الريا�سية  والحت����ادات  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  اجل��ائ��زة  تت�سمن  كما 
درهم،  األ���ف   100 النا�سئات  لتنمية  برنامج  اأف�سل  ف��ئ��ات  الحت��ادي��ة 
واأف�سل فريق 100 األف درهم، واأف�سل مبادرة اإبداعية ريا�سية ت�سمل 
الريا�سي  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا  الريا�سية،  التطويرية  ال��ب��ح��وث 

وجائزتها 100 األف درهم.
وتتناف�س  الريا�سية،  العام  �سخ�سية  لتكرمي  ع��ام  كل  اجلائزة  وت�سعى 
فيها ال�سخ�سيات الريا�سية التي تتجاوز خربتهم الريا�سية 20 عاما، 
جلنة  قبل  من  ومتنح  العربي  الوطن  م�ستوى  على  تكون  الفئة  وه��ذه 

التحكيم.

•• العني-الفجر

فران�سي�س  الفلبيني  ال���دويل  ت��وج 
ال�سطرجن  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  اإي���رف���ن 
مناف�سات   ����س���م���ن  ال���ك���ل����س���ي���ك 
م���ه���رج���ان ���س��ي��ف ال���ع���ني ال�����دويل 
ل���ل�������س���ط���رجن ال�������ذي ن���ظ���م���ه ن����ادي 
ال�����ع�����ني ل���ل�������س���ط���رجن والأل�������ع�������اب 
ال���ذه���ن���ي���ة مب�������س���ارك���ة ك���ب���رية من 
العربية  وال���دول  اجلاليات  لعبي 
ولعبي  والأ����س���ي���وي���ة  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ولع���ب���ات ن����ادي ال���ع���ني. ����س���ارك يف 
 50 الكل�سيك  ال�سطرجن  بطولة 
هي  دول   10 م���ن  ولع���ب���ة  لع���ب���ا 
والهند والفلبني وم�سر والبحرين 
واليمن  و���س��وري��ا  ع��م��ان  و���س��ل��ط��ن��ة 

وفل�سطني واإريرتيا والإمارات  
ح�سر حفل اخلتام وتوج الفائزين 
املدير  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  اأح����م����د   ،
ومدير  الفنية  لل�سئون  التنفيذي 
العني  بنادي  وامل�سابقات  الأن�سطة 

لل�سطرجن والألعاب الذهنية

  
الفلبيني فران�سي�س  الدويل  ح�سد 
اإيرفن كاأ�س املركز الأول وامليدالية 
ال�سطرجن  ب���ط���ول���ة  يف  ال���ذه���ب���ي���ة 

نقطة   6.5 ب��ر���س��ي��د  ال��ك��ل���س��ي��ك 
وح�����ل يف امل����رك����ز ال����ث����اين ال�����دويل 
 6 بر�سيد  املن�سوري  زاي��د  اليمني 
الثالث  ب��امل��رك��ز  ف���از  بينما  ن��ق��اط  

وامل���ي���دال���ي���ة ال����ربون����زي����ة ال�����دويل 
 5.5 راجا بر�سيد  الهندي حممد 

نقطة  
اأ�ستاذة  العيناوية  الإماراتية  ف��ازت 

الكلباين  ودمي����ة  ال����دويل  الحت����اد 
بجائزة اأف�سل لعبة وفاز العيناوي 
غيث �سعيد النعيمي بجائزة اأف�سل 
لعب اإماراتي وح�سدت اأمل فا�سل 
اأف�����س��ل لعبة  ال�����س��ام�����س��ي ج���ائ���زة 
اجلابري  �سعيد  وح�سد  اإم��ارات��ي��ة. 
جائزة اأف�سل لعب عيناوي وفازت 
بجائزة  احلو�سني  حميد  ال��ي��ازي��ة 

اأف�سل لعبة عيناوية 
اأقيمت بطولة ال�سطرجن الكل�سيك 
 7 م��ن  ال�سوي�سري  للنظام  طبقا 
جولت حيث ح�سل كل لعب على 
زمن تفكري 60 دقيقة للمباراة مع 
من  نقلة  لكل  ثانية   30 اإ���س��اف��ة 
في�سر  ن��ظ��ام  امل���ب���اراة ح�سب  ب��داي��ة 
 . الكل�سيك  ال�سطرجن  مل�سابقات 
البطولة احلكم  رئا�سة حكام  توىل 
النعيمي  اأحمد  الإم��ارات��ي  ال��دويل 
امل�سري  الفيدرايل  احلكم  وعاونه 
اأحمد عادل واحلكمة موزة املعمري 
م��ن الإم����ارات واحل��ك��م نيلمان من 

الفلبني 

تعاون ريا�سي بني مفو�سية ك�سافة راأ�س 
اخليمة ونادي الإمارات

متديد فتح باب الرت�سيح جلائزة فاطمة بنت مبارك لريا�سة املراأة حتى 12 اأغ�سط�س

ختام ناجح ملهرجان �سيف العني لل�سطرجن ..الفلبيني فران�سي�س بطل م�سابقة الكال�سيك  
غ��واردي��ول، بعدما  �سيتي بيب  م��درب مان�س�سرت  قال 
�سجل لعبه اجلديد اإرلينغ هالند هديف الفوز 
املهاجم  اإن  ي��ون��اي��ت��د،  ه��ام  و���س��ت  على   0-2
اأ���س��ل��وب لعب  ت��اأق��ل��م ب�سرعة م��ع  ال��رنوي��ج��ي 
لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  لقب  حامل 

القدم.
الدوري  يف  الأوىل  مباراته  ه��الن��د  وخ��ا���س 
البداية من  وك��ان��ت  ���س��وط،  ك��ل  بالت�سجيل يف 
رحلة  �سيتي  ليبداأ  الأول،  ال�سوط  ج��زاء يف  ركلة 

الدفاع ب�سكل مميز يف اإ�ستاد لندن.
وقال غوارديول ل�سبكة �سكاي �سبورت�س عن اللعب 
برو�سيا  من  املن�سم  عاماً   22 عمره  البالغ 
دورمتوند هذا ال�سيف: "مل تكن لدينا 
اأي �سكوك يف اأن اللعب الذي ي�سجل 
�سي�سجل  م���ول���ده  م��ن��ذ  الأه��������داف 

الأهداف هنا".
واأ�ساف: "اأعطانا هالند اإمكاناته، 
نحن لن نتغري كثرياً، بل �سنتاأقلم، 
نعرف اأن لدينا قوة هنا، اإنه يرك�س 
اإنهاء  ويجيد  امللعب  عمق  يف  ك��ث��رياً 

الهجمات".
مع  رائ���ع  ب�سكل  ي��ت��اأق��ل��م  "اإنه  وت���اب���ع: 
به،  ن��ل��ع��ب  اأن  ن���ري���د  ال�����ذي  الأ����س���ل���وب 
واأمتنى  اأك��رب  ب�سكل  ا�ستغلله  �سنحاول 
لت�سجيل  الفر�سة  بو�سعنا منحه  يكون  اأن 

املزيد من الأهداف".
واأك���د م���درب و���س��ت ه��ام ديفيد م��وي��ز اأن 
خلل  الأف�سل  الطرف  يكن  مل  فريقه 
اأغلب  الذي �سيطر على  �سيتي  مواجهة 

فرتات املباراة.
وقال مويز: "هذا مناف�س جيد جداً، 
اأف�سل  ك����ان  امل��ن��اف�����س  اأن  اأع��ت��ق��د 
اجلانب اخلططي  يف  كثرياً 

اليوم".
واأ�ساف: "كان الأمر يتعلق 
مبحاولة البقاء يف اأجواء 
كانت  النتيجة  امل��ب��اراة، 
جزاء  رك��ل��ة  م��ن   0-1
ال�سوط  ن��ه��اي��ة  م���ع 
الأول، وهذا منحنا 

الفر�سة.. 
امل�����ن�����اف�����������س ك�����ان 
اأف���������س����ل ك���ث���رياً 
ومل يكن بو�سعنا 
ال��������ت��������ع��������ام��������ل 
م��������ع الأم����������ر 

اليوم".

غوارديول: هالند يتاأقلم ب�سكل 
رائع مع اأ�سلوب �سيتي

�سيف مزدهر للريا�سة الإماراتية يب�سر مبزيد من الإجنازات
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ت�سيل�سي  م�����درب  ت��وخ��ي��ل  ت���وم���ا����س  اأع������رب 
و�سيزار  �سيلفا  ت��ي��اج��و  ب�����اأداء  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن 
اأزب��ي��ل��ي��ك��وي��ت��ا وك���ال���ي���دو ك��ول��ي��ب��ايل يوم 
جمموع  و�سول  مع  لكن  املا�سي،  ال�سبت 
اأن  ي��درك  فهو  ع��ام،   100 اإىل  اأعمارهم 
ق��ادم من لعبي  اإىل جيل  يحتاج  النادي 

اخلط اخللفي.
اإيفرتون  على  تغلب  ال��ذي  ت�سيل�سي،  وفقد 
للدوري  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة  يف  -1�سفر 
روديجر  اأنطونيو  جهود  املمتاز،  الإجنليزي 
كري�ستن�سن  واأن��دري��ا���س  عاما(   29(
املو�سم  ن��ه��اي��ة  يف  ع��ام��ا(   26(
اإىل  انتقالهما  بعد  املا�سي 
وبر�سلونة  م��دري��د  ري��ال 
قبل  ال����رتت����ي����ب  ع����ل����ى 
ال�سنغايل  ي�����س��م  اأن 
كوليبايل من نابويل.

وق���ال امل����درب الأمل���اين 
على  ال�����ن�����ادي  مل����وق����ع 
"نحن  الإن���������رتن���������ت 
بوجود  ج�����دا  ����س���ع���داء 
اأزبليكويتا  لعبني مثل 
وت��ي��اج��و وك��ال��ي��دو، لكن 
يكون  اأن  اأي�سا  املهم  من 
ل����دي����ن����ا اجل�����ي�����ل ال�����ق�����ادم 
منهم  امل�سوؤولية  ل�ستلم 
يف نهاية املطاف يف ال�سنوات 

املقبلة".
على  ب�سدة  اللعبة  "تعتمد  واأ�ساف 
الواقع،  هو  هذا  البدين..  اجلانب 
اإىل لعبني  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ل��ذل��ك 
هوؤلء  م��ع  اللعب  ل��ت��ن��اوب  اآخ��ري��ن 

اللعبني".
الواقع  ف���اإن  ع��ام��ة،  "ب�سفة  وت��اب��ع 
اخللفي  ال����ث����لث����ي  اإن  ي�����ق�����ول 
الو�سط  وث����ن����ائ����ي  واحل������ار�������س 
جورجينيو  يف  املتمثل  امل��داف��ع 
وجن����ول����و )ك����ان����ت����ي( ك��ل��ه��م يف 

الثلثينات من عمرهم".
احلال  هو  "هذا  توخيل  ووا�سل 
وبينما نحن �سعداء جدا بهوؤلء 
اأي�سا  نحتاج  فاإننا  الأ�سخا�س، 

اإىل التفكري يف امل�ستقبل".
الذي  ت�����س��ي��ل�����س��ي،  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
املو�سم  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  اح��ت��ل 
اللندين  غ���رمي���ه  امل����ا�����س����ي، 
ت����وت����ن����ه����ام ه���وت�������س���ب���ري ي����وم 

الأحد.

قال مدرب مان�س�سرت يونايتد اإيريك تن هاغ، اإن "افتقاد 
لعبيه الثقة بالنف�س كلفهم الهزمية على اأر�سهم 2-1 
الدوري  بداية م�سوار  األبيون يف  اأن��د هوف  برايتون  من 

الإجنليزي املمتاز لكرة القدم الأحد".
الأول  ال�سوط  يف  برايتون  هديف  غرو�س  با�سكال  واأح��رز 
يف  ب��اخل��ط��اأ  األ��ي�����س��ت��ري  م���اك  األيك�سي�س  ي�سجل  اأن  ق��ب��ل 
 ،68 الدقيقة  يف  اأم��ل  ب�سي�س  يونايتد  ليمنح  م��رم��اه، 
الإطلق  على  انت�سار  اأول  ليحقق  �سمد،  برايتون  لكن 

مبلعب اأولد ترافورد.
واأبلغ تن هاغ ال�سحافيني "اأعتقد اأن البداية كانت جيدة 
وتراجع  امل�ستوى  وانخف�س  الأول  ال��ه��دف  اأح��رزن��ا  ث��م 
وعاقبنا  اأخ���ط���اًء  وارت��ك��ب��وا  باأنف�سهم  ال��لع��ب��ني  اإمي����ان 

املناف�س".
يجب  يحدث،  اأن  ميكن  وه��ذا  الثقة  "تراجعت  واأ���س��اف 

الإميان بالنف�س دائماً والحتاد مع الفريق".
الثاين  ال�سوط  يف  التعوي�س  ميكننا  "كان  وتابع 

ومن  ب�����الإمي�����ان  ن��ت��ح��ل��ى  اأن  ي���ج���ب  وك������ان 
اجليد روؤية ذلك، تعامل اللعبني مع 

لأنهم  الثقة  واكت�سبوا  ال�سدمتني 
لعبني جيدين حقاً".

قرار  ع��ن  الهولندي  امل���درب  وداف���ع 
ج��ل��و���س ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو على 

اإن  قائًل  البداية  منذ  البدلء  مقاعد 
م�ستعداً  يكن  مل  الربتغايل  "النجم 

خلو�س مباراة كاملة بعد الغياب 

عن فرتة الإعداد للمو�سم يف تايلند واأ�سرتاليا". ولعب 
بينما  وهمي"  ت�سعة  "رقم  كمهاجم  اإريك�سن  كري�ستيان 
"لو  ه��اغ  تن  واأو���س��ح   .53 �سارك رون��ال��دو يف الدقيقة 
ك���ان ي��وج��د م��ه��اج��م م��ت��اح ل��دف��ع��ت ب���ه، رون���ال���دو يتدرب 
للعب  وه��ذه ف��رتة ق�سرية ج��داً  اأي��ام تقريباً  منذ ع�سرة 
اللعب مباركو�س  يف  فكرنا  به.  اأبداأ  مل  لهذا  دقيقة   90

را������س�����ف�����ورد ك�����راأ������س 
خا�س  لكنه  ح��رب��ة 
ف����������رتة ج������ي������دة يف 

الي�سار ونال فر�ستني 
ل��ك��ن مل ي��ك��ن ه��ن��اك اأي 

متاح  تقليدي  حربة  راأ���س 
يونايتد  وي��خ��و���س  اليوم". 
اللقاء املقبل يف الدوري اأمام 

اأغ�سط�س   13 ي��وم  برنتفورد 
)اآب(.

•• اأبوظبي-وام:

اخلا�س  للأوملبياد  لل�سيدات  القدم  لكرة  املوحد  الإم��ارات  منتخب  توج 
امل��وح��د بامليدالية  الأومل���ب���ي���اد اخل��ا���س  ك��اأ���س  الإم����ارات����ي م�����س��ارك��ت��ه يف 

الف�سية.
وعاد الفريق اأم�س الأول من ديرتويت بولية ميت�سجن الأمريكية بعد 
امل�ساركة امل�سرفة يف كاأ�س الأوملبياد اخلا�س املوحد بديرتويت، من 31 

يوليو املا�سي اإىل 6 اأغ�سط�س اجلاري.
وي�سم الفريق نخبة لعبات الأوملبياد اخلا�س الإماراتي من ذوي الإعاقة 

والتحديات الذهنية و�سريكاتهن من اللعبات من غري ذوي الإعاقة.
�سمن  ي��وم��ا   12 مل��دة  مغلق  تدريبي  مع�سكر  يف  انتظم  املنتخب  وك���ان 

للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  الريا�سي،  اأبوظبي  �سيف  فعالية 
مع  الكاأ�س  يف  للم�ساركة  املتحدة  الوليات  اإىل  بعدها  و�سافر  /اأدنيك/، 

من اأكر من 20 وفدا من جميع اأنحاء العامل. ريا�سي   300
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  وقالت معايل 
اأم�سى  الإم���ارات���ي:  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�سة  ال�سباب، 
الفريق �سيًفا مثمراً حقق خلله الكثري من الإجنازات من األعاب مالطا 
2022 اإىل دورة الألعاب الوطنية يف النم�سا 2022 والآن ف�سية كاأ�س 

الأوملبياد اخلا�س املوحد بديرتويت 2022.
واأكدت معاليها اأن الفريق اأثبت قدرته على التميز والتفوق يف اأي حدث 
ريا�سي ي�سارك فيه مهما كان حجمه، مهدية هذا الفوز ل�"اأم الإمارات" 
العام رئي�سة  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد  �سمو 

التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س 
الأ�سرية الداعمة الأوىل للمراأة الإماراتية وللريا�سة الن�سائية.

رائعة  فر�سة  كان  بديرتويت  املوحد  اخلا�س  الأوملبياد  كاأ�س  واأ�سافت: 
القدم  ك��رة  لعبات  مع  للتفاعل  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأوملبياد  للعبات 
هذه  وتوؤكد  العامل،  ق��ارات  جميع  من  امل�ساركة  الأخ��رى  املنتخبات  من 
الإجنازات املتوا�سلة لفريقنا يف الأ�سهر الأخرية اأننا ا�ستطعنا احلفاظ 
جتاوز  وا�ستطعنا   ،2019 اأبوظبي  يف  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  اإرث  على 

التحدي الكبري الذي مثلته فرتة انت�سار جائحة كوفيد19-.
الفعاليات  خمتلف  يف  للم�ساركة  ق���وي  ب�سكل  ع���اد  ال��ف��ري��ق   : وق��ال��ت 
بقيادة  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأوملبياد  يف  ونحن  العامل،  ح��ول  الريا�سية 
�سمو ال�سيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل نهيان نحر�س على تقدمي 

اأف�سل الفر�س للفريق داخل وخارج الدولة.
الدويل،  اخلا�س  الأوملبياد  رئي�س  �سرايفر  تيموثى  د.  اأ�ساد  جانبه  من 
للأوملبياد  الإقليمي  الرئي�س  عبدالوهاب  اأمي��ن  باملهند�س  لقاء  خ��لل 
واملغرب،  وال�سعودية  والإم����ارات  وف��ود م�سر  وروؤ���س��اء  ال���دويل  اخل��ا���س 
الذهبية  بامليدالية  ال�سعودية  وف��وز  دول  الأرب��ع  حققتها  التي  بالنتائج 
2018 وفوز  ك��اأ���س  ب��ه��ا يف  ف���ازت  ال��ت��ي  ب��ال��ربون��زي��ة  واح��ت��ف��اظ م�سر 

الإمارات بالف�سية وح�سول املغرب على املركز الرابع.
كما اأ�ساد بالطفرة احلقيقية لأن�سطة الأوملبياد اخلا�س باملنطقة، رغم ما 
تعر�س له العامل ب�سبب جائحة كوفيد19- وتوقف الن�ساط الريا�سي، 
ا�ستطاعت خلل تلك اجلائحة  الأو�سط  ال�سرق  اأن منطقة  اإىل  م�سريا 

اإقامة العديد من الأن�سطة عن بعد.

منتخب الإمارات املوحد لكرة القدم لل�سيدات يحرز ف�سية كاأ�س الأوملبياد اخلا�س بديرتويت

توخيل: ت�سيل�سي يحتاج اإىل 
جيل جديد من املدافعني 

ماذا قال مدرب يونايتد عن 
م�ساركة رونالدو 37 دقيقة؟

ليفربول يخ�س�س »مبلغا �سخما«  
للتوقيع مع جنم عربي

الإجنليزي  ليفربول  ن��ادي  اأن  اإيطاليا،  من  �سحفية  تقارير  اأك��دت 
العربية يف  القدم  ك��رة  اأب��رز جن��وم  اأح��د  للتعاقد مع  �سيقدم عر�سا 

اأوروبا.
�سيقدم  ليفربول  اأن  ويب"،  مريكاتو  "كالت�سيو  ملوقع  تقرير  واأ�سار 
عر�سا "�سخما" للتعاقد مع جنم اأي �سي ميلن ومنتخب اجلزائر، 

اإ�سماعيل بن نا�سر.
ويعترب بن نا�سر واحدا من اأهم اأعمدة بطل اإيطاليا اأي �سي ميلن، 
ويتوقع اأن تكون عملية التوقيع معه "معقدة"، ب�سبب مت�سك النادي 

الإيطايل به.
باإمكانات  و�سط  لع��ب  ع��ن  البحث  ق��رر  ليفربول  اأن  امل�سدر  وق��ال 
األكانتارا، يف اليوم الأول من  عالية، بعد اإ�سابة جنم الفريق تياغو 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
وكان ليفربول قد "تعر" يف افتتاح الربميريليغ، بالتعادل بنتيجة 

فولهام. حديثا  ال�ساعد  اأمام   2-2
بن  مع  للتوقيع  ي��ورو،  مليون   40 ليفربول  ي�سع  اأن  املتوقع  وم��ن 
نا�سر، الذي تاألق يف املوا�سم الثلثة التي ق�ساها مع اأي �سي ميلن، 
واأ�سبح من اأف�سل لعبي الو�سط يف الدوري الإيطايل "ال�سرييا اآ".

وو�سع ميلن قيمة لف�سخ عقد بن نا�سر، تبلغ 50 مليون يورو، مما 
يتيح لليفربول التعاقد معه فورا يف حال دفع هذا املبلغ.

 يذكر اأن �سوق النتقالت يف اأوروبا �سيغلق يوم 1 �سبتمرب املقبل.

الرو�سية كا�ساتكينا بطلة 
دورة �سان خو�سيه

الأّول  بلقبها  عاملياً،   12 امل�سنفة  كا�ساتكينا،  داري��ا  الرو�سية  توجت 
�سان خو�سيه  ل��دورة  النهائية  امل��ب��اراة  يف  ال�سعب  بفوزها  العام  ه��ذا 
الأمريكية لكرة امل�سرب على امللعب ال�سلبة على الأمريكية �سيلبي 

رودجرز 6-7 )2-7( و6-1 و2-6.
بعد  ع��ام��اً   25 البالغة  الرو�سية  م�سرية  يف  اخلام�س  اللقب  وه��و 
و�سان  وملبورن   )2018( ومو�سكو   )2017( ت�سارل�ستون  دورات 

بطر�سربغ العام املا�سي.
وث�����اأرت ك��ا���س��ات��ك��ي��ن��ا م��ن خ�����س��ارت��ه��ا ن��ه��ائ��ي ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف ثلث 

جمموعات اأمام �ساحبة الأر�س دانيال كولينز.
وحرمت الرو�سية مناف�ستها الأمريكية، ابنة ال� 29 عاماً وامل�سنفة 
بعد  لها  نهائي  ثالث  يف  م�سريتها  يف  اأّول  لقب  م��ن  ع��امل��ي��اً،   45
دي  وري���و   )2014( النم�سوية  غا�ستاين  ب��اد  دورت���ي  يف  خ�سارتها 

جانريو )2016(.
وحققت رودجرز يف املجموعة الأوىل عودة قوية بعدما متكنت من 
 ،5-5 الكفة  لتعادل  مرتني  لر�سالها  خ�سارتها  اث��ر  النتيجة  قلب 
بدت  حيث  بريك"  "تاي  الفا�سل  ال�����س��وط  يف  تفوقها  تفر�س  ث��م 

الأ�سلب.
غري ان كا�ساتكينا التي اأق�ست الإ�سبانية باول بادو�سا، امل�سنفة رابعة 
عاملياً واأبرز املر�سحات للفوز باللقب يف املربع الذهبي، جنحت يف رفع 
م�ستواها بخلف مناف�ستها، لتفوز مبجموعتني متتاليتني وحت�سم 

اللقاء ل�ساحلها يف �ساعة و16 دقيقة.

•• دبي- وام:

اللجنة  رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  بن  اأحمد بن حممد  ال�سيخ  �سمو  اأكد 
الأوملبية الوطنية على اأهمية ترك ب�سمات اإيجابية يف جميع املحافل 
العامل  دول  خمتلف  اأم��ام  ويعلو  العلم  فيها  يرتقي  التي  الريا�سية 
بف�سل همة اأبناء الوطن واإرادتهم التي ل تعرف امل�ستحيل؛ وانتمائهم 
يف  النماذج  اأروع  �سربت  ر�سيدة  قيادة  من  ي�ستمدونه  ال��ذي  املخل�س 
و�سمعتها  املرموقة  ومكانتها  الإم��ارات  ا�سم  اأجل  والعطاء من  البذل 

الطيبة.

ترجمة  تعد  الريا�سية  املحافل  يف  امل�����س��ارك��ات  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
عملية للجهود وامل�ساعي امل�ستمرة من الحتادات الريا�سية يف م�سوار 
متثيل الوطن، اإ�سافة لكونها املعيار الأ�سا�سي للتعرف على م�ستويات 
الأخرى  ال��دول  من  الريا�سيني  اأقرانهم  يلقون  حني  الريا�سيني 
اجلوانب  من  العديد  ال�ستحقاقات  تلك  خ��لل  تتجلى  اإذ  امل�ساركة، 
وو�سع  التقارير  واإع��داد  الأداء،  تقييم  �سوئها  على  يتم  التي  الفنية 

اخلطط الرامية اإىل تعزيز م�سرية ريا�سة الإمارات.
وثمن �سموه النتائج امل�سرفة التي حققها الوفد الريا�سي امل�سارك يف 
األعاب الت�سامن الإ�سلمي بقونية فى تركيا حتى الآن بامل�سابقات التي 

الإمارات  منتخب  طريق  عن  للدورة  الر�سمي  النطلق  قبل  اأقيمت 
للدراجات الهوائية.

وطالب �سموه جميع الريا�سيني امل�ساركني مبوا�سلة اجلهود وحتقيق 
املزيد من امليداليات التي تعزز من موقع الإمارات يف جدول الرتتيب 

العام للدورة.
واأ�ساف �سموه باأن اأبناء الإمارات على املوعد دائما خا�سة يف املنا�سبات 
لإبراز  واإخ��ل���س؛  لعزمية  حتتاج  التي  الكربى  الريا�سية  واملحافل 
اجلانب امل�سرق والنجاح امل�سرف يف كل م�ساركة، والذي ميثل خل�سة 
الراية  متتالية حملت  اأجيال  �سطرتها  واإجن��ازات عديدة  دوؤوب  عمل 

ورفعت العلم عالياً على من�سات التتويج. واأ�سار �سموه اإىل اأن حلظة 
الإجناز تظل خالدة يف وجدان كل ريا�سي بعد جناحه يف اأداء مهمته 

ال�سامية؛ ومتثيل وطنه خري متثيل.
كما اأ�سار اإىل اأهمية تطبيق جميع املمار�سات من جانب الوفد الريا�سي 
املبداأ  وحتديداً  اخلم�سني  مبادئ  مع  تتما�سى  التي  بالدورة  امل�سارك 
الإمارات  لدولة  العاملية  ال�سمعة  "تر�سيخ  على  ين�س  ال��ذي  ال�ساد�س 
هي مهمة وطنية للموؤ�س�سات كافة" ومن هذا املنطلق حتر�س اللجنة 
الأوملبية الوطنية مع جميع الحتادات الريا�سية يف كل ا�ستحقاق على 

حتقيق هذه الروؤية مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف والغايات املرجوة.

اأحمد بن حممد يثمن نتائج الريا�سيني يف »الت�سامن الإ�سالمي« ويوجه بتعزيز ح�سيلة امليداليات



حالة نادرة ت�سبب لها منو حلية طويلة
تعاين امراأة بريطانية من النمو الكثيف لل�سعر يف وجهها نتيجة 

حلالة �سحية نادرة جعلتها تبدو كالرجال ذوي اللحية.
�سن  “30 عاماً” اإىل  ك��وك  داك��وت��ا  ال��ذي و�سلت فيها  ال��وق��ت  يف 
البلوغ، لحظت منواً غري طبيعي لل�سعر على وجهها. وبعد فرتة 
وجيزة، بداأت بجل�سات منتظمة لإزالة ال�سعر بال�سمع، وحلق وجهها 
طويلة  �سنوات  داكوتا  واأم�ست  اأنوثة.  اأك��ر  لتبدو  يومياً  مرتني 
وهي ت�سعر بالإحراج وعدم الرتياح ب�سبب منو ال�سعر يف وجهها. 
اأنه من غري  اإل  اإج��راء العديد من الختبارات،  وعلى الرغم من 
الوا�سح �سبب ظهور ال�سعر يف وجه داكوتا، لكن الأطباء يعتقدون 
تنتج م�ستويات عالية من  التي  الكظرية  بغددها  يتعلق  الأمر  اأن 
حللق  ت�سطر  كانت  اإنها  داكوتا،  وقالت  الت�ستو�ستريون.  هرمون 
باأحد  املكياج  ق�سم  يف  تعمل  كانت  عندما  اليوم  يف  مرتني  وجهها 
مبظهر  الظهور  عليها  يتعني  كان  حيث  بالتجزئة،  البيع  متاجر 
عام  “داكوتا” يف  ل�  بالن�سبة  �سيء  كل  تغري  وق��د  اأن��ث��وي خال�س. 
ملتحية،  ك�سيدة  ال�سريك  يف  للعمل  عر�ساً  تلقت  عندما   2015
فوافقت على العر�س على الفور، وتخل�ست من �سفرات احللقة 

ومعدات اإزالة ال�سعر، وتركت حليتها تنمو.

يعي�س مع 2000 حيوان خطري يف منزله
2000 حيوان معظمها خطري  اأك��ر من  اأ�سرتايل مع  يعي�س رجل 
رفقة  منزله  يف  وال��ع��ق��ارب،  والعناكب  والثعابني  التما�سيح  ت�سمل 
زوجته واأطفاله. ي�سارك عامل احليوان كري�س همفري “48 عاماً”، 
منزله يف منطقة ما�سيدون �سينجز يف فيكتوريا، مع 18 مت�ساحاً و 
200 ثعبان معظمها �سام، وجمموعة من العناكب والعقارب، اإ�سافة 
اإىل الكثري من احليوانات الأخرى. وتتعامل عائلة همفري املكونة 
اأن  اإل  اعتيادي،  اأم��ر  اأنها  على  احليوانات  مع  وفتاتني،  زوج��ة  من 
العائلة تعاين من الرائحة التي ترتكها احليوانات يف املنزل، اإ�سافة 
اإىل الف�سلت والفو�سى التي حتدثها يف كل مكان. وتعتمد العائلة 
م��ن وج��ود خطر عليهم من  م��درب��ة لتحذيرهم  ك��لب  اأرب��ع��ة  على 
احليوانات اخلطرية التي تتواجد يف جميع اأنحاء املنزل. ومن بني 
العائلة طيور البطريق والكوال  الأن��واع الأخ��رى التي حتتفظ بها 
همفري  ويقول  ال�ساهني.  و�سقور  وال�سلحف  وال�سفادع  واملو�سوم 
متحدثاً عن جتربته: “ رغم اأنني اأ�ستطيع الإم�ساك بثعبان تايبان 
وهو اأخطر ثعبان يف العامل، اإل اأنني اأخاف من الفئران واجلرذان. 
لهذا ال�سبب لدي 200 ثعبان ميكنها ا�سطياد اجلرذان والفئران”.

�سرقة حمل جموهرات يف و�سح النهار
ر�سدت مقاطع فيديو �سجلتها كامريات املراقبة، حلظات قيام 4 
ل�سو�س ب�سرقة حمل جموهرات، يف مدينة نيويورك الأمريكية يف 
و�سح النهار. وذكرت �سحيفة "نيويورك ديلي نيوز" اأن الل�سو�س 
تزيد  جم��وه��رات  �سرقة  من  متكنوا  اأقنعة  ي��رت��دون  كانوا  الذين 

قيمتها على مليوين دولر من اأحد املتاجر مبدينة نيويورك.
وبداأ الفيديو ب�سخ�س فتح باب املتجر ووقف عنده فيما بدا تغطية 
ملب�س  ي��رت��دي��ان  ل�سان  دخ��ل  م��ا  �سرعان  ث��م  ال�سرقة،  جلرمية 
حتطيم  يف  الل�سو�س  اأح��د  و�سرع  ثالث.  وتبعهما  واأقنعة،  �سوداء 
ال�سناديق الزجاجية يف املتجر مبطرقة، يف حني قام اآخران بنهب 
ووق��ع��ت اجل��رمي��ة عند  ك��ب��ري.  داخ���ل كي�س  امل��ج��وه��رات وو�سعها 
ال�ساعة 2:30 ظهر اجلمعة، ومل ت�ستغرق �سوى 45 ثانية قبل اأن 

يلوذ الل�سو�س بالفرار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

انح�سار مياه نهر  يك�سف قنبلة من احلرب العاملية الثانية
مل تقف اآثار موجات احلر التي جتتاح اأوروبا هذا ال�سيف عند ت�سجيل درجات حرارة قيا�سية واحلقول املحرتقة، 
بل اإن املياه يف نهر بو الإيطايل الذي �سربه اجلفاف انح�سرت لدرجة الك�سف عن قنبلة �سخمة اأمريكة ال�سنع من 

احلرب العاملية الثانية ظلت مغمورة حتت املاء.
واأبطل خرباء ع�سكريون مفعولها ثم فجروا اأم�س الأول الأحد القنبلة التي تزن 450 كيلوغراما والتي مت العثور 

عليها يوم 25 يوليو بالقرب من قرية بورغو فريجيليو الواقعة يف �سمال البلد بالقرب من مدينة مانتوا.
وقال الكولونويل ماركو نا�سي "عر �سيادون على القنبلة على �سفة نهر بو، اأطول اأنهار اإيطاليا، ب�سبب تراجع يف 

م�ستويات املياه ت�سبب فيه اجلفاف". ومل يكن التخل�س من القنبلة اأمرا �سهل، بح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.
وفقا  القنبلة،  م��ن  التخل�س  عملية  لإمت���ام  وذل��ك  امل��ك��ان  م��ن  بالقرب  يعي�سون  �سخ�س  اآلف   3 نحو  اإج���لء  ومت 

لت�سريحات اجلي�س.
كما اأُغلق املجال اجلوي يف املنطقة واأُوقفت امللحة يف القطاع الذي كانت به القنبلة من النهر، واأُوقفت كذلك حركة 

املرور على خط لل�سكة احلديدية بالإ�سافة اإىل طريق قريب.
 وقال رئي�س بلدية بورغو فريجيليو، فران�سي�سكو اأبورتي "يف البداية قال بع�س ال�سكان اإنهم لن يرتكوا منازلهم، 
لكن يف الأيام القليلة املا�سية اأعتقد اأننا ا�ستطعنا اإقناع اجلميع"، م�سيفا اأن العمليات مل تكن لتتم لو اأن النا�س 

رف�ست الإجلء.
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لعب ير�سل �سقيقه ليقف مكانه بحفل زفافه
تعر�س لعب ماملو اإف اإف ال�سويدي، حممد بويا توراي، ملوقف ل يح�سد 
اإجازة  يف  �سرياليون  لبلده  العودة  له  ال�سماح  النادي  رف�س  عندما  عليه، 
يف  ال��زف��اف،  حفل  يف  حمله  ليحل  �سقيقه  اإر���س��ال  ليقرر  ليتزوج،  ق�سرية 
زفافه  لإق��ام��ة حفل  ت��وراي قد خطط  بويا  وك��ان حممد  مفارقة غريبة. 
اإىل  �سيقوده  ن�سيبه  اأن  دراي��ة  على  يكن  مل  لكنه   ،2022 يوليو  نهاية  يف 
النتقال اإىل ماملو ال�سويدي يف نف�س الفرتة، قادما من نادي هينان جيانيي 
ال�سيني. ومل ي�سمح النادي ال�سويدي للعب بال�سفر حل�سور حفل زفافه، 
العرو�س  بجوار  ليقف  �سقيقه  واإر���س��ال  اإل��غ��اء احلفل،  ع��دم  الأخ��ري  ليقرر 
خلل احلفل. وك�سف املهاجم تفا�سيل ما حدث ل�سحيفة "اأفتون بلدت" 
مل  لكنني  �سرياليون.  يف  يوليو   21 يف  �سنتزوج  "كنا  ق��ائ��ل:  ال�سويدية، 

اأ�ستطع احل�سور لأن ماملو طلب مني احل�سور مبكرا".
واأو�سح اأن ما خفف عليه وطاأة الأمر، اأنه التقط �سورا مع زوجته بف�ستان 
العر�س م�سبًقا، لذا بدا وكاأنه كان موجودا يف احلفل، قائل: "مثلني اأخي 
الزواج  اإج��راءات  اإنهاء  اأنه متكن من  اإىل  ت��وراي  واأ�سار  يف حفل الزفاف". 
مرا�سمه  يف  يكن  مل  لكنه  ال�سويد،  اإىل  �سفره  قبل  �سرياليون  يف  امل��دين 
الدينية اخلا�سة اأو حفل زفافه. والآن �سيتعني عليه النتظار حتى يجتمع 
مع زوجته، اإذ اأكد اأنها �ستاأتي للعي�س معه يف ال�سويد، لفتا اإىل اأنه يخطط 

لل�سفر معها يف �سهر الع�سل "بعد الفوز بالدوري".

طري �سبنم الغا�سب يطارد حرا�س غابة
ر���س��د ح��را���س احل��ي��اة ال��ربي��ة حل��ظ��ات، ط���ارد فيها ح��ي��وان ي��دع��ى �سبنم 

�سيارتهم، بينما كانوا يف دراجاتها الرباعية.
ي�ستطيع  ل  ال�سخم  حجمه  وب�سبب  بالنعامة  �سبيه  ط��ري  ه��و  وال�سبنم 
الطريان، ويعرف عن هذا الطري قدرته على توجيه �سربات قاتلة للب�سر 

عرب خمالبه الثلث التي يبلغ طول الواحد منها 10 �سم.
ويعد هذا الطري الأك��ر خطورة يف العامل، رغم طبيعته اخلجولة، وفقا 

ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وهذا ال�سبب هو ما اأدى اإىل بث الرعب يف �سفوف حرا�س احلياة الربية، 
الذين كانوا يقومون بعمليات تفتي�س اعتيادية يف ولية كوينزلند �سمال 

�سرقي اأ�سرتاليا، بح�سب ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ووثق �سريط فيديو �سجله اأحد احلرا�س حلظات من مطاردة هذا الطري 
له. وكان ال�سبنم منحيا حتت فروع ال�سجر املحيطة بطريق ترابي، قبل اأن 
الدراجات  دراج��ات احلرا�س. وخلل مطاردة  ب�سرعة كبرية خلف  ينطلق 

النارية، مل يظهر الطائر املفرت�س اأي علمة من علمات بطء احلركة.
وقال كامريون ويل�سون، وهو اأحد احلرا�س، اإنه كان اأول من لحظ وجود 
ال�سبنم، اإذ �سعر بحركة غري عادية خلفه، وعندما ا�ستدار راأى الطائر وهو 

بوليت تراين يت�سدر �سباك 
التذاكر يف اأمريكا ال�سمالية 
�سباك  تراين  بوليت  فيلم  ت�سّدر 
يف  ال�سمالية  اأم��ريك��ا  يف  ال��ت��ذاك��ر 
الأ����س���ب���وع، بح�سب  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
ريلي�سنز"  "اإكزبيرت  �سركة  اأرق���ام 

املتخ�س�سة يف هذا املجال.
مقتب�سا من رواية يابانية ناجحة، 
ي�سور الفيلم �سبعة قتلة يحاولون 
قطار  يف  البع�س  بع�سهم  ت�سفية 
فائق ال�سرعة بني طوكيو وكيوتو.

من  تراين"  "بوليت  فيلم  وحقق 
تايلور- واآرون  بيت  ب���راد  بطولة 
 30،1 ب��ول��وك  و���س��ان��درا  جون�سون 
اأ����س���ب���وع  اأول  يف  دولر  م���ل���ي���ون 
لإطلقه. وتراجع فيلم التحريك 
�سوبر-بيت�س"  اأوف  ليغ  �سي  "دي 
يتمّتع  ال�����ذي  اخل������ارق  ك��ل��ب��ه  م���ع 
الثاين  املركز  اإىل  وا�سعة  ب��ق��درات 
 11،2 بلغت  اإي����رادات  حتقيقه  م��ع 
الثاين  الأ���س��ب��وع  يف  دولر  م��ل��ي��ون 

من بدء عر�سه.
جنوم  اأع���ار  ال���ذي  الفيلم  ويتتّبع 
ك��ب��ار، م��ن اأم��ث��ال دواي���ن جون�سون 
وك�����ي�����ف�����ني ه�������������ارت، اأ������س�����وات�����ه�����م 
ل�سخ�سياته مغامرات كريبتو كلب 
لنجدة  ي��ه��ّب  ال���ذي  "�سوبرمان" 
اأب��ط��ال خ��ارق��ني مب�����س��اع��دة كلب 
اأخرى. كذلك، تراجع فيلم "نوب" 
اأفلم  عنا�سر  فيه  ت��ت��م��ازج  ال���ذي 
اأجواء  يف  العلمي  واخليال  الرعب 
وي�سرتن اإىل املركز الثالث حمققا 

8،5 مليني دولر من اإيرادات.
وي����روي ه���ذا ال��ع��م��ل ق�����س��ة عائلة 
اأج�����ل تغطية  ت��ك��اف��ح م���ن  ����س���وداء 
ن���ف���ق���ات���ه���ا يف م�����زرع�����ة خ����ي����ول يف 
اأعمال  اأح����دث  وه���و  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

الكاتب واملخرج جوردان بيل.

متحف بريطاين يعيد 
اآثارًا منهوبة اإىل نيجرييا

لندن  يف  هورنيمان  متحف  اأع��ل��ن 
اأنه �سيعيد 72 قطعة اأثرية نهبها 
م��ن نيجرييا  ب��ري��ط��ان��ي��ون  ج��ن��ود 
البلد  ع�����س��ك��ري يف  ت��وغ��ل  خ���لل 
املتحف يف بيان  1897. وق��ال  عام 
بالقوة  اأخ������ذت  ق��ط��ع��ة   72 "اإن 
ب��ن��ني خ���لل التوغل  م���ن م��دي��ن��ة 
�سباط/ يف  الربيطاين  الع�سكري 
فرباير 1897 �ستعاد اإىل احلكومة 
"ت�سم  واأو������س�����ح  النيجريية". 
نحا�سية،  ل���وح���ة   12 امل��ج��م��وع��ة 
واأدوات  بنني،  برونز  با�سم  ُتعرف 
من  ل��لح��ت��ف��الت  ت�ستخدم  ك��ان��ت 
كانت  واأدوات  وال��ن��ح��ا���س  ال���ع���اج 
مثل  اليومية  احلياة  يف  ت�ستخدم 
م���راوح و���س��لل ف�سل ع��ن مفتاح 

لق�سر امللك”.
يعرف  ال��ق��ط��ع مم��ا  اآلف  ون��ه��ب��ت 
ب����ربون����ز ب���ن���ني ال���ن���ي���ج���ريي���ة، هي 
تعود  معدنية،  ومنحوتات  لوحات 
اإىل ما بني القرنني ال�ساد�س ع�سر 
مملكة  ق�سر  م��ن  ع�سر،  وال��ث��ام��ن 
بنني القدمية وانتهى بها الأمر يف 

متاحف اأمريكية واأوروبية.
ب�ساأن  ت��ت��ف��او���س  نيجرييا  وك��ان��ت 
اإع����ادة ه���ذه ال��ق��ط��ع وه���ي تخطط 
ل��ب��ن��اء م��ت��ح��ف يف م��دي��ن��ة ب��ن��ني يف 
ولية اإيدو )جنوب( حيث تاأمل يف 
عر�س القطع الربونزية ال�سهرية. 
�سالومون،  اإي��ف  ع��ن  البيان  ونقل 
هورنيمان  متحف  اأم��ن��اء  رئي�سة 
هذه  اأن  على  جدا  وا�سح  "الدليل 
بالقوة،  عليها  ا�سُتح�سل  القطع 
وجهة  خارجية  ا�ست�سارات  واأك��دت 
نظرنا باأنه من الأخلقي واملنا�سب 

اإعادة ملكيتها اإىل نيجرييا".

هذا ما قالته دينيز 
عن زواجها من ثور

بال�سوؤال  الأت��راك  ال�سحفيني  اأح��د  توّجه 
حول  دينيز   ال��رتك��ي��ة  ديلن  النجمة  اىل 
ال���ذي يدعى  م��ن حبيبها  زواج��ه��ا  م��وع��د 
"ثور". واأجابت ديلن بالقول: "اأنا �ساأبداأ 
من�سغل  ث���ور  و  ق��ري��ًب��ا  م�سل�سلي  ت�سوير 
ب��اأع��م��ال��ه، ج����دول اأع��م��ال��ن��ا م��زدح��م لهذا 
ال�سبب اأجربنا على تاأجيل الزواج". وكانت 
اأفادت و�سائل اإعلم تركية ان ديلن دينيز 
�سخ�سية  "امل�ستاأجر"  م�سل�سل  يف  �ستقّدم 
الت�سال،  كلية  م��ن  تخرجت  منى  تدعى 
الرتكي  املمثل  اأن  اىل  م�سادر  اأ�سارت  كما 
ظّن  ���س��ح��ف��ي،وق��د  دور  �سيلعب  ���س��ريك��اي 
ال  ال��ع��م��ل،  يف  بحبه  �ستقع  ان��ه��ا  البع�س 
وهذا  ال�سخ�سيات  من  ع��ددا  يت�سمن  ان��ه 

التحليل لي�س موؤكدا.

تقتل زوجها وتدفنه يف حظرية اأبقار
على  م��واط��ن  مقتل  ع��ن  حملية،  مينية  م�سادر  ك�سفت 
ذم��ار، جنوبي  البلدات مبحافظة  اإح��دى  زوج��ت��ه، يف  يد 
اإن عمليات بحث منذ  امل�سادر،  العا�سمة �سنعاء. وقالت 
اأ�سابيع، عن القتيل، بعد اختفائه ب�سكل مفاجئ، يف قرية 
على  العثور  يف  جنحت  عن�س،  م��غ��رب  مبديرية  ��ف��ارة  ���سُ
على  قتل  امل��غ��دور  اأن  امل�����س��ادر،  بح�سب  وت��ب��ني،  جثمانه. 
يد زوجته، واأنها حاولت التخل�س من اجلثة عن طريق 

دفنها يف "حظرية" للأبقار اأ�سفل املنزل.
 واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن ن�سوب خلفات اأ�سرية بني الزوج 
وزوجته، بعد زواجه باأخرى، يف الوقت الذي كانت تخ�سى 
اأبناء  لغري  ال��زوج  اإرث  ويذهب  اأط��ف��ال،  منها  ينجب  اأن 
ال��زوج��ة ال��ت��ي اأق��دم��ت على ارت��ك��اب اجل��رمي��ة ليلة عيد 

الأ�سحى املن�سرم.
املا�سية،  وال�سنوات  الأ�سهر  خلل  اليمن،  يف  وت�ساعدت 
الأق��ارب ب�سور مروعة خ�سو�سا يف مناطق  جرائم قتل 
وتف�سي  العنف  ثقافة  انت�سار  نتيجة  احلوثيني  �سيطرة 

اجلرمية وغياب الق�ساء والأمن.

تتعر�س للده�س اأثناء م�ساركتها بحملة معرب اآمن
اأك�سفورد بجروح  اأكادميّية متقاعدة من جامعة  اأ�سيبت 
بالقرب  يوم اخلمي�س،  �ساحنة  اأن �سدمتها  بعد  خطرية 
اإقامة  اأج��ل  تقوم فيه بحملة من  كانت  ال��ذي  املكان  من 
م��ع��رب اآم����ن. ك��ان��ت ال��دك��ت��ورة ���س��رييل ب��اي��ك، 89 عاماً، 
ود�ستوك  ���س��ارع  يف  اآم���ن  معرب  لإق��ام��ة  حملة  يف  ت�ساهم 
ال��ذي تكر فيه احل��وادث، عندما �سدمتها  اأك�سفورد  يف 
�ساحنة ترانزيت يف حوايل ال�ساعة 7.45 م�ساًء، ومت نقلها 
اإىل م�ست�سفى جون رادكليف باملدينة حيث يتم علجها. 
وتعاين بايك الآن من ك�سر يف حو�سها وك�سور يف العديد 
من �سلوعها، اإ�سافة اإىل الإ�سابة بتلف يف الكبد. كما اأنها 
تعاين من نزيف يف املخ واأ�سرار يف الرئتني. ومت القب�س 
على �سائق �ساحنة يبلغ من العمر 45 عاماً من ثات�سام، 
بريك�ساير، اأم�س ويتم ا�ستجوابه من قبل ال�سرطة التي 
قالت اإن امل�ستبه به كان حتت تاأثري الكحول اأو املخدرات 
عند وقوع احلادث. وقد طالبت وحدة حتقيقات احلوادث 
يف م��رك��ز ���س��رط��ة ب��ي�����س��رت، الأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن لديهم 
كامريات يف �سياراتهم، و�سادف وجودهم يف املنطقة اأثناء 

احلادث، تزويد ال�سرطة بلقطات كامرياتهم اإن وجدت.

تنجو باأعجوبة بعدما كادت ُتقطع من املنت�سف
جنت ممر�سة متدربة بريطانية باأعجوبة بعد �سقوطها 
اإىل  قطعها  اإىل  اأدى  مم��ا  امل��له��ي  مدينة  يف  لعبة  م��ن 
ن�سفني ت��ق��ري��ب��ا. واأع��ط��ى الأط���ب���اء ك��ل��وي اأو���س��ن )21 
عاماً( ن�سبة %0 للنجاة من احلادثة املروعة التي تركتها 
وحو�سها  اليمنى  �ساقها  يف  متعددة  مفتوحة  ك�سور  مع 
املا�سي. واأم�ست كلوي من  العام  اأغ�سط�س )اآب( من  يف 
مدينة بارو 22 يوماً يف غيبوبة، وخ�سعت لعدة عمليات 
ا�سطرت  لكنها  تتعافى،  اأن  قبل  للحياة  منقذة  جراحية 
لتعلم امل�سي من جديد. واأو�سحت كارين هاورث، مديرة 
خدمة ال�سدمات الرئي�سية يف م�ست�سفى رويال بري�ستون، 
معجزة  ك��ان  امل�ست�سفى  م��ن  كلوي  خ��روج  اأن  لنك�ساير، 
اأن  ميكن  احلو�س  يف  ك�سر  لأ�سواأ  تعر�سها  بعد  مطلقة، 

ي�ساب به اأي �سخ�س.

حيل املطاعم للتاأثري على الزبائن
اجليدين،  امل���ط���اع���م  اأ����س���ح���اب  م��ع��ظ��م  ي���ق���دم  ل 
اأي�ساً  ب��ارع��ون  اإن��ه��م  ب��ل  فح�سب،  اللذيذ  الطعام 
الب�سري، وتوفري جتربة ممتعة  ال�سلوك  يف فهم 
املطاعم  اأ���س��ح��اب  م��ن  الكثري  اأن  اإل  لزبائنهم. 
ي��ح��اول��ون ال��ت��لع��ب ب��ال��زب��ائ��ن وال��ت��اأث��ري عليهم 

بطرق عدة.
بيكني  جيم�س  ال�سلوكية  العلوم  خبري  اأورد  وق��د 
من  جمموعة  ميل،  ديلي  �سحيفة  مع  حديث  يف 
املطاعم  يف  ع��ادة  ت�ستخدم  التي  الذهنية  احليل 
من  املزيد  لإنفاق  ودفعهم  الزبائن  على  للتاأثري 

املال قبل مغادرتهم:
قائمة طعام باهظة الثمن: تعطي قائمة الطعام 
باهظة الثمن، �سعوراً للزبائن باأن اخلدمة رائعة 
اأنها تدفع الزبائن لدفع املزيد من  ومميزة. كما 
اأدوات  ع��ل��ى  نف�سه  ال�����س��يء  وينطبق  البق�سي�س. 
اأي�ساً. وجدت  املائدة والأك��واب والأطباق الثمينة 

اإحدى الدرا�سات باأن اأدوات املائدة الثمينة تعطي 
باأن الوجبة التي �سيتلقاها الزبون اأكر  انطباعاً 

فخامة.
ت�سغيل املو�سيقى: قد توؤثر املو�سيقى على الطريقة 
ال��ت��ي ن��ت��ن��اول ب��ه��ا ال��ط��ع��ام، ف��امل��و���س��ي��ق��ى الهادئة 
وال�سرتخاء  بالراحة  �سعوراً  متنحنا  والبطيئة 
وعادة ما يكون ذلك يف امل�ساء لت�سجيعنا على ق�ساء 
وال�سراب.  الطعام  من  املزيد  وطلب  اأط��ول  وق��ت 
تناول  على  ت�سجعنا  فهي  ال�سريعة  املو�سيقى  اأم��ا 
الطعام ب�سكل اأ�سرع وبالتايل تقلي�س الوقت الذي 
نتواجد فيه يف املطعم، وعادة ما يكون ذلك اأثناء 
وجبة الغداء التي يكون فيها الإنفاق اأقل. املقاعد 
غري املريحة: تلجاأ بع�س املطاعم لو�سع كرا�سي 
غري مريحة لدفع الزبائن للمغادرة ب�سكل اأ�سرع، 
واإف�ساح املجال للمزيد من الزبائن، مما يعود على 

املطعم باملزيد من الأرباح.

املغنية وكاتبة الأغاين الرو�سية-الأمريكية ريجينا �سبكتور ت�سدو يف ملعب فور�ست هيلز يف مدينة نيويورك )ا ف ب(

�سيلينا غوميز ترغب يف 
العتزال لتكوين اأ�سرة

اأفادت و�سائل اإعلم عاملية اأن النجمة العاملية  �سيلينا غوميز  على علقة عاطفية 
مبنتج الأفلم الإيطايل  اندريا ايرفولينو ، ال اأنها مل تعّلق بعد على هذا اخلرب 

اإذا كان �سحيحا اأم اإ�ساعة.
وكانت فاجاأت �سيلينا غوميز اجلمهور برغبة لفتة، وهي اعتزال جمال التمثيل 
اأتزوج  لكي  التمثيل  اعتزال  "اأريد  قائلة:  للأمومة،  وتتفرغ  تتزوج  ان  اأج��ل  من 

واأ�سبح اأما".
التوا�سل  �سيلينا غوميز �سجة كبرية بني اجلمهور على مواقع  وقد لقي كلم 
الجتماعي، واعترب البع�س انها يف حال اعتزلت للزواج �ستعود لحقا عن قرارها 

وتتابع اأعمالها التمثيلية.


